
ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

เพ่ือใหการจัดระบบ  การขอ  การอนุญาต  และการบริการขอมูลขาวสารของราชการ 

ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดรอยเอ็ด   

เปนไปดวยความเรียบรอย  รวดเร็ว  และสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร 

ของราชการ  ในการรับรองสิทธิของประชาชน  ในการรับรูขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครอง 

หรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐   

และขอ  ๔  แหงประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๑   

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู  

ประกอบมาตรา  ๓๘  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  วาดวยขอมูลขาวสาร

ของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ขอ  ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓ บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังอื่นใดขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ  ๔ ในระเบียบนี้ 

 “องคการบริหารสวนตําบล”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  

อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดรอยเอ็ด 

 “หนวยงานในสังกัด”  หมายความวา  สํานัก  กอง  หรือหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทากอง 

ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล 

 “ขอมูลขาวสาร”  หมายความวา  ขอมูลขาวสารชองราชการตามกฎหมายวาดวย 

ขอมูลขาวสารของราชการที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนยขอมูลขาวสารและสวนราชการ 

ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๙๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๖๓



 “ศูนยขอมูลขาวสาร”  หมายความวา  ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหาร 

สวนตําบลหนองแวงตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

 “นายกองคการบรหิารสวนตําบล”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการขอมูลขาวสารขององคการบริหาร 

สวนตําบลหนองแวง 

 “วัน”  หมายความวา  วันตามปปฏิทิน 

 “วันทําการ”  หมายความวา  วันทําการปกติของหนวยงานของรัฐ 

 “คําขอ”  หมายความวา  คําขอขอมูลขาวสารตามระเบียบนี้ 

ขอ  ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจออกประกาศ 

หรือคําส่ังเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล 

มีอํานาจวินิจฉัยส่ังการตามท่ีเห็นสมควร 

หมวด  ๑ 

คณะกรรมการขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

---------------------- 

ขอ  ๖ ใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวย 

 (๑) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

  ที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย ประธานกรรมการ 

 (๒) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองประธานกรรมการ 

 (๓) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ 

 (๔) ผูอํานวยการกองคลังองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ 

 (๕) ผูอํานวยการกองชางองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ 

 (๖) ผูอํานวยการกองการศึกษาฯองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ 

 (๗) ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ 

 (๘) หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรรมการและเลขานุการ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๙๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๖๓



 (๙) หัวหนาฝายนโยบายและแผน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 (๑๐) หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ขอ  ๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี  ดังตอไปนี้ 

 (๑) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร  การจัดระบบ  การขอ  การอนุญาต 

และการบริการขอมูลขาวสาร 

 (๒) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 

รวมทั้งการจัดพิมพและการเผยแพร 

 (๓) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาประเภทขอมูลขาวสาร 

ที่ไมตองเปดเผย  หรือขอมูลขาวสารที่เปนความลับของราชการ 

 (๔) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของขอมูลขาวสารที่ควรจัดเก็บไว 

ที่องคการบริหารสวนตําบล  หรือสงไปยังหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ   

ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

 (๕) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและการปรับปรุงขอมูลขาวสาร 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  หรือขอมูลขาวสารอื่นที่เปนประโยชนตอราชการ 

 (๖) ใหคํ าแนะนํ าหรือ เสนอความเห็น เกี่ ยวกับการเชื่ อมโยงขอมูลขาวสาร 

กับสวนราชการ 

 (๗) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีท่ีมีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ 

การดําเนินการตามระเบียบนี้ 

 (๘) แต งตั้ งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเ พ่ือปฏิบัติการในเรื่ อง ใด  ๆ   

ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 (๙) เชิญบุคคลใดมาสอบถามหรือใหชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร 

 (๑๐) ดําเนินงานอื่นใดตามท่ีประธานกรรมการองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย 

ขอ  ๘ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด   

จึงเปนองคประชุม 

ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในท่ีประชุมใหกรรมการ 

ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๙๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๖๓



การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน   

ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ ๙ ใหนําความในขอ  ๘  มาใชบังคับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน 

ที่คณะกรรมการแตงตั้งโดยอนุโลม 

ขอ  ๑๐ มติของคณะกรรมการตองไดรับความเห็นชอบจากนายกองคการบริหารสวนตําบล

กอนจึงจะดําเนินการตามมตินั้นได 

หมวด  ๒ 

ศูนยขอมูลขาวสาร 

---------------------- 

ขอ  ๑๑ ใหจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวงขึ้นอยูในความรับผิดชอบ 

ควบคุมดูแลของสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ 

ไวใหประชาชนเขาตรวจดู  ศึกษา  คนควา  ตลอดจนเผยแพร  จําหนาย  จายแจก  รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ 

ใหเปนไปตามระเบียบนี้และตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

หมวด  ๓ 

การจัดระบบขอมูลขาวสาร 

---------------------- 

ขอ  ๑๒ ใหหนวยงานในสังกัดจัดประเภทขอมูลขาวสารท่ีอยูในความรับผิดชอบใหเปนไปตาม 

กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ  กฎหมายอื่นและระเบียบของทางราชการ  ดังนี้ 

 (๑) ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 

 (๒) ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 

 (๓) ขอมูลขาวสารอื่น 

 (๔) ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

การจัดแยกขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งใหคํานึงถึงลักษณะของขอมูลขาวสารตามกฎหมาย 

วาดวยขอมูลขาวสารของราชการดวยวาเปนขอมูลขาวสารท่ีจะเปดเผยมิไดหรือเปนขอมูลขาวสาร 

ที่อาจมีคําส่ังมิใหเปดเผยก็ได 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๙๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๖๓



ใหหนวยงานในสังกัดจัดสงสําเนาขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง  (๑)  และ  (๒)  ไปยังศูนยขอมูลขาวสาร 

ขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดู  คนควา  หรือขอสําเนา 

ใหหนวยงานในสังกัดจัดใหมีเจาหนาที่ควบคุม  ดูแล  การตรวจสอบติดตามและประสานงาน 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามใหเปนไปตามดวยความเรียบรอยและเปนปจจุบันอยูเสมอ   

รวมทั้งรับผิดชอบในการพิจารณาใหบรกิารขอมูลขาวสารอืน่ ๆ  ที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแล 

ซึ่งไมอยูในหลักเกณฑท่ีจะตองจัดสงใหศูนยขอมูลขาวสารตามวรรคสาม 

ขอ  ๑๓ ใหศูนยขอมูลขาวสารจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานในสังกัดสงมาใหตามขอ  ๑๒ 

วรรคสาม  โดยใหมีรายละเอียดเพียงพอที่ประชาชนสามารถคนหาขอมูลขาวสารไดเอง 

ใหหนวยงานในสังกัดจัดทําบัญชีขอมูลขาวสารอื่น ๆ  ที่ไมอยูในหลักเกณฑท่ีจะตองสงใหแก 

ศูนยขอมูลขาวสารตามขอ  ๑๒  วรรคสาม  ใหพรอมในการที่จะพิจารณาส่ังเปดเผยหรือไมเปดเผย   

เมื่อมีผูใดย่ืนคําขอขอมูลขาวสารในความครอบครองหรือควบคุมดูแลดังกลาว 

หมวด  ๔ 

การขอตรวจดู  การขอขอมลูขาวสาร  และการอนญุาต 

---------------------- 

ขอ  ๑๔ ใหศูนยขอมูลขาวสารจัดทําสมุดทะเบียนสําหรับผูเขามาขอตรวจดูขอมูลขาวสาร 

ที่ตั้งแสดงไว  ทั้งนี้  เพ่ือเปนหลักฐานของทางราชการ 

ขอ  ๑๕ การขอสําเนาขอมูลขาวสารหรือขอสําเนาขอมูลขาวสารที่มีคํารับรองถูกตอง   

ใหย่ืนคําขอเปนหนังสือตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําหนดตอเจาหนาท่ีของศูนยขอมูลขาวสาร   

หรือเขียนขึ้นเองโดยใหระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะท่ีอาจเขาใจไดตามสมควร 

ใหเจาหนาที่ซึ่งไดรับคําขอตรวจสอบวาขอมูลขาวสารตามคําขอนั้นเปนขอมูลขาวสาร 

ที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนยขอมูลขาวสารหรืออยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแล 

ของหนวยงานในสังกัดใดหรือหนวยงานนอกสังกัดอื่นใด 

หากเปนขอมูลขาวสารและอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนยขอมูลขาวสาร 

ใหเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารซึ่งเปนพนักงานสวนตําบลไมต่ํากวาระดับ  ๒  เปนผูอนุญาต 
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และลงนามในสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารโดยลงลายมือชื่อ  พรอมทั้งชื่อตัว  ชื่อสกุล   

และตําแหนงตลอดจนวัน  เดือน  ปใหชัดเจน  ท้ังนี้  ใหรับรองตามจํานวนที่ผูย่ืนขอขอใหรับรอง 

ขอ  ๑๖ ในกรณีขอตรวจดู  ขอสําเนาหรือขอสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารอื่น   

ซึ่งอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานในสังกัดใหเจาหนาที่ผูรับคําขอเสนอเรื่อง 

ไปยังหนวยงานนั้นพรอมท้ังแนะนําใหผูย่ืนขอไปประสานกับหนวยงานนั้นโดยตรงดวยหากประสงค 

 ใหหัวหนาหนวยงานในสังกัดหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุญาต  โดยใหพนักงานสวนตําบล 

ไมต่ํากวาระดับ  ๒  เปนผูลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลขาวสาร  เวนแตเปนขอมูลขาวสารนั้น 

เปนขอมูลขาวสารลับซึ่งตองดําเนินการใหเปนตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ   

พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

ในกรณีที่ไมอาจวินิจฉัยไดวาขอมูลขาวสารท่ีมีคํารองขอนั้นเปนขอมูลขาวสารท่ีเปดเผยไดหรือไม   

ใหหัวหนาหนวยงานในสังกัดเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยตอไป 

ขอ  ๑๗ กรณีการเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอนั้นกระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใด   

ใหหนวยงานนั้นแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบโดยมิชักชา  เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียนั้นคัดคานภายในเวลา 

ที่กําหนดไวในมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ขอ  ๑๘ กรณีผูมีอํานาจอนุญาตมีคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอใดใหแจงคําส่ังพรอมเหตุผล 

ใหผูย่ืนขอทราบ  พรอมแจงใหผูย่ืนขอทราบถึงสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณคําส่ังไมอนุญาตดังกลาว 

ตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 

ของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ดวย 

ขอ  ๑๙ ขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ.  ๒๕๔๐  ใหหนวยงานในสังกัดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการในสวนที่เกี่ยวกับ 

ขอมูลขาวสารสวนบุคคลโดยรอบคอบ 

ขอ  ๒๐ ขอมูลขาวสารที่อยูในระหวางการดําเนินการใหศูนยขอมูลขาวสารหรือหนวยงาน 

ในสังกัดพิจารณาใหบริการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม  เวนแตเปนขอมูลขาวสารลับตามระเบียบวาดวย 

การรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  หรือเปนเรื่องท่ีไมตองเปดเผยตามกฎหมายวาดวย 

ขอมูลขาวสารของราชการหรือตามที่ผูมีอํานาจตามขอ  ๑๘  เห็นวาเปนเรื่องที่ไมตองเปดเผย 
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ขอ  ๒๑ ขอมูลขาวสารใดหากมีกฎหมาย  ระเบียบอื่นหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดวิธีปฏิบัติ 

เกี่ยวกับขอมูลขาวสารนั้นไวเปนพิเศษ  การขอขอมูลขาวสารและการขออนุญาตจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย   

ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย 

ขอ  ๒๒ ขอมูลขาวสารที่มีไวเผยแพรหรือจําหนายใหคิดคาใชจายตาง ๆ  ตามหลักเกณฑ 

ที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  รายไดจากการนี้ใหปฏิบัติ 

ตามระเบียบของทางราชการ 

ขอ  ๒๓ การเรียกคาธรรมเนียมการทําสําเนาหรือสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร 

ของราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนดโดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

รายไดจากคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งใหปฏิบัติตามขอบังคับกระทรวงการคลัง  วาดวย 

เงินคาธรรมเนียมขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

หมวด  ๕ 

กําหนดระยะเวลา 

---------------------- 

ขอ  ๒๔ การบริการขอมูลขาวสารตามคําขอใหหนวยงานดําเนินการใหบริการภายในกําหนด

ระยะเวลา  ดังนี้ 

 (๑) การใหบริการขอมูลขาวสารท่ีจัดไวใหประชาชนตรวจดูหรือขอสําเนาหรือขอสําเนา 

ที่มีคํารับรองความถูกตองของขอมูลขาวสารที่ศูนยขอมูลขาวสารใหดําเนินการแลวเสร็จภายในวันทําการ 

ที่ไดมีคําขอนั้น 

 (๒) การใหบริการขอมูลขาวสารอื่น ๆ  ที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแล 

ของหนวยงานในสังกัดใหหนวยงานในสังกัดที่มีขอมูลขาวสารพรอมที่จะจัดหาใหไดจะตองดําเนินการ 

ใหแลวเสร็จโดยเร็วหรือภายในวันที่รับคําขอ 

 (๓) ในกรณีท่ีขอมูลขาวสารที่ขอใหมีจํานวนมาก  หรือไมสามารถดําเนินการ 

ใหแลวเสร็จภายใน  ๑๕  วันจะตองแจงใหผูขอขอมูลขาวสารทราบภายใน  ๑๕  วัน  รวมทั้งแจงกําหนด 

วันท่ีจะดําเนินการแลวเสร็จใหแลวเสร็จใหผูขอขอมูลขาวสารทราบดวย 
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หมวด  ๖ 

สถานท่ีบริการขอมูลขาวสาร 

---------------------- 

ขอ  ๒๕ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  ตั้งอยูที่  ท่ีทําการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  หมูที่  ๓  ตําบลหนองแวง  อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดรอยเอ็ด   

รหัสไปรษณีย  ๔๕๑๕๐  หมายเลขโทรศัพท  ๐-๔๓๕๐-๑๕๕๔  โทรสาร  ๐-๔๓๕๐-๑๕๕๔  และท่ีเว็บไซต   

www.nongvang.go.th 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

สมศรี  โยธาจันทร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองแวง 
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