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ระเบียบกรมชลประทาน
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่กรมชลประทานไดมีการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการใหม และเพื่อใหการบริหาร
การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการขอมูลขาวสารของราชการที่อยูในความรับผิดชอบ
ของกรมชลประทานเปน ไปดว ยความเรียบรอย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎหมาย
และระเบียบของราชการ กรมชลประทานจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมชลประทาน วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกรมชลประทาน วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดของกรมชลประทานในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัด หรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ระเบี ยบนี้ใ หใ ชบั ง คับ แก ขา ราชการ พนัก งาน ลูก จา งและผูซึ่ ง มาชว ยปฏิบั ติง าน
ของกรมชลประทาน
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล
หรือสิ่งใด ๆ ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการที่อยูในความครอบครองของกรมชลประทาน
“หนวยงาน” หมายความวา หนวยงานของกรมชลประทานที่มีฐานะเปนสํานัก กอง
โครงการ และศูนย หรือเทียบเทา
ขอ ๖ ใหอธิบดีกรมชลประทานรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ไดใหอธิบดีกรมชลประทานมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการตามที่
เห็นสมควร
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หมวด ๑
คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสาร
ขอ ๗ “คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารกรมชลประทาน เรียกโดยยอวา” “กขส.ชป.”
ประกอบดวย รองอธิบดีฝายบริหาร เปนประธานกรรมการ รองอธิบดีฝายกอสราง รองอธิบดีฝายบํารุงรักษา
รองอธิบดีฝายวิชาการ เปนรองประธานกรรมการ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและที่ดิน ผูอํานวยการสํานักเครื่องจักรกล ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๑ – ๑๗ ผูอํานวยการสํานักบริหารโครงการ ผูอํานวยการสํานัก
บริหารจัดการน้าํ และอุทกวิทยา ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ํา
ขนาดใหญ ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา ผูอํานวยการสํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา
ผูอํานวยการสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม ผูอํานวยการกองการเงินและบัญชี ผูอํานวยการกองแผนงาน
ผูอํานวยการกองพัสดุ ผูอํานวยการกองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูอํานวยการกองสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน ผูอํานวยการกองประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน
และผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร เปนกรรมการ
ใหเลขานุการกรม เปนกรรมการและเลขานุการ หัวหนาฝายกฎหมาย สวนนิติการ สํานักกฎหมาย
และที่ดิน และผูอํานวยการสวนประชาสัมพันธและเผยแพร เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๘ ให กขส.ชป. มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต
และการบริการขอมูลขาวสาร
(๒) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
รวมทั้งการจัดพิมพและการเผยแพร
(๓) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาประเภทขอมูลขาวสาร
ที่ไมตองเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่เปนความลับของราชการ
(๔) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกีย่ วกับประเภทของขอมูลขาวสารที่ควรจัดเก็บไว
ที่กรมชลประทาน หรือสงไปยังหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
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(๕) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและปรับปรุงขอมูลขาวสาร
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ หรือขอมูลขาวสารอื่นที่เปนประโยชนตอราชการ
(๖) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารกับสวนราชการ
และเอกชน
(๗) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามระเบียบนี้
(๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อใหปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ ตามที่
กขส.ชป. มอบหมาย
(๙) เชิญบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา หรือใหสงวัต ถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐาน
มาประกอบ การพิจารณาได
(๑๐) ดําเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีกรมชลประทานมอบหมาย
ขอ ๙ การประชุม กขส.ชป. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
จึงเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๐ ใหนําความในขอ ๙ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ที่แตงตั้งโดยอนุโลม
ขอ ๑๑ มติของ กขส.ชป. ตองไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมชลประทานกอน จึงจะดําเนินการ
ตามมตินั้นได
หมวด ๒
การจัดระบบขอมูลขาวสาร
ขอ ๑๒ ใหหนวยงานในกรมชลประทานจัดประเภทขอมูลขาวสารที่อยูในความรับผิดชอบ
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ กฎหมายอื่นและระเบียบของราชการ
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ขอ ๑๓ ในการดําเนินงานตามขอ ๑๒ ใหหนวยงานในกรมชลประทานจัดใหมีเจาหนาที่เพื่อควบคุม
ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประสานงานในการดําเนินงานดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย
หมวด ๓
การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาต
ขอ ๑๔ ใหบุคคลที่ป ระสงคจะเขาตรวจดู ศึกษา คน คว า หรือขอสําเนาขอมูลขาวสาร
ทําหนังสือหรือยื่นคําขอเปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งแสดงเหตุผลและความจําเปนตออธิบดีกรมชลประทาน
หรือผูมีอํานาจอนุญาต
ประเภทของขอมูลขาวสารและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑทายระเบียบนี้
ขอ ๑๕ การขอขอมูลขาวสารตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาล ใหนําเสนออธิบดีกรมชลประทาน
หรือผูไ ดรับ มอบหมายพิจารณาอนุญาต และใหขาราชการผูรับ ผิด ชอบตั้งแตตําแหนง ประเภททั่ว ไป
ระดับชํานาญงาน หรือตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ขึ้นไป เปนผูรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร
ขอ ๑๖ ขอมูลขาวสารใด หากมีกฎหมาย ระเบียบอื่น หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับขอมูลขาวสารนั้นไวเปนพิเศษ การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาต จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย
หมวด ๔
การบริการขอมูลขาวสาร
ขอ ๑๗ ใหหนวยงานในกรมชลประทานรวบรวม จัดเตรียม และจัดใหมีขอมูลขาวสารที่ดําเนินการ
เสร็จแลวและอยูในความรับผิดชอบ เพื่อเผยแพร ขาย จําหนาย จายแจก ตรวจดูและศึกษา คนควา
ตลอดจนจัดหาและจัดทําสําเนาขอมูลขาวสารดังกลาว ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
การบริการขอมูลขาวสารนอกจากที่กลาวในวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามคําแนะนําหรือความเห็นของ
กขส.ชป.

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๘ ง

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ขอ ๑๘ ขอมูลขาวสารที่อยูระหวางดําเนินการใหถือปฏิบัติตามขอ ๑๗ โดยอนุโลม เวนแต
เปนเรื่องลับ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
หรือระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับของราชการ หรือเปนเรื่องที่ไมตองเปดเผย
ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ หรือที่ผูมีอํานาจอนุญาต ตามขอ ๑๔ เห็นวาเปนเรื่อง
ที่ไมตองเปดเผย
ขอ ๑๙ ขอมูลขาวสารที่มีไ วเพื่อขายหรือจําหนายใหคิดคาใชจายตาง ๆ ตามหลักเกณฑ
ที่ กขส.ชป. กําหนด
ขอ ๒๐ การเรียกคาธรรมเนียม การเขาตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตอง
ของขอมูลขาวสาร ใหนําประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่อง การเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตอง
ของขอมูลขาวสารของราชการ มาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ เวนแต กขส.ชป. จะกําหนดหลักเกณฑ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการไวเปนอยางอื่น
การรับรองสําเนาขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง ใหขาราชการที่รับ ผิดชอบขอมูลขาวสารนั้น
ตั้งแตตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน หรือตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการขึ้นไป
เปน ผูรับ รอง โดยลงลายมือชื่อ พรอมทั้งชื่อตัว และชื่อ สกุล และตําแหนง ตลอดจนวัน เดือน ป
ใหชัดเจน ทั้งนี้ ใหรับรองตามจํานวนที่ผูยื่นคําขอ ขอใหรับรอง
ขอ ๒๑ รายไดจากการขายหรือจําหนายขอมูลขาวสารตามขอ ๑๙ และคาธรรมเนียมตามขอ ๒๐
ใหปฏิบัติตามระเบียบของราชการ
ขอ ๒๒ การบริการสงขอมูลขาวสารที่เปดเผยทางโทรสาร ใหดําเนินการไดเฉพาะกรณีเรงดวน
โดยคํ านึง ถึ ง ความสิ้น เปลือง เช น จํานวนขอมู ลขาวสาร ระยะเวลาและคาใชจายในการสง ทั้ง นี้
ใหผูอํานวยการกอง หรือผูอํานวยการสํานัก หรือเทียบเทาขึ้นไป เปนผูพิจารณาอนุญาต
ขอ ๒๓ การบริการขอมูลขาวสาร ใหดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒
หรือที่แกไขเพิ่มเติม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๘ ง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หมวด ๕
สถานทีบ่ ริการขอมูลขาวสาร
ขอ ๒๔ ใหหนวยงานในกรมชลประทาน ควบคุม ดูแลขอมูลขาวสารที่อยูในความรับผิดชอบ
ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบของราชการ และจัดสถานที่บริการขอมูลขาวสาร ดังนี้
(๑) ในสวนกลาง ใหสวนประชาสัมพันธแ ละเผยแพร สํานักงานเลขานุการกรม
รว มกับ สํานักบริห ารทรัพยากรบุคคลดูแ ลศูน ยบ ริการขอมูลขาวสารกรมชลประทาน โดยจัด ตั้ง ศูน ย
ณ หองสมุด กรมชลประทาน ชั้น ๑ อาคารศูนยวิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน
กรุงเทพฯ เปนสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนํา โดยมีคณะทํางาน ตามขอ ๘ (๘)
เปนผูรวบรวมและจัดหาขอมูลขาวสารของกรมชลประทานมาจัดเตรียมไวใหเปนปจจุบัน
(๒) ในสวนภูมิภาค ใหสํานัก โครงการและศูนย หรือเทียบเทา เปนศูนยบริการ
ขอมูลขาวสารกรมชลประทาน และเปนสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนํา
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สัญชัย เกตุวรชัย
อธิบดีกรมชลประทาน

