คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
ที่ 753/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
-----------------------ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ นั้น
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และเพื่อให้ เกิดความ
โปร่งใสในการบริหารราชการ โดยประชาชนสามารถรับรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐ และ
สามารถแสดงความคิดเห็ นหรือใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง จึง ขอยกเลิ กคาสั่ งที่ 600 / ๒๕๕9 ลงวันที่ 29
กันยายน 2559 โดยขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม ดังนี้
คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม ประกอบด้วย
1. นายวีรศักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีคมสัน
3. นางสุจินดา
4. นางสาวดารารัตน์
5. นางสาวพิชาพร
6. นางสาวรชต

ธรรมปัญโญ
สุทธะชัย
อิ่นคา
เชื้อเมืองพาน
มังคะละ
จิตนารินทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม ประธาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
รองประธาน
หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. เสนอนโยบายหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาตและการ
บริการข้อมูลข่าวสาร
2. ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้ง
การจัดพิมพ์และการเผยแพร่
3. ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้อง
เผย หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ
4. ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทาและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ หรือข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ
5. ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารของราชการกับหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน
6. ให้ คาแนะนาหรื อเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดาเนินการตาม
ระเบียบนี้
7. ดาเนินงานอื่นใดตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงามมอบหมาย
/เจ้าหน้าที่...

- 2 เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม ประกอบด้วย
1. นางสาวธัญวรัตน์
2. นางพัชรีภรณ์
3. นายกิตติ
4. นางอาพร

ตาสาย
ไชยยา
เชื้อเมืองพาน
ชัยชะนาญ

เจ้าพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
คนงานทั่วไป

ให้เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่หน่วยงาน
ภายในองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม ส่งมาให้ตามระเบียบ และจัดทาบั ตรดัชนีหรือบัญชี เพื่อให้ประชาชน
สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้เอง
2. จัดทาสมุดทะเบียนสาหรับผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ช่วยเหลือแนะนาผู้มาขอข้อมูลข่าวสาร
3. การทาสาเนาหรือสาเนาที่มีคารับรองความถูกต้องสาหรับข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูให้แก่ผู้ขอ
4. กรณีการขอข้อมูลข่าวสารอื่น ซึ่งไม่มีอยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ให้ส่งคาขอไปยังหน่วยงานเจ้าของ
เรื่องเป็นผู้พิจารณา
5. กรณีเป็นข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอื่นให้คาแนะนาให้ไปขอ ณ หน่วยงานนั้น
6. ดาเนินการอื่นใดตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงามมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
ที่ 754 / 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
-----------------------ตามที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดอยงาม ได้ มี ค าสั่ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดอยงาม
ที่ 753/2562 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมบริหารข้อมูลข่าวสาร ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดอยงาม แล้วนั้น
ทั้งนี้ เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสในการบริห ารราชการ โดยประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร
เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การต่ า งๆ ของรั ฐ และสามารถแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ใช้ สิ ท ธิ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 องค์การบริหารส่ วนตาบลดอยงาม จึงขอยกเลิกคาสั่ง
ที่ 659 / ๒๕59 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 โดยขอแต่งตั้งคณะทางานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดอยงาม ดังนี้
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2. หัวหน้าสานักปลัด
3. ผู้อานวยการกองคลัง
4. ผู้อานวยการกองช่าง
5. ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
6. นักวิชาการสอบภายใน
7. เจ้าพนักงานธุรการ

ประธานคณะทางาน
รองประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน/เลขานุการ

ให้คณะทางานฯ ให้มีหน้าที่ ดังนี้
1. สนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2. จัดทาและพิจารณาปรับปรุงแผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

