เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๖ ง

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๙

ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อใหการบริการ การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ
ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบัวทอง เปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็วและ
สอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ ในการรับรองสิทธิของประชาชน
ในการรับรูขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
และขอ ๔ แหงประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๑
องคการบริหารสวนตําบลบัวทอง จึงวางระเบียบวาดวยขอมูลขาวสารของราชการไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง วาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบขอบังคับและคําสั่งอื่นใดขององคการบริหารสวนตําบลบัวทอง ในสวนที่
กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“องคการบริหารสวนตําบล” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
“หนวยงานในสังกัด” หมายความวา สํานัก กองหรือหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทากองในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบล
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา ขอมูลขาวสารของราชการตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนยขอมูลขาวสาร และหนวยงานในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
“ศูนยขอมูลขาวสาร” หมายความวา ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
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“นายกองคการบริหารสวนตําบล” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
“วัน” หมายความวา วันตามปปฏิทิน
“วันทําการ” หมายความวา วันทําการตามปกติของหนวยงานของรัฐ
“คําขอ” หมายความวา คําขอขอมูลขาวสารตามระเบียบนี้
ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ
หรือคําสั่งเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบัวทอง ประกอบดวย
(๑) นายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานกรรมการ
(๒) รองนายก อบต. ที่นายก อบต. มอบหมาย
รองประธานกรรมการ
(๓) ปลัด อบต.
กรรมการ
(๔) ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
(๕) ผูอํานวยการกองคลัง
กรรมการ
(๖) หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กรรมการ
(๗) หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม
กรรมการ
(๘) หัวหนาสํานักปลัด
กรรมการและเลขานุการ
(๙) เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาตและ
การบริการขอมูลขาวสาร
(๒) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับ ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
รวมทั้งการจัดพิมพและการเผยแพร
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(๓) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาประเภทขอมูลขาวสาร
ที่ไมตองเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่เปนความลับของราชการ
(๔) ให คํ า แนะนํ า หรื อ เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ ประเภทของข อ มู ล ข า วสารที่ ค วรจั ด เก็ บ ไว
ที่ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหรือสงไปยังหอจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
(๕) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและปรับปรุงขอมูลขาวสารตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณหรือขอมูลขาวสารอื่นที่เปนประโยชนตอราชการ
(๖) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารกับสวนราชการ
(๗) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็น ในกรณีมีปญ หาและอุป สรรคเกี่ยวกับ การดํ าเนิน การ
ตามระเบียบนี้
(๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
(๙) เชิญบุคคลใดมาสอบถามหรือใหชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร
(๑๐) ดําเนินงานอื่นใดตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย
ขอ ๘ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุมใหกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๙ ใหนําความในขอ ๘ มาใชบังคับกับการประชุม ของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
คณะกรรมการแตงตั้งโดยอนุโลม
ขอ ๑๐ มติของคณะกรรมการตองไดรับความเห็นชอบจากนายกองค การบริหารสวนตําบล
กอนจึงจะดําเนินการตามมตินั้นได
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หมวด ๒
ศูนยขอมูลขาวสาร

ขอ ๑๑ ใหจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบัว ทอง ขึ้นอยูในความ
รับผิดชอบของปลัดองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เข า ตรวจดู ศึ ก ษา ค น คว า ตลอดจนเผยแพร จํ า หน า ย จ า ยแจก รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ ห เ ป น ไป
ตามระเบียบนี้และตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
หมวด ๓
การจัดระบบขอมูลขาวสาร

ขอ ๑๒ ใหหนวยงานในสังกัด จัดประเภทขอมูลขาวสารที่อยูในความรับผิดชอบใหเปนไป
ตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ กฎหมายอื่นและระเบียบของราชการ ดังนี้
(๑) ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได
(๓) ขอมูลขาวสารอื่น
(๔) ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
การจัดแยกขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงลักษณะของขอมูลขาวสาร ตามกฎหมาย
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการดวยวาเปนขอมูลขาวสารที่จะตองเปดเผยมิได หรือเปนขอมูลขาวสาร
ที่อาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ได
ใหหนวยงานในสังกัดจัดสงสําเนาขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ไปยังศูนยขอมูล
ขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดู คนควา หรือขอสําเนา
ใหหนวยงานในสังกัด จัดใหมีเจาหนาที่ควบคุม ดูแล การตรวจสอบติดตามและประสานงาน
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนปจจุบันอยูเสมอรวมทั้ง
รับ ผิด ชอบในการพิจารณาให บ ริการขอมูลข าวสารอื่ น ๆ ที่อยู ในความครอบครองหรือควบคุมดูแ ล
ซึ่งไมอยูในหลักเกณฑที่จะตองจัดสงใหศูนยขอมูลขาวสารตามวรรคสาม
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ขอ ๑๓ ใหศูนยขอมูลขาวสารจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารที่หนวยงานในสังกัดสงมาใหตามขอ ๑๒
วรรคสาม โดยใหมีรายละเอียดเพียงพอที่ประชาชนสามารถคนหาขอมูลขาวสารไดเอง
ใหหนวยงานในสังกัดจัดทําบัญชีขอมูลขาวสารอื่น ๆ ที่ไมอยูในหลักเกณฑที่จะตองสงใหแก
ศูนยขอมูลขาวสารตามขอ ๑๒ วรรคสาม ใหพรอมในการที่จะพิจารณาสั่งเปดเผยหรือไมเปดเผยเมื่อมี
ผูใดยื่นคําขอขอมูลขาวสารในความครอบครองหรือควบคุม ดูแล ดังกลาว
หมวด ๔
การขอตรวจดู การขอขอมูลขาวสาร และการอนุญาต

ขอ ๑๔ ใหศูน ยขอ มูลข าวสารจั ด ทํา สมุด ทะเบียนสําหรับ ผู เขา ขอตรวจดูขอ มูล ขา วสาร
ที่ตั้งแสดงไว ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักฐานของทางราชการ
ขอ ๑๕ การขอสําเนาขอมูลขาวสารหรือขอสําเนาขอมูลขาวสารที่มีคํารับรองถูกตองใหยื่นคําขอ
เปนหนังสือตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนดตอเจาหนาที่ของศูนยขอมูลขาวสาร หรือเขียนขึ้นเอง
โดยใหระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามสมควร
ใหเจาหนาที่ซึ่งไดรับคําขอ ตรวจสอบวา ขอมูลขาวสารตามคําขอนั้นเปนขอมูลขาวสารที่มีอยู
ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลศูนยขอมูลขาวสาร หรืออยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหนวยงานใดในองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยงานนอกสังกัดอื่นใด
หากเปนขอมูลขาวสารและอยูในความครอบครอง หรือควบคุม ดูแลของศูนยขอมูลขาวสาร
ใหปลัดเทศบาลในฐานะเลขานุการศูนย หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุญาต โดยใหเจาหนาที่
ประจําศูนยขอมูลขาวสารซึ่งเปนพนักงานองคการบริหารสวนตําบลไมต่ํากวาระดับ ๒ เปนผูลงนาม
ในสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารโดยลงลายมือชื่อพรอมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุลและตําแหนง
ตลอดจนวัน เดือน ป ใหชัดเจนทั้งนี้ใหรับรองตามจํานวนที่ผูยื่นขอขอใหรับรอง
ขอ ๑๖ ในกรณีขอตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารอื่น
ซึ่งอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสวนราชการประจําจังหวัด ใหเจาหนาที่ผูรับคําขอเสนอ
เรื่องไปยังหนวยงานนั้น พรอมทั้งแนะนําใหผูยื่นขอไปประสานกับหนวยงานนั้นโดยตรงดวยหากประสงค
ใหหัวหนาหนวยงานในสังกัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุญาต โดยใหพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบลไมต่ํากวาระดับ ๒ เปนผูลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลขาวสาร เวนแต
ขอมูลขาวสารนั้นเปนขอมูลขาวสารลับซึ่งตองดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับ
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๖ ง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๙

ในกรณีที่มิอาจวินิจฉัยไดวา ขอมูลขาวสารที่มีคาํ รองขอนั้นเปนขอมูลขาวสารที่เปดเผยไดหรือไม
ใหหัวหนาหนวยงานในสังกัดเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป
ขอ ๑๗ กรณี การเป ด เผยขอมู ลข าวสารตามคํา ขอนั้น กระทบถึง ประโยชนไ ดเ สียของผูใ ด
ใหหนวยงานนั้นแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบโดยมิชักชา เพื่อใหผูมีสวนไดเสียนั้นคัดคานภายในเวลาที่
กําหนดไวในมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
ขอ ๑๘ กรณีผูมีอํานาจอนุญาตมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอใดใหแจงคําสั่ง
พรอมเหตุผลใหผูยื่นทราบ พรอมแจงใหผูยื่นขอทราบถึงสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณคําสั่งไมอนุญาต
ดังกลาวตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดวย
ขอ ๑๙ ขอมูลขาวสารสวนบุคคลมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการใหบริการ โดยปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการในสวนที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ขอ ๒๐ ขอมูลขาวสารที่อยูในระหวางการดําเนินการ ใหศูนยขอมูลขาวสารหรือหนวยงาน
ในสังกัดพิจารณาใหบริการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม เวนแตเปนขอมูลขาวสารลับตามระเบียบวาดวย
การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือเปนเรื่องที่ไมตองเปดเผยตามกฎหมายวาดวย
ขอมูลขาวสารของราชการ หรือตามที่ผูมีอํานาจตามขอ ๑๙ เห็นวาเปนเรื่องที่ไมตองเปดเผย
ขอ ๒๑ ขอมูลขาวสารใด หากมีกฎหมาย ระเบียบอื่นหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับขอมูลขาวสารนั้นไวเปนพิเศษ การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาตจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว
ขอ ๒๒ ขอมูลขาวสารที่มีไวเผยแพรหรือจําหนาย ใหคิดคาใชจายตาง ๆ ตามหลักเกณฑ
ที่องคการบริหารสวนตําบลบัวทองกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ขอ ๒๓ การเรียกคาธรรมเนียม การทําสําเนาหรือสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร
ของราชการใหเปน ไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการประกาศกําหนดหรือ
องคการบริหารสวนตําบลบัวทองกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
รายไดจากการจําหนายขอมูลขาวสารตามขอ ๒๓ และคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งใหปฏิบัติ
ตามระเบียบของราชการ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๖ ง

หนา ๗
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หมวด ๕
กําหนดระยะเวลา

ขอ ๒๕ การบริการขอมูลขาวสารตามคําขอใหหนวยงานที่ใหบริการขอมูลขาวสารดําเนินการ
ภายในกําหนดระยะเวลา ดังนี้
(๑) การใหบริการขอมูลขาวสารที่จัดไวใหประชาชนตรวจดูหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองความถูกตอง
ของขอมูลขาวสารที่ศูนยขอมูลขาวสารใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันทําการที่ไดมีคําขอนั้น
(๒) การใหบริการขอมูลขาวสารอื่น ๆ ที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงาน
ในสังกัดใหพิจารณาดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันทําการที่ไดมีคําขอนั้น ถาไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในวันทําการนั้นได ใหแจงกําหนดวันและเวลาตามที่เห็นสมควร เพื่อใหผูยื่นขอมารับ แตตองไมเกิน
เจ็ดวันทําการ ในกรณีมีเหตุจําเปนอาจขออนุมัติจากนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือผูซึ่งนายกองคการ
บริหารสวนตําบลมอบหมายเพื่อขอขยายเวลาออกไปไดแตตองไมเกินสิบหาวัน
(๓) กรณีที่ตองแจงใหผูมีสวนไดเสียคัดคาน เมื่อรวมเวลาตั้งแตวันมีคําขอ การแจงใหคัดคาน
การพิจารณาวาจะสั่งเปดเผยหรือไมเปดเผย รวมแลว ตองไมเกินสามสิบวัน ยกเวนในกรณีทีมีเหตุจําเปน
ใหข ออนุมัตินายกองคการบริห ารสว นตําบลขยายเวลาออกไปแตตองแสดงเหตุผลและรวมเวลาแลว
ตองไมเกินหกสิบวัน
หมวด ๖
สถานทีบ่ ริการขอมูลขาวสาร

ขอ ๒๖ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง ตั้งอยูที่ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลบัวทอง หมูที่ ๑ บานสวายสอ ถนนบุรีรัมย-สตึก ตําบลบัวทอง อําเภอ
เมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ๓๑๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท ๐๙ ๔๕๓๐ ๐๑๓๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
obtbuathong@hotmail.com เว็บไซต www.buathong.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ชาตรี ทาวพยุง
นายกองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง

