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ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลบานหวด 
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

------------ 
 
  เพื่อใหการบริหารการจัดระบบการขอ การอนุญาต และการบริหารขอมูล 
ขาวสารของราชการ ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานหวด อําเภองาว 
จังหวัดลําปาง เปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพถูกตองตามกฎหมาย 
และระเบียบของราชการองคการบริหารสวนตําบลบานหวด จึงออกระเบียบฯ ไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลบานหวด  
วาดวยขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒" 
  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ ๓  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดขององคการบริหารสวน 
ตําบลบานหวดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดแยงกับระเบียบใหใชระเบียบ 
น้ีแทน 
  ขอ ๔  ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางและผูซ่ึงมาชวย 
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลบานหวด 
  ขอ ๕  ในระเบียบนี้ 
  "ขอมูลขาวสาร" หมายความวา ส่ิงท่ีส่ือความหมายใหรูเร่ืองราวขอเท็จจริง 
ขอมูลหรือส่ิงอ่ืนใด ๆ ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการอยูในความรับผิดชอบ 
ขององคการบริหารสวนตําบลบานหวด 
  "สวนราชการ" หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม และใหหมายความ 
รวมถึงรัฐวิสาหกิจ หนวยงาน หรือองคกรของรัฐ 
  "เจาหนาที่ประสานงาน" หมายความวา ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกองคการบริหาร 
สวนตําบลบานหวด 
  ขอ ๖  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานหวดรักษาการ 
ใหเปนไปตามระเบียบนี ้และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
ระเบียบนี้ 
  ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติระเบียบนี้ได ใหประธานกรรมการบริหารองคการ 
บริหารสวนตําบลบานหวด มีอํานาจวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร 
 
          หมวด ๑ 
            คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสาร 
        ------------ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๗  ใหมี "คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบล 
บานหวด" ประกอบดวย ประธานกรรมการบริหาร เปนประธาน กรรมการบริหาร  
เปนรองประธาน หัวหนาสวนการคลัง เปนเลขานุการ หัวหนาสวนโยธา เปนผูชวยเลขานุการ 
  ขอ ๘  ใหคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล 
บานหวด มีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี ้
  (๑) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหารการจัดระบบ การขอ 
การอนุญาตและการบริหารขอมูลขาวสาร 
  (๒) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ลงพิมพใน 
ราชกิจจานุเบกษา รวมท้ังการจัดพิมพและการเผยแพร 
  (๓) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและปรับปรุงขอมูล 
ขาวสารตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ หรือขอมูลขาวสารอื่นที่เปน 
ประโยชนตอทางราชการ 
  (๔) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสาร 
กับสวนราชการและเอกชน 
  (๕) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปญหาและอุปสรรค 
เกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบนี ้
  (๖) เชิญบุคลากรใด ๆ มาสอบถามหรือใหช้ีแจงแสดงความเห็นเก่ียวกับ 
ขอมูลขาวสาร 
  (๗) ดําเนินการอื่นใดตามท่ีประธานกรรมการบริหารมอบหมาย 
  ขอ ๙  การประชุมคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสาร องคการบริหารสวน 
ตําบลบานหวด ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงเปน 
องคประชุม 
  ถาประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูใน 
ที่ประชุมใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
  การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมี 
เสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น 
อีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
 
          หมวด ๒ 
        การจัดระบบขอมูลขาวสาร 
        ------------ 
 
  ขอ ๑๐  ใหหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบลบานหวด จัดประเภทขอมูล 
ที่อยูในความรับผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ กฎหมายอ่ืน 
และระเบียบของราชการ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๑๑  ในการดําเนินงานตามขอ ๑๐ ใหหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบล 
บานหวด จัดใหมีเจาหนาที่เพื่อควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประสานงานในการดําเนินงาน 
ดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 
          หมวด ๓ 
           การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาต 
         ------------ 
 
  ขอ ๑๒  ใหสวนราชการ ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการหรือ 
บุคคลที่ประสงคจะเขาตรวจดู ศึกษาคนควาหรือขอสําเนาขอมูลขาวสารทําหนังสือหรือยื่นคําขอ 
เปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งแสดงเหตุผลและความจําเปนตอประธานกรรมการบริหารองคการ 
บริหารสวนตําบลบานหวด หรือผูมีอํานาจอนุญาต 
  สําหรับกรณีจําเปนเรงดวน เจาหนาที่ประสานงานอาจขอดวยวาจาหรือทาง 
โทรสารก็ไดโดยใหแจงช่ือ ตําแหนง และท่ีอยูของผูขอดวย 
  การขอขอมูลขาวสารและการขออนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑทายระเบียบนี ้
  ขอ ๑๓  การขอขอมูลขาวสารตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาล  ใหนําเสนอ 
ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหาร ผูไดรับมอบหมายพิจารณาอนุญาตและให 
พนักงานสวนตําบลผูรับผิดชอบตั้งแตระดับ ๓ ขึ้นไป เปนผูรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร 
  ขอ ๑๔  ขอมูลขาวสารใด หากมีกฎหมาย ระเบียบอื่นหรือมติคณะรัฐมนตร ี
กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารนั้นไวเปนพิเศษ การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาต 
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย 
 
          หมวด ๔ 
          การบริหารขอมูลขาวสาร 
        ------------ 
 
  ขอ ๑๕  ใหหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบลบานหวด รวบรวม จัดเตรียม 
และจัดใหมีขอมูลขาวสารที่ดําเนินการเสร็จแลวและอยูในความรับผิดชอบเพื่อเผยแพร ขาย  
จําหนายจายแจกตรวจดูและศึกษาคนควา ตลอดจนจัดหาและจัดทําสําเนาขอมูลขาวสารดังกลาว 
ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 
  การบริหารขาวสารนอกจากท่ีกลาวในวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามคําแนะนํา 
หรือความเห็นของคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลบานหวด 
  ขอ ๑๖  ขอมูลขาวสารที่อยูระหวางดําเนินการใหถือปฏิบัติตามขอ ๑๕  
โดยอนุโลม เวนแตเปนเรื่องลับตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๑๗ 
หรือระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับของราชการ หรือเปนเร่ืองท่ีไม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ตองเปดเผยตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการหรือท่ีผูมีอํานาจอนุญาตตามขอ ๑๒ 
เห็นวาเปนเรื่องที่ไมตองเปดเผย 
  ขอ ๑๗  ขอมูลขาวสารที่มีไวเพื่อขายหรือจําหนาย ใหคิดคาใชจายตาง ๆ  
ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลบานหวด 
  ขอ ๑๘  การเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรอง 
ถูกตองของขอมูลขาวสารใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสาร 
องคการบริหารสวนตําบลบานหวด กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามกฎหมาย 
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 
  การรับรองสําเนาขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานที่รับผิดชอบ 
ขอมูลขาวสารนั้น ตั้งแตระดับ ๓ หรือเทียบเทาขึ้นไปเปนผูรับรอง โดยลงลายมือช่ือพรอมท้ัง 
ชื่อตัว ช่ือสกุล และตําแหนงตลอดจนวัน เดือน ป ใหชัดเจน  ท้ังน้ี ใหรับรองตามจํานวน 
ที่ผูยื่นคําขอขอใหรับรอง 
  ขอ ๑๙  รายไดจากการขายหรือจําหนายขอมูลขาวสารตามขอ ๑๗ และ 
คาธรรมเนียมตามขอ ๑๘ ใหถือเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบานหวด 
  ขอ ๒๐  การบริการสงขอมูลขาวสารที่เปดเผยทางโทรสาร ใหดําเนินการได 
เฉพาะกรณีเรงดวน ใหคํานึงถึงความส้ินเปลือง เชน จํานวนขอมูลขาวสาร ระยะเวลาและ 
คาใชจายในการสง ท้ังน้ี ใหหัวหนาสวนราชการหรือเทียบเทาขึ้นไปเปนผูพิจารณาอนุมัต ิ
  ขอ ๒๑  การบริการขอมูลขาวสาร ใหดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว ท้ังน้ี 
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของ 
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ 
 
          หมวด ๕ 
        สถานที่บริการขอมูลขาวสาร 
       ------------ 
 
  ขอ ๒๒  ใหหนวยงาน ในองคการบริหารสวนตําบลบานหวด ควบคุมดูแล 
ขอมูลขาวสารที่อยูในความรับผิดชอบใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบของราชการและ 
จัดสถานที่บริการขอมูลขาวสาร คือ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานหวด เปนสถานที่ 
ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือใหคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ โดยใหมี 
หนาท่ีเพ่ิมเติม ดังตอไปนี ้
  (๑) ใหบริการขอมูลขาวสารท่ีอยูระหวางดําเนินการของหนวยงานในองคการ 
บริหารสวนตําบลบานหวด และขอมูลขาวสารที่ดําเนินการเสร็จแลว 
  (๒) เปนศูนยประสานงานกับหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบลบานหวด 
เพื่อใหบริการขอมูลขาวสาร 
  (๓) จัดทําประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานหวด กําหนดสถานท่ีติดตอ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ขอรับขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบานหวด เพื่อลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
 
     ประกาศ ณ วันที ่๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                ทวี  ศรีเทพ 
     ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานหวด 
 
[รก.๒๕๔๓/๔๖ง/๘๑/๘ มิถุนายน ๒๕๔๓] 
 
 


