การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
คําสั่ง พ. ที่ 093 /๒๕61
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน ขอมูลขาวสารของราชการ
(กฟจ.นครราชสีมา)

..................................................................
เพื่อใหการดํ าเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปน ไปดวยความ
เรียบรอยสามารถอํานวยความสะดวกดานการบริการขอมูลขาวสารของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
ใหแกประชาชนผูมารับบริการไดรับความสะดวก ถูกตองตามหลักการ “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน”
สนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย จึงขอยกเลิกคําสั่งที่ พ.ที่ 002/2560 และแตงตั้งคณะกรรมการและ
คณะทํางาน ขอมูลขาวสารของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาใหม ดังนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบดวย
1.1
1.2
1.3
1.4

นายศรีธร
นายผดุงชัย
นายวัฒนา
นายประวิทย

ญาณะนันท
โกณานนท
สมบรูณสุข
ทวีศักดิ์

ผจก.กฟจ.นม.
รจก.(ท) กฟจ.นม.
รจก.(ล) กฟจ.นม.
รจก.(อ) กฟจ.นม.

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หนาที่และความรับผิดชอบ
- ใหการสนับสนุนและใหคําปรึกษาในการดําเนินงานดานขอมูลขาวสารฯ ของ กฟจ.นครราชสีมา
๒. คณะกรรมการอํานวยการศูนย พรบ.ขอมูลขาวสาร ในการปฎิบัติงานตาม พรบ.ขอมูลขาวสารฯ
2.1 นายผดุงชัย
โกณานนท
รจก.(ท) กฟจ.นม.
ผูอํานวยการศูนยฯ
2.2 นายวัฒนา
สมบรูณสุข
รจก.(ล) กฟจ.นม.
กรรมการศูนยฯ
2.3 นายประวิทย
ทวีศักดิ์
รจก.(อ) กฟจ.นม.
กรรมการศูนยฯ
2.4 นางชื่นจิตต
เปรมาสวัสดิ์ นบท.10 กฟจ.นม.
เลขานุการศูนยฯ
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
- ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตางๆ ใหปฏิบัติตาม พรบ.ขอมูลขาวสารฯ เพื่อใหเกิด
ประโยชน ไดรับความสะดวกตอผูบริหาร พนักงาน และผูมาขอรับบริการขอมูลขาวสารฯ
3. คณะกรรมการ ประจําศูนย ขอมูลขาวสาร กฟจ.นครราชสีมา
2.1 นายวัฒนา
สมบรูณสุข
รจก.(ล) กฟจ.นม.
2.2 นายกษฏา
พูลจําปา
ผชน.8 กฟจ.นม
2.3 นายชัยวัฒน
จุลรัษเฐียร
หผ.คพ.กฟจ.นม.
2.4 นายธวัชชัย
พิไชยแพทย หผ.ปบ.กฟจ.นม.

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2.5 นายสมศักดิ์
2.6 นายรวิภาส
2.7 นายสําเริง
2.8 นางรัชสณา
2.9 นางสาวศิรินทิพย
2.10 นายอําพร

พันชนะ
ไกรยูรเสน
ทาสันเทียะ
วงศทองดี
พรหมเรศ
ศรีลา

หผ.กส. กฟจ.นม.
กรรมการ
หผ.วต. กฟจ.นม.
กรรมการ
หผ.บค. กฟจ.นม.
กรรมการ
หผ.บป. กฟจ.นม.
กรรมการ
หผ.บห. กฟจ.นม. กรรมการและเลขานุการ
พพค.6 กฟจ.นม. กรรมการและผูชวยเลขาฯ

มีหนาที่และความรับผิดชอบ
- ประสานงานในสวนงานตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานของคณะทํางานฯและเจาหนาที่
ประจําศูนยขอมูลขาวสารสามารถดําเนินการไดดวยความเรียบรอย เพื่อใหเกิดประโยชนและ
ความสะดวกตอผูขอรับบริการขอมูลขาวสาร
- นําเสนอขอมูลของ กฟภ. ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อขออนุมัติ
จัดเก็บที่หองศูนยขอมูลขาวสารและบนเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสารของ กฟจ.นครราชสีมา
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะทํางานฯและเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสาร
ใหสามารถดําเนินการไดดวยความเรียบรอย เพื่อใหเกิดประโยชนและความสะดวกตอ
ผูรับบริการขอมูลขาวสาร
- กําหนดแนวทาง,แผนการพัฒนาศูนยขอมูลขาวสาร,วางแผนและขยายผลการดําเนินงาน
ใหครอบคลุมหนวยงานในสังกัด
- ใหการสนับสนุนบุคลากร,เครื่องมือ,อุปกรณและอื่นๆ สําหรับจัดตั้งและรองรับการ
ดําเนินการของศูนยขอมูลขาวสาร
คณะทํางานประจําศูนยประกอบดวย
1.
นางนภาวรรณ สิริพัฒนผล
2.
นางรัตนา
มวงนางรอง
3.
นายภานุทรรศน โสภาศรีจันทร
4.
นายจําลักษณ ศรีสวัสดิ์
.5.
นายเรืองชัย
พิพัฒนเยาวกุล

พบช.7 กฟจ.นม. ประจําศูนยวันจันทร

พบช.7 กฟจ.นม. ประจําศูนยวันอังคาร
พชง.5 ผบค.นม. ประจําศูนยวันพุธ
พชง.6 ผวต.นม. ประจําศูนยวันพฤหัสบดี
หผ.มต กฟจ.นม. เลขาฯ/ประจําศูนยวันศุกร

มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
- ปฏิบัติงานประจําศูนยขอมูลขาวสารเพื่อใหบริการขอมูลขาวสารแกผูขอใชบริการ
- ประชาสัมพันธขอมูลศูนย พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบ
- สรุปผลการดําเนินการและประเมินผลการใหบริการศูนยขอมูลขาวสารของ กฟจ.
นครราชสีมา รายงานเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทุกเดือน และรายงาน กฟฉ.3 ทุกไตรมาส
4. คณะทํางานฝายสนับสนุนขอมูล ประกอบดวย
4.1 นายประวิทย
ทวีศักดิ์
4.2 นางรัชสณา
วงศทองดี
4.3 นายสมศักดิ์
พันชนะ
4.4 นางสาวอัชลีย
นอมธรรม
4.5 นายเรืองชัย
พิพฒ
ั นเยาวกุล
4.6 นายประเทศ
ศรีพงษ

รจก.(อ) กฟจ.นม.

หผ.บป. กฟจ.นม
หผ.กส. กฟจ.นม.
ชผ.คพ. กฟจ.นม.
หผ.มต. กฟจ.นม.
นตก.6 กฟจ.นม.

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

4.7 นางสุรัตน
4.8 นายอิศเรศ
4.9 นายสําเริง
4.10 นางดาวใจ

ธีระวาส
เลิศอิสราลักษณ
ทาสันเทียะ
พุฒตาลดง

ชผ.บป. กฟจ.นม.
นทน.5 กฟจ.นม.
หผ.บค. กฟจ.นม.
พพค.6 กฟจ.นม.

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางาน,ชวยเลขานุการ

มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
- จัดทําขอมูลของ กฟภ.ตาม พ.ร.บ ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- รวบรวมและตรวจสอบขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของทุกเดือน นําเสนอ คณะกรรมการอํานวยการ
ศูนย พรบ.ขอมูลขาวสาร เพื่อขออนุมัติจัดเก็บที่หองศูนยขอมูลขาวสารและบนเว็บไซตศูนย
ขอมูลขาวสารของ กฟจ.นครราชสีมา
- จัดเก็บขอมูลที่หองศูนยขอมูลขาวสารและบนเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสารของ กฟจ.นครราชสีมา
ทั้งนี้ใหหัวหนาคณะทํางานสามารถแตงตั้งคณะทํางานเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม รวมทั้ง
การเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของรวมหารือ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคตามกรอบแนวทางปฏิบัติแหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ...........26 ธันวาคม 2561..........................

(นายศรีธร ญาณะนันท)
ผูจัดการ
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

ที่ ฉ.3 นม.(บห.)7198
เรียน รจก.(ท.,ล.,อ.) นบท.10, ผชน.8,หผ.ทุกแผนก,คณะกรรมการและคณะทํางานทุกทาน
เพื่อทราบดําเนินการตอไป

(นายศรีธร ญาณะนันท)
ผจก.กฟจ.นม

