ระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560
----------------------------------------------เพื่อให้การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว อาเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รวดเร็วและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการรับรองสิทธิประชาชน
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา
9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
และข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ประกอบกับมาตรา 38 แห่ง
พระราชกฤาฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 องค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าหาดยาว จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ
1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2560”
ข้อ
2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ
3 บรรดาระเบียบข้อบังคับ และคาสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว ในส่วน
ที่กาหนดไว้แล้วหรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ
4 ในระเบียบนี้
“องค์การบริหารส่วนตาบล ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว อาเภอโพน
ทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
“หน่วยงานในสังกัด ” หมายความว่า สานัก ส่วน กอง หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสารและส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าหาดยาว
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
“นายกองค์การบริหารส่วนตาบล” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว

/ “คณะกรรมการ”...

-2“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าหาดยาว
“วัน” หมายความว่า วันตามปีปฏิทิน
“วันทาการ” หมายความว่า วันทาการตามปกติของหน่วยงานของรัฐ
“คาขอ” หมายความว่า คาขอข้อมูลข่าวสารตามระเบียบนี้
ข้อ
5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรักษาระเบียบนี้ และให้มีอานาจออกประกาศหรือคาสั่ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมี
อานาจวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร
หมวด 1
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว
--------------------------------------------ข้อ
(

6 ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบล
ประกอบด้วย
1) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานกรรมการ
(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
(3) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
(4) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล กรรมการ
(5) ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
(6) ผู้อานวยการกองช่าง กรรมการ
(7) ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
(8) ผู้อานวยการกองการศึกษา กรรมการ
(9) ผู้อานวยการกองส่งเสริมการเกษตร กรรมการ
(10) ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
(11) หัวหน้าสานักงานปลัด
กรรมการ/เลขานุการ
ข้อ
7 ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาตและการ
บริการข้อมูลข่าวสาร
(
2) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชการกิจจานุเบกษา
รวมทั้งการจัดพิมพ์และการเผยแพร่
(
3) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสารที่ไม่
ต้องเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ
(
4) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ควรจัดเก็บไว้ที่องค์การ
บริหารส่วนตาบล หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่กาหนดในพระ
ราชกฤษฎีกาตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(
5) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทาและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ หรือข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ
/ (6) ให้คาแนะนา...
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-36) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับส่วนราชการ
7) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดาเนินการตาม
8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใดๆ ตามที่คณะกรรมการ

9) เชิญบุคคลใดมาสอบถามหรือให้ชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
10) ดาเนินงานอื่นใดตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย
ข้อ 8 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
จึงเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเป็นเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 9 ให้นาความใน ข้อ 8 มาใช้บังคับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานที่
คณะกรรมการแต่งตั้งโดยอนุโลม
ข้อ
10 มติของคณะกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลก่อน
จึงจะดาเนินการตามมตินั้นได้
หมวด 2
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
---------------------------------ข้อ
11 ให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว ขึ้นอยู่ในความ
รับผิดชอบควบคุมดูแลของสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ จาหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามระเบียบนี้และตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
หมวด 3
การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
---------------------------------ข้อ
12 ให้หน่วยงานในสังกัดจัดประเภทข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตาม
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายอื่นและระเบียบของราชการ ดังนี้
(1) ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
(2) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
(3) ข้อมูลข่าวสารอื่น

/ (4) ข้อมูลข่าว...

-4(4) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลการจัดแยกข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งให้คานึงลักษณะของข้อมูล
ข่าวสารที่อาจมีคาสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ให้หน่วยงานในสังกัดจัดส่งสาเนาข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2)
ไปยังศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู ค้นคว้า หรือขอสาเนาให้
หน่วยงานในสังกัดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม ดูแล การตรวจสอบติดตามและประสานงานในการดาเนินการตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสามให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งรับผิดชอบในการพิจารณา
ให้บริการข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล ซึ่งไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ไม่ต้องจัดส่งให้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามสาม
ข้อ
13 ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดทาดัชนีข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานในสังกัดส่งมาให้ตามข้อ 12
วรรคสาม โดยให้มีรายละเอียดเพียงพอที่ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้เอง
ให้หน่วยงานในสังกัดจัดทาบัญชีข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่มีอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องส่งให้แก่ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารตาม ข้อ 12 วรรคสาม ให้พร้อมในการที่จะพิจารณาสั่งเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยเมื่อมีผู้ใดยื่นคาขอ
ข้อมูลข่าวสารในความครอบครองหรือควบคุมดูแล ดังกล่าว
หมวด 4
การขอตรวจดู การขอข้อมูลข่าวสาร และการอนุญาต
---------------------------------ข้อ
14 ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดทาสมุดทะเบียนสาหรับผู้เข้ามาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ที่ตั้ง
แสดงไว้ ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานของทางราชการ
ข้อ
15 การขอสาเนาข้อมูลข่าวสารหรือขอสาเนาข้อมูลข่าวสารที่มีคารับรองถูกต้อง ให้ยื่นคาขอ
เป็นหนังสือตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หรือเขียนขึ้นเองโดย
ให้ระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร
ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับคาขอตรวจสอบว่า ข้อมูลข่าวสารตามคาขอนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ใน
ความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรืออยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หน่วยงานในสังกัดใดหรือหน่วยงานนอกสังกัดอื่นใด
หากเป็นข้อมูลข่าวสารและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นพนักงานส่วนตาบลไม่ต่ากว่าระดับ 2 เป็นผู้อนุญาตและลงนามใน
สาเนาที่มีคารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าว โดยลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล และตาแหน่งตลอดจน วัน
เดือน ปี ให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้รับรองตามจานวนที่ผู้ยื่นคาขอขอให้รับรอง
ข้อ
16 ในกรณีขอตรวจดู ขอสาเนาหรือขดสาเนาที่มีคารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารอื่นซึ่ง
อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานในสังกัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอเสนอเรื่องไปยังหน่วยงาน
นั้น พร้อมทั้งแนะนาให้ผู้ยื่นคาขอไปประสานกับหน่วยงานนั้นโดยตรงด้วยหากประสงค์

/ ให้หัวหน้า...

-5ให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
โดยให้พนักงาน
ส่วนตาบลไม่ต่ากว่าระดับ 2 เป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร เว้นแต่ข้อมูลข่าวสารลับเป็น
ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งต้องดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ในกรณีที่ไม่อาจวินิจฉัยได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่มีคาร้องขอนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้
หรือไม่ ให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
ข้อ
17 กรณีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคาขอนั้นกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใดให้
หน่วยงานนั้นแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบโดยมิชักช้า เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียนั้นคัดค้านภายในเวลาที่กาหนดไว้ใน
มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ข้อ
18 กรณีผู้มีอานาจอนุญาตมีคาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคาขอใดให้แจ้งคาสั่งพร้อม
เหตุผลให้ผู้ยื่นคาขอทราบ พร้อมแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์คาสั่งไม่อนุญาต
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ด้วย
ข้อ
19 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนที่
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลโดยรอบครอบ
ข้อ
20 ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในระหว่างการดาเนินการให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือหน่วยงานใน
สังกัดพิจารณาให้บริการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม เว้นแต่เป็นข้อมูลข่าวสารลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 หรือเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการหรือตามที่ผู้มีอานาจตามข้อ 19 เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปิดเผย
ข้อ 21 ข้อมูลข่าวสารใดหากมีกฎหมาย ระเบียบอื่นหรือมติคณะรัฐมนตรีกาหนดวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารนั้นไว้เป็นพิเศษ การขอข้อมูลข่าวสารและการขออนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย
ข้อ 22 ข้อมูลข่าวสารที่มีไว้เผยแพร่หรือจาหน่ายให้คิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่
องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ รายได้จากการนี้ให้ปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการ
ข้อ
23 การเรียกค่าธรรมเนียมการทาสาเนาหรือสาเนาที่มีคารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
ของราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายได้จากค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งให้ปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2548
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-6หมวด 5
กาหนดระยะเวลา
------------------------------ข้อ
ระยะเวลาดังนี้

24 การบริการข้อมูลข่าวสารตามคาขอให้หน่วยงานดาเนินการให้บริการภายในกาหนด

(1) การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูหรือขอสาเนาหรือขอสาเนาที่มีคา
รับรองความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทาการที่ได้มีคาขอ
นั้น
(2) การให้บริการข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงาน
ในสังกัด ให้หน่วยงานในสังกัดที่มีข้อมูลข่าวสารพร้อมที่จะจัดหาให้ได้ จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วหรือ
ภายในวันที่รับคาขอ
(3) ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีจานวนมาก หรือไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15
วัน จะต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งแจ้งกาหนดวันที่จะดาเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ขอ
ข้อมูลข่าวสารทราบด้วย
หมวด 6
สถานที่บริการข้อมูลข่าวสาร
------------------------------ข้อ
25 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว ตั้งอยู่ที่ ที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว อาเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45240
หมายเลขโทรศัพท์ 043-611748 โทรสาร 043-611748
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

( นายธนานุวัฒน์ กมล )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว

