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ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐   

และขอ  ๔  แหงประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ 

การจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู  ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๑   

องคการบริหารสวนตําบลยางตลาดจึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด  วาดวยขอมูลขาวสาร 

ของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้  ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 

การปฏิบัตินอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ใหถือตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวย 

ขอมูลขาวสารของราชการ  ประกาศหรือความเห็นของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 

  “หนวยงานในสังกัด”  หมายความวา  สํานัก  สวน  กอง  หรือหนวยงานที่มีฐานะ 

เทียบเทากองในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

  “ขอมูลขาวสาร”  หมายความวา  ขอมูลขาวสารของราชการ  ตามกฎหมายวาดวย 

ขอมูลขาวสารที่อยูในครอบครองหรือควบคุม  ดูแลของศูนยขอมูลขาวสารและสวนราชการ  ในสังกัด 

องคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

  “ศูนยขอมูลขาวสาร”  หมายความวา  ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล 

ยางตลาดตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

  “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการขอมูลขาวสารขององคการบริหาร 

สวนตําบลยางตลาด 
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  “วันทําการ”  หมายความวา  วันทําการตามปกติของหนวยงานของรัฐ 

  “คําขอ”  หมายความวา  คําขอขอมูลขาวสารตามระเบียบนี ้

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาดรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจ 

ออกประกาศหรือคําส่ังเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ในกรณีที่มีปญหาหรืออุปสรรค 

ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาดมีอํานาจวินิจฉัยส่ังการตามที่ 

เห็นสมควร 

หมวด  ๑ 

คณะกรรมการขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลยางตลาด  ประกอบดวย 

  (๑) รองนายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด   

   (คนท่ี  ๑) ประธานกรรมการ 

  (๒) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด รองประธานกรรมการ 

  (๓) หัวหนาสวนการคลัง กรรมการ 

  (๔) หัวหนาสวนโยธา กรรมการ 

  (๕) หัวหนาสํานักงานปลัด กรรมการ/เลขานุการ 

  (๖) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 

ขอ ๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 

  (๑) กําหนดหลักเกณฑหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร  การจัดระบบ  การขอ   

การอนุญาตและการบริการขอมูลขาวสารของราชการ 

  (๒) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการท่ีลงพิมพ 

ในราชกิจจานุเบกษา  รวมทั้งการจัดพิมพและเผยแพร 

  (๓) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาประเภท 

ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผยหรือขอมูลขาวสารของราชการที่เปนความลับของราชการ 

  (๔) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของขอมูลขาวสารของราชการ 

ที่ควรจัดเก็บไวที่องคการบริหารสวนตําบลยางตลาด  หรือสงไปยังหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร   

หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 
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  (๕) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและปรับปรุงขอมูลขาวสาร 

ของราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยงานสารบรรณ  หรือขอมูลขาวสารอื่นที่เปนประโยชน 

ตอทางราชการ 

  (๖) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารกับสวนราชการ 

และเอกชน 

  (๗) ใหคําแนะนาํหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการ 

ตามระเบียบนี้ 

  (๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการ 

มอบหมาย 

  (๙) เชิญบุคคลใด ๆ  มาสอบถามหรือใหชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร 

  (๑๐) ดําเนินการอื่นใด  เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

ขอ ๘ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด   

จึงเปนองคประชมุถาประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม  หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได   

ใหคณะกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่เปนประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม 

ใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธาน 

ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

หมวด  ๒ 

ศูนยขอมูลขาวสาร 

ขอ ๙ ใหจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลยางตลาดขึ้นอยูในความรับผิดชอบ 

ควบคุม  ดูแลของสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด  เพ่ือใหการบริการขอมูลขาวสาร 

ของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู  ศึกษา  คนควา  ตลอดจนเผยแพร  จําหนาย  จายแจก  รวมท้ัง 

ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบนี้  และตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

หมวด  ๓ 

การจัดระบบขอมูลขาวสาร 

ขอ ๑๐ ใหหนวยงานในสังกดัจัดประเภทขอมูลขาวสารที่อยูในความรับผิดชอบ  ใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  รวมทั้งกฎหมายอื่นและระเบียบของทางราชการ 
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ขอ ๑๑ การดําเนินการตามขอ  ๑๐  ใหหนวยงานในสังกัดจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

เพ่ือควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบ  ติดตามและประสานงานในการดําเนินการดังกลาว  ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

หมวด  ๔ 

การขอตรวจดู  การขอขอมลูขาวสาร  และการอนญุาต 

ขอ ๑๒ ใหศูนยขอมูลขาวสารจัดทําสมุดทะเบียนสําหรับผูเขามาขอตรวจดูขอมูลขาวสาร 

ที่ตั้งแสดงไว  ทั้งนี้  เพ่ือเปนหลักฐานของทางราชการ 

ขอ ๑๓ การขอสําเนาขอมูลขาวสารหรือขอสําเนาขอมูลขาวสารท่ีมีคํารับรองถูกตอง  ใหย่ืนคําขอ 

เปนหนังสือ  ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลยางตลาดกําหนดตอเจาหนาที่ของศูนยขอมูลขาวสาร   

หรือเขียนขึ้นเอง  โดยใหระบุขอมูลขาวสารท่ีจะตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามสมควร 

ใหเจาหนาท่ีซึ่งไดรับคําขอตรวจสอบขอมูลขาวสารตามคําขอนั้น  เปนขอมูลขาวสารท่ีอยูในครอบครอง 

หรือควบคุมดูแลของศูนยขอมูลขาวสารหรืออยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานในสังกัดใด 

หรือหนวยงานสังกัดอื่นใดหากเปนขอมูลขาวสารและอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ 

ศูนยขอมูลขาวสารใหเจาหนาที่ที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารซึ่งเปนพนักงานสวนตําบลไมต่ํากวาระดับ  ๒   

เปนผูอนุญาตและลงนามในสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร  โดยลงลายมือชื่อ  พรอมท้ังชื่อตัว   

ชื่อสกุลและตําแหนง  ตลอดจนวัน  เดือน  ป  ใหชัดเจน  ทั้งนี้  ใหรับรองตามจํานวนที่ผูย่ืนขอใหรับรอง 

ในกรณีขอดู  ตรวจดู  ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารอื่น   

ซึ่งอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานในสังกัด  ใหเจาหนาที่ผูรับคําขอเสนอเรื่อง 

ไปยังหนวยงานนั้น  พรอมทั้งแนะนําใหผูย่ืนขอไปประสานกับหนวยงานนั้นโดยตรง  โดยใหหัวหนา 

หนวยงานในสังกัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุญาต  โดยใหพนักงานสวนตําบลไมต่ํากวาระดับ  ๒   

เปนผูอนุญาตและลงนามในสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร  โดยลงลายมือชื่อ  พรอมทั้งชื่อตัว   

ชื่อสกุลและตําแหนง  ตลอดจนวัน  เดือน  ปใหชัดเจน  ทั้งนี้  ใหรับรองตามจํานวนท่ีผูย่ืนขอใหรับรอง 

เวนแตในกรณีไมอาจวินิจฉัยไดวา  ขอมูลขาวสารที่มีคํารองขอนั้นเปนขอมูลขาวสารท่ีเปดเผยได 

หรือไม  ใหหัวหนาหนวยงานในสังกัดเสนอเรื่อง  พรอมความเห็นตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยตอไป 

ขอ ๑๔ กรณีการเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอนั้น  กระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใด 

ใหหนวยงานนั้นแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบโดยมิชักชา  เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียนั้นคัดคานภายในเวลา 

ที่กําหนดไวในมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ดวย 
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หมวด  ๕ 

กําหนดระยะเวลา 

ขอ ๑๕ การบริการขอมูลขาวสารตามคําขอ  ใหหนวยงานที่ใหบริการขอมูลขาวสาร 

ดําเนินการใหบริการภายในกําหนดระยะเวลา  ดังตอไปนี้ 

  (๑) การใหบริการขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนตรวจดูหรือขอสําเนาที่มีคํารับรอง 

ความถูกตองของขอมูลขาวสารที่ศูนยขอมูลขาวสาร  ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันทําการท่ีไดมีคําขอนั้น 

  (๒) การใหบริการขอมูลขาวสารอื่น ๆ  ท่ีอยูในความครอบครองหรือควบคุม 

ของหนวยงานในสังกัด  ใหพิจารณาดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันทําการที่ไดมีคําขอนั้น  ถาไมอาจ 

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันทําการนั้นได  ใหแจงกําหนดวันและเวลาตามท่ีเห็นสมควรแกผูย่ืนขอรับ   

แตตองไมเกินเจ็ดวันทําการ  ในกรณีมีเหตุจําเปนอาจขออนุมัติจากนายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

หรือผูซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาดมอบหมายเพ่ือขอขยายเวลาออกไปได  แตตองไมเกิน 

สิบหาวันทําการ 

  (๓) กรณีที่ตองแจงใหผูมีสวนไดเสียคัดคาน  เมื่อรวมเวลาตั้งแตวันรับคําขอ  การแจง 

ใหคัดคานการพิจารณาวาจะส่ังเปดเผยหรือไมเปดเผย  รวมแลวตองไมเกินสามสิบวัน  ยกเวนในกรณีท่ี 

มีเหตุจําเปนใหขออนุมัตินายกองคการบริหารสวนตําบลใหขยายเวลาออกไป  แตตองแสดงเหตุผลและ 

รวมเวลาแลวตองไมเกินหกสิบวัน 

หมวด  ๖ 

สถานท่ีบริการขอมูลขาวสาร 

ขอ ๑๖ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลยางตลาด  หมูที่  ๒๐  ตําบลยางตลาด   

อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ  รหัสไปรษณีย  ๔๖๑๒๐  โทรสาร  ๐๔๓-๘๙๑๔๘๕ 

หมวด  ๗ 

เบ็ดเตล็ด 

ขอ ๑๗ การปฏิบัตินอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้  ใหถือตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  ประกาศหรือความเห็นของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

สุขุมวรัชญ  อคัรเศรษฐงั 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลยางตลาด 



 ๕ 
 

 

เอกสารแนบทายคาธรรมเนียมการคัดสําเนาเอกสาร 

วาดวยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลยางตลาด  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

ลําดับ รายการ อัตราหนาละ/บาท 

๑ กระดาษขนาด  เอ  ๔ ๓ 

๒ เอกสารสวนท่ีเกินหาหนาใหเสียคาใชจาย ๒ 

๓ กระดาษขนาด  เอ  ๓ ๔ 

๔ การรับรองสําเนาเอกสาร ๒๐  /  (  ๑  ฉบับ  ) 
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