
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
เรื่อง จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

…………………………………… 
ดวยองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ    ไดจัดตั้งศูนยขอมูล 

ขาวสารของราชการข้ึน ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม เพ่ือใหเปนไป ตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ท่ีกําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร เพ่ือ
ใหบริการประชาชนดานขอมูลขาวสาร สามารถคนควา ตรวจสอบการดาเนินงานไดอยางโปรงใส มีโอกาสในการรับ
ขอมูล สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดถูกตองกับความเปนจริง   

เพ่ือใหการบริการ การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการขอมูลขาวสารของราชการท่ี 
อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม เปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว และสอดคลอง
กับเจตนารมณของกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการในการรับรองสิทธิของประชาชน  ในการรับรูขอมูล
ขาวสารท่ีอยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ.2540 ขอ  
4 แหงประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2541 เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการเก่ียวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจ และ ขอ 9 แหงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 องคการบริหารสวน
ตําบลศรีโนนงาม จึงประกาศการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม อําเภอศรีรัตนะ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

จึงขอประกาศใหประชาชนท่ัวไปทราบโดยท่ัวกัน  
 
    ประกาศ ณ วันท่ี 9   มีนาคม พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          (นายอินศร    บุญสาง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 



 
 

 
คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

ท่ี  29 / 2563 
เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการขอมูลขาวสาร ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  

------------------- 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540   ซ่ึง
กําหนด ใหหนว ยงานของรัฐตองจัดใหมีศูนยขอมูลข าวสารของร าชการ เพ่ือไวใหประช าชนเข าตรวจดูไดและ  
สามารถรับรูข าวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ   เพ่ือใหการบริการประชาชน และการบริหารงานศูนย
ขอมูลข าวสารองคก ารบริห ารสวนตําบล ศรีโนนงาม  เปนไปดวยคว ามเรียบรอยมีประสิทธิภ าพ  จึงขอแตงตั้ง
คณะกรรมการขอมูลขาวสาร  ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 คณะกรรมการขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

 ปฏิบัติงานประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข(เรื่องรองเรียนท่ัวไปและเรื่องรองเรียนจัดซ้ือ  
จัดจาง) ดังนี้ 
 

1. นายปรัชญา    ปาณาตี  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาคณะทํางาน 
2. นายปภังกร   มีศิลป             รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด ค ณะทํางาน 
3. นางบุญเลี้ยง  ชัยเขต           นักวิชาการเงินและบัญชี   คณะทํางาน 
4. นายสมชาย   ดงเตย  นักพัฒนาชุมชน    คณะทํางาน  
5. นายฉัตรชัย   บุญรินทร นักทรัพยากรบุคคล   คณะทํางาน  
6. นางสิริญานี    กันแมน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  คณะทํางาน 
7. นางจินตนา    ศรีเมือง  นักจัดการงานท่ัวไป        กรรมการและ เลขานุการ 

 ใหคณะกรรมการมีอํานาจดังตอไปนี้ 
 ( 1) เสนอนโยบายหรือมาตรการเก่ียวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาตและการ
บริการขอมูลขาวสาร 
 ( 2) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเก่ียวกับขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชการกิจจานุเบกษา 
รวมท้ังการจัดพิมพและการเผยแพร 
 ( 3) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเก่ียวกับหลักเกณฑการพิจารณาประเภทขอมูลขาวสารท่ีไม
ตองเผย หรือขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับของราชการ 
 ( 4) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเก่ียวกับประเภทของขอมูลขาวสารท่ีควรจัดเก็บไวท่ีองคการ
บริหารสวนตําบล หรือสงไปยังหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีกําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 
 ( 5) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเก่ียวกับการจัดทําและปรับปรุงขอมูลขาวสารตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ หรือขอมูลขาวสารอ่ืนท่ีเปนประโยชนตอราชการ  
 ( 6) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเก่ียวกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารกับสวนราชการ 
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 ( 7) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีท่ีมีปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการดําเนินการตาม
ระเบียบนี้ 
 ( 8) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติการในเรื่องใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
มอบหมาย 
 ( 9) เชิญบุคคลใดมาสอบถามหรือใหชี้แจงแสดงความเห็นเก่ียวกับขอมูลขาวสาร 
 ( 10) ดําเนินงานอ่ืนใดตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย 
  
 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี   9     เดือน มีนาคม    พ.ศ. 2563 
 
 
 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) 
           (นายอินศร    บุญสาง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 



 
 

 
คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

ท่ี  30 / 2563 
เรื่อง   แตงตั้งเจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสาร ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  

------------------- 
 เพ่ือใหการดําเนินงานของศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  เปนไปดวย
ความเรียบรอย  ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  มาตรา 9 โดยใหมีขอมูลขาวสาร
ของทางราชการอยางนอยตามท่ีกําหนดไว  สามารถใหประชาชนตรวจดูได องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  
จึงแตงตั้งเจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสาร  ดังรายชื่อตอไปนี้ 

1. นางสิริญานี   กันแมน   ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
2. นายฉัตรชัย    บุญรินทร  ตํา แหนง นักทรัพยากรบุคคล 
3. นายเลิศศักดิ์   ถิระโคตร  ตํา แหนง นักปองกันฯ 
4. นางจินตนา    ศรีเมือง   ตํา แหนง นักจัดการงานท่ัวไป 
5. นางสาวอิงอร   วรรณา  ตําแหนง ผูชวยธุรการ 
6. นางสาวอภัสรา   พรมโลกา  ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะหฯ 

 ใหเจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  มีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปนี้ 
 ( 1) จัดระบบขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐   มาตรา 
9  เพ่ือใหประชาชนสามารถคนหาขอมูลขาวสารไดเอง  ในสํานักงานอบต.  และเว็บไซตอบต. 
 ( 2) จัดทําสมุดทะเบียนสําหรับผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสาร  ชวยเหลือแนะนําผูมาขอขอมูลขาวสาร 
 ( 3) การทําสําเนาหรือสําเนาท่ีมีคํารับรองความถูกตองสําหรับขอมูลขาวสารท่ีจัดไวใหประชาชนเขา
ตรวจดูใหแกผูขอ 
 ( 4) กรณีการขอขอมูลขาวสารตามมาตราอ่ืนๆ ซ่ึงไมมีในศูนยขอมูลขาวสารใหสงคําขอไปยัง
หนวยงานเจาของเรื่องพิจารณา 
 ( 5) กรณีเปนขอมูลขาวสารของหนวยงานอ่ืนใหคําแนะนําใหไปขอ  ณ  หนวยงานนั้น 
 ( 6) อํานวยความสะดวกดวยการ ประสานงาน การแจงนัดหมาย การมอบสําเนาขอมูลขาวสารตาม 
(4) ใหแกผูขอ 
 ( 7) ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย 
 ( 8) รายงานผลการดําเนินการของศูนยขอมูลขาวสารใหผูบังคับบัญชาและนายกองคการบริหารสวน
ตําบลทราบทุกรายไตรมาส 
  

 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

      สั่ง  ณ  วันท่ี   9    เดือน มีนาคม    พ.ศ. 2563 
 
 
                  (ลงชื่อ) 

           (นายอินศร    บุญสาง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 


