ประกาศเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เรื่อง ให้บังคับใช้ระเบียบเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗
และระเบียบเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยการรักษาคีวามเป็นระเบียบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๕๗
-----------------------------ด้วย เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้วางระเบียบเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูขอ้ มูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเป็น
หลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ของราชการ และการ จัดให้ ประชาชนเข้าตรวจดู
ข้อมูลข่าวสารของราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส (๑)(๔) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้ใช้บังคับระเบียบ ดังกล่าว นับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่สานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นต้นไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

(นายเกษมสันต์ สาแม)
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

สมนึก ธนเดชากุล
(นายสมนึก ธนเดชากุล)
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

ระเบียบเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่อให้การบริการ การจัดระบบ การขอ และการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาล เมืองสะเตงนอก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในการรับรองสิทธิของประชาชนและในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๕๐ และข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการจัดให้มีขอ้ มูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๔๑ ประกอบกับข้อ ๙ แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ เทศบาลเมืองสะเตงนอกจึงวางระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และหนังสือสั่งการอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลเมืองสะเตงนอก
“หน่วยงานในสังกัด ” หมายความว่า สานัก กองหรือหน่วยงานที่มฐี านะเทียบเท่ากองใน
สังกัดเทศบาล
“ข้อมูลข่าวสาร ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และหน่วยงานใน
สังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก
“ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร ” หมายความว่า ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
“นายกเทศมนตรี” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
“วัน” หมายความว่า วันตามปฏิทิน
“วันทาการ” หมายความว่า วันทาการปกติของหน่วยงานของรัฐ
“คาขอ” หมายความว่า คาขอข้อมูลข่าวสารตามระเบียบนี้

-๒ข้อ ๕ ให้นายกเทศมนตรีรักษาการตามระเบียบนีแ้ ละมีอานาจออกประกาศหรือคาสั่งเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนีใ้ นกรณีที่มปี ัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ให้นายกเทศมนตรีมีอานาจวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร
หมวด ๑
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
--------------------------------ข้อ ๖ ให้มคี ณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ประกอบด้วย
(๑) นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการ
(๒) ปลัดเทศบาล
รองประธาน
(๓) รองปลัดเทศบาล กรรมการ
(๔) ผูอ้ านวยการกองคลัง กรรมการ
(๕) ผูอ้ านวยกองช่าง
กรรมการ
(๖) ผูอ้ านวยกองการศึกษา
กรรมการ
(๗) ผูอ้ านวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
(๘) หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล กรรมการและเลขานุการ
(๙) หัวหน้างานนิติการ กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขออนุญาต
และการบริการข้อมูลข่าวสาร
(๒) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษารวมทั้งการจัดพิมพ์และการเผยแพร่
(๓) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภท
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตอ้ งเปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ
(๔) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ควร
จัดเก็บไว้ที่เทศบาลหรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่กาหนด
ในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(๕) ให้คาแนะนา หรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทา และปรับปรุงข้อมูล
ข่าวสารตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ หรือข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์ตอ่
ราชการ
(๖) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับส่วน
ราชการ

-๓(๗) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มปี ัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการ
ดาเนินการตามระเบียบนี้
(๘) แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใดๆ ตามที่
คณะกรรมการมอบหมายชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
(๙) เชิญบุคคลใดมาสอบถามหรือให้ชแี้ จงแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
(๑๐) ดาเนินการอื่นใดตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๘ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่
อยู่ในที่ประชุมให้คณะกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยชี้
ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้ าด
ข้อ ๙ ให้นาความในข้อ ๘ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทางานที่คณะกรรมการแต่งตั้งโดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ มติของคณะกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีก่อนจึงจะ
ดาเนินการตามมตินั้นได้
หมวด ๒
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อ ๑๑ ให้จัดตัง้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองสะเตงนอก อยู่ในความรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลของงานบริการและเผยแพร่วชิ าการ สานักปลัดเทศบาล เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษาค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ จาหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามระเบียบนีแ้ ละตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
หมวด ๓
การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานในสังกัด จัดประเภทข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไป
ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายอื่นและระเบียบของราชการ ดังนี้
(๑) ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
(๓) ข้อมูลข่าวสารอื่น
(๔) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

-๔การจัดแยกข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงลักษณะของข้อมูลข่าวสาร ตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการด้วยว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยมิได้ หรือเป็นข้อมูลข่าวสาร
ที่อาจมีคาสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้
ให้หน่วยงานในสังกัดจัดส่งสาเนาข้อมูลตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ไปยังศูนย์ขอ้ มูล
ข่าวสารของจังหวัด เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู ค้นคว้า หรือขอสาเนา
ให้หน่วยงานในสังกัด จัดให้มเี จ้าหน้าที่ควบคุม ดูแล การตรวจสอบติดตามและ
ประสานงานในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอรวมทั้งรับผิดชอบในการพิจารณาให้บริการข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลซึ่งไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องจัดส่งให้ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารตามวรรคสาม
ข้อ ๑๓ ให้ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารจัดทาดัชนีข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานในสังกัดส่งมาให้ตามข้อ
๑๒ วรรคสาม โดยให้มีรายละเอียดเพียงพอที่ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้เอง
ให้หน่วยงานในสังกัดจัดทาบัญชีข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องส่ง
ให้แก่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๑๒ วรรคสาม ให้พร้อมในการที่จะพิจารณาสั่งเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยเมื่อ
มีผู้ใดยื่นคาขอข้อมูลข่าวสารในความครอบครองหรือควบคุม ดูแล ดังกล่าว
หมวด ๔
การขอตรวจดู การขอข้อมูลข่าวสาร และการอนุญาต
ข้อ ๑๔ ให้ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร จัดทาสมุดทะเบียนสาหรับผู้เข้ามาขอตรวจดูขอ้ มูลข่าวสาร
ที่ตงั้ แสดงไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักฐานของราชการ
ข้อ ๑๕ การขอสาเนาข้อมูลข่าวสารหรือขอสาเนาข้อมูลข่าวสารที่มคี ารับรองถูกต้องให้
ยื่นคาขอเป็นหนังสือตามแบบที่เทศบาลกาหนดต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร หรือเขียนขึ้นเองโดย
ให้ระบุข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร
ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับคาขอ ตรวจสอบว่า ข้อมูลข่าวสารตามคาขอนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่มี
อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หรืออยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของเทศบาลใดหรือหน่วยงานนอกสังกัดอื่นใด
หากเป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ให้ปลัดเทศบาลในฐานะเลขานุการศูนย์ หรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุญาต โดยให้เจ้าหน้าที่
ประจาศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลไม่ต่ากว่าระดับสอง เป็นผู้ลงนามในสาเนาที่มคี ารับรอง
ถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อพร้อมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุลและตาแหน่ง ตลอดจนวัน เดือน ปีให้ชัดเจน ทั้งนีใ้ ห้
รับรองตามจานวนที่ ผูย้ ื่นขอ ขอให้รับรอง
ในกรณีที่ไม่อาจวินิจฉัยได้วา่ ข้อมูลข่าวสารที่มคี าร้องขอนัน้ เป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้
หรือไม่ ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาวินจิ ฉัยต่อไป

-๕ข้อ ๑๖ ในกรณีขอตรวจดู ขอสาเนาหรือขอสาเนาที่มคี ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
อื่นซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของส่วนราชการประจาจังหวัด ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอเสนอ
เรื่องไปยังหน่วยงานนัน้ พร้อมทั้งแนะนาให้ผู้ยื่นขอไปประสานกับหน่วยงานนั้นโดยตรงด้วยหากประสงค์
ให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดหรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
โดยให้
พนักงานเทศบาลไม่ต่ากว่าระดับสอง เป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร เว้นแต่ข้อมูล
ข่าวสารนัน้ เป็นข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่งต้องดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
รักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
ในกรณีที่มอิ าจวินิจฉัยได้วา่ ข้อมูลข่าวสารที่มคี าร้องขอนัน้ เป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้
หรือไม่ให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินจิ ฉัยต่อไป
ข้อ ๑๗ กรณีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคาขอนั้นกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด
ให้หน่วยงานนัน้ แจ้งให้ผู้มสี ่วนได้เสียทราบโดยมิชักช้า
เพื่อให้ผู้มสี ่วนได้เสียนั้นคัดค้านภายในเวลาที่
กาหนดไว้ในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ข้อ ๑๘ กรณีผมู้ ีอานาจอนุญาตมีคาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคาขอใดให้แจ้ง
คาสั่งพร้อมเหตุผลให้ผยู้ ื่นคาขอทราบ พร้อมแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์
คาสั่งไม่อนุญาตดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา ๑๘ แห่ง
พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ด้วย
ข้อ ๑๙ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการให้บริการ โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลโดยรอบคอบ
ข้อ ๒๐ ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในระหว่างการดาเนินการ ให้ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารหรือหน่วยงาน
ในสังกัดพิจารณาให้บริการตามระเบียบนีโ้ ดยอนุโลม เว้นแต่เป็นข้อมูลข่าวสารลับตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือเป็นเรื่องที่ไม่ตอ้ งเปิดเผย
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือตามที่ผมู้ ีอานาจตามข้อ ๑๘ เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ตอ้ ง
เปิดเผย
ข้อ ๒๑ ข้อมูลข่าวสารใด หากมีกฎหมาย ระเบียบอื่นหรือมติคณะรัฐมนตรีกาหนดวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารนัน้ ไว้เป็นพิเศษ การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย
ข้อ ๒๒ ข้อมูลข่าวสารที่มไี ว้เผยแพร่หรือจาหน่าย ให้คิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่
เทศบาลกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
ข้อ ๒๓ การเรียกค่าธรรมเนียม การทาสาเนาหรือสาเนาที่มคี ารับรองถูกต้องของข้อมูล
ข่าวสารของราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประกาศกาหนด
หรือที่เทศบาลกาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายได้ตามข้อ ๒๒ และค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งให้ปฏิบัติตามระเบียบของราชการ

หมวด ๕
กาหนดระยะเวลา
ข้อ ๒๔ การบริการข้อมูลข่าวสารตามคาขอให้หน่วยงานดาเนินการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารภายในกาหนดระยะเวลา ดังนี้
(๑) การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู หรือขอสาเนา หรือขอ
สาเนาที่มคี ารับรองความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
วันทาการที่ได้มคี าขอนัน้
(๒) การให้บริการข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหน่วยงานในสังกัด ให้พิจารณาดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทาการที่ได้มคี าขอนัน้
ถ้าไม่อาจ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทาการนัน้ ได้ ให้แจ้งกาหนดวันและเวลาตามที่เห็นสมควร เพื่อให้ผู้ยื่นคา
ขอมารับแต่ตอ้ งไม่เกินเจ็ดวันทาการ ในกรณีมีเหตุจาเป็นอาจขออนุมัติจากนายกเทศมนตรี หรือผูซ้ ึ่ง
นายกเทศมนตรีมอบหมายเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้แต่ตอ้ งไม่เกินสิบห้าวันทาการ
(๓) กรณีที่ตอ้ งแจ้งให้ผู้มสี ่วนได้เสียคัดค้าน เมื่อรวมเวลาตั้งแต่มีวันคาขอการ
แจ้งให้คัดค้านการพิจารณาว่าจะสั่งเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยรวมแล้วต้องไม่เกินสามสิบวัน ยกเว้นในกรณีที่
มีเหตุจาเป็นให้ขออนุมัตนิ ายกเทศมนตรีขอขยายเวลาออกไปแต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาแล้วต้องไม่
เกินหกสิบวัน
หมวด ๖
สถานที่บริการข้อมูลข่าวสาร
---------------------------------ข้อ ๒๕ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของเทศบาล เมืองสะเตงนอก ตั้งอยู่ที่สานักงานเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ๑๙๙ หมูท่ ี่ ๖ ถนนร่มเกล้า ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์
๙๕๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์
๐๗๓ -๒๐๒-๒๐๖ โทรสาร ๐๗๓-๒๐๒-๒๐๐ และที่เว็บไซด์
www.stengnok.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

(นายเกษมสันต์ สาแม)
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

หลักเกณฑ์การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต
ประเภทของข้อมูลข่าวสาร
๑. ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
๑.๑ ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้
๑.๒ ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตอ้ ง
เปิดเผยหรือเป็นความลับ
ของราชการ

ผู้อนุญาต
- ผูอ้ านวยการสานัก / ผูอ้ านวยการกอง หรือ
เทียบเท่า (ส่วนราชการ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง)
- รองปลัดเทศบาลขึน้ ไป
เว้นแต่ ข้อมูลข่าวสารลับที่สุด
ให้นายกเทศมนตรีเป็นผูอ้ นุญาต

๒. ข้อมูลข่าวสารที่ดาเนินการเสร็จแล้ว
๒.๑ ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้
- เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
๒.๑.๑ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙
(เฉพาะข้อมูลที่ได้เก็บไว้ในศูนย์ฯ)
(๑) ผลการพิจารณาหรือคาวินิจฉัยที่มี
ผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคาสั่งที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินจิ ฉัยดังกล่าว
(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่าย
ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีที่กาลังดาเนินการ
(๔) คู่มอื หรือคาสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของ
เอกชน
(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มกี ารอ้างอิงถึง มาตรา
๗ วรรคสอง
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มลี ักษณะ
เป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน
ในการจัดทาบริการสาธารณะ
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติ
คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทาง

วิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่
นามาใช้ในการพิจารณาไว้ดว้ ย
(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่
คณะกรรมการกาหนด
๒.๑.๒ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙
(ข้อมูลที่ไม่ได้จัดเก็บไว้ในศูนย์ฯ)

- ผูอ้ านวยการสานัก / ผูอ้ านวยการกอง
หรือเทียบเท่า
(ส่วนราชการ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง)

๒.๒ ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตอ้ งเปิดเผยหรือเป็น - รองปลัดเทศบาลขึน้ ไปเว้นแต่ข้อมูล
ความลับของราชการ
ข่าวสารลับที่สุดให้นายกเทศมนตรี
เป็นผู้อนุญาต

