
 
 
 
 

ระเบยีบองค์การบรหิารส่วนจังหวัดลําปาง 
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2554 
..................................... 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรบัปรุงระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2542  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการบริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปางและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติใหห้น่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมลูข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ประกอบกับเพ่ือรักษาความปลอดภัยของเอกสารและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการให้ประชาชน
เข้าตรวจดู 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๕/๕ และมาตรา  ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2554” 

ข้อ ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3  ให้ยกเลิกระเบียบองค์การบริหารสว่นจังหวัดลําปางว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2542 
บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ และคําสั่งอ่ืนใดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางในส่วนที่

กําหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ีให้ ใช้ระเบียบน้ีแทน 
ข้อ 4  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง และผู้มาช่วยปฏิบัติราชการ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง 
ข้อ 5  ในระเบียบน้ี 
 “ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง  ข้อมูล 

หรือสิ่งใด ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง 

 “ส่วนราชการ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการ
ส่วนท้องถิ่น  รฐัวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลําปาง 
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 “เจ้าหน้าที่ประสานงาน”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วน

จังหวัดลําปาง 
ข้อ  6  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางรักษาการตามระเบียบน้ี และมีอํานาจ

ตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบน้ีได้  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางมี

อํานาจวินิจฉัยสั่งการตามท่ีเห็นสมควรและให้ถือเป็นที่สุด 
 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการบรหิารข้อมูลข่าวสาร 
 

ข้อ  7  ให้มี “ คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารสว่นจังหวัดลําปาง ”    
ประกอบด้วย  

(1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  เป็นประธานกรรมการ   
(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง คนที่ 1 เป็นรองประธานกรรมการ 
(3) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  เป็นรองประธานกรรมการ 
(4) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง (1) (2) (3)  เป็นกรรมการ 
(5) ผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  เป็นกรรมการ 
(6) ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ  เป็นกรรมการ 
(7) ผู้อํานวยการกองคลัง  เป็นกรรมการ 
(8) ผู้อํานวยการกองช่าง  เป็นกรรมการ 
(9) ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรพัย์สิน  เป็นกรรมการ 
(10) ผู้อํานวยการกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  เป็นกรรมการ 
(11)  หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(12)  เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลขา่วสาร  เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

  ข้อ  ๘  ให้คณะกรรมการตามข้อ  7  มีอํานาจและหน้าทีดั่งต่อไปนี้ 
    (1)  กําหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรการเก่ียวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ   
การอนุญาตและการบริการข้อมูลข่าวสาร  

  (๒)  พิจารณาวินิจฉัย  ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลขา่วสารที่ลง
พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  รวมท้ังการจัดพิมพ์และเผยแพร่ 

  (๓)  พิจารณาวินิจฉัย  ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเก่ียวกับประเภทข้อมูล
ข่าวสารของราชการที่อาจไม่ต้องเปิดเผย  หรือข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีการกําหนดช้ันความลับไว้ ตาม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ  พ.ศ. 2544 
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  (๔)  พิจารณาวินิจฉัย  ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเก่ียวกับประเภทข้อมูล

ข่าวสารที่ควรจัดเก็บไว้ที่องค์การบริหารสว่นจังหวัดลําปาง หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรมศิลปากร
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

  (๕)  ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ หรือข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ 

  (๖)  ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน   

  (๗)  พิจารณาวินิจฉัย  ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรค
เก่ียวกับการดําเนินการตามระเบียบน้ี 

  (8)  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติการในเร่ืองใด ๆ ตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมาย 

  (9) เชิญบุคคลใด ๆ มาสอบถามหรือเพ่ือช้ีแจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 

  (10)  ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางมอบหมาย 
  ข้อ  ๙  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมด  จึงเป็นองค์ประชุม 
  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน
ในที่ประชุม  ถา้รองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมให้กรรมการทีม่าประชุมเลือก
กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 
  การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหน่ึงให้มเีสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
  ข้อ 10  ให้นําความในข้อ 9  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการและ
คณะทํางานที่คณะกรรมการแต่งต้ังโดยอนุโลม 
  

หมวด  2  

ศูนย์ข้อมูลขา่วสารขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดลําปาง 
   

  ข้อ  11  ให้ต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  ขึ้นอยู่ในความ
รับผิดชอบของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพ่ือเป็นสถานที่สําหรับใหป้ระชาชนเข้าตรวจดู  ศึกษา
ค้นคว้า  ตลอดจนเผยแพร่  จําหน่ายจ่ายแจก  รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบน้ีและกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ และมีหน้าที่รับผิดชอบเพ่ิมเติม  ดังต่อไปนี้ 
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  (1)  ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่างดําเนินการของหน่วยงานในองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดลําปาง  และข้อมลูข่าวสารที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 
  (2)  เป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  เพ่ือ

ให้บริการข้อมลูข่าวสาร 
  (3)  จัดทําประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  กําหนดสาถานที่ติดต่อขอรับ

ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  เพ่ือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด  3 

การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร 
 

  ข้อ  12  ให้หน่วยงานในองค์การบริหารสว่นจังหวัดลําปาง  จัดระเบียบประเภทข้อมูล
ข่าวสารของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  กฎหมาย
อ่ืนและระเบียบของราชการ 
  ในกรณีหน่วยงานใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  มีข้อมูลข่าวสารดังกล่าวตามวรรค
หน่ึงที่เข้าข่ายต้องให้ประชาชนเข้าตรวจดู  ศึกษา  ค้นคว้า ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส่งขอ้มูลข่าวสารน้ันให้เจ้าหน้าทีป่ระจําศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือรวบรวม
และจัดระบบข้อมูลน้ันไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู 
  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า  ข้อมูลข่าวสารของราชการใดจะเปิดเผยได้หรือไม่  ให้นําเสนอ
คณะกรรมการ  วินิจฉัยตามอํานาจหน้าที่ต่อไป 
  ข้อ  13  ในการดําเนินการตามข้อ  12  ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพ่ือควบคุมดูแล  ตรวจสอบ  ติดตาม และประสานงานในการดําเนินการดังกล่าวให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  
 

หมวด  4  

การขอข้อมูลข่าวสารและการอนญุาต 
 

  ข้อ  14  ผู้ใดหรือหน่วยงานใดจะเข้าตรวจดู  ศึกษาค้นคว้าหรือขอถ่ายสําเนาข้อมูลขา่วสาร
ให้ย่ืนคําขอเป็นหนังสือ  คําขอดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุ 

(1) ช่ือนามสกุลและที่อยู่ของผู้ขอข้อมูลข่าวสาร  พร้อมเอกสารแสดงตัวบุคคล  
(2) รายละเอียดของข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่เข้าใจได้ตามสมควร 
(3) เหตุผลที่ขอใหเ้ปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือวัตถุประสงค์ในการนําไปใช้ 
(4) ลายมือช่ือของผู้ขอ 
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  ข้อ  15  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจ
อนุญาตให้ตรวจดู  ศึกษาค้นคว้าหรือให้ทําสําเนาข้อมูลขา่วสาร 
  ข้อ  16  ในกรณีที่ผู้มีอํานาจอนุญาตตามข้อ  15  มีคําสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้แจ้ง
คําสั่งพร้อมเหตุผลใหผู้้ย่ืนคําขอทราบ ทั้งน้ีภายในสามวันทําการนับแต่วันที่มีคําสั่ง และแจ้งให้ทราบถึงสิทธิ
และกําหนดเวลาในการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการด้วย 
  ข้อ  17  การขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาลให้นําเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางหรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุญาต และใหข้้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลําปางผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้ังแต่ระดับ  3 ขึ้นไป เป็นผู้รับรองสําเนาข้อมูลข่าวสารนั้น 
  ข้อ  18  ข้อมลูข่าวสารของราชการใด  หากมีกฎหมาย  ระเบียบอ่ืน หรือมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารของราชการน้ันไว้เป็นพิเศษ  การขอข้อมูลข่าวสารของราชการและการ
อนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวน้ันด้วย 
 

หมวด  5  
การบรกิารข้อมูลข่าวสาร 

 
  ข้อ  19  ให้หน่วยงานในองค์การบริหารสว่นจังหวัดลําปางรวบรวม  จัดเตรียมและจดัให้มี
ข้อมูลข่าวสารที่ดําเนินการเสร็จแล้วและอยู่ในความรับผิดชอบเพ่ือเผยแพร่  ขาย  จําหน่ายจ่ายแจก  ตรวจดู
และศึกษาค้นคว้า  ตลอดจนจัดหาและจัดทาํสําเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 
  การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการนอกจากท่ีกล่าวในวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการบริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง กําหนด 
  ข้อ  20  องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดลําปางจะอนุญาตให้ตรวจดูข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลําปางได้แต่ในกรณีที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้  และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลําปางจะไม่อนุญาตในกรณีที่มีลกัษณะดังต่อไปน้ี 
   (1)  การตรวจหรือขอข้อมูลน้ันเป็นไปเพ่ือประโยชน์ทางการค้าส่วนตน หรือเป็นการ
ขอข้อมูลที่ไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
   (2)  เป็นข้อมลูข่าวสารที่กระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 
   (3)  เป็นข้อมลูข่าวสารที่กระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้อ่ืน 
   (4)  เป็นข้อมลูข่าวสารส่วนบุคคล 
   (5)  เป็นข้อมลูข่าวสารที่มีลกัษณะตามมาตรา  14  และมาตรา  15  แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
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(6) เป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นเร่ืองลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความ

ปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 หรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการหรือเป็นเรื่องที่ไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือผู้มีอํานาจอนุญาตตามระเบียบน้ีเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่
ต้องเปิดเผย 
  ข้อ 21  ในกรณีที่มีคําขอสําเนาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางอนุญาตให้ทําสําเนาได้  
ให้เจ้าหน้าที่ทีดู่แลรักษาเอกสารน้ันจัดทําสาํเนาหรือสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่มผีู้ย่ืนคําขอ
ภายในวันทําการน้ัน  ถ้าไม่อาจดําเนินการภายในวันทําการน้ัน ให้แจ้งกําหนดวันและเวลาเพ่ือให้ผู้ย่ืนคําขอมา
รับแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันทําการ  ในกรณีทีม่ีเหตุจําเป็นอาจขยายระยะเวลาออกไปได้แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน
ทําการ 
  หลักเกณฑ์การจัดทําสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหน่ึง  ต้องเป็นไป
ตามระเบียบให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางซึ่งรับผิดชอบข้อมูลข่าวสารน้ันเป็นผู้รับรองโดย
ลงลายมือช่ือ  พร้อมทั้งช่ือตัว  ช่ือสกุล  และตําแหน่ง  ตลอดจนวันเดือนปี  ให้ชัดเจน และต้องมีการเสีย
ค่าธรรมเนียม 
  ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาส่งสําเนาข้อมูลข่าวสารทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับก็ได้  แต่การส่งสําเนาข้อมูลข่าวสารโดยวิธีน้ี  ผู้ย่ืนคําขอต้องชําระค่าธรรมเนียมการทํา
สําเนาหรือการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร และค่าส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไว้แล้ว  จึงจะดําเนินการ
ให้ได้ 
  ข้อ  22  ข้อมลูข่าวสารของราชการที่มีไว้เผยแพร่หรือจําหน่าย  ให้คิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางกําหนด 
  ข้อ  23  การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปางกําหนด 
  ข้อ  24  รายได้จากการจําหน่ายข้อมูลข่าวสารของราชการตามข้อ  22 และค่าธรรมเนียม
ตามข้อ  23 ให้ถือเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง 
  ข้อ  25  การบริการส่งข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยทางโทรสาร ให้ดําเนินการได้
เฉพาะกรณีเร่งด่วน  โดยให้คาํนึงถึงความสิ้นเปลือง  เช่น  จํานวนข้อมูลข่าวสารของราชการ  ระยะเวลา  และ
ค่าใช้จ่ายในการส่ง  ทั้งน้ี  ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่าขึ้นไป  เจ้าของเรื่อง  เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
  ข้อ  26  การบริการข้อมูลขา่วสารของราชการให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
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หมวด  ๖ 
สถานทีบ่รกิารข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 
  ข้อ  27  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  ถนนพหลโยธิน  ตําบลศาลา  
อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง  52130   หมายเลขโทรศัพท์ 0  5423  7600  ต่อ  7629  เว็บไซต์ 
www.lp-pao.go.th 

 

ประกาศ  ณ  วันที่    22   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2554     

 

                                   (ลงช่ือ) สุนี   สมม ี
                  ( นางสุนี  สมมี ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง 
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