คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองแก
ที่ 328/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำร และเจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองแก
------------------อาศั ย อ านาจตามมาตรา 9 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ.2540
ประกอบระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2558 ข้อ5 ข้อ6
ข้อ11 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก จึงขอยกเลิกคาสั่งฯ ที่127 /2565 และขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก ประกอบด้วย
บุคคลดังต่อไปนี้
คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองแก
1. นายสมคิด จูงวงษ์สุข
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ จันทรัตนันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
3. นายอนุชา แผดศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล กรรมการ
5. นายนรินทร์ จักกิตติ
ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
6. นางอมรรัตน์ นามบุรี
ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
7. นางสาวพัชรี อาภัยบุญ
ครู ศศ.2
กรรมการ
8. นายกิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์
หัวหน้าสานักปลัด
เลขานุการ
9. นายศวีระ กาญจนากร
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
ผช.เลขานุการ
/ผู้ประสานงาน สขร.
ให้คณะกรรมกำรมีอำนำจดังต่อไปนี้
(1) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาตและการ
บริการข้อมูลข่าวสาร
(2) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชการกิจจานุเบกษา
รวมทั้งการจัดพิมพ์และการเผยแพร่
(3) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสารที่ไม่
ต้องเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ
(4) ให้ ค าแนะน าหรื อเสนอความเห็ น เกี่ยวกั บประเภทของข้ อมูล ข่า วสารที่ ควรจัด เก็บไว้ ที่
องค์การบริหารส่วนตาบล หรือส่งไปยั งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่
กาหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(5) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทาและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ หรือข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ
(6) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับส่วนราชการ
(7) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดาเนินการตาม
ระเบียบนี้
(8)แต่งตั้ง...
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(8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใดๆ ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
(9) เชิญบุคคลใดมาสอบถามหรือให้ชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
(10) ดาเนินงานอื่นใดตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย
ให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจาส่วนกอง/งาน มีหน้าที่ในส่วนของการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
ให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้
สำนักปลัด
1. นายศวีระ กาญจนากร
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
2. นายธีรพล เหรียญทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชานาญงาน
3. นางสาวศศิพัชร์ คงทอง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
4. นางกัญญาภรณ์ ชาญตะบะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
5. นางเกษร จักกิตติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กองคลัง
1. นางทิพวรรณ จินตกสิกรรม
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
2. นางสาวจุรีภรณ์ เปรมจิตร์
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
3. นางพลอยนิศา วราหไพฑูรย์
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
กองช่ำง
1. นายชัยฤกษ์ สุขกรณ์
นายช่างโยธาชานาญงาน
2. นางสิริพงษ์ วราหไพฑูรย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
3. นางโสธญา เชื้อกสิการ
พนักงานจ้างเหมา
กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
1. นางสาวพัชรี อาภัยบุญ
ครู คศ.2
2. นางสุรีรัตน์ กลายสุข
ครู คศ.1
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจาส่วนกอง/งาน มีหน้าที่ ดังนี้
(1) ดาเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประสานงาน เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และระเบียบองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองแก ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560 หรืออื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
(2) รวบรวมข้อมูลข่าวสารในส่วนการงานที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ในความรับผิดชอบ
นาส่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร เพื่อเผยแพร่หรือบริการ เพื่อตรวจดูและศึกษาค้นคว้า
ตลอดจนจัดทาสาเนาข้อมูลข่าวสาร
และเพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2549 ในส่วนของการบริการประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที่มาติดต่อขอข้อมูลหรือคาแนะนา
จึงแต่งตั้ง

ให้มี...
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ให้มีเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก ดังต่อไปนี้
1. นายกิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์
หัวหน้าสานักปลัด
เจ้าหน้าที่กากับดูแล
2. นายศวีระ กาญจนากร
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
3. นางสาวศศิพัชร์ คงทอง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
4. นางกัญญาภรณ์ ชาญตะบะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
5. นางเกษร จักกิตติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ให้เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(1) จั ดระบบข้อมูล ข่าวสารตามกฎหมายข้อมู ล ข่าวสารของราชการ และระเบียบองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองแก ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2562 ที่หน่วยงานภายในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองแกส่งมาให้ตามระเบียบ และจัดทาบัตรดัชนีหรือบัญชี เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูล
ข่าวสาร ได้เอง
(2) จัดทาสมุดทะเบียนสาหรับผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ช่วยเหลือแนะนาผู้มาขอข้อมูล
ข่าวสาร
(3) การทาสาเนาหรือสาเนาที่มีคารับรองความถูกต้องสาหรับข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูให้แก่ผู้ขอ
(4) กรณีการขอข้อมูลข่าวสารตามมาตราอื่นๆ ซึ่งไม่มีในศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ส่งคาขอไปยัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่องพิจารณา
(5) กรณีเป็นข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอื่นให้คาแนะนาให้ไปขอ ณ หน่วยงานนั้น
(6) การประสานงาน การแจ้งนัดหมาย การมอบสาเนาข้อมูลข่าวสารตามข้อ (4) ให้แก่ผู้ขอ
(7) ดาเนินการอื่นใดตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย
(8) รายงานผลการดาเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทราบ
ทุกเดือน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2565

(นายสมคิด จูงวงษ์สุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก

