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ระเบียบเทศบาลตาบลเกาะช้าง
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ระบบ การขอ การอนุ ญ าต และการบริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลเกาะช้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และสอดคล้อง
กั บ เจตนารมณ์ ข องกฎหมายว่ า ด้ ว ยข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการในการรั บ รองสิ ท ธิ ข องประชาชน
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
และข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
ประกอบมาตรา ๓๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลตาบลเกาะช้าง จึงวางระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบเทศบาลตาบลเกาะช้าง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคาสัง่ อื่นใดของเทศบาลตาบลเกาะช้างในส่วนที่กาหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลตาบลเกาะช้าง อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
“หน่วยงานในสังกัด” หมายความว่า สานัก กองหรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
ในสังกัดเทศบาล
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสารและหน่วยงานในสังกัด
เทศบาลตาบลเกาะช้าง
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“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลเกาะช้าง
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
“นายกเทศมนตรี” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลเกาะช้าง
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลเกาะช้าง
“วัน” หมายความว่า วันตามปีปฏิทิน
“วันทาการ” หมายความว่า วันทาการตามปกติของหน่วยงานของรัฐ
“คาขอ” หมายความว่า คาขอข้อมูลข่าวสารตามระเบียบนี้
ข้อ ๕ ให้ น ายกเทศมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้ มีอานาจออกประกาศหรือคาสั่ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้นายกเทศมนตรีมีอานาจวินิจฉัย
สั่งการตามที่เห็นสมควร
หมวด ๑
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลเกาะช้าง
---------------------------ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลเกาะช้างประกอบด้วย
(๑) นายกเทศมนตรี
ประธานกรรมการ
(๒) รองนายกเทศมนตรี
รองประธานกรรมการ
(๓) ปลัดเทศบาล
กรรมการ
(๔) หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
กรรมการ
(๕) ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
(๖) ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
(๗) ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
(๘) ผู้อานวยการกองการศึกษา
กรรมการ
(๙) เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการและเลขานุการ
(๑๐) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
(๑๑) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต
และการบริการข้อมูลข่าวสาร
(๒) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
รวมทั้งการจัดพิมพ์และการเผยแพร่
(๓) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสาร
ทีไ่ ม่ต้องเปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ
(๔) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ควรจัดเก็บไว้
ที่เทศบาล หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่กาหนด
ในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(๕) ให้ คาแนะนาหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทาและปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ หรือข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ
(๖) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับส่ วนราชการ
(๗) ให้ ค าแนะน าหรื อ เสนอความเห็ น ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคเกี่ ย วกั บ
การดาเนินการตามระเบียบนี้
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
(๙) เชิญบุคคลใด มาสอบถามหรือให้ชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
(๑๐) ดาเนินงานอื่นใดตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๘ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
จึงเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กันยายน ๒๕๖๔

ข้อ ๙ ให้นาความในข้อ ๘ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน
ที่คณะกรรมการแต่งตั้งโดยอนุโลมด้วย
ข้อ ๑๐ มติของคณะกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีก่อนจึงจะดาเนินการ
ตามมตินั้นได้
หมวด ๒
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
---------------------------ข้อ ๑๑ ให้ จัด ตั้งศู น ย์ข้อ มูลข่าวสารของเทศบาลตาบลเกาะช้างขึ้น อยู่ในความรับ ผิด ชอบ
ควบคุมดูแลของสานักปลัด เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา
ค้นคว้าตลอดจนเผยแพร่ จาหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้และตามกฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
หมวด ๓
การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
---------------------------ข้อ ๑๒ ให้ ห น่ วยงานในสังกัด จัด ประเภทข้อมูลข่ าวสารที่ อยู่ในความรับ ผิด ชอบให้ เป็น ไป
ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายอื่นและระเบียบของราชการ ดังนี้
(๑) ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
(๓) ข้อมูลข่าวสารอื่น
(๔) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
การจัด แยกข้อ มู ลข่ าวสารตามวรรคหนึ่ งให้ ค านึ งลัก ษณะของข้อ มู ลข่ าวสารตามกฎหมาย
ว่าด้ว ยข้อ มูล ข่าวสารของราชการด้ ว ยว่าเป็ น ข้อ มูลข่ าวสารที่ จะเปิด เผยมิ ไ ด้ห รือเป็ น ข้อมู ลข่าวสาร
ที่อาจมีคาสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้
ให้หน่วยงานในสังกัดจัดส่งสาเนาข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ไปยังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู ค้นคว้า หรือขอสาเนา

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กันยายน ๒๕๖๔

ให้หน่วยงานในสังกัดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม ดูแล การตรวจสอบติดตามและประสานงาน
ในการดาเนิ นการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
รวมทั้งรับผิดชอบในการพิจารณาให้บริการข้อมูลข่าวสารอืน่ ๆ ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ซึ่งไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องจัดส่งให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคสาม
ข้อ ๑๓ ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดทาดัชนีข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานในสังกัดส่งมาให้ตามข้อ ๑๒
วรรคสาม โดยให้มีรายละเอียดเพียงพอที่ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้เอง
ให้หน่วยงานในสังกัดจัดทาบัญชีข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องส่งให้แก่
ศูน ย์ข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๑๒ วรรคสาม ให้ พร้อมในการที่จะพิจารณาสั่งเปิด เผยหรือไม่เปิด เผย
เมื่อมีผู้ใดยื่นคาขอข้อมูลข่าวสารในความครอบครองหรือควบคุม ดูแล ดังกล่าว
หมวด ๔
การขอตรวจดู การขอข้อมูลข่าวสาร และการอนุญาต
---------------------------ข้อ ๑๔ ให้ ศูน ย์ข้อมูลข่าวสารจัด ทาสมุด ทะเบี ยนสาหรับผู้เข้ามาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
ที่ตั้งแสดงไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักฐานของทางราชการ
ข้อ ๑๕ การขอส าเนาข้ อ มู ล ข่ า วสารหรื อ ขอส าเนาข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ มี ค ารั บ รองถู ก ต้ อ ง
ให้ยื่นคาขอเป็นหนังสือตามแบบที่เทศบาลกาหนดต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หรือเขียนขึ้นเอง
โดยให้ระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร
ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ งได้ รับ ค าขอตรวจสอบว่ า ข้ อ มู ล ข่ า วสารตามค าขอนั้ น เป็ น ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรืออยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหน่วยงานใดในเทศบาลหรือหน่วยงานนอกสังกัดอื่นใด
หากเป็น ข้อมูลข่าวสารและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ให้ เจ้าหน้ าที่ ป ระจ าศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ าวสารซึ่ งเป็ น พนั ก งานเทศบาลไม่ ต่ ากว่ าระดั บ ๒ เป็ น ผู้อ นุ ญ าต
และลงนามในสาเนาที่มีคารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร โดยลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล
และตาแหน่งตลอดจนวันเดือนปีให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้รับรองตามจานวนที่ผู้ยื่นขอขอให้รับรอง
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ข้อ ๑๖ ในกรณีขอตรวจดู ขอสาเนาหรือขอสาเนาที่มีคารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารอื่น
ซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานใดในเทศบาล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอเสนอเรื่อง
ไปยังหน่วยงานนั้น พร้อมทั้งแนะนาให้ผู้ยื่นขอประสานกับหน่วยงานนั้นโดยตรงด้วยหากประสงค์
ให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุญาต โดยให้พนักงานเทศบาล
ไม่ต่ากว่าระดับ ๒ เป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร เว้นแต่เป็นข้อมูลข่าวสารนั้น
เป็นข้อมูลข่าวสารลับซึ่งต้องดาเนินการให้เป็นตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๔
ในกรณีที่ไม่อาจวินิจฉัยได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่มีคาร้องขอนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่
ให้ หั วหน้ าหน่ วยงานในสังกัด เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
ข้อ ๑๗ กรณี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ าวสารตามค าขอนั้ น กระทบถึงประโยชน์ ได้ เสี ย ของผู้ ใด
ให้ ห น่ ว ยงานนั้ น แจ้ งให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ทราบโดยมิ ชั กช้ า เพื่ อ ให้ ผู้มี ส่ วนได้ เสีย นั้ น คั ด ค้ านภายในเวลา
ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ข้อ ๑๘ กรณี ผู้มีอานาจอนุญ าตมี คาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคาขอใดให้แจ้งคาสั่ง
พร้ อ มเหตุ ผ ลให้ ผู้ ยื่ น ขอทราบ พร้ อ มแจ้ ง ให้ ผู้ ยื่ น ขอทราบถึ ง สิ ท ธิ แ ละระยะเวลาในการอุ ท ธรณ์
คาสั่งไม่อนุญาตดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ด้วย
ข้อ ๑๙ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลโดยรอบคอบ
ข้อ ๒๐ ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในระหว่างการดาเนินการให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือหน่วยงาน
ในสังกัดพิจารณาให้บริการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม เว้นแต่เป็นข้อมูลข่าวสารลับตามระเบียบว่าด้วย
การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการหรือตามที่ผู้มีอานาจตามข้อ ๑๙ เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปิดเผย
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ข้อ ๒๑ ข้อมูลข่าวสารใดหากมีกฎหมาย ระเบียบอื่นหรือมติคณะรัฐมนตรีกาหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารนั้นไว้เป็นพิเศษ การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย
ข้อ ๒๒ ข้อมูลข่ าวสารที่ มีไว้เผยแพร่ห รือจาหน่ ายให้ คิด ค่าใช้จ่ายต่ าง ๆ ตามหลักเกณฑ์
ที่เทศบาลกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ รายได้จากการนี้ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ข้อ ๒๓ การเรียกค่าธรรมเนียมการทาสาเนาหรือสาเนาที่มีคารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
ของราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลกาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
รายได้จากค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งให้ปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียม
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๕
กาหนดระยะเวลา
---------------------------ข้อ ๒๔ การบริการข้อมูลข่าวสารตามคาขอให้หน่วยงานดาเนินการให้บริการภายในกาหนด
ระยะเวลา ดังนี้
(๑) การบริการข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูหรือขอสาเนาหรือขอสาเนา
ที่มีคารับรองความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทาการ
ที่ได้มีคาขอนั้น
(๒) การให้ บริการข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแ ล
ของหน่ วยงานในสังกัดที่มีข้อมู ลข่าวสารพร้อมที่จะจัดหาให้ได้ จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
หรือภายในวันที่มีคาขอ
(๓) ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอจานวนมากหรือไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๕ วัน จะต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารทราบภายใน ๑๕ วัน รวมทั้งกาหนดวันที่จะดาเนินการแล้วเสร็จ
ให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารทราบด้วย
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หมวด ๖
สถานทีบ่ ริการข้อมูลข่าวสาร
---------------------------ข้อ ๒๕ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลเกาะช้าง ตั้งอยู่ที่บริเวณ สานักงานเทศบาล
ตาบลเกาะช้าง เลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๑ ตาบลเกาะช้าง อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ ๒๓๑๗๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๙๕๘-๖๑๙๙ ต่อ ๑๑๑ โทรสาร ๐-๓๙๕๘-๖๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
tambonkochang@gmail.com และสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารทาง Internet ทางเว็บไซต์
www.govesite.com/kochang
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
สัญญา เกิดมณี
นายกเทศมนตรีตาบลเกาะช้าง

