ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่อให การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการขอมูลขาวสารของราชการที่อยูใน
ความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน เปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็วและสอดคลองกับเจตนารมณ
ของกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ ในการรับรองสิทธิของประชาชน ในการรับรูขอมูลขาวสารที่
อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
และขอ ๔ แหง ประกาศคณะกรรมการขอ มูล ขา วสารของราชการลงวัน ที่ ๒๔ กุม ภาพัน ธ พ.ศ. ๒๕๔๑
เรื ่อ ง หลัก เกณฑแ ละวิธ ีก ารเกี ่ย วกับ การจัด ใหม ีข อ มูล ขา วสารของราชการไวใ หป ระชาชนเขา ตรวจดู
ประกอบ มาตรา ๓๘ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
กรมการพัฒนาชุมชน จึงวางระเบียบ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน” วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๒
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดของกรมการพัฒนาชุมชน ในสวนที่กําหนดไว
แลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“กรม” หมายความวา กรมการพัฒนาชุมชน
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา ขอมูลขาวสารของราชการตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนยขอมูลขาวสารของกรมการพัฒนาชุมชน
“ศูนยขอมูลขาวสาร” หมายความวา ศูนยขอมูลขาวสารของกรมการพัฒนาชุมชน ตามกฎหมายวาดวย
ขอมูลขาวสารของราชการ
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการขอมูลขาวสารของกรมการพัฒนาชุมชน
“วัน” หมายความวา วันตามปปฏิทิน
“วันทําการ” หมายความวา วันทําการตามปกติของหนวยงานของรัฐ
“คําขอ” หมายความวา คําขอขอมูลขาวสารตามระเบียบนี้
ขอ ๕ ใหอธิบ ดีกรมการพัฒนาชุมชน รักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ
หรือคําสั่งเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณี ที่มีปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบี ยบนี้ ให อธิบดี มีอํานาจวินิ จฉัยสั่งการตามที่
เห็นสมควร

หมวด ๑
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของกรมการพัฒนาชุมชน
ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของกรม ประกอบดวย
(๑) รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ที่อธิบดีมอบหมาย
ประธานกรรมการ
(๒) เลขานุการกรม
รองประธานกรรมการ
(๓) หัวหนาฝายสารบรรณ
กรรมการ
(๔) หัวหนากลุมงานนิติการ
กรรมการ
(๕) นิติกรชํานาญการ กลุมงานนิติการ
กรรมการ
(๖) นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ฝายสารบรรณ
กรรมการ
(๗) เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ฝายชวยอํานวยการฯ กรรมการ
(๘) หัวหนาฝายชวยอํานวยการและประสานราชการ
กรรมการและเลขานุการ
(๙) นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ฝายชวยอํานวยการฯ กรรมการผูชวยเลขานุการ
(๑๐) นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ฝายชวยอํานวยการฯ กรรมการผูชวยเลขานุการ
ขอ ๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และ
การบริการขอมูลขาวสาร
(๒) ใหคํา แนะนํา หรือ เสนอความเห็น เกี่ย วกับ ขอ มูล ขา วสารที่ล งพิม พใ นราชกิจ จานุเ บกษา
รวมทั้งการจัดพิมพและการเผยแพร
(๓) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาประเภทขอมูลขาวสารที่ไม
ตองเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่เปนความลับของราชการ
(๔) ใหคํ า แนะนํา หรือ เสนอความเห็น เกี่ย วกับ ประเภทของขอ มูล ขา วสารที่ค วรจัด เก็บ ไวที่
จั ง หวัด หรื อ ส ง ไปยัง หอจดหมายเหตุแ หง ชาติ กรมศิ ล ปากร หรือ หนว ยงานอื่น ของรั ฐ ที่กํา หนดใน
พระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
(๕) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและปรับปรุงขอมูลขาวสารตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ หรือขอมูลขาวสารอื่นที่เปนประโยชนตอราชการ
(๖) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกีย่ วกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารกับสวนราชการ
(๗) ให คํ าแนะนําหรื อเสนอความเห็ นในกรณี ที่ มี ป ญหาและอุปสรรคเกี่ ยวกั บการดํ าเนิ นการตาม
ระเบียบนี้
(๘) แตง ตั ้ง คณะอนุก รรมการหรือ คณะทํ า งาน เพื ่อ ปฏิบ ัต ิก ารในเรื ่อ งใด ๆ ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
(๙) เชิญบุคคลใดมาสอบถามหรือใหชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร
(๑๐) ดําเนินงานอื่นใดตามที่อธิบดีมอบหมาย

ขอ ๘ การประชุม คณะกรรมการตอ งมีก รรมการมาประชุม ไมนอ ยกวา กึ่ง หนึ่ง ของกรรมการ
ทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุมใหกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากกรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๙ ใหนําความในขอ ๘ มาใชบังคับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานที่
คณะกรรมการแตงตั้งโดยอนุโลม
ขอ ๑๐ มติของคณะกรรมการตองไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกอนจึงจะดําเนินการตามมตินั้นได
หมวด ๒
ศูนยขอมูลขาวสาร
ขอ ๑๑ ใหจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของกรมขึ้นอยูในความรับผิดชอบควบคุมดูแลของสํานักงาน
เลขานุการกรม เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจน
เผยแพร จํา หน า ย จ า ยแจก รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ ห เ ป น ไปตามระเบี ย บนี้ แ ละตามกฎหมายว า ด ว ย
ขอมูลขาวสารของราชการ
สําหรับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ใหจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานขึ้น เพื่อจัดขอมูล
ขาวสารใหประชาชนเขาตรวจดูไดในสวนที่เปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานโดยใหออกระเบียบวาดวยขอมูล
ขาวสารราชการของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ตามกรอบของระเบียบนี้โดยอนุโลม
หมวด ๓
การจัดระบบขอมูลขาวสาร
ขอ ๑๒ ใหสวนราชการภายในกรม จัดประเภทขอมูลขาวสารที่อยูในความรับผิดชอบใหเปนไป
ตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ กฎหมายอื่นและระเบียบของราชการ ดังนี้
(๑) ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได
(๓) ขอมูลขาวสารอื่น
(๔) ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
การจัดแยกขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งใหคํานึงถึงลักษณะของขอมูลขาวสารตามกฎหมาย
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการดวยวาเปนขอมูลขาวสารที่จะเปดเผยมิไดหรือเปนขอมูลขาวสารที่อาจมีคาํ สั่ง
มิใหเปดเผยได

ให สว นราชการภายในกรม จั ดส งสํา เนาข อ มู ล ข า วสารตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ไป
ยั งศูนยขอมูลขาวสารของกรม เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดู คนควา หรือขอสําเนา
ใหสวนราชการภายในกรม จัดใหมีเจาหนาที่ควบคุม ดูแล การตรวจสอบติดตามและประสานงาน
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนปจจุบันอยูเสมอ รวมทั้ง
รับผิดชอบในการพิจารณาใหบริการขอมูลขาวสารอื่น ๆ ที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแล ซึ่งไมอยู
ในหลักเกณฑที่จะตองจัดสงใหศูนยขอมูลขาวสารตามวรรคสาม
ขอ ๑๓ ใหศูนยขอมูลขาวสารจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารที่สวนราชการภายในกรม สงมาใหตาม
ขอ ๑๒ วรรคสาม โดยใหมีรายละเอียดเพียงพอที่ประชาชนสามารถคนหาขอมูลขาวสารไดเอง
ใหสว นราชการภายในกรม จัด ทํา บัญ ชีขอ มูล ขา วสารอื่น ๆ ที่ไ มอ ยูใ นหลัก เกณฑที่จะตองสง
ใหแกศูนยขอมูลขาวสารตามขอ ๑๒ วรรคสาม ใหพรอมในการที่จะพิจารณาสั่งเปดเผยหรือไมเปดเผยเมื่อมี
ผูใดยื่นคําขอขอมูลขาวสารในความครอบครองหรือควบคุม ดูแล ดังกลาว
หมวด ๔
การขอตรวจดู การขอขอมูลขาวสาร และการอนุญาต
ข อ ๑๔ ให ศู น ย ข อ มู ล ข า วสารจั ด ทํา สมุ ด ทะเบี ย นสํา หรั บ ผู เ ข า มาขอตรวจดู ข อ มู ล ข า วสาร
ที่ ตั้ ง แสดงไว ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักฐานของทางราชการ
ขอ ๑๕ การขอสําเนาขอมูลขาวสารหรือขอสําเนาขอมูลขาวสารที่มีคํารับรองถูกตอง ใหยื่นคําขอ
เปนหนังสือตามแบบที่กรมกําหนดตอเจาหนาที่ของศูนยขอมูลขาวสาร หรือเขียนขึ้นเองโดยใหระบุขอมูล
ขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามสมควร
ใหเจาหนาที่ซึ่งไดรับคําขอตรวจสอบวา ขอมูลขาวสารตามคําขอนั้นเปนขอมูลขาวสารที่อยูใน
ความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนยขอมูลขาวสารหรืออยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
สวนราชการภายในใดหรือหนวยงานนอกสังกัดอื่นใด
หากเป น ขอมู ล ขา วสารและอยูใ นความครอบครองหรื อ ควบคุ มดูแลของศู นยขอมู ล ข า วสาร ให
เจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารซึ่งเปนขาราชการไมต่ํากวานักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เปนผูอนุญาต
และลงนามในสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร โดยลงลายมือชื่อ พรอมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล และ
ตําแหนง ตลอดจนวัน เดือน ปใหชัดเจน ทั้งนี้ ใหรับรองตามจํานวนที่ผูยื่นขอขอใหรับรอง
ขอ ๑๖ ในกรณีขอตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูล ขาวสารอื่น
ซึ่งอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสวนราชการภายในกรม ใหเจาหนาที่ผูรับคําขอเสนอเรื่องไปยัง
หนวยงานนั้น พรอมทั้งแนะนําใหผูยื่นขอไปประสานกับหนวยงานนั้นโดยตรงดวยหากประสงค
ให หั ว หน า ส ว นราชการภายในกรม หรื อ ผู ที่ ไ ด รั บ มอบหมายเป น ผู พิ จ ารณาอนุ ญ าต โดยให
ขาราชการไมต่ํากวานักจัดการงานทั่ว ไปปฏิบัติการ เปนผูลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล ขาวสาร
เวน แตขอมูล ขาวสารนั้ นเปน ขอ มูล ขา วสารลับ ซึ่ง ตอ งดํา เนิน การใหเ ปน ตามระเบีย บวา ดว ยการรัก ษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
ในกรณีที่ไมอาจวินิจฉัยไดวาขอมูลขาวสารที่มีคํารองขอนั้นเปนขอมูลขาวสารที่เปดเผยไดหรือไม
ใหหัวหนาสวนราชการภายในกรม เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป

ข อ ๑๗ กรณี ก ารเปดเผยขอมูล ขาวสารตามคํ าขอนั้ น กระทบถึ งประโยชน ได เ สียของผู ใ ด ให
หนวยงานนั้นแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบโดยมิชักชา เพื่อใหผูมีสวนไดเสียนั้นคัดคานภายในเวลาที่กําหนดไวใน
มาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ขอ ๑๘ กรณีผูมีอํา นาจอนุญ าตมีคํา สั่ง มิใ หเ ปด เผยขอ มูล ขา วสารตามคํา ขอใดใหแ จง คํา สั่ง
พรอ มเหตุผ ลใหผูยื่น ขอทราบ พรอ มแจง ใหผูยื่น ขอทราบถึง สิท ธิแ ละระยะเวลาในการอุท ธรณคํา สั่ง ไม
อนุญาต ดังกลาวตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดวย
ขอ ๑๙ ขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ใหสวนราชการภายในกรม ดําเนินการใหบริการโดยปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการในสวนที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ขอ ๒๐ ขอ มูล ขา วสารที่อ ยูใ นระหวา งการดํา เนิน การใหศูน ยขอ มูล ขา วสารหรือ สว นราชการ
ภายในกรม พิจารณาใหบริการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม เวนแตเปนขอมูลขาวสารลับตามระเบียบวาดวย
การรัก ษาความลับ ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือ เปน เรื่อ งที่ไ มตอ งเปด เผยตามกฎหมายวา ดว ย
ขอมูลขาวสารของราชการหรือตามที่ผูมีอํานาจตามขอ ๑๙ เห็นวาเปนเรื่องที่ไมตองเปดเผย
ขอ ๒๑ ขอ มู ล ข า วสารใด หากมี ก ฎหมาย ระเบี ย บอื่ น หรื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี กํา หนดวิ ธี
ปฏิบ ัต ิเ กี่ย วกับ ขอ มูล ขา วสารนั ้น ไวเ ปน พิเ ศษ การขอขอ มูล ขา วสารและการอนุญ าตจะตอ งปฏิบ ัต ิต าม
กฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย
ขอ ๒๒ ขอมูลขาวสารที่มีไวเผยแพรหรือจําหนายใหคิดคาใชจายตาง ๆ ตามหลักเกณฑที่กรม
กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ รายไดจากการนี้ใหปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ขอ ๒๓ การเรียกคาธรรมเนียมการทําสําเนาหรือสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร
ของราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กรมกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ
รายไดจ ากคา ธรรมเนีย มตามวรรคหนึ่ง ใหป ฏิบัติต ามขอ บัง คับ กระทรวงการคลัง วา ดว ยเงิน
คาธรรมเนียมขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๕
กําหนดระยะเวลา
ขอ ๒๔ การบริการขอมูลขาวสารตามคําขอใหหนวยงานดําเนินการใหบริการภายในกํ าหนด
ระยะเวลา ดังนี้
(๑) การให บ ริ ก ารข อ มู ล ข า วสารที่ จั ด ไว ใ ห ป ระชาชนตรวจดู ห รื อ ขอสํา เนาหรื อ ขอสํา เนาที่ มี
คํารั บรองความถูกต อ งของขอ มูล ขา วสารที่ศู น ยขอ มู ล ขา วสารใหดํา เนิ น การใหแ ล ว เสร็จ ภายในวัน ทํา การ
ที่ไดมีคําขอนั้น
(๒) การใหบ ริก ารขอ มูล ขา วสารอื ่น ๆ ที ่อ ยู ใ นความครอบครองหรือ ควบคุม ดูแ ลของสว น
ราชการภายในกรม ให สว นราชการที่มีข อ มูล ขา วสารพรอ มที่ จ ะจั ด ทํา ให ไ ด จ ะต อ งดํา เนิน การใหแ ลว
เสร็จโดยเร็วหรือภายในวันที่รับคําขอ

(๓) ในกรณี ที่ ข อ มู ล ข า วสารที่ ข อมี จํา นวนมากหรื อ ไม ส ามารถดํา เนิ น การให แ ล ว เสร็ จ ภายใน
สิบหาวัน จะตองแจงใหผูขอขอมูลทราบภายในสิบหาวัน รวมทั้งแจงกําหนดเวลาที่จะดําเนินการแลวเสร็จ
ใหผูขอขอมูลขาวสารทราบดวย
หมวด ๖
สถานที่บริการขอมูลขาวสาร
ขอ ๒๕ ศูนยขอมูลขาวสารของกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งอยูที่หองสมุดกรมการพัฒนาชุมชน
ศู น ยร าชการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ชั้ น ๕ อาคาร บี เลขที่ ๑๒๐ หมูที่ ๓ ถนนแจ ง วัฒ นะ
แขวงทุ ง สองหอ ง เขตหลัก สี ่ จัง หวัด กรุง เทพมหานคร หมายเลขโทรศัพ ท ๐๒-๑๔๑-๖๐๓๒
โทรสาร ๐๒-๑๔๓-๘๙๐๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส www.cdd.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
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