
 
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

เรื่อง การด าเนนิการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

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

  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล โดยจัด

ให้มีการน าลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอ  

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีหน่วยงาน

สังกัดระดับส านัก/กอง จัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่ าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 ดังน้ี 

  (1) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ 

   1. นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลและรองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 

   2. ประธานและรองประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล 

   3. สมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

   4. พนักงานสว่นต าบล สังกัดองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

   5. ลูกจ้างประจ า สังกัดองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว  

   6. พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

   7. บุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีป้า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การ

บรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

   8. คู่สัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บรหิารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 

  (2) ประเภทของระบบข้อมูลขา่วสารสว่นบุคคล   

   1. ข้อ 1-3 ตาม (1) สมุดทะเบียนประวัต ิ

   2. ข้อ 4-6 ตาม ( 1) สมุกประวัต ิ/ ก.พ.7 / บัตรประวัติ / แฟใ้ประวัติ 

   3. ข้อ 7-8 ตาม (1) ทะเบียนภาษีต่าง ๆ ใบเสร็จรับเงิน ฎีกาเบิกจ่ายและ

สัญญาจา้งต่าง ๆ  

  (3) ลักษณะการใช้ขอ้มูลตามปกติ 

   1. ข้อ 1 ตาม (1) ใช้ในการบรหิารกิจการขององค์การบรหิารสว่นต าบล 
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   2. ข้อ 2-3 ตาม (1) ใช้ในการควบคุมดูแลตรวจสอบการท างานของนายก

และรองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

   3. ข้อ 4-6 ตาม (1) ใช้ในการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารสว่นต าบล

ท่าวังพร้าว 

   4. ข้อ 7-8 ตาม (1) ใช้ในการบริหารงานทางการเงิน การคลัง ใช้ในการเบิก

จ่ายเงินให้กับคู่สัญญา และใช้เป็นหลักฐานในการเรียกเก็บภาษีต่าง ๆ การประเมินภาษี และการก

ระมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณขององค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

  (4) วิธีการขอตรวจดูขอ้มูลข่าวสาร 

   1. ข้อ 1-3 ตาม (1) กรอกแบบฟอร์มค าขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร โดย

นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าวเป็นผูพิ้จารณาอนุญาต 

   2. ข้อ 4-6 ตาม (1) กรอกแบบฟอร์มค าขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร โดย

นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าวเป็นผูพิ้จารณาอนุญาต 

   3. ข้อ 7-8 ตาม (1) กรอกแบบฟอร์มค าขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร โดย

นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าวเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

  (5) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

   1. ข้อ 1-3 ตาม(1) ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังนี้ 

   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยการย่ืนค าร้อง พร้อมทั้งแนบส าเนาเอกสาร

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง และขออนุมัติจากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไป 

   2. ข้อ 4-6 ตาม (1) ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังนี้ 

    2.1 การแก้ไขวัน เดอืน ปีเกิด ปฏิบัตติามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าดว้ยการแก้ไขวัน เดอืน ปีเกิด ในทะเบียนประวัตขิ้าราชการ พ.ศ. 2548 

    2.2 การแก้ไขเพิ่มเติมรายการใน ก.พ.7 มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

     2.2.1 รายการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมที่จะต้องแจ้งให้

องค์การบรหิารสว่นต าบลทราบ หรือ บันทึกใน ก.พ.7  ดังนี ้

     -  การเพ่ิมวุฒิการศึกษา ใช้หลักฐานส าเนาประกาศนียบัตร 

ปรญิญาบัตร และส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จ านวน 3 ชุด 

     -  การเปลี่ยนช่ือตัว – ช่ือสกุล ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลง โดย

แนบส าเนาเอกสารหลักฐานใบเปลี่ยนช่ือตัว – ช่ือสกุล พร้อมกับแนบแบบ ท.ร.14   (ส าเนาทะเบียน

บ้าน ) จ านวน 3  ชุด 
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     -  การเพ่ิมเติมรายการอื่น ๆ เช่น การได้รับคัดเลือกเป็น

พนักงานดเีดน่ เป็นต้น ให้สง่ส าเนาใบประกาศหรือหลักฐานอื่น ๆ จ านวน  1 ชุด 

     2.2.2 เอกสารหลักฐานที่ส่งให้องค์การบริหารส่วนต าบล     

ท่าวังพร้าวต้องรับรองส าเนาถูกต้อง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ          

พ.ศ. 2526 ข้อ 31  ทุกคร้ัง 

   3. ข้อ 7-8 ตาม (1) ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังนี้ 

   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยย่ืนค าร้อง พร้อมทั้งแนบส าเนาเอกสารหลักฐาน

ที่เกี่ยวข้อง และขออนุมัติจากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รีบผิดชอบด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไป 

  (6) แหลง่ที่มาของข้อมูล 

   1. ข้อ 1-3 ตาม (1) เจ้าของประวัติ 

   2. ข้อ 4-6 ตาม (1) เจ้าของประวัติ / ค าสั่งแตง่ต้ัง ยา้ย เลื่อนขั้นเงินเดอืน 

   3. ข้อ 7 ตาม (1) การส ารวจและการย่ืนแบบการเสยีภาษี 

   4. ข้อ 8 ตาม (1) จากสัญญาจ้าง   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่   6  เดอืน  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕63 

 

 

             (นายธนวัฒน์  สงิห์กันฑ์) 

                        นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

 

 

 

 

 

 

 

 


