
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
เรื่อง    จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

และเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
******************************** 

                       ด้วย   พ.ร.บ.  ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   พ.ศ.  2540  ก าหนดให้ประชาชน
สามารถรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกันการด าเนินการต่างๆ  ของรัฐเพ่ือประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือใช้
สิทธิได้อย่างถูกต้อง   และในการขอข้อมูลข่าวสารนี้ต้องไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลของบุคคลอ่ืนหรือเป็นการ
แสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า  และเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ใน  พ.ร.บ.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  
2540 โดยสามารถยื่นเรื่องขอข้อมูลข่าวสารที่ต้องการได้ที่    ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล               
บ้านร่อม   ในวัน    เวลาราชการ และช่วงพักเท่ียง   

                       เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม     เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสตรวจสอบได้    และเป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชน   จึงจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   และเจ้าหน้าที่ดูแลงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

                         ๑.  นายสัมภาษ  อยู่พร้อม               นายก อบต.                ประธานกรรมการ 
                         ๒.  นายสะอาด  บุญมี                    ปลัด  อบต.          กรรมการ 
                         ๓.  นางสาวกาญจนา  วัฒนะจิตพงศ์   รองปลัด อบต.             กรรมการ 
                         4.  นางสาวปาณิศา  พุ่มวันเพ็ญ        หัวหน้าส านักปลัด         กรรมการ   
                         5.  นางวรนุช  เปรมใจ                   ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
      ๖.  นางเบญจวรรณ  ตระกรุดแก้ว      เจ้าพนักงานธุรการ        เลขานุการ                         

                         ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
                      ๑. เสนอนโบบายหรือมาตรการเก่ียวกับการบริหาร  การจัดระบบ  การขอ  การอนุญาต                    

และการบริการข้อมูลข่าวสาร 
                      ๒. ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา   

     รวมทั้งการจัดพิมพ์  และการเผยแพร่ 
                      ๓. ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสารที่ 

     ไม่ต้องเปิดเผย  หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ 
                      ๔. ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ควรจัดเก็บไว้ที่ 

     องค์การบริหารส่วนต าบล  หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรมศิลปากร  หรือ 
    หน่วยงานอื่นของรัฐที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ  
    ราชการ 

                      ๕. ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดท าและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารตาม 
                          ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  หรือข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่เป็นประโยชน์ 
                          ต่อราชการ 
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                      ๖. ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับส่วนราชการ 
                      ๗. ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับการด าเนินการ 
                          ตามระเบียบนี้ 
                      ๘. เชิญบุคคลใดมาสอบถามหรือให้ชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร 

  ๙. สอดส่องดูแลให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม 
     พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
๑๐.ให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 
     ทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ตามท่ีได้รับค าขอ    
    

                     โดยให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจ าส่วนการงาน  และมีหน้าที่ในส่วนของการจัดระบบ 
                     ข้อมูลข่าวสาร   ดังนี้ 

         ส านักปลัด 
                         ๑.  นายสะอาด  บุญมี                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                                  
                         ๒.  นางสาวกาญจนา  วัฒนะจิตพงศ์     รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                
        ๓.  นางสาวปาณิศา  พุ่มวันเพ็ญ           หวัหน้าส านักปลัด                                
                         ๔.  นางสาววิฌุฎา  สวุารี                   นักทรัพยากรบุคคล    
                         5.  นางสาวกนกวรรณ  ไกรทอง           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                            
      6.  นางเบญจวรรณ  ตระกรุดแก้ว         เจ้าพนักงานธุรการ  
                     กองคลัง 
                         ๑.  นางวรนุช  เปรมใจ                   ผู้อ านวยการกองคลัง                                  
                         ๒.  นางสาวอุปสรา  มุขดารา     เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                               
                         ๓.  นางสาวอรพรรณ  เข็มสุวรรณ์  เจ้าพนักงานธุรการ 
                     กองช่าง 
                         ๑.  นายสนั่น  อู๋เจริญ                   นายช่างโยธาอาวุโส                                  
                         ๒.  นางนุชจรินทร์  สละชีพ       เจ้าพนักงานธุรการ   
                                        
                      เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่วนการงาน  มีหน้าที่  ดังนี้ 
                       1.ด าเนินการตรวจสอบ  ติดตาม  ประสานงาน  เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความ 

     รับผิดชอบให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2560   
               หรืออ่ืนๆ  ตามท่ีเห็นสมควร 

                       2.รวบรวมข้อมูลข่าวสารในส่วนการงานที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ  และอยู่ในความ 
                รับผิดชอบน าส่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร  เพื่อเผยแพร่บริการ                 
                เพ่ือตรวจดูและศึกษาค้นคว้า  ตลอดจนจัดท าส าเนาข้อมูลข่าวสาร        

                           
เพ่ือให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540                                     
ในส่วนของการบริการประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที่มาติดต่อขอข้อมูลหรือค าแนะน า                
จึงแต่งตั้ง 
 

เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
๑. นางเบญจวรรณ  ตระกรุดแก้ว        เจ้าพนักงานธุรการ       เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ   
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                      โดยให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่   ดังนี้ 
                           ๑.  รับค าร้องขอข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการร้องขอ 
                           ๒.  จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ  และระเบียบ 

           องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.   
 2540  ที่หน่วยงานส่งมาให้ตามระเบียบ  และจัดท าบัตรดัชนีหรือบัญชี  เพ่ือให้ 
 ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้เอง 

                           3.  จัดท าสมุดทะเบียนบันทึกการขอตรวจดูและส าเนาเอกสารเพื่อเป็นสถิติการ 
                                ด าเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
                           4.  การท าส าเนาหรือส าเนาที่มีค ารับรองความถูกต้องส าหรับข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้                             
                                ประชาชนเข้าตรวจดูให้แก่ผู้ขอ 
        5.   กรณีการขอข้อมูลข่าวสารตามมาตราอ่ืนๆ  ซึ่งไม่มีในศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ส่งค าขอ 
                                 ไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องพิจารณา 

      6.   กรณีเป็นข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอ่ืนให้ค าแนะน าให้ไปขอ  ณ  หน่วยงานนั้น 
      7.   การประสานงาน  การแจ้งนัดหมาย  การมอบส าเนาข้อมูลข่าวสารตาม (4) ให้แก่           
            ผู้ขอ 

                          8.   ใหบ้ริการ  อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร 
                          9.   ด าเนินการอ่ืนใดตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 
     10.  รายงานผลการด าเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
                               ทราบทุกเดือน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2561 

 

 

                                                               ลงชื่อ 

                                                                           (นายสัมภาษ  อยู่พร้อม) 
                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


