
 

 
 
 

ระเบียบองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดปตัตาน ี
ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2547 
 

........................................... 
 

  โดยที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ประกอบข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดู ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 กําหนดว่าการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร 
หน่วยงานของรัฐจะกําหนดระเบียบปฏิบัติ เพ่ือรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยก็ได้    
โดยคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี     
จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 
  ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ว่าด้วยการจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ.2547” 
  ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งอ่ืนใดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี      
ในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี หรือ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
  ข้อ 4 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และผู้ซึ่งมาช่วย
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
   ข้อ 5 ในระเบียบน้ี 
   “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องข้อเท็จจริง
ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี         
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
   “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ข้อ 6 ให้นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รักษาการตามระเบียบน้ี และมีอํานาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบน้ีได้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี             
มีอํานาจวินิจฉัยสั่งการตามท่ีเห็นสมควร 

 
........................................... 
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หมวด 1 
คณะกรรมการบรหิารข้อมูลข่าวสารของราชการ 

  ข้อ 7 “คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี” 
เรียกโดยย่อว่า “กบจ.” ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นประธาน ปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นรองประธาน ผู้ อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ ผู้อํานวยการกองคลัง ผู้อํานวยการกองช่าง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน เป็นคณะกรรมการ หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้า
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ข้อ 8 ให้ กบจ. มีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
   (1) กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาตและ
การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
   (2) พิจารณาวินิจฉัยประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ไม่ต้องเปิดเผยหรือข้อมูล
ข่าวสารของราชการที่เป็นความลับของทางราชการ 
   (3) พิจารณาวินิจฉัยประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ควรจัดเก็บไว้ที่สํานักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปกรหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
ที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
   (4) ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเก่ียวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารของราชการ
กับหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
   (5) พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรค เก่ียวกับการดําเนินการตาม
ระเบียบน้ี 
   (6) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติในเรื่องใด ๆ 
   (7) ดําเนินงานอ่ืนใดตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย 

  ข้อ 9 การประชุม กบจ. ต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมดจึง
เป็นองค์ประชุม 

 ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานในที่ประชุม 

 ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการที่มาประชุมคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงขี้ขาด 

 ข้อ 10 ให้นําความข้อ 9 มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่ 
กบจ. แต่งต้ังโดยอนุโลม 

 ข้อ 11 มติของ กบจ. ให้ถือเป็นยุติ เว้นแต่มีความเห็นเป็นหลายฝ่ายหรือมีเหตุอันสมควรให้
เลขานุการ กบจ. นําเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี วินิจฉัยต่อไป 

 
หมวด 2  

การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  ข้อ 12 ให้สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวบรวมและจัดประเภทข้อมูลข่าวสารของ
ราชการไว้ให้ประชาชนตรวจดู ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
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  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการใดจะเปิดเผยได้หรือไม่ให้นําเสนอ 
กบจ. วินิจฉัยตามอํานาจหน้าที่ต่อไป 
  ข้อ 13 ในการดําเนินงานตามข้อ 12 ให้สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มี
เจ้าหน้าที่เพ่ือควบคุมดูแลตรวจสอบ ติดตาม และประสานงานในการดําเนินการดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 
 

หมวด 3 
การขอข้อมูลข่าวสารของราชการและการอนญุาต 

  ข้อ 14 การเข้าตรวจดู ศึกษาค้นคว้า หรือขอสําเนาข้อมูลข่าวสารของราชการและ         
การอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กบจ. กําหนด 
  ข้อ 15 การขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาลให้นําเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุญาต 
  ข้อ 16 ข้อมูลข่าวสารของราชการใด หากมีกฎหมาย ระเบียบอ่ืน หรือมติคณะรัฐมนตรี 
กําหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารของราชการน้ันไว้เป็นพิเศษ การขอข้อมูลข่าวสารของราชการและ   
การอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวน้ันด้วย 
 
 

หมวด 4 
การบรกิารข้อมูลข่าวสารของราชการ 

  ข้อ 17 ให้สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดําเนินการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ
ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษาค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ ขาย จําหน่ายจ่ายแจกรวมท้ังจัดทําสําเนาข้อมูล
ข่าวสารของราชการด้วย 
  การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการนอกจากท่ีกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ 
กบจ. กําหนด 
  ข้อ 18 ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีมีไว้เผยแพร่ เพ่ือขายหรือจําหน่ายหรือที่มีคํารับรองของ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กบจ. กําหนด 
  ข้อ 19 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขอสําเนา หรือการรับรองเอกสาร ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ กบจ.กําหนด โดยความเห็นชอบของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  อน่ึง ให้กองคลังรับผิดชอบออกใบเสร็จในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง 
  ข้อ 20 รายได้จากการขายหรือจําหน่ายข้อมูลข่าวสารของราชการตามข้อ 18 และ
ค่าธรรมเนียมตามข้อ 19 ให้ถือเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  ข้อ 21 การบริการส่งข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีเปิดเผยทางโทรสาร ให้ดําเนินการได้เฉพาะ
กรณีเร่งด่วน โดยคํานึงถึงความประหยัด เช่น จํานวนข้อมูลข่าวสารของราชการ ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย    
ในการส่ง ทั้งน้ี ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นผู้พิจารณาอนุญาต  
  ข้อ 22 การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
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หมวด 5 
สถานทีบ่รกิารข้อมูลข่าวสารของราชการ 

  ข้อ 23 ให้สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดสถานที่บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
การติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือให้คําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ และเป็น
ศูนย์ประสานงานกับส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2547 
 
 

(นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 


