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ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่อให การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการขอมูลขาวสารของราชการที่อยู
ในความรับ ผิดชอบของกรมการพัฒ นาชุม ชน เปน ไปดวยความเรียบรอย รวดเร็วและสอดคลอ ง
กับเจตนารมณข องกฎหมายวา ดว ยข อมู ลข าวสารของราชการ ในการรั บรองสิท ธิข องประชาชน
ในการรับรูขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
และขอ ๔ แหงประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๑
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู
ประกอบ มาตรา ๓๘ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ กรมการพัฒนาชุมชน จึงวางระเบียบ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบีย บข อบั งคั บ และคํา สั่ง อื่ น ใดของกรมการพัฒ นาชุม ชน ในสว นที่
กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“กรม” หมายความวา กรมการพัฒนาชุมชน
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา ขอมูลขาวสารของราชการตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนยขอมูลขาวสารของกรมการพัฒนาชุมชน
“ศู น ย ข อ มู ล ข า วสาร” หมายความว า ศู น ย ข อ มู ล ข า วสารของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการขอมูลขาวสารของกรมการพัฒนาชุมชน
“วัน” หมายความวา วันตามปปฏิทิน
“วันทําการ” หมายความวา วันทําการตามปกติของหนวยงานของรัฐ
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“คําขอ” หมายความวา คําขอขอมูลขาวสารตามระเบียบนี้
ขอ ๕ ใหอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ
หรือคําสั่งเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหอธิบดีมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ
ตามที่เห็นสมควร
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
กรรมการ
(๗) เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ฝายชวยอํานวยการ ฯ
(๘) หัวหนาฝายชวยอํานวยการและประสานราชการ
กรรมการและเลขานุการ
(๙) นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ฝายชวยอํานวยการ ฯ
กรรมการผูชวยเลขานุการ
(๑๐) นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ฝายชวยอํานวยการ ฯ
กรรมการผูชวยเลขานุการ
ขอ ๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และ
การบริการขอมูลขาวสาร
(๒) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็น เกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
รวมทั้งการจัดพิมพและการเผยแพร
(๓) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาประเภทขอมูลขาวสาร
ที่ไมตองเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่เปนความลับของราชการ
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(๔) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็น เกี่ยวกับ ประเภทของขอมูลขา วสารที่ควรจัดเก็บไว
ที่จังหวัด หรือสงไปยังหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
(๕) ให คํ า แนะนํ า หรื อ เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า และปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล ข า วสาร
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ หรือขอมูลขาวสารอื่นที่เปนประโยชนตอราชการ
(๖) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารกับสวนราชการ
(๗) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามระเบียบนี้
(๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
(๙) เชิญบุคคลใดมาสอบถามหรือใหชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร
(๑๐) ดําเนินงานอื่นใดตามที่อธิบดีมอบหมาย
ขอ ๘ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
ถ า ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ ยู ใ นที่ ป ระชุ ม
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๙ ใหนําความในขอ ๘ มาใชบังคับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
ที่คณะกรรมการแตงตั้งโดยอนุโลม
ขอ ๑๐ มติของคณะกรรมการตองไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกอนจึงจะดําเนินการตามมติ
นั้นได
หมวด ๒
ศูนยขอมูลขาวสาร
ขอ ๑๑ ใหจัด ตั้งศู น ยข อมูล ขาวสารของกรมขึ้ น อยูใ นความรั บผิด ชอบควบคุ ม ดูแ ลของ
สํานักงานเลขานุการกรม เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหป ระชาชนเขาตรวจดู ศึกษา
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คน ควา ตลอดจนเผยแพร จําหนาย จายแจก รวมทั้ง ปฏิบัติ หนาที่ใ หเป น ไปตามระเบียบนี้แ ละ
ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
สําหรับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ใหจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานขึ้น เพื่อจัด
ขอมูลขาวสารใหประชาชนเขาตรวจดูไดในสวนที่เปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานโดยใหออกระเบียบ
วาดวยขอมูลขาวสารราชการของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ตามกรอบของระเบียบนี้โดยอนุโลม
หมวด ๓
การจัดระบบขอมูลขาวสาร
ขอ ๑๒ ใหส วนราชการภายในกรม จัดประเภทข อมูล ขาวสารที่อยู ใ นความรับผิ ดชอบ
ใหเปนไปตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ กฎหมายอื่นและระเบียบของราชการ ดังนี้
(๑) ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได
(๓) ขอมูลขาวสารอื่น
(๔) ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
การจัดแยกขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งใหคํานึงถึงลักษณะของขอมูลขาวสารตามกฎหมาย
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการดวยวาเปนขอมูลขาวสารที่จะเปดเผยมิไดหรือเปนขอมูลขาวสารที่อาจ
มีคําสั่งมิใหเปดเผยได
ใหสวนราชการภายในกรม จัดสงสําเนาขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ไปยัง
ศูนยขอมูลขาวสารของกรม เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดู คนควา หรือขอสําเนา
ให ส ว นราชการภายในกรม จั ด ให มี เ จ า หน า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ล การตรวจสอบติ ด ตาม
และประสานงานในการดําเนิน การตามวรรคหนึ่ งและวรรคสามใหเปน ไปดวยความเรียบรอ ยและ
เปนปจจุบันอยูเสมอ รวมทั้งรับผิดชอบในการพิจารณาใหบริการขอมูลขาวสารอื่น ๆ ที่อยูในความ
ครอบครองหรือควบคุมดูแล ซึ่งไมอยูในหลักเกณฑที่จะตองจัดสงใหศูนยขอมูลขาวสารตามวรรคสาม
ขอ ๑๓ ใหศูนยขอมูลขาวสารจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารที่สวนราชการภายในกรม สงมาให
ตามขอ ๑๒ วรรคสาม โดยใหมีรายละเอียดเพียงพอที่ประชาชนสามารถคนหาขอมูลขาวสารไดเอง
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ใหสวนราชการภายในกรม จัดทําบัญชีขอมูลขาวสารอื่น ๆ ที่ไมอยูในหลักเกณฑที่จะตองสง
ใหแกศูนยขอมูลขาวสารตามขอ ๑๒ วรรคสาม ใหพรอมในการที่จะพิจารณาสั่งเปดเผยหรือไมเปดเผย
เมื่อมีผูใดยื่นคําขอขอมูลขาวสารในความครอบครองหรือควบคุม ดูแล ดังกลาว
หมวด ๔
การขอตรวจดู การขอขอมูลขาวสาร และการอนุญาต
ขอ ๑๔ ใหศูนยขอมูลขาวสารจัดทําสมุดทะเบียนสําหรับผูเขามาขอตรวจดูขอมูลขาวสาร
ที่ตั้งแสดงไว ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักฐานของทางราชการ
ขอ ๑๕ การขอสําเนาขอมูลขาวสารหรือขอสําเนาขอมูลขาวสารที่มีคํารับรองถูกตอง ใหยื่น
คําขอเปนหนังสือตามแบบที่กรมกําหนดตอเจาหนาที่ของศูนยขอมูลขาวสาร หรือเขียนขึ้นเองโดยให
ระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามสมควร
ใหเจาหนาที่ซึ่งไดรับคําขอตรวจสอบวา ขอมูลขาวสารตามคําขอนั้นเปนขอมูลขาวสารที่อยูใน
ความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนยขอมูลขาวสารหรืออยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของสวนราชการภายในใดหรือหนวยงานนอกสังกัดอื่นใด
หากเปนขอมูลขาวสารและอยูในความครอบครองหรือควบคุม ดูแ ลของศูน ยขอมูลขาวสาร
ใหเ จาหนาที่ ประจํา ศูน ย ขอ มูลข าวสารซึ่งเปน ข าราชการไมต่ํ ากว านัก จัด การงานทั่ว ไปปฏิบัติ การ
เปนผูอนุญาต และลงนามในสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร โดยลงลายมือชื่อ พรอมทั้ง
ชื่อตัว ชื่อสกุล และตําแหนง ตลอดจนวัน เดือน ปใหชัดเจน ทั้งนี้ ใหรับรองตามจํานวนที่ผูยื่นขอ
ขอใหรับรอง
ขอ ๑๖ ในกรณี ข อตรวจดู ขอสํ า เนาหรื อ ขอสํ า เนาที่ มี คํ า รั บ รองถู ก ต อ งของข อ มู ล
ขาวสารอื่น ซึ่งอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสวนราชการภายในกรม ใหเจาหนาที่ผูรับคําขอ
เสนอเรื่องไปยังหนวยงานนั้น พรอมทั้งแนะนําใหผูยื่นขอไปประสานกับหนวยงานนั้นโดยตรงดวยหาก
ประสงค
ใหหัวหนาสวนราชการภายในกรม หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุญาต โดยให
ขาราชการไมต่ํากวานักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เปนผูลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลขาวสาร
เวนแตขอมูลขาวสารนั้น เปน ขอมูลขาวสารลับซึ่งตองดําเนินการใหเปน ตามระเบียบวาดวยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
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ในกรณีที่ไ มอาจวินิจ ฉัยไดวา ขอมูล ขาวสารที่มีคํา รองขอนั้ น เปน ขอมู ลขา วสารที่เป ดเผย
ไดหรือไม ใหหัวหนาสวนราชการภายในกรม เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยตอไป
ขอ ๑๗ กรณีการเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอนั้น กระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใ ด
ใหหนวยงานนั้นแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบโดยมิชักชา เพื่อใหผูมีสวนไดเสียนั้นคัดคานภายในเวลา
ที่กําหนดไวในมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ขอ ๑๘ กรณีผูมีอํานาจอนุญาตมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอใดใหแจงคําสั่ง
พรอมเหตุผลใหผูยื่นขอทราบ พรอมแจงใหผูยื่นขอทราบถึงสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณคําสั่ง
ไม อ นุ ญ าตดั ง กล า วต อ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย การเป ด เผยข อ มู ล ข า วสารตามมาตรา ๑๘
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดวย
ขอ ๑๙ ขอ มูล ขา วสารส ว นบุ คคลตามมาตรา ๒๓ แห งพระราชบัญ ญั ติข อมู ล ขา วสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ใหสวนราชการภายในกรม ดําเนินการใหบริการโดยปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการในสวนที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ขอ ๒๐ ขอมูลขาวสารที่อยูในระหวางการดําเนินการใหศูนยขอมูลขาวสารหรือสวนราชการ
ภายในกรม พิจารณาใหบริการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม เวนแตเปนขอมูลขาวสารลับตามระเบียบ
วาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือเปนเรื่องที่ไมตองเปดเผยตามกฎหมาย
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการหรือตามที่ผูมีอํานาจตามขอ ๑๙ เห็นวาเปนเรื่องที่ไมตองเปดเผย
ขอ ๒๑ ข อ มู ล ข า วสารใด หากมี ก ฎหมาย ระเบี ย บอื่ น หรื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี กํ า หนด
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารนั้นไวเปนพิเศษ การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาตจะตองปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย
ขอ ๒๒ ขอมูลขาวสารที่มีไวเ ผยแพรหรือจําหนายใหคิดคาใชจายตาง ๆ ตามหลักเกณฑ
ที่กรมกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ รายไดจากการนี้ใหปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ขอ ๒๓ การเรีย กคา ธรรมเนีย มการทํ าสํ าเนาหรือ สํ าเนาที่มี คํ ารั บรองถู กต องของขอ มู ล
ขาวสารของราชการใหเปน ไปตามหลักเกณฑที่กรมกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ
รายได จ ากค า ธรรมเนี ยมตามวรรคหนึ่ง ให ปฏิ บั ติต ามข อ บั งคั บ กระทรวงการคลั ง วา ด ว ย
เงินคาธรรมเนียมขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
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หมวด ๕
กําหนดระยะเวลา
ขอ ๒๔ การบริการขอมูลขาวสารตามคําขอใหหนวยงานดําเนินการใหบริการภายในกําหนด
ระยะเวลา ดังนี้
(๑) การใหบริการขอ มูลขาวสารที่จัดไวใ หประชาชนตรวจดูหรือขอสําเนาหรือขอสําเนา
ที่มีคํารับรองความถูกตองของขอมูลขาวสารที่ศูน ยขอมูลขาวสารใหดําเนินการใหแ ลวเสร็จภายใน
วันทําการที่ไดมีคําขอนั้น
(๒) การให บ ริ ก ารข อ มู ล ข า วสารอื่ น ๆ ที่ อ ยู ใ นความครอบครองหรื อ ควบคุ ม ดู แ ลของ
สวนราชการภายในกรม ใหสวนราชการที่มีขอมูลขาวสารพรอมที่จะจัดทําใหไดจะตองดําเนินการ
ใหแลวเสร็จโดยเร็วหรือภายในวันที่รับคําขอ
(๓) ในกรณีที่ขอมูลขาวสารที่ขอมีจํานวนมากหรือไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
สิบหาวัน จะตอ งแจงใหผูขอขอมูลทราบภายในสิบหาวัน รวมทั้งแจงกําหนดเวลาที่จะดําเนิน การ
แลวเสร็จใหผูขอขอมูลขาวสารทราบดวย
หมวด ๖
สถานที่บริการขอมูลขาวสาร
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