ระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
**********************
อาศัยอานาจตามความใน มาตรา 9 แห่งพระราชการบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และข้อ
4 แห่ งประกาศคณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการ เรื่อง หลั กเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูล
ข่ า วสารของราชการไว้ ใ ห้ ป ระชาชนเข้ า ตรวจดู ลงวั น ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2541 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
หนองแก้ว จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งใดขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ในส่วนที่กาหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“หน่วยงานในสังกัด” หมายความว่า สานัก ส่วน กอง หรือหน่วยงานที่มีฐานเทียบเท่ากองในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบล
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารที่อยู่
ในครอบครองหรือควบคุม ดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสารและส่วนราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
“วันทาการ” หมายความว่า วันทาการตามปกติของหน่วยงานของรัฐ
“คาขอ” หมายความว่า คาขอข้อมูลข่าวสารตามระเบียบนี้
ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจออกประกาศ
หรือคาสั่ง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้น ายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว มี
อานาจวินิจฉัยตามที่เห็นสมควร
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คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ประกอบด้วย
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
ประธานกรรมการ
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
รองประธานกรรมการ
(3) หัวหน้าส่วนการคลัง
กรรมการ
(4) หัวหน้าส่วนโยธา
กรรมการ
(5) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กรรมการ
(6) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
กรรมการและเลขานุการ
(7) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 7 ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดหลักเกณฑ์หรื อมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัด ระบบ การขอ การอนุญาตและ
การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
(2) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่จัดพิมพ์และเผยแพร่
(3) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสารที่ไม่
ต้องเปิดเผยหรือข้อมูลของราชการที่เป็นความลับของราชการ
(4) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลข่าวสารของราชการที่ควรจัดเก็ บไว้
ที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุลา หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่
กาหนดในพระราชกฤษฎีกา ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(5) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทาและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของราชการตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ หรือข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
(6) ให้ ค าแนะน าหรื อ เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ข่ า วสารกั บ ส่ ว นราชการ
และเอกชน
(7) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นในกรณี ที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดาเนินการตาม
ระเบียบนี้
(8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(9) เชิญบุคคลใด ๆ มาสอบถามหรือให้ชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
(10) ดาเนินการอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 8 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงเป็น
องค์ประชุม
ถ้า ประธานกรรมการหรื อ รองประธานกรรมการไม่ อ ยู่ ใ นที่ป ระชุ ม หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ให้
คณะกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมในการประชุมครั้งนั้น
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
--------------------------------ข้อ 9 ให้ จั ดตั้งศูน ย์ ข้อมูล ข่าวสารขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลหนองแก้ว ขึ้นอยู่ในความรับผิ ดชอบ
ควบคุม ดูแลของสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว เพื่อให้การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้
ให้ ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้น คว้า ตลอดจนเผยแพร่ จาหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ และตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
หมวด 3
การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
--------------------------------ข้อ 10 ให้หน่วยงานในสังกัดจัดประเภทข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมทั้งกฎหมายอื่นและระเบียบของทางราชการ
ข้อ 11 การดาเนินการตามข้อ 10 ให้หน่วยงานในสังกัดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อควบคุม ดูแล
ตรวจสอบ ติดตาม และประสานงานในการดาเนินการดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
หมวด 4
การขอดู การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต
--------------------------------------ข้อ 12 ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดทาสมุดทะเบียนสาหรับผู้เข้าขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารที่ตั้งแสดงไว้ ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นหลักฐานของทางราชการ
ข้อ 13 การขอสาเนาข้อมูลข่าวสารหรือขอสาเนาข้อมูลข่าวสารที่มีคารับรองถูกต้อง ให้ยื่นคาขอเป็นหนังสือ
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วกาหนดต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือ
เขียนขึ้นเอง
โดยให้ระบุข้อมูลข่าวสารที่จะต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร
ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับคาขอตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตามคาขอนั้น เป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรืออยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานในสังกัดหรือหน่วยงาน
สังกัดอื่นใด
หากเป็นข้อมูลข่าวสารและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ที่
ประจาศูนย์ข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นพนักงานส่วนตาบลไม่ต่ากว่าระดับ 3 เป็นผู้อนุญาตและลงนามในสาเนาที่มีคา
รับ รองถูกต้องของข้อมูล ข่าวสาร โดยลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล และตาแหน่ง ตลอดจนวัน เดือน ปี
ให้ชัดเจน
ในกรณี ขอดู ตรวจดู ขอส าเนาหรื อ ขอส าเนาที่มี คารับ รองถูก ต้อ งของข้อมู ล ข่ าวสารอื่ น ซึ่ งอยู่ใ นความ
ครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานในสังกัด ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอเสนอเรื่องไปยังหน่วยงานนั้น พร้อมทั้ง
แนะนาให้ผู้ยื่นขอไปประสานกับหน่วยงานนั้นโดยตรง โดยให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้
พิจารณาอนุญาต โดยให้พนักงานส่วนตาบลไม่ต่ากว่าระดับ 3 เป็นผู้อนุญาตและลงนามในสาเนาที่มีคารับรองถูกต้อง
ของข้อมูลข่าวสาร โดยลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล และตาแหน่ง ตลอดจนวัน เดือน ปี ให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้
รับรองตามจานวนที่ผู้ยื่นขอให้รับรอง

-4เว้นแต่ในกรณีไม่อาจวินิจฉัยได้ว่า ข้อมูลข่าวสารที่มีคาร้อ งขอนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ ให้
หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเสนอเรื่อง พร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
ข้อ 14 กรณีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคาขอนั้น กระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใดให้หน่วยงานนั้นแจ้ง
ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทราบโดยมิ ชั ก ช้ า เพื่ อ ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย นั้ น คั ด ค้ า นภายในเวลาที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรา 17 แห่ ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
หมวด 5
กาหนดระยะเวลา
----------------------------ข้อ 15 การบริการข้อมูลข่าวสารตามคาขอ ให้หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารดาเนิ นการให้บริการ
ภายในกาหนดระยะเวลา ดังต่อไปนี้
(1) การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนตรวจดูหรือขอสาเนาที่ มีคารับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลข่าวสารที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทาการที่ได้มีคาขอนั้น
(2) การให้บริ การข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงานในสังกัด
ให้พิจารณาดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทาการที่ได้มีคาขอนั้น ถ้าไม่อาจดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทาการ
นั้นได้ ให้แจ้งกาหนดวันและเวลาตามที่เห็นสมควรแก่ผู้ยื่นขอรับ แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันทาการ ในกรณีมีเหตุจาเป็นอาจ
ขออนุ มัติจากนายกองค์การบริห ารส่ว นตาบลหรือผู้ซึ่งนายกองค์การบริห ารส่ว นตาบลมอบหมายเพื่อขยายเวลา
ออกไปได้
(3) กรณีที่ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียคัดค้าน เมื่อรวมเวลาตั้งแต่วันรับคาขอ ยกเว้น ในกรณีที่มีเหตุ
จาเป็น ให้ขออนุมัตินายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ได้ขยายเวลาออกไป แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลา
แล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน
หมวด 6
ค่าธรรมเนียม
----------------------------ข้อ 16 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทาสาเนาเอกสารข้อมูลข่าวสารในอัตราเท่ากับต้นทุนในการจัดทา
สาเนาเอกสารนั้น ๆ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด
ข้อ 17 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับรองสาเนาเอกสารคารับรองละ 5 บาท
ข้อ 18 ค่าธรรมเนียมข้อ 16 และข้อ 17 ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
ข้อ 19 สาหรับผู้มีรายได้ ซึ่งมีพยานหลักฐานมาแสดงยืนยันที่เชื่อถือได้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองแก้ว อาจพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดอัตราค่าธรรมเนียมที่กาหนดในหมวดนี้ให้ได้ตามความจาเป็น
หมวด 7
สถานที่บริการข้อมูลข่าวสาร
--------------------------------------ข้อ 20 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ตั้งอยู่ที่ ที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองแก้ว หมู่ที่ 1 ตาบลหนองแก้ว อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33130
โทรศัพท์ 045-826 168 หรือ www.nongkaew.go.th.

-5หมวด 8
เบ็ดเตล็ด
-------------------------------------ข้อ 21 การปฏิบัตินอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ประกาศหรือความเห็นของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศ ณ วันที่

19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2551

(นายเสกสรร ศรีเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว

