การใหบริการของศูนยขอมูลขาวสารของราชการ กรมการพัฒนาชุมชน
โดย นายเสริมพงษ รัตนะ
เลขานุการกรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน ไดมอบใหสํานักงานเลขานุการกรม เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดตั้ง
ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อใหบริการแกประชาชน
ในที่นี้ขอเลาถึงความเปนมาของกฎหมายในการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ แลวตอ
ดวยการใหบริการของกรมการพัฒนาชุมชน ตามลําดับ
1. ความเปนมาของกฎหมายในการจัดตัง้ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
1.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการไดรับ
ขอมูลขาวสารของประชาชนไวในมาตรา 58, 59 และ 76 ดังนี้
1) มาตรา 58 สิทธิรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะ
2) มาตรา 59 สิทธิไดรับขอมูลและคําชี้แจงจากหนวยงานของรัฐ
3) มาตรา 76 การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
กลาวโดยสรุปไดวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีเจตนารมณในการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนมีหลักการบริหารราชการ ดังนี้
1) สิทธิที่จะรู (Right to Know)
2) อิสระแหงขาวสาร (Freedom of Information)
3) รัฐบาลโปรงใส (Transparent Government)
4) ธรรมาภิบาล (Good Governance)
1.2 ปจจุบันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ
การไดรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนไวในมาตรา 56, 57 ดังนี้
มาตรา 56 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูล
หรือขาวสารนัน้ จะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึง
ไดรับความคุมครองของบุคคลอื่นหรือเปนขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 57 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการหนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจการใดที่
อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิง่ แวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตหรือสวนไดเสีย สําคัญอื่นใดที่
เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานที่เกีย่ วของเพื่อนําไป
ประกอบการพิจารณาในเรือ่ งดังกลาว

การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย การ
วางผังเมือง การกําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสีย
สําคัญของประชาชน ใหรฐั จัดใหมกี ระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึงกอนดําเนินการ
ในสวนของสิทธิสวนบุคคล ไดบัญญัติไวในมาตรา 4 และมาตรา 35 ดังนี้
- มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรับ
ความคุมครอง
- มาตรา 35 สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเปนอยูสวนตัว
ยอมไดรับความคุมครอง
การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเปนการ
ละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครองครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนตัวจะกระทํา
มิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณะ
บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองจากการแสวงประโยชนโดยมิชอบจากขอมูลสวนบุคคลที่
เกี่ยวกับตน ทัง้ นี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
1.3 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พุทธศักราช 2540 มีสาระสําคัญ ดังนี้
1) เจตนารมณในการตราเปนกฎหมายใหสอดคลองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
(1) ใหประชาชนมีโอกาสรับรูขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ
(2) กําหนดขอยกเวนใหชดั เจน
(3) คุมครองสิทธิสวนบุคคล
2) ความหมาย
ขอมูล คือ ขอเท็จจริง สิ่งที่ถือหรือยอมรับวาเปนขอเท็จจริง
ขาวสาร คือ ขอความที่รับ-สง เพื่อสื่อสารใหรูเรื่องกัน
ขอมูลขาวสาร คือ สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง
- สื่อความหมายโดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผานวิธีการใดๆ
- โดยอยูใ นรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด
ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง
- การบันทึกโดยคอมพิวเตอรหรือวิธีการทีท่ ําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
ขอมูลขาวสารของราชการ คือ ขอมูลที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หนวยงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน

3) สิทธิของประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารราชการ ไดแก
(1) การพิมพในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 7)
- โครงสรางและการจัดองคกร
- อํานาจหนาที่และวิธีดําเนินงาน
- สถานที่ติดตอขอรับขอมูลขาวสาร
- กฎ มติ ครม. ขอบังคับ คําสั่ง
- ขอมูลขาวสารอื่น
(2) การจัดไวใหประชาชนตรวจดู (มาตรา 9)
- ผลการพิจารณาที่มีผลตอเอกชนโดยตรง
- นโยบายและการตีความ
- แผนงาน โครงการและงบประมาณ
- คูมือ หรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
- สิ่งพิมพที่มีการอางอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
- สัญญาสําคัญของรัฐ (สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดทอน สัญญารวมทุนกับ
เอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ)
- มติ ครม., มติคณะกรรมการ
- ประกาศประกวดราคา / สอบราคา สรุปผลการจัดซื้อจัดจางรายเดือน
(3) การจัดหาใหเอกชนเปนการเฉพาะราย (มาตรา 11)
- มีการยื่นคําขอระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามควร
- ตองไมขอจํานวนมากหรือบอยครั้ง โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
4) ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย ไดแก
(1) ขอมูลขาวสารที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย (มาตรา 14)
(2) ขอมูลที่อาจไมตองเปดเผย (มาตรา 15)
- ความมั่นคงของประเทศ
- การบังคับใชกฎหมาย
- ความเห็นภายใน
- ความปลอดภัยของบุคคล
- ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
- กฎหมายหรือบุคคลเจาของขอมูลกําหนดมิใหเปดเผย

5) มติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับมาตรการกํากับการบังคับใชกฎหมาย พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
(1) มติ ครม. 9 มีนาคม 2542
- เมื่อคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (กขร.) ใหคําแนะนําหรือให
ความเห็นตอเรื่องรองเรียนใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบตั ิอยางเครงครัดและโดย
ดวนที่สุด
- เมื่อสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.) ขอความรวมมือ,
ขอเอกสาร/ขอเท็จจริง ขอใหหนวยงานของรัฐใหความสําคัญและใหความรวมมือ
- เมื่อมีคําวินิจฉัยใหถือปฏิบัตติ ามภายใน 7 วัน
- หากไมปฏิบัตติ ามโดยไมมเี หตุผลสมควร ใหผูบังคับบัญชาลงโทษทางวินยั ทุกกรณี
(2) มติ ครม. 28 ธันวาคม 2547
- ใหทกุ หนวยงานบริการขอมูลแกประชาชนดวยความรวดเร็ว กรณีมีขอ มูลพรอม
ที่จะจัดหาใหได ตองดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว หรือภายในวันที่รบั คําขอ
กรณีที่ขอมูลที่ขอมีจํานวนมาก หรือไมสามารถดําเนินการไดใหแลวเสร็จภายใน
15 วัน จะตองแจงใหผูขอทราบภายใน 15 วัน รวมทัง้ แจงกําหนดวันทีจ่ ะดําเนินการแลวเสร็จใหทราบดวย
- ใหนําประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ผลการจัดซื้อจัดจางในรอบ
เดือนเผยแพรผาน Web Site
(3) มติ ครม. 11 เมษายน 2549
กําหนดใหการเปดเผยขอมูลขาวสารเปนตัวชีว้ ัด (KPIs) ประสิทธิภาพของ
หนวยงานรัฐ
(4) มติ ครม. 20 กุมภาพันธ 2550
กําหนดใหการเปดเผยขอมูลขาวสารเปนตัวชี้วัด (KPIs) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(5) มติ ครม. 20 กุมภาพันธ 2550
(1) ใหถือปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารราชการอยางเครงครัด
(2) บรรจุเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรในสถาบันการศึกษา
(3) ใหจดั ทําเปนสวนหนึ่งของรายงานประจําปของหนวยงาน
กลาวโดยสรุปไดวา พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีหลักการสําคัญ คือ
“รัฐรูอยางไร
ประชาชนรูอยางนั้น”
“เปดเผยเปนหลัก
ปกปดเปนขอยกเวน”

2. การใหบริการของศูนยขอมูลขาวสารของราชการ กรมการพัฒนาชุมชน
2.1 สถานที่ติดตอ หองฝายชวยอํานวยการและประสานราชการ สํานักงานเลขานุการกรม
ชั้น 5 อาคารดํารงราชานุภาพ ภายในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2223-7064
อนึง่ กรมการพัฒนาชุมชน มีแผนทีจ่ ะยายสํานักงานไปที่ศูนยราชการกรุงเทพมหานคร
(อาคาร B ชั้น 5) ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุง สองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประมาณเดือน
กันยายน 2551 ดังนั้น สามารถติดตอศูนยขอมูลขาวสารของราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ไดที่ ศูนย
ราชการกรุงเทพมหานคร (อาคาร B ชั้น 5)
2.2 ขอมูลขาวสารที่ใหบริการ
1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน (ตามมาตรา 7)
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ 119 ตอนที่ 103 ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545
2) ขอมูลขาวสารที่จดั ใหประชาชนเขาตรวจดู (มาตรา 9) ประกอบดวย
(1) พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
(1.1) พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ
(1.2) การจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ กรมการพัฒนาชุมชน
- บันทึกการจัดตั้งศูนยฯ
- คําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน เกีย่ วกับศูนยขอมูลฯ
- รายชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบศูนยขอมูลฯ
(2) กฎหมายเกีย่ วกับการปฏิรูประบบราชการ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
- กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545
- กฎกระทรวงวาดวยกลุม ภารกิจ พ.ศ. 2545
(3) พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9
(3.1) มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยทีม่ ีผลโดยตรงตอเอกชน ไดแก
ผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย (OTOP PRODUCT CHAMPION) (รายละเอียด
ติดตอไดที่สํานักสงเสริมวิสาหกิจชุมชน สวนสงเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน หรือผานทาง
เว็บไซต www.cdd.go.th/cep_web/)
(3.2) มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)

(3.3) มาตรา 9 (3) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจายประจําป
- ประจําป 2549 (หนังสือแนวทางการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ)
- ประจําป 2550
- ประจําป 2551
(3.4) มาตรา 9 (4) คูมอื หรือคําสั่งเกีย่ วกับวิธีปฏิบตั ิงานของเจาหนาที่รัฐ ผลกระทบ
ถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน
- รวมกฎหมายและระเบียบเกีย่ วกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ
- แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน (รายละเอียด
ติดตอไดที่สํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน หรือผานทางเว็บไซต www.cdd.go.th/chumchon/)
(3.5) มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพที่ไดมกี ารอางอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง
(3.6) มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย
หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้กําหนดใหระบุชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริงหรือขอมูล
ขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย
- มติคณะรัฐมนตรีที่เกีย่ วกับเรื่องทั่วไป ภายในปงบประมาณ
- มติคณะรัฐมนตรีที่เกีย่ วกับงานของกรมการพัฒนาชุมชน
- มติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย
- มติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรี
(3.7) มาตรา 9 (8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
- การจัดซื้อจัดจางประกาศสอบราคาผานทางระบบ e-Auction ป 2550 - 2551
- การจัดซือ้ จัดจางประกาศสอบราคา ป 2550 - 2551
- สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน
นอกจากนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ไดใหบริการขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) และ
ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) ทุกหมูบานทั่วประเทศดวย
3) จัดใหเฉพาะราย (มาตรา 11) ตัวอยางเชน กลุมอาชีพทําหนังสือ ขอทราบรายละเอียด
ผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย (OTOP PRODUCT CHAMPION) ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน
ในฐานะฝายเลขานุการคณะอํานวยการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย จะตองประสานงาน
กับหนวยงานที่เกีย่ วของ เพือ่ ขอทราบผลแลวแจงใหกลุมอาชีพทีย่ ื่นคําขอทราบ เปนตน
2.3 เว็บไซตที่ใหบริการของกรมการพัฒนาชุมชน คือ www.cdd.go.th หัวขอเรื่อง ศูนยขอมูล
ขาวสารของราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดเกีย่ วกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 รวมทั้งบทความและผลการดําเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนตาม พ.ร.บ. ดังกลาว
จึงขอเชิญชวนพี่นองประชาชนที่สนใจใชบริการจาก ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ กรมการ
พัฒนาชุมชนไดครับ เพราะเจาหนาที่ผูรับผิดชอบทุกคน ปฏิบัติตามคําขวัญที่วา “สื่อสารฉับไว เต็มใจ
ใหบริการ”

