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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการดําเนนิงานหอกระจายขาวประจาํหมูบานและชุมชน 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชมุชน 

พ.ศ.2547 
.................................................... 

 
 เพื่อใหประชาชนในหมูบานและชุมชนไดรับทราบขอมูลขาวสารและบริการสาธารณะที่
อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและของรัฐ อยางรวดเร็ว กวางขวาง เสมอภาค 
และเทาเทียมกัน อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง 
และการเสริมสรางความเข็มแข็งแกประชาคมหมูบานและชุมชน ดานการบริหาร การพัฒนาและ
ตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและของรัฐ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 6 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออก
ระเบียบดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินงานหอกระจายขาว
ประจําหมูบานและชุมชน พ.ศ.2547” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 ขอ 3 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใช
ระเบียบนี้แทน 
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หมวด 1 
ขอความทั่วไป 

  
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
 “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหาร
สวนตําบล ยกเวน องคการบริหารสวนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
 “สภาทองถ่ิน” หมายความวา สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยาและสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 
 “หอกระจายขาว” หมายความวา เครื่องมือสื่อสารที่รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จัดสรางขึ้นในการกระจายเสียงในหมูบาน ชุมชน เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและการ
บริการสาธารณะที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและของรัฐใหประชาชนไดรับ
ประโยชนรวมทั้งเผยแพรความคิดเห็น ความตองการของประชาชนในทองถ่ินในดานการบริหาร    
การพัฒนาและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและของรัฐ 
 “ขาว” หมายความวา ขอมูล ขาวสาร ที่เกี่ยวของกับการบริการสาธารณะที่อยูในอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและของรัฐ รวมทั้งขอมูล ขาวสารของประชาชนในทองถ่ิน 
หรือของรัฐ ที่สื่อใหประชาชนในหมูบานชุมชน ทราบเปนการทั่วไป 
 “ผูประกาศขาว” หมายความวา ประชาชนในหมูบานและชุมชน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่
กําหนด ขาราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานองคการบริหารสวนตําบล 
หรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ซึ่งไดรับการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารการ
ดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นชอบ
แตงตั้ง 
 “ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา และนายกองคการ
บริหารสวนตําบล 
 ขอ 5 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี โดยมีอํานาจตีความ
และวินิจฉัยปญหา กําหนดขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้ 
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 ในกรณีที่มีเหตุจําเปน ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในเขตจังหวัดแลวรายงานใหกระทรวงมหาดไทย
ทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ยกเวน หรือผอนผัน 

 
หมวด 2 

คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน 
 
 ขอ 6 ใหมีคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและ
ชุมชนประกอบดวย 

(1) ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือชางโยธา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ หรือบุคคลอื่นที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้นๆ มอบหมายเปนที่ปรึกษา 

(2) ผูที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย ไมเกิน 3 คน เปนกรรมการ 
(3) ประชาชนที่ประชาคมหมูบานหรือชุมชนคัดเลือกตามจํานวนที่เห็นตาม

สมควร เปนกรรมการ 
 ใหคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน
คัดเลือกกันเองใหมีประธานหนึ่งคน รองประธานหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน 
 คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีหนาที่ดูแลรักษาหอกระจายขาว แจงองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดําเนินการในกรณีหอกระจายขาวชํารุดเสียหาย จัดทําผังรายการ ผลิตขาว คัดเลือก
ขาวสารที่จะเผยแพร ควบคุมการเผยแพรขาวสาร คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในหมูบาน
หรือชุมชน ซึ่งอาจจะเปนประชาชน ขาราชการ หรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน          
หรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น เปนผูประกาศขาวประจําหมูบานและชุมชน  
เสนอองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้ง เพื่อทําหนาที่ในการประกาศขาวประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารที่ผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจํา
หมูบานและชุมชนแลว รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานและปญหาอุปสรรคตอองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ก 135 

 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่มีหอกระจายขาวอยูในเขตพื้นที่กําหนดระเบียบปฏิบัติ
และดําเนินการใหมีคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน 
ตามความในขอน้ี 
 ขอ 7 บุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย และบุคคลที่ไดรับการคัดเลือก
จากประชาคมหมูบานหรือชุมชน ตามความใน ขอ 6 (2) และ ขอ 6 (3) ตามลําดับ ตองมีคุณสมบัติ 
ตาม (1) ถึง (5) และไมมีลักษณะตองหามตาม (6) ถึง (10) ดังตอไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทยและมีอายุไมต่ํากวา ยี่สิบปบริบูรณ 
(2) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูเปนประจํา และมีช่ืออยูในทะเบียนบาน ในหมูบาน 

หรือชุมชนนั้นๆ ติดตอกันมานานแลวไมนอยกวา 180 วัน 
(3) มีความจงรักภักดี ตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
(4) เปนบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริต ไมประพฤติตนเปนภัยตอสังคม 
(5) มีความเปนกลางทางการเมือง 
(6) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(7) เปนผูวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ติดยาเสพติดใหโทษ 
(8) หูหนวกและเปนใบซึ่งไมสามารถอานและเขียนหนังสือได 
(9) ตองคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกหรือถูกคุมขังอยูโดย

หมายของศาลหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 
(10) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย ใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไป

และพนโทษมายังไมถึงหาปในวันที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย 
หรือวันที่ประชาคมหมูบานหรือชุมชนดําเนินการคัดเลือก เวนแตความผิด
อันไดกระทําโดยประมาท 

 ขอ 8 คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน อยู
ในวาระคราวละสองปนับแตวันที่ดํารงตําแหนง 
 ขอ 9 คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชนพน
จากตําแหนงเมื่อ 

(1) ครบกําหนดวาระ 
(2) ตาย 
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(3) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานคณะกรรมการบริหารการ
ดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน ที่ตนดํารงตําแหนงอยู 

(4) ยายออกจากหมูบานหรือชุมชน น้ัน 
(5) ปรากฏภายหลังวาขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ 7 
(6) กรณีที่กรรมการวางลงเกินกวากึ่งหนึ่ง ใหกรรมการที่เหลือพนจากตําแหนง 
(7) ตองโทษจําคุกฐานกระทําความผิดในคดีอาญา ยกเวนการกระทําความผิด

ลหุโทษหรือกระทําความผิดโดยประมาท 
 ขอ 10 ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจํา
หมูบานและชุมชน อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
จึงเปนองคประชุม 
 ขอ 11 ในการประชุมใหที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่อยูในระเบียบวาระการประชุม
เทานั้น 
 ขอ 12 มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานเปนผูช้ีขาด
และใหถือวาเปนที่สุด 
 ขอ 13 ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบาน
และชุมชน มีสิทธิเขารวมประชุมและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นใดๆ ก็ได แตไมมีสิทธิออกเสียง
ลงมติ 
 ขอ 14 ใหประธานคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบาน
และชุมชน สงรายงานการประชุมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบภายใน 15 วัน นับ
แตวันประชุม 

 
หมวด 3 

การบริหารการดําเนินงาน 
 
 ขอ 15 ใหคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน
มีสวนรวมในการกําหนดพื้นที่การติดตั้งหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน รวมทั้ง                 
การควบคุมดูแลรักษา 
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 ขอ 16 การใชหอกระจายขาวที่ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ตองอยูภายใตหลักเกณฑที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  และอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร                       
การดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน ดังตอไปนี้ 

(1) การขอใชหอกระจายขาวในการประชาสัมพันธหาเสียงเลือกตั้ง จะตอง
อนุญาตให ผูสมัครหรือผูแทนผูสมัครและพรรคการเมืองใชบริการ           
หอกระจายขาวอยางเปนธรรมและเสมอภาค โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

(2) การใชหอกระจายขาวเพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการแนะนํา
คุณสมบัติของผูสมัครหรือพรรคการเมือง ตองประชาสัมพันธใหอยาง               
เปนธรรมและทั่วถึง 

(3) ในระหวางที่มีการรณรงคประชาสัมพันธการเลือกตั้ง ใหผูประกาศขาว
ประจําหมูบานและชุมชน ใชหอกระจายขาวประกาศขาวหรือประชาสัมพันธ
อยางระมัดระวัง และเกิดความเปนธรรม 

(4) เปดโอกาสใหนักเรียนนักศึกษาหรือเยาวชน ในสถานศึกษาหรือในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้น ใชบริการหอกระจายขาว เพื่อแสดงความคิดเห็น 
เชน อานขาว อานบทความ หรือเรียงความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ              
การเลือกตั้ง 

 ขอ 17 ใหคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน
คัดเลือกขาว ผลิตขาว จัดรูปแบบรายการ โดยพิจาณาคัดเลือกเรื่องดังตอไปนี้ ประชาสัมพันธให
ประชาชนรับทราบตามความเหมาะสม 

(1) นโยบายของรัฐบาลและสวนราชการ 
(2) โครงสรางการจัดองคกรอํานาจหนาที่และการดําเนินงานของรัฐ 
(3) กฎมติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผนที่ใช

บังคับเปนการทั่วไป 
(4) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอประชาชน 
(5) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินนั้น 
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(6) การบริการสาธารณะที่อยูในอํานาจหนาที่ของจังหวัด อําเภอ และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่เกี่ยวของกับประชาชนในหมูบานและชุมชน 

(7) การขอความรวมมือระหวางราชการกับประชาชน หรือกิจกรรมที่ตองการ
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะของประชาชนในหมูบานและชุมชนเกี่ยวกับ           
การบริหารการพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินงานของรัฐหรือองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพลง บทความ สารคดี เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
การพัฒนาอาชีพ เปนตน 

(8) อ่ืนๆ ที่คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบาน
และชุมชนพิจารณาแลวเห็นวาจะเปนประโยชนตอหมูบานและชุมชน           
ไมกอใหเกิดความเสียหายแกราชการหรือบุคคลอื่น 

 ขอ 18 กรณีที่รัฐบาลหรือสวนราชการมีนโยบายที่จะประชาสัมพันธใหประชาชน
รับทราบใหผูวาราชการจังหวัดแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการประชาสัมพันธนโยบายนั้น 
 ขอ 19 หามมิใหดํ า เนินการประชาสัมพันธขาวในลักษณะดังตอไปนี้  ผานทาง             
หอกระจายขาว 

(1) อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย 
(2) อาจกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ  ความสัมพันธ

ระหวางประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
(3) เปนการกลาวหาใหรายกับบุคคล คณะบุคคล หรือผูใดอันจะกอใหเกิดความ

เสียหายใดๆ ขึ้นภายหนา 
(4) อาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
(5) เปนการรุกลํ้าสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร 

 ขอ 20 ประชาชนในหมูบานหรือชุมชนที่จะไดรับการพิจารณาคัดเลือกเปนผูประกาศขาว
ประจําหมูบานและชุมชน ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามครบถวนตามขอ 7 (2) ถึง 7 (10) 
และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย และอายุไมนอยกวา 18 ปบริบูรณ 
(2) มีความรูไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
(3) มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ เปนที่ยอมรับของประชาชน 
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(4) สนใจติดตามขาวสารของทางราชการและประชาชนจากสื่อตางๆ เปนประจํา 
 ขอ 21 ผูประกาศขาว มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

(1) เปนตัวแทนของหมูบาน ชุมชน และราชการในการประชาสัมพันธเผยแพร
ขอมูลขาวสารใหประชาชนในหมูบานและชุมชนทราบ 

(2) พิจารณาคัดเลือกขาว การผลิตขาวและจัดรูปแบบรายการเสนอคณะกรรมการ
บริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชนใหความ
เห็นชอบเปนรายสัปดาหหรือประจําเดือน เพื่อประกาศใหประชาชนทราบ 

(3) จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรู ความเขาใจเรื่อง โครงการ หรือผลงาน
รัฐบาลโดยเฉพาะโครงการที่ตองการความรวมมือระหวางราชการกับ
ประชาชน หรือโครงการที่มีผลกระทบตอประชาชนหรือองคกร 

(4) อํานวยความสะดวกในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐประสานขอความรวมมือ 
(5) อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจํา

หมูบานและชุมชนมอบหมาย 
 ขอ 22 ผูประกาศขาว มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป นับแตไดรับการเลือกตั้ง 
และสถานภาพผูประกาศขาว สิ้นสุดลงดวยเหตุหน่ึงเหตุใด ดังตอไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานคณะกรรมการบริหารการดําเนินงาน

หอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน 
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ตามขอ 20 
(4) กระทําการฝาฝนระเบียบนี้ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีคําสั่งใหออก

ตามมติคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบาน
และชุมชน 

 เมื่อสถานภาพของผูประกาศขาวสิ้นสุดลงตามความในขอน้ี ใหคณะกรรมการบริหาร
การดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชนพิจารณาคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติครบถวน
ตามความในขอ 20 เสนอองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้งใหทําหนาที่เปนผูประกาศขาวประจํา
หอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชนแทนภายใน 15 วัน 
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 ขอ 23 ใหคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน 
ดูแลบํารุงรักษา และซอมแซมหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชนใหอยูในสภาพที่ใชงานได
อยูเสมอ โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความชวยเหลือดานเทคนิคและงบประมาณตามความ
จําเปน 
 ขอ 24 คณะกรรมการบริหารการดําเนินการหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน 
อาจตั้งกองทุนหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงาน              
การดูแลและซอมบํารุง 
 ขอ 25 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานหอกระจายขาว
ประจําหมูบานและชุมชนในเขตที่รับผิดชอบ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแกคณะกรรมการบริหาร
การดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2547 
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