คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองแก
ที่ 127 / 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำร และเจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองแก
------------------อำศัยอำนำจตำมมำตรำ 9 แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 ประกอบ
ระเบียบองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองแก ว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2558 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 11
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองแก จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำร และเจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองแก ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองแก
1. นำยสมคิด จูงวงษ์สุข
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ประธำนกรรมกำร
2. นำงอำไพ จูงวงษ์สุข
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองประธำนฯ
3. นำยสมควร เพ็ญเขตร์กิจ
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองประธำนฯ
3. นำยศรำวุฒิ จันทรัตนันท์
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
กรรมกำร
4. นำยดำรงค์ศักดิ์ สมถะธัญกรณ์ ประธำนสภำ อบต.หนองแก
กรรมกำร
5. นำยนรินทร์ จักกิตติ
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
กรรมกำร
6. นำงอมรรัตน์ นำมบุรี
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
กรรมกำร
7. นำอนุชำ แผดศรี
รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เลขำนุกำร
8. นำยศวีระ กำญจนำกร
นักพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
ผช.เลขำนุกำร
/และผู้ประสำนงำน สขร.
ให้คณะกรรมกำรมีอำนำจดังต่อไปนี้
(1) เสนอนโยบำยหรือมำตรกำรเกี่ยวกับกำรบริหำร กำรจัดระบบ กำรขอ กำรอนุญำตและกำร
บริกำรข้อมูลข่ำวสำร
(2) ให้คำแนะนำหรือเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่ำวสำรที่ลงพิมพ์ในรำชกำรกิจจำนุเบกษำ
รวมทั้งกำรจัดพิมพ์และกำรเผยแพร่
(3) ให้คำแนะนำหรือเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำประเภทข้อมูลข่ำวสำรที่ไม่
ต้องเผย หรือข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นควำมลับของรำชกำร
(4) ให้คำแนะนำหรือเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลข่ำวสำรที่ควรจัดเก็บไว้ที่องค์กำร
บริหำรส่วนตำบล หรือส่งไปยังหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐที่กำหนดในพระ
รำชกฤษฎีกำตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
(5) ให้คำแนะนำหรือเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรจัดทำและปรับปรุงข้อมูลข่ำวสำรตำมระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ หรือข้อมูลข่ำวสำรอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อรำชกำร
(6) ให้คำแนะนำหรือเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรเชื่อมโยงข้อมูลข่ำวสำรกับส่วนรำชกำร
(7) ให้คำแนะนำหรือเสนอควำมเห็นในกรณีที่มีปญญหำและอุปสรรคเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรตำม
ระเบียบนี้
/(8).....
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(8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะทำงำนเพื่อปฏิบัติกำรในเรื่องใดๆ ตำมที่คณะกรรมกำร
มอบหมำย
(9) เชิญบุคคลใดมำสอบถำมหรือให้ชี้แจงแสดงควำมเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่ำวสำร
(10) ดำเนินงำนอื่นใดตำมที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลมอบหมำย
ให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจาส่วนการงาน และมีหน้าที่ในส่วนของการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
สานักงานปลัด
1.นำยศวีระ กำญจนำกร
นักพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
2.นำงอิทธิยำ คล่ำเงิน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
3.นำยธีรพล เหรียญทอง
เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยชำนำญงำน
4.นำงสำวศศิพัชร์ คงทอง
ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน
5.นำงกัญญำภรณ์ ชำญตะบะ
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี
6.นำงเกษร จักกิตติ
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร
กองคลัง
1.นำงทิพวรรณ จินตกสิกรรม
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
2.นำงสำวจุรีภรณ์ เปรมจิตร์
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำร
3.นำงพลอยนิศำ วรำหไพฑูรย์
เจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้
4.นำงสำวกุสุมำ สมพงษ์
พนักงำนจ้ำงเหมำ
กองช่าง
1.นำยชัยฤกษ์ สุขกรณ์
นำยช่ำงโยธำชำนำญงำน
2.นำงสิริพงษ์ วรำหไพฑูรย์
ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ
3.นำงโสธญำ เชื้อกสิกำร
พนักงำนจ้ำงเหมำ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1.นำงสำวพัชรี อำภัยบุญ
ครู คศ.2
2.นำงสุรีรัตน์ กลำยสุข
ครู คศ.1
3.นำงสำวรุ่งทิวำ ปิยวัฒนสิน
ครูผู้ดูแลเด็ก
4.นำงวิไลลักษณ์ ศรีแจ่ม
ครูผู้ดูแลเด็ก
5.นำงนพเก้ำ จันทร์กรณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
6.นำยวศิน บุญเพียร
ครูผู้ดูแลเด็ก
7.นำงสำวธนิสรำ สุพลจิตร์
พนักงำนจ้ำงเหมำ
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบประจำส่วนกำรงำน มีหน้ำที่ ดังนี้
(1) ดำเนินกำรตรวจสอบ ติดตำม ประสำนงำน เกี่ยวกับข้อมูลข่ำวสำรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบให้
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 และระเบียบองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
หนองแก ว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2560 หรืออื่นๆ ตำมที่เห็นสมควร
(2) รวบรวมข้อมูลข่ำวสำรในส่วนกำรงำนที่ได้ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และอยู่ในควำมรับผิดชอบ
นำส่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรข้อมูลข่ำวสำร เพื่อเผยแพร่หรือบริกำร เพื่อตรวจดูและศึกษำค้นคว้ำ
ตลอดจนจัดทำสำเนำข้อมูลข่ำวสำร
และเพื่อให้กำรปฏิบัติตำมระเบียบองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองแก ว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ. 2549 ในส่วนของกำรบริกำรประชำชนหรือหน่วยงำนอื่นที่มำติดต่อขอข้อมูลหรือคำแนะนำ
จึงแต่งตั้ง
/ให้......
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ให้มีเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก ดังต่อไปนี้
1.นำยศวีระ กำญจนำกร
นักพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
2.นำงอิทธิยำ คล่ำเงิน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
3.นำงสำวศศิพัชร์ คงทอง
ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน
4.นำงกัญญำภรณ์ ชำญตะบะ
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี
5.นำงเกษร จักกิตติ
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร
ให้เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(1) จัดระบบข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร และระเบียบองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลหนองแก ว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2562 ที่หน่วยงำนภำยในองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
หนองแกส่งมำให้ตำมระเบียบ และจัดทำบัตรดัชนีหรือบัญชี เพื่อให้ ประชำชนสำมำรถค้นหำข้อมูลข่ำวสำร
ได้เอง
(2) จั ดทำสมุดทะเบี ย นส ำหรับผู้ มำขอตรวจดู ข้อมูล ข่ำวสำร ช่ว ยเหลื อแนะนำผู้ มำขอข้อมู ล
ข่ำวสำร
(3) กำรทำสำเนำหรือสำเนำที่มีคำรับรองควำมถูกต้องสำหรับข้อมู ลข่ำวสำรที่จัดไว้ให้ประชำชน
เข้ำตรวจดูให้แก่ผู้ขอ
(4) กรณีกำรขอข้ อมูล ข่ำวสำรตำมมำตรำอื่นๆ ซึ่งไม่มีในศูนย์ข้อมูล ข่ำวสำรให้ ส่งคำขอไปยัง
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องพิจำรณำ
(5) กรณีเป็นข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนอื่นให้คำแนะนำให้ไปขอ ณ หน่วยงำนนั้น
(6) กำรประสำนงำน กำรแจ้งนัดหมำย กำรมอบสำเนำข้อมูลข่ำวสำรตำมข้อ (4) ให้แก่ผู้ขอ
(7) ดำเนินกำรอื่นใดตำมที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลมอบหมำย
(8) รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทรำบ
ทุกเดือน
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 10 มกรำคม 2565 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2565
(ลงชื่อ)
( นำยสมคิด จูงวงษ์สุข )
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองแก

