
 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ระเบียบสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

(ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวาดวยขอมูลขาวสาร 
ของราชการ   พ .ศ .  ๒๕๔๖   เพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน 
ในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   
สํานักนายกรัฐมนตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ดังนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  วาดวยขอมูลขาวสาร 
ของราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ  ๗  ของระเบียบสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  วาดวยขอมูล
ขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน   

“ขอ ๗ ใหมี  “คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี”   
เรียกโดยยอวา  “กขส.”  ประกอบดวย  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  หรือรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   
ซ่ึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ   รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอื่น   
เปนรองประธานกรรมการ   ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ผูอํานวยการสํานัก   
และผูอํานวยการกอง  เปนกรรมการ  ผูอํานวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ  เปนกรรมการและ
เลขานุการ  ผูอํานวยการกลุมงานราชกิจจานุเบกษา  สํานักนิติธรรม  ผูอํานวยการกลุมงานสารบรรณ  
สํานักบริหารกลาง  และผูอํานวยการกลุมงานบริหารระบบสารสนเทศ  สํานักบริหารงานสารสนเทศ  
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ” 

ขอ ๓ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
รองพล  เจริญพันธุ 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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