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ระเบียบกรมชลประทาน 
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

 

โดยท่ีกรมชลประทานไดมีการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการใหม  และเพื่อใหการ
บริหาร  การจัดระบบ  การขอ  การอนุญาต  และการบริการขอมูลขาวสารของราชการที่อยูในความ
รับผิดชอบของกรมชลประทานเปนไปดวยความเรียบรอย  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  ถูกตองตาม
กฎหมาย  และระเบียบของราชการ  กรมชลประทานจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกรมชลประทาน  วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกรมชลประทาน  วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  และคําสั่งอื่นใดของกรมชลประทานในสวนที่กําหนดไวแลวใน

ระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกขาราชการ  ลูกจางและผูซึ่งมาชวยปฏิบัติงานของกรม

ชลประทาน 
ขอ ๕ ในระเบียบนี้ 
“ขอมูลขาวสาร”  หมายความวา  สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง  ขอมูล  หรือ 

สิ่งใด ๆ ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารที่อยูในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน 
“หนวยงาน”  หมายความวา  หนวยงานของกรมชลประทานที่มีฐานะเปนสํานัก  กอง  

โครงการ และศูนย  หรือเทียบเทา 
ขอ ๖ ใหอธิบดีกรมชลประทานรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจตีความและ

วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ในกรณีไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได  ใหอธิบดีกรมชลประทานมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ

ตามที่เห็นสมควร 
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หมวด  ๑ 
คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสาร 

 
ขอ ๗ “คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารกรมชลประทาน”  เรียกโดยยอวา  “กขส.ชป.”

ประกอบดวย  รองอธิบดีฝายบริหารเปนประธานกรรมการ  รองอธิบดีฝายกอสราง  รองอธิบดี 
ฝายบํารุงรักษา  รองอธิบดีฝายวิชาการ  เปนรองประธานกรรมการ  ผูอํานวยการสํานักโครงการขนาด
ใหญ  ผูอํานวยการสํานักบริหารโครงการ  ผูอํานวยการสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม  
ผูอํานวยการสํานักชลประทาน  ท่ี  ๑-๑๖  ผูอํานวยการกองแผนงาน  ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ  ผูอํานวยการ 
กองการเงินและบัญชี  ผูอํานวยการกองกฎหมายและที่ดิน  ผูอํานวยการกองพัสดุ  และผูอํานวยการ 
กลุมตรวจสอบภายใน  เปนกรรมการ 

ใหเลขานุการกรม  เปนกรรมการและเลขานุการ  หัวหนากลุมงานกฎหมาย  กองกฎหมายและ
ท่ีดิน และหัวหนาฝายประชาสัมพันธและเผยแพร  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ขอ ๘ ให  กขส.ชป.  มีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร  การจัดระบบ  การขอ  การอนุญาต  

และการบริการขอมูลขาวสาร 
(๒) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 

รวมทั้งการจัดพิมพและการเผยแพร 
(๓) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาประเภทขอมูลขาวสาร 

ท่ีไมตองเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่เปนความลับของราชการ 
(๔) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของขอมูลขาวสารที่ควรจัดเก็บไวท่ี 

กรมชลประทาน  หรือสงไปยังหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

(๕) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและปรับปรุงขอมูลขาวสาร   
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  หรือขอมูลขาวสารอื่นที่ เปนประโยชน 
ตอราชการ 

(๖) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารกับสวนราชการ
และเอกชน 
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(๗) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีท่ีมีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามระเบียบนี้ 

(๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อใหปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ  ตามที่  
กขส.ชป. มอบหมาย 

(๙) เชิญบุคคลใด ๆ  มาสอบถามหรือใหชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร 
 (๑๐) ดําเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีกรมชลประทานมอบหมาย 

ขอ ๙ การประชุม  กขส.ชป.  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการ
ท้ังหมด  จึงเปนองคประชุม 

ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม   
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม  ใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ ๑๐ ใหนําความในขอ  ๙  มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการที่แตงตั้ง 
โดยอนุโลม 

ขอ ๑๑ มติของ  กขส.ชป.  ตองไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมชลประทานกอน  จึงจะ
ดําเนินการตามมตินั้นได 

หมวด  ๒ 
การจัดระบบขอมูลขาวสาร 

 
ขอ ๑๒ ใหหนวยงานในกรมชลประทานจัดประเภทขอมูลขาวสารที่อยูในความรับผิดชอบ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  กฎหมายอื่นและระเบียบของราชการ 
ขอ ๑๓ ในการดําเนินงานตามขอ  ๑๒  ใหหนวยงานในกรมชลประทานจัดใหมีเจาหนาที่ 

เพ่ือควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบ  ติดตาม  และประสานงานในการดําเนินงานดังกลาวใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย 
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หมวด  ๓ 
การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาต 

 
ขอ ๑๔ ใหบุคคลที่ประสงคจะเขาตรวจดู  ศึกษา  คนควา  หรือขอสําเนาขอมูลขาวสาร   

ทําหนังสือหรือย่ืนคําขอเปนลายลักษณอักษร  พรอมทั้งแสดงเหตุผลและความจําเปนตออธิบดี 
กรมชลประทาน  หรือผูมีอํานาจอนุญาต 

ประเภทของขอมลูขาวสารและการอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑทายระเบียบนี้ 
ขอ ๑๕ การขอขอมูลขาวสารตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาล  ใหนําเสนออธิบดี 

กรมชลประทาน  หรือผูไดรับมอบหมายพิจารณาอนุญาต  และใหขาราชการผูรับผิดชอบตั้งแตระดับ  ๕  
ขึ้นไป เปนผูรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร 

ขอ ๑๖ ขอมูลขาวสารใด  หากมีกฎหมาย ระเบียบอื่น  หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารนั้นไวเปนพิเศษ  การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาต  จะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย 

หมวด  ๔ 
การบริการขอมูลขาวสาร 

 
ขอ ๑๗ ใหหนวยงานในกรมชลประทานรวบรวม  จัดเตรียม  และจัดใหมีขอมูลขาวสารที่

ดําเนินการเสร็จแลวและอยูในความรับผิดชอบ  เพ่ือเผยแพร  ขาย  จําหนาย  จายแจก  ตรวจดูและศึกษา
คนควา  ตลอดจนจัดหาและจัดทําสําเนาขอมูลขาวสารดังกลาว  ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของ
ราชการ 

การบริการขอมูลขาวสารนอกจากที่กลาวในวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามคําแนะนําหรือความเห็น
ของ  กขส.ชป. 

ขอ ๑๘ ขอมูลขาวสารที่อยูระหวางดําเนินการ  ใหถือปฏิบัติตามขอ  ๑๗  โดยอนุโลม  เวนแต
เปนเรื่องลับ  ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗  หรือระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับของราชการ  หรือเปนเรื่องที่ไมตองเปดเผย  ตามกฎหมาย
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  หรือท่ีผูมีอํานาจอนุญาต  ตามขอ  ๑๔  เห็นวาเปนเรื่องที่ไมตอง
เปดเผย 
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ขอ ๑๙ ขอมูลขาวสารที่มีไวเพ่ือขายหรือจําหนาย  ใหคิดคาใชจายตาง ๆ  ตามหลักเกณฑท่ี 
กขส.ชป.  กําหนด 

ขอ ๒๐ การเรียกคาธรรมเนียม การเขาตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตอง
ของขอมูลขาวสาร  ใหนําประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  ตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  เรื่อง  การเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตอง
ของขอมูลขาวสารของราชการ  มาใชบังคับโดยอนุโลม  ท้ังนี้  เวนแต  กขส.ชป.  จะกําหนดหลักเกณฑ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการไวเปนอยางอื่น 

การรับรองสําเนาขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง  ใหขาราชการที่รับผิดชอบขอมูลขาวสารนั้น
ต้ังแตระดับ  ๓  หรือเทียบเทาขึ้นไป  เปนผูรับรอง  โดยลงลายมือชื่อ  พรอมทั้งชื่อตัวและชื่อสกุล  และ
ตําแหนง  ตลอดจนวัน  เดือน  ป  ใหชัดเจน  ท้ังนี้  ใหรับรองตามจํานวนที่ผูย่ืนคําขอ  ขอใหรับรอง 

ขอ ๒๑ รายไดจากการขายหรือจําหนายขอมูลขาวสารตามขอ  ๑๙  และคาธรรมเนียมตามขอ  
๒๐  ใหปฏิบัติตามระเบียบของราชการ 

ขอ ๒๒ การบริการสงขอมูลขาวสารที่เปดเผยทางโทรสาร  ใหดําเนินการไดเฉพาะกรณี
เรงดวน  โดยคํานึงถึงความสิ้นเปลือง  เชน  จํานวนขอมูลขาวสาร ระยะเวลาและคาใชจายในการสง  ท้ังนี้   
ใหผูอํานวยการกอง  หรือผูอํานวยการสํานักขึ้นไป  และผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน  เปนผู
พิจารณาอนุญาต 

ขอ ๒๓ การบริการขอมูลขาวสาร  ใหดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  ท้ังนี้  ใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ   
พ.ศ. ๒๕๓๒ 

หมวด  ๕ 
สถานที่บริการขอมูลขาวสาร 

 
ขอ ๒๔ ใหหนวยงานในกรมชลประทาน ควบคุม  ดูแลขอมูลขาวสารที่อยูในความรับผิดชอบ  

ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบของราชการ  และจัดสถานที่บริการขอมูลขาวสาร  ดังนี้ 
(๑) ในสวนกลาง   ใหฝ ายประชาสัมพันธและเผยแพร   สํานักงานเลขานุการกรม   

เปนศูนยบริการขอมูลขาวสารกรมชลประทาน  และเปนสถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร  หรือ
คําแนะนํา 



 หนา   ๔๕  
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กุมภาพันธ   ๒๕๔๘ 

 

ใหหนวยงานในสวนกลาง  รวบรวมและจัดสงขอมูลขาวสารใหแกฝายประชาสัมพันธและ
เผยแพร  สํานักงานเลขานุการกรม 

(๒) ในสวนภูมิภาค  ใหสํานัก  โครงการและศูนย  หรือเทียบเทา  เปนศูนยบริการขอมูล
ขาวสารกรมชลประทาน  และเปนสถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร  หรือคําแนะนาํ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

สามารถ  โชคคณาพิทักษ 
อธิบดีกรมชลประทาน 



 

 

ประเภทของขอมูลขาวสารและการอนุญาต 
ประเภทของขอมูลขาวสาร ผูมีอํานาจอนุญาต 

๑. ขอมูลขาวสารที่อยูระหวางดําเนินการ 
 ๑.๑ ขอมูลขาวสารที่เปดเผย 
 
 
 ๑.๒ ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย 
  หรือเปนความลับของราชการ 
 
๒. ขอมูลขาวสารที่ดําเนินการเสร็จแลว 
 ๒.๑ ขอมูลขาวสารที่เปดเผย 
 (๑) ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพ 
  ในราชกิจจานุเบกษา 
 
 (๒) ขอมูลขาวสาร  นอกจาก  ๒.๑ (๑) 
 
 
 
 ๒.๒ ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย 
 หรือเปนความลับของราชการ 

 
- ผูอํานวยการกอง,  ผูอาํนวยการสํานัก, 
ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน,  หัวหนา
โครงการ,  หัวหนาศูนย 
- รองอธิบดีขึ้นไป  เวนแตขอมูลขาวสารลับ
ท่ีสุด  ใหอธบิดีเปนผูอนุญาต 
 
 
 
- ขาราชการตั้งแตระดับ  ๕  ขึ้นไป 
 
 
- ผูอํานวยการกอง,  ผูอาํนวยการสํานัก, 
ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน,  หัวหนา
โครงการ,  หัวหนาศูนย 
 
- รองอธิบดีขึ้นไป 
 

หมายเหตุ 
 ๑. ขอมูลขาวสารที่อยูระหวางดําเนินการตาม  ๑  และขอมูลขาวสารที่ดําเนินการเสร็จแลวตาม  
๒  หากขอมูลขาวสารทั้งสองประเภทรวมอยูในเรื่องเดียวกัน  การขอและการอนุญาต  ใหเปนไปตาม
ประเภทขอมูลขาวสารในแตละประเภท  แลวแตกรณี 
 ๒. ขอมูลขาวสารที่อยูระหวางการดําเนินการตาม  ๑.๒  และขอมูลขาวสารที่ดําเนินการเสร็จแลว 
ตาม  ๒.๒  หากเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่กฎหมายไมอนุญาตใหเปดเผย  จะตองไดรับความ
ยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลนั้นกอน  จึงเปดเผยได 


