
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน ้าใส                                
เรื่อง   จัดตั งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

......................................... 
 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน้้าใส  ได้พิจารณาจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ขึ้น ณ ส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน้้าใส  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ก้าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  เพ่ือให้บริการ
ประชาชนด้านข้อมูลข่าวสาร สามารถค้นคว้า  ตรวจสอบการด้าเนินงานได้อย่างโปร่งใส  มีโอกาสในการรับ
ข้อมูล  สามารถแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้องกับความเป็นจริง 
 
  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ก้าหนดให้ประชาชนสามารถ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด้าเนินการต่างๆ ของรัฐเพ่ือประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือใช้สิทธิได้
อย่างถูกต้อง การขอข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนี้ต้องไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลของบุคคลอ่ืน  หรือเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์ทางการค้า  และเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 องค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองน้้าใส    จึงขอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   โดยผู้ที่ต้องการขอข้อมูลข่าวสารสามารถมา
ยื่นเรื่องขอข้อมูลข่าวสารได้  ในวันและเวลาราชการ 
 
   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ  ณ วันที่   28   ธันวาคม   เดือน   พ.ศ. 2560 
 
  
           (ลงชื่อ) 
 
              (นายอริยะ  ไชยแสง) 
               ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน้้าใส  ปฏิบัติหน้าที่ 
                               นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน้้าใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ค้าสั่งองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน ้าใส 
ที่   552/ 2560 

เรื่อง   แต่งตั งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน ้าใส 

------------------- 
   

  อาศัยอ้านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองน้้าใส ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน ้าใส 
   1. นายอริยะ  ไชยแสง       ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล     ประธานกรรมการ 
   2. นายบัณฑิต  ผลาหาญ     ผู้อ้านวยการกองช่าง  กรรมการ 
   3. นางชญาชล  ค้าเพ็ง       ผู้อ้านวยการกองคลัง  กรรมการ 
   4. นางสาววรรณลักษณ์  อัครเมธารัตน์     หัวหน้าส้านักปลัด กรรมการ 
   5. นางเนาวรัตน์  มากสวาสดิ์  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา ฯ กรรมการ 
   6. นางสาวกัญวัฒน์  ชะนะชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ/เลขานุการ 
 

  ให้คณะกรรมการมีอ้านาจดังต่อไปนี  
  (1) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาตและ
การบริการข้อมูลข่าวสาร 
  (2) ให้ค้าแนะน้าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชการกิจจานุเบกษา 
รวมทั้งการจัดพิมพ์และการเผยแพร่ 
  (3) ให้ค้าแนะน้าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสารที่
ไม่ต้องเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ 
  (4) ให้ค้าแนะน้าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ควรจัดเก็บไว้ที่
องค์การบริหารส่วนต้าบล หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่
ก้าหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  (5) ให้ค้าแนะน้าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดท้าและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารตาม
ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ หรือข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ  
  (6) ให้ค้าแนะน้าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับส่วนราชการ   
  (7) ให้ค้าแนะน้าหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการด้าเนินการ
ตามระเบียบนี้ 
  (8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท้างานเพ่ือปฏิบัติการในเรื่องใดๆ ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 
   (9) เชิญบุคคลใดมาสอบถามหรือให้ชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร  
           
                   (10)  ด้าเนินงาน/... 
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    (10) ด้าเนินงานอื่นใดตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลมอบหมาย 
 

   ให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจ้าส่วนการงาน  และมีหน้าที่ ในส่วนของการจัดระบบ
ข้อมูลข่าวสาร  ดังนี  
  ส้านักปลัด 
   1. นายครคิด  ถาวรกุล   นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ 
   2. นางนุชรี  พรมทิพย์     นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
   3. นางสาวณัฐสุดา  มีอาษา  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  

   กองคลัง 
   1. นายเหล็ก  เสาทอง   เจ้าพนักงานพัสดุช้านาญงาน 
   2. นางสาววิมล  ทองค้า   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ 
   3. นางสาวิลาวัณย์  ทองชื่น  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 

   กองช่าง 
   1. นายสุเทพ  เรือนใจมั่น   ผู้ช่วยช่างโยธา 
    2. นายปรีชา  ถาวรสุข   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
  

   กองการศึกษา 
   1. นางปาริชาติ  ถาวรสุข   ผู้ดูแลเด็ก 
   2. นางวิไลวัลย์  ถาวรกุล   ผู้ดูแลเด็ก 
   3. นางสาวสุนีย์  น้้าเย็น   ผู้ดูแลเด็ก 
   4. นางสาวกรรณิการ์  สายทอง  ผู้ดูแลเด็ก 
 

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจ้าส่วนการงาน  มีหน้าที่  ดังนี  
   (1) ด้าเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประสานงาน เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความ
รับผิดชอบให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และระเบียบองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองขาม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560 หรืออ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
   (2) รวบรวมข้อมูลข่าวสารในส่วนการงานที่ได้ด้าเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ในความรับผิดชอบ 
น้าส่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร เพ่ือเผยแพร่หรือบริการ เพ่ือตรวจดูและศึกษาค้นคว้า 
ตลอดจนจัดท้าส้าเนาข้อมูลข่าวสาร 
   และเพ่ือให้การปฏิบัติตามระเบียบองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองขาม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2549 ในส่วนของการบริการประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที่มาติดต่อขอข้อมูลหรือค้าแนะน้า 
จึงแต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน้้าใส  ดังต่อไปนี้ 
   1. นางสาวกัญวัฒน์  ชะนะชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ฯ 
   2. นางสาวณัฐสุดา  มีอาษา ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย ฯ เจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ฯ 
 

 ให้เจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน้้าใส  มีอ้านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
 
           (1)  จัดระบบ/... 
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   (1) จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ และระเบียบองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองน้้าใส  ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2558 ที่หน่วยงานภายในองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองน้้าใสส่งมาให้ตามระเบียบ  และจัดท้าบัตรดัชนีหรือบัญชี  เพ่ือให้ประชาชนสามารถค้นหา
ข้อมูลข่าวสารได้เอง 
   (2) จัดท้าสมุดทะเบียนส้าหรับผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ช่วยเหลือแนะน้าผู้มาขอข้อมูล
ข่าวสาร 
   (3) การท้าส้าเนาหรือส้าเนาที่มีค้ารับรองความถูกต้องส้าหรับข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูให้แก่ผู้ขอ 
   (4) กรณีการขอข้อมูลข่าวสารตามมาตราอ่ืนๆ ซึ่งไม่มีในศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ส่งค้าขอไปยัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่องพิจารณา 
   (5) กรณีเป็นข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอื่นให้ค้าแนะน้าให้ไปขอ  ณ  หน่วยงานนั้น 
   (6) การประสานงาน การแจ้งนัดหมาย การมอบส้าเนาข้อมูลข่าวสารตามข้อ (4) ให้แก่ผู้ขอ 
   (7) ด้าเนินการอืน่ใดตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลมอบหมาย 
   (8) รายงานผลการด้าเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลทราบ
ทุกเดือน 
 
   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
     สั่ง  ณ  วันที่   28  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
            (ลงชื่อ) 
 
                 (นายอริยะ  ไชยแสง) 
                ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน้้าใส  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน้้าใส 


