ประกาศองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม
เรื่อง จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม
……………………………………
ดวยองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ไดจัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสารของราชการขึ้น ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม เพื่อใหเปนไป ตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร เพื่อ
ใหบริการประชาชนดานขอมูลขาวสาร สามารถคนควา ตรวจสอบการดาเนินงานไดอยางโปรงใส มีโอกาสในการรับ
ขอมูล สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดถูกตองกับความเปนจริง
เพื่อใหการบริการ การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการขอมูลขาวสารของราชการที่
อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม เปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว และสอดคลอง
กับเจตนารมณของกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการในการรับรองสิทธิของประชาชน ในการรับรูขอมูล
ขาวสารที่อยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ.2540 ขอ
4 แหงประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2541 เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจ และ ขอ 9 แหงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 องคการบริหารสวน
ตําบลศรีโนนงาม จึงประกาศการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม อําเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
จึงขอประกาศใหประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563

(นายอินศร บุญสาง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม
ที่ 29 / 2563
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการขอมูลขาวสาร ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม
------------------อาศัยอํานาจตามมาตรา
9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ซึ่ง
กําหนด ใหหนว ยงานของรัฐตองจัดใหมีศูนยขอมูลข าวสารของร าชการ เพื่อไวใหประช าชนเข าตรวจดูไดและ
สามารถรับรูข าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ เพื่อให การบริก ารประชาชน และการบริห ารงานศูนย
ขอมูลข าวสารองคก ารบริห ารสวนตําบล ศรีโนนงาม เปนไปดวยคว ามเรียบรอยมีประสิทธิภ าพ จึงขอแตงตั้ง
คณะกรรมการขอมูลขาวสาร ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
คณะกรรมการขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม
ปฏิบัติงานประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข(เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนจัดซื้อ
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 นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการและ
เลขานุการ
ใหคณะกรรมการมีอํานาจดังตอไปนี้
(
1) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาตและการ
บริการขอมูลขาวสาร
(
2) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชการกิจจานุเบกษา
รวมทั้งการจัดพิมพและการเผยแพร
(
3) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาประเภทขอมูลขาวสารที่ไม
ตองเผย หรือขอมูลขาวสารที่เปนความลับของราชการ
(
4) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของขอมูลขาวสารที่ควรจัดเก็บไวที่องคการ
บริหารสวนตําบล หรือสงไปยังหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่กําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
(
5) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและปรับปรุงขอมูลขาวสารตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ หรือขอมูลขาวสารอื่นที่เปนประโยชนตอราชการ
(
6) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารกับสวนราชการ

-2(
ระเบียบนี้
(
มอบหมาย
(
(

7) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการตาม
8) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใดๆ ตามที่คณะกรรมการ
9) เชิญบุคคลใดมาสอบถามหรือใหชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร
10) ดําเนินงานอื่นใดตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 9
(ลงชื่อ)

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

(นายอินศร บุญสาง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม
ที่ 30 / 2563
เรื่อง แตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสาร ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม
------------------เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม เปนไปดวย
ความเรียบรอย ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา 9 โดยใหมีขอมูลขาวสาร
ของทางราชการอยางนอยตามที่กําหนดไว สามารถใหประชาชนตรวจดูได องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม
จึงแตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสาร ดังรายชื่อตอไปนี้
1. นางสิริญานี กันแมน
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
2. นายฉัตรชัย บุญรินทร ตํา
แหนง นักทรัพยากรบุคคล
3. นายเลิศศักดิ์ ถิระโคตร ตํา
แหนง นักปองกันฯ
4. นางจินตนา ศรีเมือง ตํา
แหนง นักจัดการงานทั่วไป
5. นางสาวอิงอร วรรณา
ตําแหนง ผูชวยธุรการ
6. นางสาวอภัสรา พรมโลกา ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะหฯ
ใหเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(
1) จัดระบบขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา
9 เพื่อใหประชาชนสามารถคนหาขอมูลขาวสารไดเอง ในสํานักงานอบต. และเว็บไซตอบต.
(
2) จัดทําสมุดทะเบียนสําหรับผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสาร ชวยเหลือแนะนําผูมาขอขอมูลขาวสาร
(
3) การทําสําเนาหรือสําเนาที่มีคํารับรองความถูกตองสําหรับขอมูลขาวสารที่จัดไวใหประชาชนเขา
ตรวจดูใหแกผูขอ
(
4) กรณีการขอขอมูลขาวสารตามมาตราอื่นๆ ซึ่งไมมีในศูนยขอมูลขาวสารใหสงคําขอไปยัง
หนวยงานเจาของเรื่องพิจารณา
(
5) กรณีเปนขอมูลขาวสารของหนวยงานอื่นใหคําแนะนําใหไปขอ ณ หนวยงานนั้น
(
6) อํานวยความสะดวกดวยการ ประสานงาน การแจงนัดหมาย การมอบสําเนาขอมูลขาวสารตาม
(4) ใหแกผูขอ
(
7) ดําเนินการอื่นใดตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย
(
8) รายงานผลการดําเนินการของศูนยขอมูลขาวสารใหผูบังคับบัญชาและนายกองคการบริหารสวน
ตําบลทราบทุกรายไตรมาส
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
(ลงชื่อ)

(นายอินศร บุญสาง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม

