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ระเบียบเทศบาลตําบลประโคนชัย
วาดวย การจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ. ๒๕๔๙
เพื่อใหการบริก าร การจัดระบบ การขอ การอนุ ญาตและการบริการขอ มูลขา วสารของ
ราชการที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลประโคนชัย เปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็วและ
สอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ประกอบกับขอ ๓ แหงประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๑
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู
เทศบาลตําบลประโคนชัย จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบเทศบาลตําบลประโคนชัย วาดวยการจัดใหมีขอมูลขาวสาร
ของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ. ๒๕๔๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบเทศบาลตําบลประโคนชัย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ. ๒๕๔๔
ขอ ๔ บรรดาระเบี ยบขอบังคับและคําสั่งอื่น ใดของเทศบาลตําบลประโคนชัยในสวนที่
กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูล
หรือสิ่งใด ๆ ที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแ ลของเทศบาลตําบลประโคนชัย ตามกฎหมาย
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
“ศูน ยข อมู ล ขา วสาร” หมายความว า ศู น ย ข อมู ลข า วสารของเทศบาลตํ าบลประโคนชั ย
ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
“หนวยงานในสังกัด” หมายความวา หนวยงานในสังกัดเทศบาลตําบลประโคนชัย ซึ่งมีฐานะเปนกอง
สํานัก หรือเทียบเทาขึ้นไป
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลประโคนชัย
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ขอ ๖ ใหนายกเทศมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่ง
และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลประโคนชัย ประกอบดวย
๑. ปลัดเทศบาล
ประธานกรรมการ
๒. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กรรมการ
๓. ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
๔. หัวหนากองคลัง
กรรมการ
๕. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
กรรมการ
๖. หัวหนากองการศึกษา
กรรมการ
๗. หัวหนากองการประปา
กรรมการ
๘. หัวหนากองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
๙. หัวหนากองวิชาการและแผนงาน
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นิติกร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๑๑. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาตและการบริการ
ขอมูลขาวสารของราชการ
(๒) พิจารณาวินิจฉัยประเภทขอมูลขาวสารของราชการที่ไมตองเปดเผยหรือขอมูลขาวสาร
ของราชการที่เปนความลับของทางราชการ
(๓) พิจารณาวินิจฉัยประเภทขอมูลขาวสารของราชการที่ควรจัดเก็บไวที่ สํานักงานเทศบาล
ตําบลประโคนชัย หรือสงไปยังหอจดหมายเหตุแ หงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่น ของรัฐ
ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
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(๔) ให คํ า แนะนํ า หรื อ เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การเชื่ อ มโยงข อ มู ล ข า วสารของราชการ
กับหนวยงานของรัฐและเอกชน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบนี้
(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ
(๗) ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
ขอ ๙ การประชุ ม คณะกรรมการ ต อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของ
กรรมการทั้งหมด จึงจะครบองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไมอยูใ นที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือ ก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๐ ใหนําความในขอ ๙ มาใชบังคับการประชุมคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานที่
คณะกรรมการแตงตั้งโดยอนุโลม
หมวด ๒
การจัดระบบขอมูลขาวสารของราชการ
ขอ ๑๑ ใหหนวยงานในสังกัดรวบรวมขอมูลขาวสารที่อยูในความรับผิดชอบ สงใหกองวิชาการ
และแผนงาน จัดทําเปนศูนยขอมูลขาวสาร เทศบาลตําบลประโคนชัย
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลขาวสารของราชการใดจะเปดเผยไดหรือไมใหนําเสนอ
คณะกรรมการวินิจฉัยตามอํานาจหนาที่
ขอ ๑๒ การดํา เนิน การตามขอ ๑๑ ใหหน วยงานในสัง กัดจัด ใหมีเจ าหนา ที่ผูรับ ผิดชอบ
เพื่อ ควบคุ ม ดูแ ล ตรวจสอบ ติ ดตามและประสานงานในการดํ าเนิน การดัง กล าวใหเ ปน ไปดว ย
ความเรียบรอย
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หมวด ๓
การขอตรวจดู การขอขอมูลขาวสาร และการอนุญาต
ขอ ๑๓ สวนราชการ หนวยงานเอกชน หรือ ประชาชนที่มีความประสงคจะเขาตรวจดู
ศึกษา หรือขอสําเนาขอมูลขาวสาร ใหยื่น คําขอเปน หนังสือพรอมทั้งแสดงเหตุผ ลและความจําเปน
ในการขอรับขอมูลขาวสารตอเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลประโคนชัย
ขอ ๑๔ ใหเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารจัดทําสมุดทะเบียนสําหรับผูเขามาขอตรวจดู
ขอมูลขาวสารที่ตั้งแสดงไว ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักฐานของทางราชการ
ขอ ๑๕ ขอมูลขาวสารใด หากมีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับขอมูลขาวสารนั้นไวเปนพิเศษ การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาตจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวนั้นดวย
ขอ ๑๖ การรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในเรื่องขอมูลขาวสารนั้น ๆ
ซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแต ระดับ ๓ ขึ้นไป เปนผูรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร
หมวด ๔
คาธรรมเนียม
ขอ ๑๗ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับรองสําเนาเอกสารคํารับรองละ ๓ บาท
ขอ ๑๘ คาธรรมเนียม ขอ ๑๗ และขอ ๑๘ ใหเปนรายได ของเทศบาลตําบลประโคนชัย
ขอ ๑๙ สําหรับผูมีรายไดนอยซึ่งมีพยานหลักฐานมาแสดงยืนยันที่เชื่อถือได นายกเทศมนตรี
ตําบลประโคนชัยอาจพิจารณายกเวน คาธรรมเนียมหรือลดอัตราคาธรรมเนียมที่กําหนดในหมวดนี้
ไดตามความจําเปน
หมวด ๕
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ขอ ๒๐ ใหงานประชาสั ม พัน ธ กองวิช าการและแผนงาน เปน ผูรับผิ ดชอบจั ดสถานที่
บริการขอมูลขาวสารของราชการ การยื่นคําขอ การติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของราชการ หรือ
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ใหคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานในสังกัด และเปนศูนยประสานงาน กับหนวยงานในสังกัดเทศบาล
ตําบลประโคนชัย เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ
ขอ ๒๑ ใหงานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เปนผูรับผิดชอบ เรื่อง การรายงานการสง
ขอมูลขาวสารลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ธีระศักดิ์ หาญประโคน
นายกเทศมนตรีตําบลประโคนชัย

