ประกาศเทศบาลตาบลชนแดน
ที่ 113 /๒๕62
เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
*****************************************
ด้วยเทศบาลตาบลชนแดน อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้พิจารณาจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการขึ้น ณ สานักงานเทศบาลตาบลชนแดน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้บริการ
ประชาชนด้านข้อมูลข่าวสาร สามารถค้นคว้า ตรวจสอบการดาเนินงานได้อย่างโปร่งใส มีโอกาสในการรับข้อมูล
สามารถแสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิทางการเมืองได้ถูกต้องกับความเป็นจริง
เพื่อให้การบริการ การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลชนแดน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในการรับรองสิทธิของประชาชน ในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานภาครัฐ
อาศัยความตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข้อ 4
แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจ และข้อ 9 แห่งระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2532 เทศบาลตาบล
ชนแดน จึงประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้
จึงขอประกาศให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายประวิทย์ ฉัตรศรีสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตาบลชนแดน

คาสั่งเทศบาลตาบลชนแดน
ที่ 114 /๒๕62
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลชนแดน
*********************
เพื่อให้การบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ที่อยู่ ใ นความรั บผิ ดชอบของเทศบาลตาบลชนแดนเปนนไปด้ว ยความเรียบร้อย รวดเรวว และมีประสิ ทธิา าพ
ถูกต้องตามกฎหมายและระเบี ย บของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลชนแดน ดังนี้
1. นายกเทศมนตรีตาบลชนแดน
ประธานคณะกรรมการ
2. ปลัดเทศบาลตาบลชนแดน
รองประธานกรรมการ
3. รองปลัดเทศบาล
กรรมการ
4. หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
6. ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
กรรมการ
7. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
8. ผู้อานวยการกองการศึกษา
กรรมการ
9. รก.ผู้อานวยการกองสวัสดิการ
กรรมการ
10. หัวหน้าฝ่ายธุรการ
กรรมการและเลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลชนแดน มีหน้าที่ ดังนี้
1. เสนอนโยบายหรื อ มาตรการเกี่ ยวกั บการบริ ห าร การจั ดระบบ การขอ การอนุญาต
และการบริหารข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลชนแดน
2. ให้ คาแนะน าหรื อเสนอความเหว นเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสารที่ ล งพิมพ์ใ นราชกิจจานุเบกษา
รวมทั้งการจัดพิมพ์และการเผยแพร่
3. ให้คาแนะนาหรือเสนอความคิดเหวนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเาทข้อมูลข่าวสาร
ที่ไม่ต้องเปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่เปนนความลับของราชการ
4. ให้ คาแนะน าหรื อเสนอความเหว นเกี่ ยวกั บประเาทของข้ อมู ล ข่า วสารที่ ค วรจั ดเกว บไว้ ที่
เทศบาล หรื อ ส่ ง ไปยั ง หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ กรมศิ ล ปากร หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ที่ ก าหนดใน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
5. ให้คาแนะนาหรือเสนอความเหวนเกี่ยวกับการจัดทาและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ หรือข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่เปนนประโยชน์ต่อราชการ
6. ให้ ค าแนะน าหรื อ เสนอความเหว น เกี่ ย วกั บ การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ข่ า วสารกั บ ส่ ว นราชการ
และเอกชน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ปนนต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายประวิทย์ ฉัตรศรีสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตาบลชนแดน

คำสั่งเทศบำลตำบลชนแดน
ที่ 115 /๒๕62
เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
********************************************
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรั ฐ ต้ องจั ด ให้ มี ข้อ มูล ข่ าวสารของราชการอย่า งน้ อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ใ ห้ ประชาชนเข้ าตรวจดูไ ด้
ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัด
ให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทาการของหน่วยงานภาครัฐโดยเรียกสถานที่จัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลข่าวสารว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร นั้น
เทศบาลตาบลชนแดน ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ บริเวณห้องข้อมูลข่าวสาร
สานักงานเทศบาลตาบลชนแดน ชั้นที่ 1 ตาบลชนแดน อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายประวิทย์ ฉัตรศรีสุวรรณ
นายศุวิเชษฐ ยี่ภู่ศรี
นางมะลิ นาคคล้าย
นางสาวพรรณา เอมอู่สิน
นายสิทธชัย วิชัยธนพัฒน์
นายสุรชาติ เมืองเป้
นางฐานิต สิงห์เวียง
นางสาววาสนา เทียมศร
นายพิชัย ภิบาลศิลป์

นายกเทศมนตรีตาบลชนแดน
หัวหน้าศูนย์
ปลัดเทศบาลตาบลชนแดน
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
รองปลัดเทศบาล/รก.ผู้อานวยการกองคลัง เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
หัวหน้าสานักปลัด
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
ผู้อานวยการกองช่าง
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข ฯ
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
ผู้อานวยการกองการศึกษา
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
รก.ผู้อานวยการกองสวัสดิการ
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
นักบริหารงานทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ

โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. รับผิดชอบการดาเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยจัดสถานที่และเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกาหนด ได้แก่มาตรา 7 มาตรา 9 ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน โดยศึกษารายละเอียด
ได้จากคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้
ให้จัดทาดัชนีข้อมูลข่าวสาร และจัดแฟ้มข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าตรวจสอบเบื้องต้นด้วยความสะดวก ณ
สถานที่จัดตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
2. เผยแพร่ข้อมูลประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของส่วนราชการ ที่หัวหน้าส่วน
ราชการลงนามแล้วให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ในอย่างน้อยในเว็บไซต์ของส่วนราชการ ในระบบจัดซื้อจัดจ้างและ
รายงานผลของจังหวัด โดยให้ประชาชนตรวจสอบได้อย่างน้อย 1 ปี
/3.เผยแพร่ข้อมูล....

-23. เผยแพร่ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ให้จังหวัดทราบในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
และรายงานผลของจังหวัดเป็นประจาทุกเดือน
4. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามข้อ 1 ให้ส่งดัชนีข้อมู ลข่าวสาร และข้อมูลข่าวสารเฉพาะ
มาตรา 9 ไปที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดเพื่อเผยแพร่ด้วย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่จังหวัดกาหนด
5. ให้ บริ การข้อมูลข่าวสารในศูนย์ข้อมูล ข่าวสารโดยให้ดาแนะนา ช่ว ยเหลื อในการค้นหา
ข่าวสารให้ประชาชน
6. บันทึกสถิติของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการและรายงานผลให้จังหวัดทราบเป็นประจาภายใน
เดือนกันยายนของปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม

พ.ศ. ๒๕62

(นายประวิทย์ ฉัตรศรีสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตาบลชนแดน

คาสั่งเทศบาลตาบลชนแดน
ที่ 116 /๒๕62
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลชนแดน
****************************************************
ตามที่เทศบาลตาบลชนแดนได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลชนแดน เพื่ อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ขอตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นั้น
เนื่องจากมีข้อมูลข่าวสารบางประเภท บางรายการที่มีผู้ประสงค์ขอข้อมูลอยู่ในข่ายที่ต้อง
วินิจ ฉัย ว่าสมควรเปิดเผยหรื อไม่ หรื อการเปิดเผยข้อมูล นั้นจะเกิดผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลประการใด
หรือไม่ อย่างไร ดังนั้น เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลบางประการ แก่บุคคลทั่วไปเป็นไปด้วยความรอบคอบและ
ไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือเจ้าของข้อมูลนั้น จึงอาศัยแนวทางตามมาตรา 35 และมาตรา 36 แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลตาบลชนแดน ประกอบด้วย
1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายประวิทย์ ฉัตรศรีสุวรรณ
นายศุวิเชษฐ ยี่ภู่ศรี
นางมะลิ นาคคล้าย
นางสาวพรรณา เอมอู่สิน
นายสิทธชัย วิชัยธนพัฒน์
นายสุรชาติ เมืองเป้
นางฐานิต สิงห์เวียง
นางสาววาสนา เทียมศร
นายพิชัย ภิบาลศิลป์

นายกเทศมนตรีตาบลชนแดน เป็นประธานกรรมการ
ปลัดเทศบาลตาบลชนแดน
กรรมการ
รองปลัดเทศบาล/รก.ผู้อานวยการกองคลัง กรรมการ
หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
กรรมการ
ผู้อานวยการกองการศึกษา
กรรมการ
รก.ผู้อานวยการกองสวัสดิการ
กรรมการ
นักบริหารงานทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจ ารณาวินิจ ฉัย ข้อมูลข่าวสารที่ส ามารถเปิดเผยได้ หรือมิให้ เปิดเผย หรือเปิดเผยมิได้
ตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือคาสั่งไม่รับฟังคาคัดค้านตามมาตรา 17 หรือคาสั่งไม่ยินยอมแก้ ไข
เปลี่ ย นแปลงหรื อลบข้ อมู ล ข่า วสารข้ อมูล ส่ ว นบุคคลตามมาตรา 25 แห่ งพระราชบัญญั ติข้อมูล ข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
2. วิ นิ จ ฉั ย ข้ อ มู ล ข่ า วสารบางประเภทตามประกาศเทศบาลต าบลชนแดน ให้ เ สร็ จ สิ้ น ใน
ระยะเวลาที่กาหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายประวิทย์ ฉัตรศรีสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตาบลชนแดน

