๑๖๓
ระเบียบการประปาส่ วนภูมภิ าค
ว่ าด้ วยข้ อมูลข่ าวสารของการประปาส่ วนภูมภิ าค
พ.ศ. ๒๕๔๓
-------------โดยที&เป็ นการสมควรกําหนดระเบียบปฏิบัติเกี&ยวกับข้ อมูลข่าวสารของการประปา
ส่วนภูมิภาค ให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้วา่ การจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี A
ข้ อ ๑ ระเบียบนี Aเรี ยกว่า “ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้ วยข้ อมูลข่าวสารของ
การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๔๓ ”
ข้ อ ๒ ระเบียบนี Aให้ ใช้ บงั คับตังแต่
A วนั ที& ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ บรรดาระเบียบ คําสั&ง หรื อหนังสือสั&งการใดซึ&งขัดหรื อแย้ งกับระเบียบนี A หรื อ
ที&กําหนดไว้ แล้ วในระเบียบนี A ให้ ใช้ ระเบียบนี Aแทน
ข้ อ ๔ ให้ นําพระราชบัญญัติข้อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาใช้ บงั คับ
ในการดําเนินงานเกี&ยวกับข้ อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค
ข้ อ ๕ ในระเบียบนี A
“ข้ อ มูล ข่ า วสารของ กปภ” หมายความว่ า ข้ อ มูล ข่ า วสารตามพระราชบัญ ญั ติ
ข้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที&อยู่ในความครอบครองหรื อควบคุม ดูแลของการประปา
ส่วนภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลข่าวสารเกี&ยวกับการดําเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค หรื อ
ข้ อมูลข่าวสารเกี&ยวกับเอกชน
ข้ อ ๖ ให้ มีคณะกรรมการพิจารณาข้ อมูลข่าวสารของ กปภ.แต่งตังโดยผู
A
้ ว่าการและ
ให้ มีหน้ าที& ดังต่อไปนี A
๖.๑ กํ า หนดข้ อมู ล ข่ า วสาร ที& อ ยู่ ใ นความครอบครองของการประปา
ส่วนภูมิ ภาคที& ต้องลงพิ ม พ์ ในราชกิ จจานุเบกษา ข้ อมูล ข่าวสารที& ให้ ประชาชนเข้ าตรวจดูได้ และ
ข้ อมูลข่าวสารที&ไม่ต้องเปิ ดเผย
๖.๒ ให้ คํ า ปรึ กษา แนะนํ า เกี& ย วกับ การดํา เนิ น งานตามพระราชบัญ ญัติ
ข้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรื อให้ คําปรึ กษา แนะนํา ตามที&พนักงานของ กปภ. หรื อ
หน่วยงานของ กปภ. ร้ องขอ

๑๖๔
๖.๓ กํ า หนดเงื& อ นไขและวิ ธี ป ฏิ บั ติ เกี& ย วกั บ การให้ บริ ก ารประชาชน
ในการเข้ าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของ กปภ.
๖.๔ พิจารณาและให้ ความเห็นชอบเรื& องร้ องเรี ยน
ข้ อ ๗ ให้ กองธุรการมีหน้ าที&ดําเนินการ ดังนี A
๗.๑ จัดเตรี ยมเอกสารและข้ อมูลข่าวสารของ กปภ.สําหรับการประชุมของ
คณะกรรมการพิจารณาข้ อมูลข่าวสารของ กปภ.
๗.๒ รวบรวมข้ อ มูล ข่าวสารของ กปภ. ตามที& คณะกรรมการพิ จารณา
ข้ อมูลข่าวสารของ กปภ. กําหนด ส่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและแจ้ งหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
ทราบ
๗.๓ รวบรวมส่งข้ อมูลข่าวสารของ กปภ. ที&ไม่ประสงค์จะเก็บรักษา หรื อ
ครบอายุกําหนด ส่งให้ แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
๗.๔ ควบคุมดูแลศูนย์ ข้อมูล ข่าวสารในส่วนกลาง และดําเนิ นการตามข้ อ
๙.๑ ถึง ข้ อ ๙.๖
ข้ อ ๘ ให้ ห น่ว ยงานระดับฝ่ ายในส่ว นกลาง กองควบคุม คุณ ภาพนํ าA กองพัฒ นา
แหล่งนํ Aาสํานักงานโครงการควบคุมนํ Aาสูญเสีย สํานักงานประปาเขต สํานักงานประปา กองฝึ กอบรม
ภูมิ ภาค กองเครื& องจักรกลภาค พิ จารณาข้ อมูล ข่าวสารที&หน่วยงานของตนเป็ นเจ้ าของเรื& องหรื อ
ได้ จัด ทํ า ขึนA หากเข้ า กรณี ที& จ ะต้ อ งลงพิ ม พ์ ใ นราชกิ จ จานุเ บกษา ให้ ส่ ง ข้ อ มูล ข่ า วสารดัง กล่ า ว
ให้ กองธุรการ ฝ่ ายกฎหมายและธุรการ ดําเนินการ
หน่ ว ยงานใด เป็ นผู้ ครอบครองต้ น ฉบับ ข้ อ มูล ข่ า วสาร ให้ ถื อ ว่ า หน่ ว ยงานนั นA
เป็ นเจ้ าของเรื& อง
ข้ อ ๙ ให้ สํ า นั ก งานประปาเขต สํ า นั ก งานประปา กองฝึ กอบรมภู มิ ภ าค
กองเครื& องจักรกลภาค พิจารณาข้ อมูลข่าวสารที&อยู่ในความครอบครองของตน หากเข้ าข่ายที&จะต้ อง
จัดให้ ประชาชนเข้ าตรวจดูได้ ให้ ดําเนินการ ดังนี A
๙.๑ ประสานงานเกี& ย วกั บ การตรวจดู ข้ อมู ล ข่ า วสารของประชาชน
อํานวยความสะดวกให้ แก่ประชาชนผู้มาขอตรวจดู หรื อคัดลอกข้ อมูลข่าวสาร ที&อยู่ในอํานาจหน้ าที&
และความรับผิดชอบของ กปภ.
๙.๒ จัดให้ มีส ถานที& สําหรั บประชาชน สามารถใช้ ในการค้ นหาและศึกษา
ได้ สะดวกตามสมควร

๑๖๕
๙.๓ จัด ทํ า ดรรชนี ที& มี ร ายละเอี ย ดเพี ย งพอสํ า หรั บ ประชาชนสามารถ
เข้ าตรวจดูได้ เอง หรื อเข้ าตรวจดูด้วยระบบสารสนเทศผ่านคอมพิวเตอร์
๙.๔ จั ด หาข้ อมู ล ข่ า วสารอื& น ใด ที& เ กี& ย วข้ องกั บ การปฏิ บัติ ง านของตน
ให้ ป ระชาชนผู้ข อด้ ว ย และต้ อ งแนะนํ า ให้ ผ้ ูข อข้ อ มูล ข่ า วสารอื& น ใด ที& อ ยู่ใ นความควบคุม ดูแ ล
ของหน่วยงานแห่งอื&นไปยื&นคําขอต่อหน่วยงาน ที&ควบคุมข้ อมูลข่าวสารนันโดยไม่
A
ชกั ช้ า
๑
๙.๕ กรณี ป ระชาชนขอสํ า เนาที& เ กี& ย วกั บ ข้ อมู ล ข่ า วสาร ให้ อํ า นวย
ความสะดวกแก่ประชาชนผู้ขอ และถ้ าประชาชนจะขอให้ รับรองสําเนาเอกสาร ให้ พนักงานตังแต่
A ชันA
๕ ขึ Aนไปเป็ นผู้รับรอง
การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมการขอสําเนา หรื อสําเนาที&มี คํารั บรองถูกต้ อง
ของข้ อมูลข่าวสาร ให้ เป็ นไปตามที&ผ้ วู า่ การกําหนด
๙.๖ ข้ อมูล ข่ า วสารที& มี ลั ก ษณะตามมาตรา ๑๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ข้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้ หัวหน้ าหน่วยงานของ กปภ. ดังกล่าวข้ างต้ น ซึ&ง
ครอบครอง หรื อควบคุม ดูแลข้ อมูลข่าวสารนันมี
A อํานาจสัง& การให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเป็ นการทัว& ไป
หรื อเฉพาะแก่บุคคลใดได้ ทังA นีใA ห้ เป็ นไปตามเงื&อนไขที&คณะกรรมการพิจารณาข้ อมูลข่าวสารของ
กปภ. กําหนด
สําหรับสํานักงานประปาเขต ให้ จดั ตังศู
A นย์ข้อมูลข่าวสารของตนขึ Aนด้ วย
ข้ อ ๑๐ ให้ ฝ่ายการพนักงาน เป็ นผู้พิจารณาและดําเนินการในการให้ ข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลที&อยู่ในความดูแลของ กปภ. โดยดําเนินการตามที&คณะกรรมการพิจารณาข้ อมูลข่าวสาร
ของ กปภ. กําหนด
ข้ อ ๑๑ เมื&อมีข้อร้ องเรี ยนจากประชาชน เกี&ยวกับการดําเนินการในเรื& องข้ อมูลข่าวสาร
ของ กปภ. ให้ ส่งข้ อร้ องเรี ยนให้ กองธุรการ เพื&อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาข้ อมูลข่าวสารของ
กปภ. พิจารณา
ประกาศ ณ วันที& ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
วันชัย กู้ประเสริ ฐ
(นายวันชัย กู้ประเสริ ฐ)
ผู้วา่ การการประปาส่วนภูมิภาค

๑

แก้ ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที& ๒ ข้ อ ๓ ลงวันที& ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

