
 
 

ระเบียบเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
ว�าด�วย ข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

__________________ 
 เพ่ือให
การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข
อมูลข�าวสารของราชการท่ีอยู�ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลบ
านแปะ  อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม� เป+นไปด
วยความเรียบร
อย 
รวดเร็วและสอดคล
องกับเจตนารมณ/ของกฎหมาย ว�าด
วยข
อมูลข�าวสารของราชการในการรับรองสิทธิ
ของประชาชน ในการรับรู
ข
อมูลข�าวสารท่ีอยู�ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน�วยงานของรัฐ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ แห�งพระราชบัญญัติข
อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และแห�งประกาศคณะกรรมการข
อมลูข�าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ/และวิธกีารเกี่ยวกับการจัดให
มี
ข
อมูลข�าวสารของราชการไว
ให
ประชาชนเข
าตรวจดู ลงวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ( ๒๕๔๑ ประกอบกับมาตรา 
๓๘ แห�งพระราชกฤษฏีกาว�าด
วยหลักเกณฑ/ และวิธีการบริหารกิจการบ
านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
นายกเทศมนตรีตําบลบ
านแปะ จึงออกระเบียบไว
  ดังนี้ 

 ข�อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบเทศบาลตําบลบ
านแปะ ว�าด
วยข
อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๕8” 

 ข�อ ๒ ระเบียบนี้ให
ใช
บังคบัตั้งแต�วันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป+นต
นไป 

 ข�อ ๓ บรรดาระเบียบ ข
อบังคับและคําส่ังอ่ืนใดของเทศบาลตําบลบ
านแปะ ในส�วนท่ีกําหนดไว
แล
ว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย
งกับระเบียบนี้ให
ใช
ระเบียบนี้แทน 

 ข�อ ๔ ในระเบียบนี้ 

   “เทศบาล”  หมายความว�า เทศบาลตําบลบ
านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม� 

   “หน�วยงานในสังกัด” หมายความว�า สํานัก กอง หรือหน�วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท�ากองใน
สังกัดเทศบาลตําบลบ
านแปะ 

   “ข
อมูลข�าวสาร” หมายความว�า ข
อมูลข�าวสารของราชการตามกฎหมาย ว�าด
วยข
อมูล
ข�าวสารของราชการท่ีอยู�ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนย/ข
อมูลข�าวสารและส�วนราชการใน
สังกัดเทศบาลตําบลบ
านแปะ 

  “ศูนย/ข
อมูลข�าวสาร” หมายความว�า ศูนย/ข
อมูลข�าวสารเทศบาลตําบลบ
านแปะ       
ตามกฎหมาย ว�าด
วยข
อมูลข�าวสารของราชการ 

   “นายกเทศมนตรี” หมายความว�า นายกเทศมนตรีตําบลบ
านแปะ  

   “คณะกรรมการ” หมายความว�า คณะกรรมการข
อมูลข�าวสารของเทศบาลตําบลบ
านแปะ 

   “วัน”  หมายความว�า วันตามปDปฏิทิน 
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   “วันทําการ” หมายความว�า วันทําการตามปกติของหน�วยงานราชการ 

   “คําขอ” หมายความว�า คําขอข
อมูลข�าวสารตามระเบียบนี้  

 ข�อ ๕ ให
นายกเทศมนตรีตําบลบ
านแปะรักษาการตามระเบียบนี้ และให
มีอํานาจหน
าท่ีตีความและ
วินิจฉัยปHญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และให
มีอํานาจกําหนดตามหลักเกณฑ/และวิธีปฏิบัติ   
เพ่ือดําเนินการให
เป+นไปตามระเบียบนี้ได
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการข�อมูลข�าวสารเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

 ข�อ 6 ให
มีคณะกรรมการข
อมูลข�าวสารของเทศบาลตําบลบ
านแปะ ประกอบไปด
วย 
(๑) นายกเทศมนตรีตําบลบ
านแปะ  ประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกเทศมนตรีตําบลบ
านแปะ  รองประธานกรรมการ 
(๓) รองนายกเทศมนตรีตําบลบ
านแปะ  รองประธานกรรมการ 
(๔) ปลัดเทศบาลตําบลบ
านแปะ   กรรมการ 
(๕) หัวหน
าสํานักปลัดเทศบาล   กรรมการ 
(๖) ผู
อํานวยการกองช�าง   กรรมการ 
(๗) ผู
อํานวยการกองคลัง   กรรมการ 
(๘) ผู
อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  กรรมการ 
(๙) ผู
อํานวยการกองการศึกษา   กรรมการ  

  (10) หัวหน
าฝOายงานธุรการ   กรรมการ/เลขานุการ 
  (11) นิติกร     ผู
ช�วยเลขานุการ 
  (12) เจ
าพนักงานธุรการ   ผู
ช�วยเลขานุการ 

  ข�อ 7  ให
คณะกรรมการมีอํานาจหน
าท่ี ดังต�อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร จัดระบบ การขอ การอนุญาตและ 

การบริการข
อมูลข�าวสาร 
(๒) ให
คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับข
อมูลข�าวสารท่ีลงพิมพ/ในราชกิจจา

นุเบกษารวมท้ังการจัดพิมพ/และการเผยแพร� 
(๓) ให
คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ/การพิจารณาประเภทข
อมูล

ข�าวสารท่ีไม�ต
องเปRดเผย หรือข
อมูลข�าวสารท่ีเป+นความลับของราชการ 
(๔) ให
คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของข
อมูลข�าวสารท่ีควรจัดเก็บไว
ท่ี

เทศบาลตําบล หรือส�งไปยังหอจดหมายเหตุแห�งชาติ กรมศิลปากร หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐท่ีกําหนดใน
พระราชกฤษฏีการตามกฎหมาย ว�าด
วยข
อมูลข�าวสารของราชการ 

(๕) ให
คําแนะนําหรืเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและปรับปรุงข
อมูลข�าวสารตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด
วยงานสารบรรณ หรือข
อมูลข�าวสารอ่ืนท่ีเป+นประโยชน/ต�อราชการ 
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(๖) ให
คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเช่ือมโยงข
อมูลข�าวสารกับส�วนราชการ 
(๗) ให
คําแนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณี ท่ีมีปHญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการ

ดําเนินการตามระเบียบนี้ 
(๘) แต�งตั้ งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ ตามท่ี

คณะกรรมการมอบหมาย 
(๙) เชิญบุคคลใดมาสอบถามหรือช้ีแจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับข
อมูลข�าวสาร 
(๑๐) ดําเนินงานอ่ืนใดตามท่ีประธานกรรมการเทศบาลตําบลบ
านแปะมอบหมาย 

 ข�อ 8  การประชุมคณะกรรมการ ต
องมีกรรมการมาประชุมไม�น
อยกว�ากึ่งหนึ่งของกรรมการ
ท้ังหมด จึงจะถือว�าครบองค/ประชุม 
         ถ
าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม�มาประชุมหรือไม�อยู�ในท่ีประชุมให

กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป+นประธานในท่ีประชุม 
         การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุม ให
ถือเสียงข
างมาก กรรมการคนหนึ่งให
มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ
าคะแนนเสียงเท�ากัน ให
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงเป+นเสียงช้ีขาด 

 ข�อ 9  ให
นําความในข
อ ๙ มาใช
บังคับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานท่ี
คณะกรรมการแต�งตั้งโดยอนุโลม 

 ข�อ ๑0  มติของคณะกรรมการต
องได
รับความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีตําบลบ
านแปะ        
จึงจะดําเนินการตามมตินั้นได
 

หมวด ๒ 
ศูนย(ข�อมูลข�าวสาร 

 ข�อ ๑1  ให
จัดตั้งศูนย/ข
อมูลข�าวสารของสํานักงานเทศบาลตําบลบ
านแปะ ขึ้นอยู�ในความ
รับผิดชอบควบคุมดูแลของสํานักปลัดเทศบาล  เพ่ือให
บริการข
อมูลข�าวสารของราชการไว
ให
ประชาชน
เข
าตรวจดู ศึกษา ค
นคว
า ตลอดจนเผยแพร� จําหน�าย จ�ายแจก รวมท้ังปฏิบัติหน
าท่ีให
เป+นไปตามระเบียบ
นี้และตามกฎหมาย ว�าด
วยข
อมูลข�าวสารของราชการ 

หมวด ๓ 
การจัดระบบข�อมูลข�าวสาร 

 ข�อ ๑2  ให
หน�วยงานในสังกัดจัดประเภทข
อมูลข�าวสารท่ีอยู�ในความรับผิดชอบ ให
เป+นไปตาม
กฎหมายข
อมูลข�าวสารของราชการ กฎหมายอ่ืนและระเบียบของราชการ ดังนี้ 

(1) ข
อมูลข�าวสารท่ีลงพิมพ/ในราชกิจจานุเบกษา 
(2) ข
อมูลข�าวสารท่ีต
องจัดไว
ให
ประชาชนตรวจดูได
 
(3) ข
อมูลข�าวสารอ่ืน 
(4)  ข
อมูลข�าวสารส�วนบุคคล 
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 การจัดแยกข
อมูลข�าวสารตามวรรคหนึ่ง ให
คํานึงถึงลักษณะของข
อมูลข�าวสารตาม
กฎหมาย ว�าด
วยข
อมูลข�าวสารของราชการด
วยว�าเป+นข
อมูลข�าวสารท่ีจะเปRดเผยมิได
หรือเป+นข
อมูล
ข�าวสารท่ีอาจมีคําส่ังมิให
เปRดเผยก็ได
 
 ให
หน�วยงานในสังกัดจัดส�งสําเนาข
อมูลข�าวสารตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ไปยัง
ศูนย/ข
อมูลข�าวสารของเทศบาลตําบลบ
านแปะ เพ่ือให
ประชาชนเข
าตรวจดู ค
นคว
า หรือขอสําเนา  
 ให
หน�วยงานในสังกัดจัดให
มีเจ
าหน
าท่ีควบคุม ดูแล การตรวจสอบ ติดตามและ
ประสานงานในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให
เป+นไปด
วยความเรียบร
อยและเป+นปHจจุบัน
อยู�เสมอ รวมท้ังรับผิดชอบในการพิจารณาให
บริการข
อมูลข�าวสารตามวรรคสาม 

 ข�อ ๑3  ให
ศูนย/ข
อมูลข�าวสารจัดทําดัชนีข
อมูลข�าวสารท่ีหน�วยงานในสังกัดส�งมาให
ตาม ข
อ ๑๓ 
วรรคสาม โดยให
มีรายละเอียดเพียงพอท่ีประชาชนสามารถค
นหาข
อมูลข�าวสารได
เอง 
  ให
หน�วยงานในสังกัดจัดทําบัญชีข
อมูลข�าวสารอ่ืนๆ ท่ีไม�อยู�ในหลักเกณฑ/ท่ีจะต
องส�ง
ให
แก�ศูนย/ข
อมูลข�าวสารตามข
อ ๑๓ วรรคสาม ให
พร
อมในการพิจารณาส่ังเปRดเผยหรือไม�เปRดเผยเมื่อมี
ผู
ใดย่ืนคําขอข
อมูลข�าวสารในความครอบครองหรือควบคุมดูแลดังกล�าว   

หมวด ๔ 
การขอตรวจดู การขอรับข�อมูลข�าวสาร และการอนุญาต 

 ข�อ ๑4  ให
ศูนย/ข
อมูลข�าวสารจัดทําสมุดทะเบียนสําหรับผู
เข
ามาขอตรวจดูข
อมูลข�าวสารท่ีตั้งแสดงไว
 
ท้ังนี้ เพ่ือเป+นหลักฐานของทางราชการ 

 ข�อ ๑5  การขอสําเนาข
อมูลข�าวสารหรือขอสําเนาข
อมูลข�าวสารท่ีมีคํารับรองถูกต
อง ให
ย่ืนคําขอ
เป+นหนังสือตามแบบท่ีเทศบาลตําบลกําหนดต�อเจ
าหน
าท่ีของศูนย/ข
อมูลข�าวสารหรือเขียนขึ้นเอง  โดยให

ระบุข
อมูลข�าวสารท่ีต
องการในลักษณะท่ีอาจเข
าใจได
ตามสมควร 

   ให
เจ
าหน
าท่ีซึ่งได
รับคําขอตรวจสอบว�า ข
อมูลข�าวสารตามคําขอนั้นเป+นข
อมูลข�าวสารท่ี
อยู�ในความครอบครองหรือควบคุมดแูลของศนูย/ข
อมูลข�าวสารหรอือยู�ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหน�วยงานในสังกัดใดหรือหน�วยงานนอกสังกัดอ่ืนใด 

   หากเป+นข
อมูลข�าวสารและอยู�ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนย/ข
อมูลข�าวสาร 
ให
เจ
าหน
าท่ีประจําศนูย/ข
อมูลข�าวสารซึง่เป+นพนักงานเทศบาลไม�ต่ํากว�าระดบั ๒ เป+นผู
อนุญาตและลงนาม
ในสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกต
องของข
อมูลข�าวสาร โดยลงลายมือช่ือ พร
อมท้ัง ช่ือตัว ช่ือสกุล และตําแหน�ง 
ตลอดจนวัน เดือน ปDให
ชัดเจน ท้ังนี้ ให
รับรองตามจํานวนท่ีผู
ย่ืนขอขอให
รับรอง 

 ข�อ ๑6  ในกรณีขอตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกต
องของข
อมูลข�าวสารอ่ืนซึ่งอยู�
ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน�วยงานในสังกัด ให
เจ
าหน
าท่ีผู
รับคําขอเสนอเรื่องไปยัง
หน�วยงานนั้น พร
อมท้ังแนะนําให
ผู
ย่ืนขอไปประสานกับหน�วยงานนั้นโดยตรงด
วยหากประสงค/ 
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   ให
หัวหน
าหน�วยงานในสังกัดหรือผู
ทีได
รับมอบหมายเป+นผู
พิจารณาอนุญาต โดยให

พนักงานเทศบาลไม�ต่ํากว�าระดับ ๒ เป+นผู
ลงนามรับรองความถูกต
องของข
อมูลข�าวสาร เว
นแต�เป+นข
อมูล
ข�าวสารนั้นเป+นข
อมูลข�าวสารลับ ซึ่งต
องดําเนินการให
เป+นไปตามระเบียบ ว�าด
วยการรักษาความลับของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

   ในกรณีทีไม�อาจวินิจฉยัได
ว�า ข
อมูลข�าวสารท่ีมีคาํร
องขอนัน้เป+นข
อมูลข�าวสารท่ีเปRดเผยได

หรือไม� ให
หัวหน
าหน�วยงานในสังกัดเสนอเรื่องพร
อมความเห็นต�อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย
ต�อไป 

 ข�อ ๑7 กรณีการเปRดเผยข
อมูลข�าวสารตามคําขอนั้นกระทบถึงประโยชน/ได
เสียของผู
ใดให

หน�วยงานนั้นแจ
งให
ผู
มีส�วนได
เสียทราบโดยมิชักช
า เพ่ือให
ผู
มีส�วนได
เสียนั้นคัดค
านภายในเวลาท่ีกําหนด
ไว
ในมาตรา ๑7 แห�งพระราชบัญญัติข
อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ข�อ ๑8 กรณีผู
มีอํานาจอนุญาตมีคําส่ังให
เปRดเผยข
อมูลข�าวสารตามคําขอใด ให
แจ
งคําส่ังพร
อม
เหตุผลให
ผู
ย่ืนขอทราบ พร
อมแจ
งให
ผู
ย่ืนขอทราบถึงสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ/คําส่ังไม�อนุญาต
ดังกล�าวต�อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปRดเผยการเปRดเผยข
อมูลข�าวสาร ตามมาตรา ๑๘ แห�ง
พระราชบัญญัติข
อมูลข�าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ ด
วย 

 ข�อ 19 ข
อมูลข�าวสารส�วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ แห�งพระราชบัญญัติข
อมูลข�าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ให
หน�วยงานในสังกัดปฏิบัติตามกฎหมาย ว�าด
วยข
อมูลข�าวสารของราชการในส�วนท่ีเกี่ยวกับ
ข
อมูลข�าวสารส�วนบุคคลโดยรอบคอบ 

 ข�อ ๒0 ข
อมูลข�าวสารท่ีอยู�ในระหว�างการดําเนินการให
ศูนย/ข
อมูลข�าวสารหรือหน�วยงานในสังกัด
พิจารณาให
บริการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม เว
นแต�เป+นข
อมูลข�าวสารลับตามระเบียบ ว�าด
วยข
อมูล
ข�าวสารของราชการหรือตามท่ีผู
มีอํานาจตามข
อ ๑๙ เห็นว�าเป+นเรื่องท่ีไม�ต
องเปRดเผย 

 ข�อ ๒1 ข
อมูลข�าวสารใด หากมีกฎหมาย ระเบียบอ่ืนหรือมติคณะรฐัมนตรกีําหนดวธิีปฏิบตัิเกีย่วกบั
ข
อมูลข�าวสารนั้นไว
เป+นพิเศษ การขอข
อมูลข�าวสารและการขออนุญาตจะต
องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล�าวด
วย 

 ข�อ ๒2 ข
อมูลข�าวสารท่ีมีไว
เผยแพร�หรือจําหน�าย ให
คิดค�าใช
จ�ายต�าง ๆ ตามหลักเกณฑ/ท่ีเทศบาล
กําหนด โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ รายได
จากการนี้ ให
ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  

 ข�อ ๒3 การเรียกค�าธรรมเนียมการทําสําเนาหรือสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกต
องของข
อมูลข�าวสารของ
ราชการ ให
เป+นไปตามหลักเกณฑ/ท่ีเทศบาลกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข
อมูลข�าวสาร
ของราชการ 

   รายได
จากค�าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ให
ปฏิบัติตามข
อบังคับกระทรวงการคลังว�าด
วย
เงินค�าธรรมเนียมข
อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘  
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หมวด ๕ 
กําหนดระยะเวลา 

 ข�อ ๒4 การบริการข
อมูลข�าวสารตามคําขอให
หน�วยงานดําเนินการให
บริการภายในกําหนด
ระยะเวลา ดังนี้ 

   (๑) การให
บริการข
อมูลข�าวสารท่ีจัดไว
ให
ประชาชนตรวจดูหรือขอสําเนาท่ีมีคํารับรอง
ความถูกต
องของข
อมูลข�าวสารท่ีศูนย/ข
อมูลข�าวสารให
ดําเนินการให
แล
วเสร็จภายในวันทําการท่ีได
มีคําขอ
นั้น 

   (๒) การให
บริการข
อมูลข�าวสารอ่ืน ๆ ท่ีอยู�ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หน�วยงานในสังกัด ให
หน�วยงานในสังกัดท่ีมีข
อมูลข�าวสารพร
อมท่ีจะจัดหาให
ได
จะต
องดําเนินการให
แล
ว
เสร็จโดยเร็วหรือภายในวันท่ีรับคําขอ 

   (๓) ในกรณีท่ีข
อมูลข�าวสารท่ีขอมีจํานวนมาก หรือไม�สามารถดําเนินการให
แล
วเสร็จ
ภายใน ๑๕ วัน รวมท้ังแจ
งกําหนดวันท่ีจะดําเนินการแล
วเสร็จให
แล
วเสร็จ ให
ผู
ขอข
อมูลข�าวสารทราบด
วย 

หมวด ๖ 
สถานท่ีบริการข�อมูลข�าวสาร 

 ข�อ ๒5 ศูนย/ข
อมูลข�าวสารของเทศบาลตําบลบ
านแปะ ตั้งอยู�ท่ี สํานักงานเทศบาลตําบลบ
านแปะ
เลขท่ี ๑41 หมู�ท่ี 8 ตาํบลบ
านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม�  รหัสไปรษณีย/ ๕0240 หมายเลข
โทรศัพท/ ๐53-032128  โทรสาร 053-032129 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

         (นายพันธ/ศักดิ ์ แก
วสุดใจ) 
           นายกเทศมนตรีตําบลบ
านแปะ 

 


