ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2554
.....................................
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2542 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปางและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ประกอบกับเพื่อรักษาความปลอดภัยของเอกสารและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการให้ประชาชน
เข้าตรวจดู
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕/๕ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2554”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2542
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางในส่วนที่
กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้มาช่วยปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล
หรือสิ่งใด ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลําปาง
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จังหวัดลําปาง
ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางมี
อํานาจวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควรและให้ถือเป็นที่สุด
หมวด ๑
คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 7 ให้มี “ คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ”
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) ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน เป็นกรรมการ
(10) ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นกรรมการ
(11) หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
(12) เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการตามข้อ 7 มีอํานาจและหน้าทีด่ ังต่อไปนี้
(1) กําหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ
การอนุญาตและการบริการข้อมูลข่าวสาร
(๒) พิจารณาวินิจฉัย ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ลง
พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งการจัดพิมพ์และเผยแพร่
(๓) พิจารณาวินิจฉัย ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทข้อมูล
ข่าวสารของราชการที่อาจไม่ต้องเปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีการกําหนดชั้นความลับไว้ ตาม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. 2544
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ข่าวสารที่ควรจัดเก็บไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(๕) ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ หรือข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ
(๖) ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน
(๗) พิจารณาวินิจฉัย ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นกรณีที่มีปญ
ั หาและอุปสรรค
เกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบนี้
(8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
(9) เชิญบุคคลใด ๆ มาสอบถามหรือเพื่อชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
(10) ดําเนินการอื่นใดตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางมอบหมาย
ข้อ ๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน
ในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมให้กรรมการทีม่ าประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มเี สียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 10 ให้นําความในข้อ 9 มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการและ
คณะทํางานที่คณะกรรมการแต่งตั้งโดยอนุโลม
หมวด 2
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
ข้อ 11 ให้ตงั้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ขึ้นอยู่ในความ
รับผิดชอบของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเป็นสถานที่สําหรับให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา
ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ จําหน่ายจ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้และกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ และมีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
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ส่วนจังหวัดลําปาง และข้อมูลข่าวสารที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
(2) เป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง เพื่อ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
(3) จัดทําประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง กําหนดสาถานที่ติดต่อขอรับ
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง เพื่อลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
หมวด 3
การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 12 ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง จัดระเบียบประเภทข้อมูล
ข่าวสารของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมาย
อื่นและระเบียบของราชการ
ในกรณีหน่วยงานใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง มีข้อมูลข่าวสารดังกล่าวตามวรรค
หนึ่งที่เข้าข่ายต้องให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่งข้อมูลข่าวสารนั้นให้เจ้าหน้าทีป่ ระจําศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อรวบรวม
และจัดระบบข้อมูลนั้นไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
ในกรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการใดจะเปิดเผยได้หรือไม่ ให้นําเสนอ
คณะกรรมการ วินิจฉัยตามอํานาจหน้าที่ต่อไป
ข้อ 13 ในการดําเนินการตามข้อ 12 ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประสานงานในการดําเนินการดังกล่าวให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
หมวด 4
การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต
ข้อ 14 ผู้ใดหรือหน่วยงานใดจะเข้าตรวจดู ศึกษาค้นคว้าหรือขอถ่ายสําเนาข้อมูลข่าวสาร
ให้ยื่นคําขอเป็นหนังสือ คําขอดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุ
(1) ชื่อนามสกุลและที่อยู่ของผู้ขอข้อมูลข่าวสาร พร้อมเอกสารแสดงตัวบุคคล
(2) รายละเอียดของข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่เข้าใจได้ตามสมควร
(3) เหตุผลที่ขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือวัตถุประสงค์ในการนําไปใช้
(4) ลายมือชื่อของผู้ขอ
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อนุญาตให้ตรวจดู ศึกษาค้นคว้าหรือให้ทําสําเนาข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 16 ในกรณีที่ผู้มีอํานาจอนุญาตตามข้อ 15 มีคําสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้แจ้ง
คําสั่งพร้อมเหตุผลให้ผู้ยื่นคําขอทราบ ทั้งนี้ภายในสามวันทําการนับแต่วันที่มีคําสั่ง และแจ้งให้ทราบถึงสิทธิ
และกําหนดเวลาในการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการด้วย
ข้อ 17 การขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาลให้นาํ เสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางหรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุญาต และให้ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลําปางผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป เป็นผู้รับรองสําเนาข้อมูลข่าวสารนั้น
ข้อ 18 ข้อมูลข่าวสารของราชการใด หากมีกฎหมาย ระเบียบอื่น หรือมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการนั้นไว้เป็นพิเศษ การขอข้อมูลข่าวสารของราชการและการ
อนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวนั้นด้วย
หมวด 5
การบริการข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 19 ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางรวบรวม จัดเตรียมและจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารที่ดําเนินการเสร็จแล้วและอยู่ในความรับผิดชอบเพื่อเผยแพร่ ขาย จําหน่ายจ่ายแจก ตรวจดู
และศึกษาค้นคว้า ตลอดจนจัดหาและจัดทําสําเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการบริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง กําหนด
ข้อ 20 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางจะอนุญาตให้ตรวจดูข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลําปางได้แต่ในกรณีที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลําปางจะไม่อนุญาตในกรณีที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) การตรวจหรือขอข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการค้าส่วนตน หรือเป็นการ
ขอข้อมูลที่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ
(2) เป็นข้อมูลข่าวสารที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
(3) เป็นข้อมูลข่าวสารที่กระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้อื่น
(4) เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
(5) เป็นข้อมูลข่าวสารที่มีลกั ษณะตามมาตรา 14 และมาตรา 15 แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

-6(6) เป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 หรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการหรือเป็นเรื่องที่ไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือผู้มีอํานาจอนุญาตตามระเบียบนี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่
ต้องเปิดเผย
ข้อ 21 ในกรณีที่มีคําขอสําเนาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางอนุญาตให้ทําสําเนาได้
ให้เจ้าหน้าที่ทดี่ ูแลรักษาเอกสารนั้นจัดทําสําเนาหรือสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่มผี ู้ยื่นคําขอ
ภายในวันทําการนั้น ถ้าไม่อาจดําเนินการภายในวันทําการนั้น ให้แจ้งกําหนดวันและเวลาเพื่อให้ผู้ยื่นคําขอมา
รับแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันทําการ ในกรณีทมี่ ีเหตุจําเป็นอาจขยายระยะเวลาออกไปได้แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน
ทําการ
หลักเกณฑ์การจัดทําสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไป
ตามระเบียบให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางซึ่งรับผิดชอบข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นผู้รับรองโดย
ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล และตําแหน่ง ตลอดจนวันเดือนปี ให้ชัดเจน และต้องมีการเสีย
ค่าธรรมเนียม
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาส่งสําเนาข้อมูลข่าวสารทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับก็ได้ แต่การส่งสําเนาข้อมูลข่าวสารโดยวิธีนี้ ผู้ยื่นคําขอต้องชําระค่าธรรมเนียมการทํา
สําเนาหรือการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร และค่าส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไว้แล้ว จึงจะดําเนินการ
ให้ได้
ข้อ 22 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีไว้เผยแพร่หรือจําหน่าย ให้คิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางกําหนด
ข้อ 23 การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปางกําหนด
ข้อ 24 รายได้จากการจําหน่ายข้อมูลข่าวสารของราชการตามข้อ 22 และค่าธรรมเนียม
ตามข้อ 23 ให้ถือเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
ข้อ 25 การบริการส่งข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยทางโทรสาร ให้ดําเนินการได้
เฉพาะกรณีเร่งด่วน โดยให้คาํ นึงถึงความสิ้นเปลือง เช่น จํานวนข้อมูลข่าวสารของราชการ ระยะเวลา และ
ค่าใช้จ่ายในการส่ง ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่าขึ้นไป เจ้าของเรื่อง เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ข้อ 26 การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
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สถานทีบ่ ริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ 27 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ถนนพหลโยธิน ตําบลศาลา
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 52130 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 7629 เว็บไซต์
www.lp-pao.go.th
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