
ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลแกงดินสอ   
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

เพ่ือใหการจัดระบบ  การขอ  การอนุญาต  และการบริการขอมูลขาวสารของราชการที่อยู 

ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแกงดินสอ  อําเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  เปนไปดวยความเรียบรอย 

รวดเร็วและสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  ในการรับรองสิทธิ 

ของประชาชน  ในการรับขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐   

และขอ  ๔  แหงประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการลงวันท่ี  ๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๔๑   

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู 

ประกอบมาตรา  ๓๘  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ  และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  องคการบริหารสวนตําบลแกงดินสอ  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลแกงดินสอ  วาดวยขอมูลขาวสาร 

ของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๖๑”   

ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ  ๓  บรรดาระเบียบขอบังคับ  และคําส่ังอื่นใดขององคการบริหารสวนตําบลแกงดินสอ   

ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน   

ขอ ๔ ในระเบียบนี้   

  “องคการบริหารสวนตําบล”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลแกงดินสอ   

อําเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี   

  “หนวยงานในสังกัด”  หมายความวา  สํานัก  สวน  กองหรือหนวยงานที่มีฐานะ 

เทียบเทากอง  ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล   

  “ขอมูลขาวสาร”  หมายความวา  ขอมูลขาวสารของราชการตามกฎหมายวาดวย 

ขอมูลขาวสารของราชการที่อยูในความครอบครองและควบคุมดูแลของศูนยขอมูลขาวสารและสวนราชการ 

ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแกงดินสอ   

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



  “ศูนยขอมูลขาวสาร”  หมายความวา  ศูนยขอมลูขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลแกงดินสอ   

ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

  “นายกองคการบริหารสวนตาํบล”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลแกงดินสอ   

  “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการขอมูลขาวสารขององคการบริหาร 

สวนตําบลแกงดินสอ 

  “วัน”  หมายความวา  วันตามปปฏิทิน   

  “วันทําการ”  หมายความวา  วันทําการตามปกติของหนวยงานของรัฐ 

  “คําขอ”  หมายความวา  คําขอขอมูลขาวสารตามระเบียบนี้   

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแกงดินสอรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจ 

ออกประกาศหรือคําส่ังเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้   

ในกรณีที่มีปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล 

มีอํานาจวินิจฉัยส่ังการตามท่ีเห็นสมควร   

 

หมวด  ๑ 

คณะกรรมการขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลแกงดนิสอ 
 

 

ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลประกอบดวย 

  (๑) นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานกรรมการ 

  (๒) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล รองประธานกรมการ 

    (๓) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ 

  (๔) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ 

  (๕) ผูอํานวยการกองคลังองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ 

  (๖) ผูอํานวยการกองชางองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ 

  (๗) ผูอํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

     องคการบริหารสวนตําบล กรรมการ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



  (๘) ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   

   องคการบริหารสวนตําบล กรรมการ 

  (๙) หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ/เลขานุการ 

  (๑๐) เจาพนักงานธรุการองคการบริหารสวนตําบล   กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 

ขอ ๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้   

  (๑)  เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร  การจัดระบบ  การขอ  การอนุญาต   

และการบริการขอมูลขาวสาร 

  (๒)  ใหคําแนะนาํหรอืเสนอความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา   

รวมท้ังการจัดพิมพและการเผยแพร 

  (๓)  ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาประเภทขอมูลขาวสาร 

ที่ไมตองเปดเผย  หรือขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับของราชการ 

  (๔)  ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของขอมูลขาวสารท่ีควรจัดเก็บ 

ไวท่ีองคการบริหารสวนตําบล  หรือสงไปยังหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

  (๕)  ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและปรับปรุงขอมูลขาวสาร 

ตามระเบยีบสํานกัสํานักนายกรฐัมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  หรือขอมูลขาวสารอื่นที่เปนประโยชนตอราชการ 

  (๖)  ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารกับสวนราชการ 

  (๗)  ใหคําแนะนาํหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการ 

ตามระเบียบนี้ 

  (๘)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ  ตามท่ี 

คณะกรรมการมอบหมาย 

  (๙)  เชิญบุคคลใด  มาสอบถามหรือใหชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร   

  (๑๐)  ดําเนินงานอื่นใดตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย 

ขอ ๘ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการท้ังหมด   

จึงเปนองคประชุม   

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในท่ีประชุมใหกรรมการ 

ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม   

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากกรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน   

ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงเปนเสียงชี้ขาด   

ขอ ๙ ใหนําความในขอ  ๘  มาใชบังคับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน 

ที่คณะกรรมการแตงตั้งโดยอนุโลม 

ขอ ๑๐ มติของคณะกรรมการตองไดรับความเห็นชอบจากนายกองคการบริหารสวนตําบล 

กอนจึงจะดําเนินการตามมตินั้นได   

 

หมวด  ๒ 

ศูนยขอมูลขาวสาร 
 

 

ขอ ๑๑ ใหจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลแกงดินสอขึ้นอยูในความรับผิดชอบ 

ควบคุมดูแลของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ 

ไวใหประชาชนเขาตรวจดู  ศึกษา  คนควา  ตลอดจนเผยแพร  จําหนาย  จายแจก  รวมทั้ง  ปฏิบัติหนาท่ี 

ใหเปนไปตามระเบียบนี้และตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

 

หมวด  ๓ 

การจัดระบบขอมูลขาวสาร 
 

 

ขอ ๑๒ ใหหนวยงานในสังกัดจัดประเภทขอมูลขาวสารท่ีอยูในความรับผิดชอบใหเปนไป 

ตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ  กฎหมายอื่นและระเบียบของราชการ  ดังนี้   

  (๑)  ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา   

  (๒)  ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 

  (๓)  ขอมูลขาวสารอื่น   

  (๔)  ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



การจัดแยกขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งใหคํานึงถึงลักษณะของขอมูลขาวสารตามกฎหมาย 

วาดวยขอมูลขาวสารของราชการดวยวาเปนขอมูลขาวสารท่ีจะเปดเผยมิไดหรือเปนขอมูลขาวสาร 

ที่อาจมีคําส่ังมิใหเปดเผยก็ได 

ใหหนวยงานในสังกัดจัดสงสําเนาขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง  (๑)  และ  (๒)  ไปยังศูนยขอมูลขาวสาร 

ขององคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดู  คนควา  หรือขอสําเนา   

ใหหนวยงานในสังกัดจัดใหมีเจาหนาที่ควบคุม  ดูแล  การตรวจสอบติดตามและประสานงาน 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนปจจุบันอยูเสมอ   

รวมทั้งรับผิดชอบในการพิจารณาใหบรกิารขอมูลขาวสารอืน่ ๆ  ที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแล 

ซึ่งไมอยูในหลักเกณฑท่ีจะตองจัดสงใหศูนยขอมูลขาวสารตามวรรคสาม   

ขอ  ๑๓  ใหศูนยขอมูลขาวสารจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานในสังกัดสงมาใหตามขอ  ๑๒   

วรรคสาม  โดยใหมีรายละเอียดเพียงพอที่ประชาชนสามารถคนหาขอมูลขาวสารไดเอง 

ใหหนวยงานในสังกัดจัดทําบัญชีขอมูลขาวสารอื่น  ๆ  ที่ไมอยูในหลักเกณฑท่ีจะตองสงใหแก 

ศูนยขอมูลขาวสารตามขอ  ๑๒  วรรคสาม  ใหพรอมในการที่จะพิจารณาส่ังเปดเผยหรือไมเปดเผย 

เมื่อมีผูใดอื่นคําขอขอมูลขาวสารในความครอบครองหรือควบคุมดูแล  ดังกลาว 

 

หมวด  ๔ 

การขอตรวจดู  การขอขอมลูขาวสาร  และการอนญุาต 
 

 

ขอ ๑๔ ใหศูนยขอมูลขาวสารจัดทําสมุดทะเบียนสําหรับผูเขามาขอตรวจดูขอมูลขาวสาร 

ที่ตั้งแสดงไว  ทั้งนี้  เพ่ือเปนหลักฐานของทางราชการ 

ขอ  ๑๕  การขอสําเนาขอมูลขาวสารหรือขอสําเนาขอมูลขาวสารที่มีคํารับรองถูกตอง  ใหย่ืนคําขอ 

เปนหนังสือตามแบบท่ีองคการบรหิารสวนตาํบลกําหนดตอเจาหนาที่ของขอมูลขาวสาร  หรือเขียนขึ้นเอง 

โดยใหระบุขอมูลขาวสารท่ีตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามสมควร 

ใหเจาหนาที่ซึ่งไดรับคําขอตรวจสอบวา  ขอมูลขาวสารตามคําขอนั้นเปนขอมูลขาวสาร 

ที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนยขอมูลขาวสารหรืออยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแล 

ของหนวยงานในสังกัดใดหรือหนวยงานนอกสังกัดอื่นใด   

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



หากเปนขอมูลขาวสารและอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนยขอมูลขาวสาร 

ใหเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารซึ่งเปนพนักงานสวนตําบลไมต่ํากวาระดับ  ๒  เปนผูอนุญาต 

และลงนามในสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร  โดยลงลายมือชื่อ  พรอมท้ังชื่อตัว  ชื่อสกุล   

และตําแหนง  ตลอดจน  วัน  เดือน  ปใหชัดเจน  ทั้งนี้  ใหรับรองตามจํานวนที่ผูย่ืนขอขอใหรับรอง 

ขอ ๑๖ ในกรณีขอตรวจดู  ขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารอื่นซึ่งอยูใน 

ความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานในสังกัดใหเจาหนาที่ผูรับคําขอเสนอเรื่องไปยังหนวยงานนั้น   

พรอมทั้งแนะนําใหผูย่ืนขอไปประสานกับหนวยงานนั้นโดยตรงดวยหากประสงค   

ใหหัวหนาหนวยงานในสังกัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาอนญุาต  โดยใหพนักงานสวนตําบล 

ไมต่ํากวาระดับ  ๒  เปนผูลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลขาวสาร  เวนแตขอมูลขาวสารนั้น 

เปนขอมูลขาวสารลับซึ่งตองดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ   

พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

ในกรณีที่ไมอาจวินิจฉัยไดวาขอมูลขาวสารที่มีคําขอนั้นเปนขอมูลขาวสารที่เปดเผยไดหรือไม   

ใหหัวหนาหนวยงานในสังกัดเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยตอไป   

ขอ  ๑๗  กรณีการเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอนั้นกระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใด   

ใหหนวยงานนัน้แจงใหผูมีสวนไดเสียทราบโดยมชิักชา  เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียนัน้คดัคานภายในเวลาท่ีกําหนดไว 

ในมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐   

ขอ  ๑๘  กรณีผูมีอํานาจอนุญาตมีคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอใดใหแจงคําส่ัง 

พรอมเหตุผลใหผูย่ืนขอทราบ  พรอมแจงใหผูย่ืนขอทราบถึงสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณคําส่ัง 

ไมอนุญาตดังกลาวตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติ 

ขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ดวย 

ขอ  ๑๙  ขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ   

พ.ศ.  ๒๕๔๐  ใหหนวยงานในสังกัดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการในสวนที่ 

เกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลโดยรอบครอบ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ขอ  ๒๐  ขอมูลขาวสารท่ีอยูในระหวางการดําเนินการใหศูนยขอมูลขาวสารหรือหนวยงาน 

ในสังกัดพิจารณาใหบริการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม  เวนแตเปนขอมูลขาวสารลับตามระเบียบวาดวย 

การรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  หรือเปนเรื่องท่ีไมตองเปดเผยตามกฎหมายวาดวย 

ขอมูลขาวสารของราชการหรือตามที่ผูมีอํานาจตามขอ  ๑๘  เห็นวาเปนเรื่องที่ไมตองเปดเผย   

ขอ  ๒๑  ขอมูลขาวสารใด  หากมีกฎหมาย  ระเบียบอื่นหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดวิธีปฏิบัติ 

เกี่ยวกับขอมูลขาวสารนั้นไวเปนพิเศษ  การขอขอมูลขาวสารและการขออนุญาตจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย 

ขอ  ๒๒  ขอมูลขาวสารท่ีมีไวเผยแพรหรือจําหนายใหคิดคาใชจายตาง ๆ  ตามหลักเกณฑ 

ที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  รายไดจากการนี้ใหปฏิบัติตามระเบียบ 

ของทางราชการ 

ขอ  ๒๓  การเรียกคาธรรมเนยีมการทําสําเนาหรือสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร 

ของราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ขอมูลขาวสารของราชการ 

รายไดจากคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งใหปฏิบัติตามขอบังคับกระทรวงการคลัง  วาดวยเงินคาธรรมเนียม 

ขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 

หมวด  ๕ 

กําหนดระยะเวลา 
 

 

ขอ ๒๔ การบริการขอมูลขาวสารตามคําขอใหหนวยงานดําเนินการใหบริการภายในกําหนด 

ระยะเวลา  ดังนี้   

  (๑)  การใหบริการขอมูลขาวสารที่จัดไวใหประชาชนตรวจดูหรือขอสําเนาหรือขอสําเนา 

ที่มีคํารับรองความถูกตองของขอมูลขาวสารที่ศูนยขอมูลขาวสารใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันทําการ 

ที่ไดมีคําขอนั้น 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



    (๒)  การใหบริการขอมูลขาวสารอื่น ๆ  ที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแล 

ของหนวยงานในสังกัด  ใหหนวยงานในสังกัดท่ีมีขอมูลขาวสารพรอมท่ีจะจัดหาใหไดจะตองดําเนินการ 

ใหแลวเสร็จโดยเร็วหรือภายในวันที่รับคําขอ 

  (๓)  ในกรณีที่ขอมูลขาวสารที่ขอมีจํานวนมาก  หรือไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จ 

ภายใน  ๑๕  จะตองแจงใหผูขอขอมูลขาวสารทราบภายใน  ๑๕  วัน  รวมทั้งแจงกําหนดวันที่จะดําเนินการ 

แลวเสร็จใหผูขอขอมูลขาวสารทราบดวย   

 

หมวด  ๖ 

สถานท่ีบริการขอมูลขาวสาร 
 

 

ขอ  ๒๕  ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบรหิารสวนตําบลแกงดินสอ  องคการบริหารสวนตําบลแกงดินสอ  

 เลขที่  ๑๐๒  หมูที่  ๑  ตําบลแกงดินสอ  อําเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  รหัสไปรษณีย  ๒๕๒๒๐   

หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร  ๐-๓๗๒๑-๐๖๑๖ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

สําราญ  ออนอรุณ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลแกงดนิสอ 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒


