อบต.หนองสะเดา
อ.สามช ุก จ.ส ุพรรณบ ุรี
โทรศัพท์/โทรสาร - #$ ฉบับที&

ประจําเดือนมกราคม – เมษายน #.

www.nongsadao.go.th/Email : admin@nongsadao.go.th

อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย
จ.สุโขทัย

เมืองศรีสัชนาลัย เปนเมืองเกาแกที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร ปจจุบันนี้เมืองศรีสัชนาลัย
ตั้งอยูที่อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ชาวบ+านเรียกวา “เมืองเกาศรีสัชนาลัย” กรมศิลปากรได+
กําหนดแนวทางการอนุรักษเมืองศรีสัชนาลัย ซึ่งเรียกวา โครงการอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย
เมื่อป2 พ.ศ. 2525 และสามารถบูรณะตบแตงจนเป9ดเปนอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย เมื่อวันที่
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2533
ตอมาอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย พร+อมด+วยอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย และอุทยาน
ประวัติศาสตรกําแพงเพชร ได+รับเกียรติให+ลงทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก ภายใต+ชื่อวา
"เมืองประวัติศาสตรสุโขทัยและเมืองบริวาร"

สาระนารู

1

ขาวประชาสัมพันธ

1

เรียนรูเรื่องคอมพิวเตอร

2

กิจกรรม

3

• ขอเชิญชวนเข+ารวมรับฟงการประชุมสภา อบต.หนองสะเดา สมัยสามัญ สมัยที่ 2
เดือน 3 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห+องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
• อบต.หนองสะเดารณรงคไมทิ้งขยะบริเวณริมทางสาธารณะ หรือที่สาธารณประโยชน
และแมน้ําลําคลอง
• การลงทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อรณรงคปDองกันโรคพิษสุนัขบ+า

สําหรับเรียนรูเรื่องคอมพิวเตอรฉบับนี้ เราจะมาเรียนรูเรื่องคอมพิวเตอรคะ
คอมพิวเตอร คือ อุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส (electrinic device) ที่มนุษยใช+เปนเครื่องมือ
ชวยในการจัดการกับข+อมูลที่อาจเปนได+ ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณที่ใช+แทนความหมายในสิ่งตาง
ๆ โดยคุ ณสมบัติ ที่สํ า คั ญ ของคอมพิ ว เตอรคื อการที่ ส ามารถกํ า หนดชุ ด คํ าสั่ งลวงหน+ า หรือโปรแกรมได+
(programmable) นั่นคือคอมพิวเตอรสามารถทํางานได+หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับชุดคําสั่งที่เลือกมา
ใช+งาน ทําให+สามารถนําคอมพิวเตอรไปประยุกตใช+งานได+อยางกว+างขวาง เชน ใช+ในการตรวจคลื่นความถี่
ของหัวใจ การฝาก - ถอนเงินในธนาคาร การตรวจสอบสภาพเครื่องยนต เปนต+น ข+อดีของคอมพิวเตอร คือ
เครื่องคอมพิวเตอรสามารถทํางานได+อยางมีประสิทธภาพ มีความถูกต+อง และมีความรวดเร็ว
1. รั บ ข% อ มู ล (Input) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอรจะทํ า การรั บ ข+ อ มู ล จากหนวยรั บ ข+ อ มู ล
(input unit) เชน คีบอรด หรือ เมาส
2. ประมวลผล (Processing) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอรจะทํ า การประมวลผลกั บ ข+ อ มู ล
เพื่อแปลงให+อยูในรูปอื่นตามที่ต+องการ
3. แสดงผล (Output) เครื่องคอมพิ ว เตอรจะให+ ผ ลลั พธจากการประมวลผลออกมายั ง
หนวยแสดงผลลัพธ (output unit) เชน เครื่องพิมพ หรือจอภาพ
4. เก็บข%อมูล (Storage) เครื่องคอมพิวเตอรจะทําการเก็บผลลัพธจากการประมวลผลไว+ใน
หนวยเก็บข+อมูล เพื่อให+สามารถนํามาใช+ใหมได+ในอนาคต

อบรมภูมิปญญา
อบต.หนองสะเดา จัดอบรมภูมิปัญญาท้องถินจากผูส้ ูงอายุ สู่เด็กรุ่ นใหม่
ณ ศูนย์พฒั นาคุณภาพชีวติ และส่งเสริ มอาชีพผูส้ ูงอายุ

โครงการสืบสานประเพณีท&องถิ่น

อบต.หนองสะเดา
อ.สามช ุก จ.ส ุพรรณบ ุรี
โทรศัพท์/โทรสาร - #$ ฉบับที&

ประจําเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม #0

www.nongsadao.go.th/Email : admin@nongsadao.go.th

อุทยานประวัติศาสตรพิมาย
จ.นครราชสีมา

ประติมากรรมและศิลปกรรมเขมร มีจารึกภาษาเขมรในบริเวณกําแพงประตู จุดเดนของเมือง
โบราณแหงนี้คือ ปราสาทหินพิมาย ซึ่งเป(นปราสาทหินที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย
จากหลักฐานศิลาจารึกและรูปแบบทางศิลปะสร0างบงบอกวาปราสาทหินได0ถูกสร0างขึ้นในสมัย
พระเจ0าสุริยวรมันที่ 1 ราวพุทธศตวรรษที่ 16 กอนอาณาจักรสุโขทัย เพื่อเป(นเทวสถานของศาสนา
พราหมณ5 เชื่อกันวาเป(นต0นแบบของปราสาทนครวัดแหงกัมพูชา เป(นแหลงรวบรวมโบราณวัตถุศิลปะ
ขอมเอาไว0จํานวนมากและนาสนใจที่สุดของประเทศไทย

สาระนารู

1

ขาวประชาสัมพันธ

1

เรียนรูเรื่องคอมพิวเตอร

2

กิจกรรม

3

• ขอเชิญรับฟ8งการประชุมสภา อบต.หนองสะเดา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป; 2560
วันที่ 15 เดือน สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห0องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา

ขอมูลขาวสารกับ “ความโปรงใส” ในการบริหารงานภาครัฐ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีผลใชบังคับเปนกฎหมาย นับเปนเวลากวา
๑๗ ปแลว โดยมี เจตนารมณ"สํ าคั ญเพื่อรับ รองและคุ มครอง “สิทธิรั บรู ขอมูลขาวสารของประชาชน” โดย
กําหนดให “สิทธิ” แกประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ และกําหนด “หนาที่” ใหหนวยงานของ
รัฐและเจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติตาม เพื่อใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง
ๆ ของรัฐ อันจะสงผลใหประชาชนไดรับรูถึงสิทธิและหนาที่ของตนไดอยางเต็มที่สามารถแสดงความคิดเห็น
และใชสิ ทธิ ทางการเมื องไดอยางถูกตอง รวมทั้ง มี สวนรวมในการกํา หนดนโยบายและตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐใหเป8นไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และมุงตอประโยชนสุขของประชาชนมากยิ่งขึ้น อันเปน
หลักการพื้นฐานที่สําคัญตอการพัฒนาสังคมประชาธิปไตยใหมั่นคงตอไป
โดย “สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน” ตามที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดบัญญัติรับรองและใหความคุมครองไวดังกลาวนั้น ประกอบดวยสิทธิในประการที่สําคัญ ไดแก
๑. สิทธิในการเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของหนวยงานตาง ๆ
๒. สิทธิในการขอขอมูลขาวสาร
สําหรับขอมูล“สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน” ตามที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดบัญญัติรับรองและใหความคุมครองไว มีรายละเอียดดังนี้
1. สิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 56 บัญญัติวา "บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบ
ขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถิ่น เวนแตการเปEดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสีย
อันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ"

2. หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
ในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตางๆของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตอง
กับความจริงอันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้นสมควรกําหนดใหประชาชนมีสิทธิ
ไดรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปEดเผยที่แจงชัดและจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสารที่หาก
เปEดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชน"ที่สําคัญของเอกชน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบ
ประชาธิปไตยใหมั่นคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาที่ของตนอยางเต็มที่ เพื่อที่จะปกปJกรักษา
ประโยชน"ของตนประการหนึ่งกับสมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยว ของกับขอมูลขาวสารของราชการ
ไปพรอม อีกประการหนึ่ง
3. ประเภทขอมูลขาวสารของราชการ
"ขอมูลขาวสาร" หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูลหรือสิ่งใดๆไมวาการสื่อ
ความหมายนั้น จะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆและไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร
แฟMม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถายฟEล"ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร"หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
"ขอมูลขาวสารของราชการ" หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน
3.1 ขอมูลขาวสารที่ตองเปEดเผยเปนการทั่วไป
3.1.1 ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพ"ในราชกิจจานุเบกษา
(1) โครงสรางและการจัดองค"กรในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐนั้น
(2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
(3) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้
เฉพาะที่จัดใหมีขึ้น โดยมีสภาพอยางกฎเพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ
(5) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอมูลขาวสารใดที่ไดมีการจัดพิมพ"เพื่อใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามีการลงพิมพ"ในราชกิจจา
นุเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพ"นั้นก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกลาวแลว (มาตรา 7)
3.1.2 ขอมูลขาวสารที่ตองลงพิมพ"ตามมาตรา 7 (4) ถายังไมไดลงพิมพ"ในราชกิจจานุเบกษา จะนํามาใช
บังคับในทางที่ไมเปนคุณแกผูใดไมไดเวนแตผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้นตามความเปนจริงมากอนแลวเปน
เวลาพอสมควร (มาตรา 8)
3.1.3 ขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู ตามหลักเกณฑ"และวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด ไดแก
(1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่เกี่ยวของใน
การพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว
(2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพ"ในราชกิจจานุเบกษาตามาตรา 7 (4)
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปที่กําลังดําเนินการ
(4) คูมือ หรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน
(5) สิ่งพิมพ"ที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทํา
บริการสาธารณะ

(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ใหระบุ
รายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริงหรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย
(8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด (มาตรา 9)
3.1.4 ขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการนอกเหนือจากขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9
(มาตรา 11)
3.1.5 ขอมูลขาวสารที่คัดเลือกไวใหประชาชนศึกษาคนควา (เอกสารประวัติศาสตร") ไดแก ขอมูลขาวสาร
ของราชการที่หนวยราชการของรัฐไมประสงค"จะเก็บรักษาไวหรือขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อ
มีอายุครบ 75 ป และขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 เมื่อมีอายุครบ 20 ป นับแตวันที่เสร็จสิ้นการจัดใหมีขอมูล
ขาวสารนั้น ใหหนวยงานของรัฐสงมอบใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อใหประชาชนศึกษาคนควา (มาตรา 26)
3.2 ขอมูลขาวสารของราชการที่เปEดเผยเปนการเฉพาะ ขอมูลขาวสารสวนบุคคล หมายความวา ขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวบุคคลเชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรมหรือประวัติ
การทํางาน บรรดาที่มีชื่อของผูนั้นหรือมีเลขหมายรหัสหรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้นไดเชน ลายพิมพ"
นิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือ รูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว
ของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย (มาตรา 4)
บุคคล หมายความวา บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นที่อยูใน
ประเทศไทย (มาตรา 21)
3.3 ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปEดเผย
3.3.1 ขอมูลขาวสารของราชการที่เปEดเผยไมได ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอ
สถาบันพระมหากษัตริย"จะเปEดเผยมิได (มาตรา 14)
3.3.2 ขอมูลขาวสารของราชการที่เจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐอาจมีคําสั่งมิใหเปEดเผย โดยคํานึงถึงการ
ปฏิบัติหนาที่ตาม กฎหมายของหนวยงานของรัฐ ประโยชน"สาธารณะและประโยชน"ของประชาชนที่เกี่ยวของ
ประกอบกัน
(1) การเปEดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ"ระหวางประเทศ หรือ
ความมั่นคงในทาง เศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(2) การเปEดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงค"ไดไมวา
จะเกี่ยวกับการฟMองคดี การปMองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรูแหลงที่มาของขอมูล
ขาวสารหรือไมก็ตาม
(3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แตทั้งนี้ไมรวมถึง
รายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริงหรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการทําความเห็น หรือคําแนะนําภายใน
ดังกลาว
(4) การเปEดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(5) รายงานการแพทย"หรือขอมูลขาวสารสวนบุคคล ซึ่งการเปEดเผยจะเปนการรุกล้ําสิทธิสวนบุคคลโดยไม
สมควร
(6) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปEดเผยหรือขอมูลขาวสารที่มีผูใหมาโดยไมประสงค"
ใหทางราชการนําไป เปEดเผยตอผูอื่น
(7) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา

คําสั่งมิใหเปEดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ไดแตตองระบุไวดวยวาที่เปEดเผย
ไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสารประเภทใด และเพราะเหตุใด และใหถือวาการมีคําสั่งเปEดเผยขอมูลขาวสาร ของ
ราชการเปนดุลพินิจโดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา แตผูขออาจอุทธรณ"ตอ
คณะกรรมการ วินิจฉัยการเปEดเผยขอมูลขาวสารไดตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 15)
4. หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ
"หนวยงานของรัฐ" หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สวน
ราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค"กรควบคุมการประกอบอาชีพ
หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
"เจาหนาที่ของรัฐ" หมายความวาผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ (มาตรา 4)
หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐจะตองดําเนินการและปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้
4.1 หนวยงานของรัฐตองจัดพิมพ"หรือจัดใหมีขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 ไวเพื่อให
ประชาชนเขาตรวจดูแลวแตกรณี ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ"และวิธีการที่คณะกรรมการจะไดกําหนด (มาตรา 42
วรรค 2)
4.2 หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามที่กําหนดในมาตรา 7 ลงพิมพ"ในราชกิจจานุเบกษา
และรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารดังกลาวไวเผยแพรเพื่อขายหรือจําหนายจายแจก ณ ที่ทําการของ
หนวยงานของรัฐแหงนั้นตามที่เห็นสมควร (มาตรา 7)
4.3 หนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการวางหลักเกณฑ"เรียก
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการก็ไดในการนี้
ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย ทั้งนี้เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น
(มาตรา 9)
4.4 หนวยงานของรัฐตองจัดหาขอมูลขาวสารของราชการนอกจากที่ลงพิมพ"ในราชกิจจานุเบกษาหรือจัดไวให
ประชาชนตรวจดู หรือที่จัดใหประชาชนไดคนควา ตามมาตรา 26 ในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามสมควรใหผูขอ
ภายในเวลาอันสมควร เวนแตผูนั้นจะขอจํานวนมากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควรและถาขอมูลขาวสาร
ของราชการนั้นมีสภาพอาจบุบสลายไดงาย หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาใหหรือจะจัดทําสําเนา
อยางหนึ่งอยางใด เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกขอมูลขาวสารนั้น
ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจัดหาใหขางตนตองเปนขอมูลขาวสารที่มีอยูแลวในสภาพที่
พรอมจะใหไดมิใชเปน การตองไปจัดทํา วิเคราะห" จําแนก รวบรวม หรือจัดใหมีขึ้นใหมเวนแตเปนการแปรสภาพ
เปนเอกสารจากขอมูลขาวสารที่ บันทึกไวในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร" หรือระบบอื่นใด
ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการกําหนด แตถาหนวยงานของรัฐเห็นวากรณีที่ขอนั้นมิใชการแสวงหาผลประโยชน"
ทางการคา และเปนเรื่องที่จําเปนเพื่อปกปMองสิทธิเสรีภาพสําหรับผูนั้นหรือเปนเรื่องที่จะเปนประโยชน"แก
สาธารณะ หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหก็ได บทบัญญัตินี้ไมเปนการหามหนวยงานของรัฐที่จะ
จัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใดขึ้นใหมใหแกผูรองขอหากเปนการสอดคลองดวยอํานาจหนาที่ตามปกติของ
หนวยงานของรัฐนั้นอยูแลว
ใหนําความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ มาใชบังคับแกการจัดหาขอมูลขาวสารใหตามมาตรานี้
โดยอนุโลม (มาตรา 11)
4.5 หนวยงานของรัฐตองแนะนําใหผูขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 11 ที่อยูในความควบคุมดูแลของ
หนวยงาน สวนกลางหรือสวนสาขาของหนวยงานแหงนั้นหรือจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ
แหงอื่นก็ตาม ใหไปยื่นคําขอ ตอหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา

ถาหนวยงานของรัฐผูรับคําขอเห็นวาขอมูลขาวสารที่มีคําขอเปน ขอมูลขาวสารที่จัดทําโดยหนวยงานของรัฐ
แหงอื่น และไดระบุการหามเปEดเผยไวใหสงคําขอใหหนวยงานของรัฐผูทําขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคําสั่ง
ตอไป (มาตรา 12)
4.6 หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิใหเปEดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยาง
หนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ก็ไดโดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐประโยชน"สาธารณะ
และประโยชน"ของเอกชน ที่เกี่ยวของประกอบกัน
(1) การเปEดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ"ระหวางประเทศ หรือความ
มั่นคงในทาง เศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(2) การเปEดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม อาจสําเร็จตามวัตถุประสงค"ไดไมวา
จะเกี่ยวกับ การฟMองคดี การปMองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรูแหลงที่มาของขอมูล
ขาวสารหรือไมก็ตาม
(3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดแตทั้งนี้ไมรวมถึง
รายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการทําความเห็นหรือคําแนะนําภายใน
ดังกลาว
(4) การเปEดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(5) รายงานการแพทย"หรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปEดเผยจะเปนการรุกล้ําสิทธิสวนบุคคลโดยไม
สมควร
(6) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปEดเผย หรือขอมูลขาวสารที่มีผูใหมาโดยไมประสงค"
ใหทางราชการนําไป เปEดเผยตอผูอื่น
(7) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
คําสั่งมิใหเปEดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ไดแตตองระบุไวดวยวาที่เปEดเผย
ไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใดและใหถือวาการมีคําสั่งเปEดเผยขอมูลขาวสารของ
ราชการเปนดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชาแตผูขออาจอุทธรณ"ตอ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปEดเผยขอมูลขาวสารไดตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 15)
เพื่อใหเกิดความชัดเจน ในทางปฏิบัติวาขอมูลขาวสารของราชการจะเปEดเผยตอบุคคลใดไดหรือไมภายใต
เงื่อนไขเชนใด และสมควรมีวิธีรักษามิให รั่วไหลใหหนวยงานของรัฐกําหนดวิธีการคุมครองขอมูลขาวสารนั้น
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษา ความลับของทางราชการ (มาตรา 16)
4.7 เจาหนาที่ของรัฐเห็นวา ในกรณีที่การเปEดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน"ไดเสีย
ของผูใด ใหเจาหนาที่ของรัฐแจงใหผูนั้นเสนอคําคัดคานภายในเวลาที่กําหนด แตตองใหเวลาอันสมควรที่ผูนั้น
อาจเสนอคําคัดคานไดซึ่งตอง ไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ผูที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง หรือผูที่ทราบวาการเปEดเผยขอมูลขาวสารของราชการใด อาจจะกระทบถึง
ประโยชน"ไดเสียของตน มีสิทธิคัดคานการเปEดเผยขอมูลขาวสารนั้นไดโดยทําเปนหนังสือถึงเจาหนาที่ของรัฐ
ผูรับผิดชอบ
ในกรณีที่มีการคัดคาน เจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบตองพิจารณาคําคัดคานและแจงผลการพิจารณาใหผู
คัดคาน ทราบโดยไมชักชา ในกรณีที่มีคําสั่งไมรับฟJงคําคัดคานเจาหนาที่ของรัฐจะเปEดเผยขอมูลขาวสารนั้นมิได
จนกวาจะลวงพน กําหนดเวลาอุทธรณ"ตามมาตรา
18 หรือจนกวาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปEดเผยขอมูลขาวสารไดมีคําวินิจฉัยใหเปEดเผยขอมูลขาวสารนั้นได
แลวแตกรณี (มาตรา 17)

4.8 การเปEดเผยขอมูลขาวสารใดแมจะเขาขายตองมีความรับผิดตามกฎหมายใดใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐไมตอง
รับผิด หากเปนการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังตอไปนี้
(1) ขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 ถาเจาหนาที่ของรัฐไดดําเนินการโดยถูกตองตามระเบียบมาตรา 16
(2) ขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 ถาเจาหนาที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีคําสั่งให
เปEดเผยเปนการทั่วไป หรือเฉพาะแกบุคคลใดเพื่อประโยชน"อันสําคัญยิ่งกวาที่เกี่ยวกับประโยชน"สาธารณะ หรือ
ชีวิต รางกาย สุขภาพ หรือประโยชน"อื่น ของบุคคล และคําสั่งนั้นไดกระทําโดยสมควรแตเหตุในการนี้จะมีการ
กําหนดขอจํากัดหรือเงื่อนไขในการใชขอมูลขาวสารนั้น ตามความเหมาะสมก็ได
การเปEดเผยขอมูลขาวสารขางตนไมเปนเหตุใหหนวยงานของรัฐพนจากความรับผิดตามกฎหมาย หากจะพึง
มีในกรณีดังกลาว (มาตรา 20) 4.9 หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารสวนบุคคลตองปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลดังตอไปนี้
(1) ตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เกี่ยวของและจําเปนเพื่อการดําเนินงานของ
หนวยงานของรัฐใหสําเร็จ ตามวัตถุประสงค"เทานั้น และยกเลิกการจัดใหมีระบบดังกลาวเมื่อหมดความจําเปน
(2) พยายามเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึง
ประโยชน"ไดเสียโดยตรง ของบุคคลนั้น
(3) จัดใหมีการพิมพ"ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอเกี่ยวกับสิ่ง ดังตอไปนี้
(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว
(ข) ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
(ค) ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ
(ง) วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล
(จ) วิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล
(ฉ) แหลงที่มาของขอมูล
(4) ตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตองอยูเสมอ
(5) จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารตามความเหมาะสมเพื่อปMองกันมิใหมีการ
นําไปใชโดยไมเหมาะสม หรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล
ในกรณีที่เก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูลหนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของ ขอมูลทราบ
ลวงหนา หรือพรอมกับการขอขอมูลถึงวัตถุประสงค"ที่จะนําขอมูลมาใชลักษณะการใชขอมูลปกติ และกรณี ที่ขอ
ขอมูลนั้นเปนกรณีที่อาจใหขอมูลไดโดยความสมัครใจหรือเปนกรณีมีกฎหมายบังคับ
หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของ ขอมูลทราบในกรณีมีการใหจัดสงขอมูลขาวสารสวนบุคคลไปยังที่ใดซึ่ง
จะเปนผลใหบุคคลทั่วไปทราบขอมูลขาวสารนั้นไดเวนแตเปนไปตามลักษณะการใชขอมูลตามปกติ (มาตรา 21)
"บุคคล" หมายความวา บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และ บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย แตมีถิ่นที่อยูใน
ประเทศไทย (มาตรา 21)
4.10 สํานักขาวกรองแหงชาติสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และหนวยงานของรัฐแหงอื่นตาม ที่กําหนดใน
กฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กําหนดหลักเกณฑ" วิธีการ และเงื่อนไขที่มิ
ใหนําบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (3) ของมาตรา 23 มาใชบังคับกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยู ในความควบคุมดูแล
ของหนวยงานดังกลาวก็ได
หนวยงานของรัฐแหงอื่นที่จะกําหนดในกฎกระทรวงนั้น ตองเปนหนวยงานของรัฐ ซึ่งการเปEดเผย ประเภท
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง (3) จะเปนอุปสรรครายแรงตอการดําเนินการของหนวยงาน
ดังกลาว (มาตรา 22)

4.11 หนวยงานของรัฐจะเปEดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของตนตอหนวยงานของรัฐ
แหงอื่นหรือ ผูอื่น โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลที่ใหไวลวงหนา หรือในขณะนั้นมิได
เวนแตเปนการเปEดเผย ดังตอไปนี้
(1) ตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตนเพื่อการนําไปใชตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐแหงนั้น
(2) เปนการใชขอมูลตามปกติภายใตวัตถุประสงค"ของการจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลนั้น
(3) ตอหนวยงานของรัฐที่ทํางานดานการวางแผน หรือการสถิติ หรือสํามะโนตางๆ ซึ่งมี หนาที่ตองรักษา
ขอมูลขาวสารสวน บุคคลไวใหไมใหเปEดเผยตอไปยังผูอื่น
(4) เปนการใหเพื่อประโยชน"ในการศึกษาวิจัยโดยไมระบุชื่อหรือสวนที่ทําใหรูวาเปนขอมูลขาวสารสวน
บุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด
(5) ตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐตาม มาตรา 26 วรรคหนึ่ง เพื่อการ
ตรวจดูคุณคาในการ เก็บรักษา
(6) ตอเจาหนาที่ของรัฐเพื่อการปMองกันการฝZาฝ[นหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน
หรือการฟMองคดี ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม
(7) เปนการใหซึ่งจําเปนเพื่อการปMองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล
(8) ตอศาล และเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะขอขอเท็จจริง
ดังกลาว
(9) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา การเปEดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตาม (3) (4) (5) (6)
(7) (8) และ (9) ใหมีการจัดทําบัญชีแสดง การเปEดเผยกํากับไวกับขอมูลขาวสารนั้นตามหลักเกณฑ"และวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 24)
4.12 เจาหนาที่ของรัฐจะเปEดเผยรายงานการแพทย"ที่เกี่ยวกับบุคคลใดจะเปEดเผยตอเฉพาะแพทย"ที่บุคคลนั้น
มอบหมายก็ไดถากรณีมีเหตุอันสมควร (มาตรา 25 วรรค 2)
4.13 หนวยงานของรัฐตองสงมอบขอมูลขาวสารของราชการที่ไมประสงค"จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบ
กําหนดเวลา คือ ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อครบ 75 ป หรือตามมาตรา 15 เมื่อครบ
กําหนด 20 ป นับตั้งแตวันที่เสร็จสิ้น การจัดใหมีขอมูลขาวสารใหหอจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากร หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา
กําหนดเวลาดังกลาวอาจขยายออกไปไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) หนวยงานของรัฐ ยังจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการไวเองเพื่อประโยชน"ในการใชสอย
โดยตองจัดเก็บและจัดใหประชาชนไดศึกษา คนควาตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากร
(2) หนวยงานของรัฐเห็นวาขอมูลขาวสารของราชการนั้นยังไมควรเปEดเผย โดยมีคําสั่งขยายเวลา กํากับไว
เปนการเฉพาะราย คําสั่งการขยายเวลานั้นใหกําหนดระยะเวลาไวดวย แตจะกําหนดเกินคราวละหาปไมได
การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการ ขยายระยะเวลาไมเปEดเผยจนเกินความจําเปนใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ"และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบ
กําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ ของรัฐจะตองทําลายหรืออาจทําลายไดโดยไมตองเก็บรักษา (มาตรา
26)
4.14 หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตอง ยินยอมใหคณะกรรมการหือผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเขา
ตรวจสอบขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของตนไดไมวาจะเปนขอมูลขาวสารที่เปEดเผยไดหรือไมก็ตาม
(มาตรา 33 วรรค 2)

5. สิทธิของประชาชนหรือเอกชน
พ.ร.บ. นี้ไดกําหนดสิทธิของประชาชนหรือเอกชนดังนี้
5.1 สิทธิในการขอคําปรึกษาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะเปน
หนวยงานทาง วิชาการและธุรการใหแกคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปEดเผยขอมูลขาวสาร (มาตรา 6)
5.2 สิทธิเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ
บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตามยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรอง
ถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ ตามมาตรา 9 ได
คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใด ใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง (มาตรา 9)
"คนตางดาว" หมายความวา บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมี ถิ่นที่อยูในประเทศไทยและนิติบุคคล
ดังตอไปนี้
(1) บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเปนของคนตางดาว ใบหุนชนิดออกใหแกผูถือใหถือวาใบหุนนั้น
คนตางดาวเปนผูถือ
(2) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว
(3) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค"เพื่อประโยชน"ของคนตางดาว
(4) นิติบุคคลตาม(1)(2)(3) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเปนตางดาว
นิติบุคคลตามวรรค 1 ถาเขาไปเปนผูจัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่นใหถือวาผูจัดการหรือ
กรรมการหรือสมาชิกหรือเจาของทุน ดังกลาวเปนคนตางดาว (มาตรา 4)
5.3 สิทธิขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการนอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพ"ในราชกิจจานุเบกษา
แลว หรือที่จัดไวให ประชาชนเขาตรวจดูไดแลว หรือที่มีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา 26 แลว โดย
คําขอนั้นไดระบุขอมูลขาวสารที่ ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามสมควร (มาตรา 11)
5.4 สิทธิที่จะไดรูถึงขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับงานซึ่งหนวยงานของรัฐจะตองใหกับบุคคลนั้นหรือ
ผูกระทําแทนไดตรวจดูหรือไดรับสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น (มาตรา 25 วรรค1)
5.5 สิทธิในการดําเนินการแทนผูเยาว" คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ หรือเจาของขอมูลที่ถึงแก
กรรม ตามมาตรา 23 เกี่ยวกับการขอขอมูลขาวสารสวนบุคคลหรือการแจงขอมูลขาวสารสวนบุคคลไปยังที่ใด
ของบุคคลดังกลาว มาตรา 24 เกี่ยวกับการใหความยินยอมใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารสวน
บุคคลของตนเปEดเผยขอมูลตอ หนวยงานของรัฐแหงอื่นหรือผูอื่น และมาตรา 25 เกี่ยวกับการไดรูขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน การขอใหแกไข เปลี่ยนแปลง หรือลงขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่ไมถูกตองตามที่เปนจริง
รวมทั้งมีสิทธิอุทธรณ"ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคําสั่ง ไมยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารนี้
(มาตรา 25 วรรค 5)
5.6 สิทธิในการรองเรียนผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพ"ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 หรือไมจัดขอมูล
ขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกตนตามมาตรา 11 หรือฝZาฝ[น
หรือไมปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติหนาที่ลาชา หรือเห็นวาตนไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุอัน
สมควร ผูนั้นมีสิทธิรองเรียน ตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เวนแตเปนเรื่องเกี่ยวกับการมีคําสั่งมิให
เปEดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 หรือคําสั่งไมรับฟJงคําคัดคานตามมาตรา 17 หรือคําสั่งไมแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา 25 (มาตรา 13)
5.7 สิทธิในการอุทธรณ"ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคําสั่งมิใหเปEดเผยขอมูลขาวสารใดตามมาตรา 14 หรือ
มาตรา 15 หรือมีคําสั่งไมรับฟJงคําคัดคานของผูมีประโยชน"ไดเสียตามมาตรา 17 ผูนั้นอาจอุทธรณ"ตอ
คณะกรรมการวินิจฉัยการ เปEดเผยขอมูลขาวสารภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงนั้น โดยยื่นคําอุทธรณ"ตอ
คณะกรรมการ (มาตรา 18)

แตถาอุทธรณ"คําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารใหตรวจตามที่มีคําขอ ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณ"ตอ
คณะกรรมการ วินิจฉัยการเปEดเผยขอมูลขาวสารภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงโดยยื่นคําอุทธรณ"ตอ
คณะกรรมการไมวากรณีใดๆใหเจาของขอมูลมีสิทธิรองขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของคนแนบไวกับ
ขอมูลขาวสารสวนที่เกี่ยวของ
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อุทยานประวัติศาสตรพระนครคีรี
จ.เพชรบุรี

อุทยานประวัติศาสตรแหงนี้ครอบคลุมบริเวณของยอดเขา 3 ลูก รู#จักกันในนาม “เขาวัง”
เป(นพระราชวังแหงเดียวของประเทศไทยที่ตั้งอยูบนยอดเขา แตเดิมเป(นวัดเกาตั้งแตสมัยกรุงศรี
อยุธยาตั้งอยูบนไหลเขา “วัดมหาสมณาราม”
ภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนของขรัวอินโขงบนผนังทั้ง 4 ด#าน รัชกาลที่ 4 เมื่อครั้งทรงผนวช
เคยมาปฏิบัติธรรมที่ยอดเขาแหงนี้ หลังจากขึ้นครองราชยแล#วจึงทรงโปรดเกล#าฯ ให#สร#างพระราชวัง
ขึ้น ทรงพระราชทานนามวา "พระราชวังพระนครคีรี" โดยยอดเขาทางทิศตะวันตกเป(นที่ประทับและ
เรือนบริวาร ยอดกลางเป(นที่ตั้งของพระธาตุจอมเพชร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และบนยอดเขาด#าน
ตะวันออก เป(นที่ตั้งของวัดพระแก#ว อารามประจําพระราชวังพระนครคีรี
ป9จจุบันได#มีการบูรณะและจัดให#เป(นพิพิธภัณฑแหงชาติ
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เรียนรูเรื่องคอมพิวเตอร
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กิจกรรม
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•

ขอเชิญทุกทานชําระภาษีประจําป= พ.ศ. 2561
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ระหวางเดือน มกราคม – กุมภาพันธ
ภาษีปDาย
ระหวางเดือน มกราคม – มีนาคม
ภาษีบํารุงท#องที่
ระหวางเดือน มกราคม – เมษายน
คาธรรมเนียม คาปรับ ใบอนุญาต ระหวางเดือน มกราคม – เมษายน

เรียนรูเรื่องคอมพิวเตอรฉบับนี้ เป"นเรื่องของ ไวรัสคอมพิวเตอร
ไวรัสคอมพิวเตอร ที่บุกรุกเข#าไปในเครื่องคอมพิวเตอรโดยไมได#รับความยินยอมจาก
ผู#ใช# สวนมากมักจะมีประสงคร#ายและสร#างความเสียหายให#กับระบบของเครื่องคอมพิวเตอรนั้นๆ
ไวรัสเป(นโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สามารถทําสําเนาของตัวเอง เพื่อแพรออกไปโดยการ
สอดแทรกตัวสําเนาไปในรหัสคอมพิวเตอรสวนของข#อมูลเอกสารหรือสวนที่สามารถปฏิบัติการได#
ดั ง นั้ น ไวรั ส คอมพิ ว เตอรจึ ง มี พ ฤติ ก รรมในลั ก ษณะเดี ย วกั บ ไวรั ส ในทางชี ว วิ ท ยา ซึ่ ง สามารถ
แพรกระจายไปในเซลลของสิ่งมีชีวิตในลักษณะเดียวกันนี้ คําอื่นๆ ที่ใช#กับไวรัสในทางชีววิทยายัง
ขยายขอบขายของความหมายครอบคลุมถึงไวรัสในทางคอมพิวเตอร
ไวรัสคอมพิวเตอร (Computer Virus) คือ โปรแกรมชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการ
สําเนาตัวเองเข#าไปติดอยูในเครื่องคอมพิวเตอร และถ#ามีโอกาสก็สามารถแทรกเข#าไปติดอยูในระบบ
คอมพิวเตอรอื่นๆ ซึ่งอาจเกิดจากการนําเอาแผนดิสกหรือแฟลชไดรฟที่ติดไวรัสจากเครื่องหนึ่งไปใช#
กั บ อี ก เครื่ อ งหนึ่ ง การที่ ค อมพิ ว เตอรใดติ ด ไวรั ส หมายความวาไวรั ส ได# เ ข# า ไปผั ง ตั ว อยู ใน
หนวยความจําคอมพิวเตอรเครื่องนั้นเรียบร#อยแล#ว การที่ไวรัสจะเข#าไปอยูในหนวยความจําได#นั้น
จะต# อ งมี ก ารถู ก เรี ย กใช# ใ ห# ทํ า งาน ซึ่ ง โดยปกติ แ ล# ว ผู# ใ ช# มั ก จะไมรู# ตั ว เลยวา ขณะที่ ต นเรี ย กใช#
โปรแกรมหรือเปLดไฟลใดๆขึ้นมาทํางาน ก็ได#เรียกไวรัสขึ้นมาทํางานด#วย
จุด ประสงคการทํ างานของไวรัส แตละตั ว ขึ้ น อยู กั บผู# เ ขีย นโปรแกรมไวรัส นั้ น เชน
อาจสร#างไวรัสให#ไปทําลายโปรแกรมหรือข#อมูลอื่นๆ ที่อยูในเครื่องคอมพิวเตอร หรือแสดงข#อความ
วิ่งไปมาบนหน#าจอคอมพิวเตอร เป(นต#น

โครงการรณรงคคัดแยกขยะฯ
อบต.หนองสะเดา จัดทําโครงการรณรงค์คดั แยกขยะและรักษาความสะอาดในชุมชน โดยนําประชาชนฝึ กอบรม
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