
 
 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 
ที ่ 295 / 2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำร ผู้รับผิดชอบและแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 
************************** 

ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแควอ้อม ตามมาตรา 9 มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546
ก าหนดให้หน่วยงานต่างๆ     ของรัฐได้มีการวางหลักเกณฑ์และแนวทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร   
แก่ประชาชนในเวลาที่รวดเร็วเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบริการประชาชนในการให้ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ของทางราชการ   

เพ่ือให้การบริการและด าเนินงานข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแควอ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย และ
ระเบียบของทางราชการ  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  จึงขอยกเลิกค าสั่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ที่ 278/2557  ลงวันที่  31 ตุลาคม พ.ศ.2557 เรื่อง แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ดูแลงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม และขอแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ดังนี้ 

1. คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกอบด้วย 
 1.1 นายดนัย  ขจรผล           นายกองค์การบริหารส่วนต าบล     ประธานกรรมการ 
 1.2 นางนาฏยา  เกตุแก้วเกี้ยง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
 1.3 นายปราโมทย์  ค ากลัด  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
 1.4 นางภาวนา ก าจรกิติคุณ ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
 1.4 นายชูศักดิ์  เกิดช้าง  หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ/ 
     เลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
 (1) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาตและ
การบริการข้อมูลข่าวสาร 
 (2) ให้ค าแนะน า หรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชการกิจจา
นุเบกษา รวมทั้งการจัดพิมพ์และการเผยแพร่ 
 (3) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสาร
ที่ไม่ต้องเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ 
 (4) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ควรจัดเก็บไว้ที่
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่
ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

/ (5) ให้ค าแนะน า... 



 
 (5) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดท าและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ หรือข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ  
 (6) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับส่วนราชการ 
 (7) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการด าเนินการ
ตามระเบียบนี้ 
 (8)  แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเ พ่ือปฏิบัติการในเรื่ องใดๆ ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 
 (9) เชิญบุคคลใดมาสอบถามหรือให้ชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร 
 (10) ด าเนินงานอื่นใดตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมมอบหมาย 
 
 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจ าส่วน/กอง ประกอบด้วย 
 ส านักปลัด 
 1. นายจิรยุทธ์  บรรจงสุทธิ์   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 2. น.ส.หรรษธร มารักษา   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
 3. นางชลลดา  จ าปาศรี   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 4. น.ส.จาริณี  ทองเบ็ญจวัฒน์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
 5. นายสุทธิวาทิน  ปั่นทอง   ผู้ช่วยนักวิชาการท่องเที่ยว 
 6. น.ส.อรปรียา  ฆ้องน้อย   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 กองคลัง 
 1. น.ส.พีระนันต์  นาคะวะรัง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
 2. น.ส.นภัสวรรณ  ขจรผล   เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
 กองช่าง 
 1. นายปราโมทย์  ค ากลัด   รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง 
 2. น.ส.นันทิตา  รัตนศิธร   พนักงานจ้างทั่วไป 
 

 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจ าส่วน/กอง  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (1) ด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประสานงาน เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความ
รับผิดชอบให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 หรืออ่ืนๆ ตามที่
เห็นสมควร 
 (2) รวบรวมข้อมูลข่าวสารในส่วนการงานที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ในความ
รับผิดชอบ น าส่งเลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม เพ่ือตรวจดู
และศึกษาค้นคว้า ตลอดจนจัดท าส าเนาข้อมูลข่าวสาร 
 
 เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  ดังต่อไปนี้ 
  1. นายจิรยุทธ์    บรรจงสุทธิ์ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  2. นางชลลดา จ าปาศรี  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
  3. น.ส.จาริณี  ทองเบ็ญจวัฒน์ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
  4. น.ส.อรปรียา  ฆ้องน้อย ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 
 



 มีหน้ำที่ 
 (1) จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่หน่วยงานภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมส่งมาให้ตามระเบียบ  และจัดท าบัตรดัชนีหรือบัญชี  เพ่ือให้ประชาชน
สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้เอง 
 (2) จัดท าสมุดทะเบียนส าหรับผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร  ช่วยเหลือแนะน าผู้มาขอข้อมูล
ข่าวสาร 
 (3) การท าส าเนาหรือส าเนาที่มีค ารับรองความถูกต้องส าหรับข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูให้แก่ผู้ขอ 
 (4) กรณีการขอข้อมูลข่าวสารตามมาตราอ่ืนๆ ซึ่งไม่มีในศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ส่งค าขอไปยัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่องพิจารณา 
 (5) กรณเีป็นข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอื่นให้ค าแนะน าให้ไปขอ  ณ  หน่วยงานนั้น 
 (6) การประสานงาน การแจ้งนัดหมาย การมอบส าเนาข้อมูลข่าวสารตาม (4) ให้แก่ผู้ขอ 
 (7) ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 
 (8) รายงานผลการด าเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ทราบทุกเดือน 
 (9) รับผิดชอบ ดูแลงานศูนย์ข้อมูลบริการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ  ตรวจสอบและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่จะเผยแพร่ในด้านต่างๆ   
ให้มีความเป็นปัจจุบัน โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมและถูกต้อง 
 (10) ปรับปรุงข้อมูลในเว็ปไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 
 
 

  ทั้งนี ้   ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 
 

   สั่ง ณ วันที่   27  ธันวาคม  พ.ศ.2559 
 
 
 

             (นายดนัย    ขจรผล) 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


