
 
 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนแพง 

ที่  238  / 2563 
เรื่อง   แก้ไขค ำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำร  และเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนแพง 
------------------- 

   
 อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 9 แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำร  และเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โพนแพง  
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
 คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนแพง 
 1.นำยศิริ  นิลแสง   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนแพง     ประธำนกรรมกำร 
 2.นำยธนวิชญ์ บรรณบดี  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนแพง กรรมกำร 
 3. นำงจิรหว์รำ บรรณบด ี รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนแพง กรรมกำร 
 4.นำยอนุชำ  ขัติยนนท์ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง กรรมกำร 
 5.นำงสำวสุทธิณี  ศรีรักษ์   ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง กรรมกำร 
 6.นำงสำวนิภำพร แสงสุกวำว        นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร กรรมกำร 
          รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  
 7.นำงสำวรัศมิ์สิกำนต์  สำลีพันธ์   หัวหน้ำส ำนักปลัด กรรมกำร 
 8.นำงสำววีรนุช  ค ำสิทธิ์         หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน กรรมกำร 
 9.นำงสำวศิริยำภรณ์  เพ่ิมทอง     หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป กรรมกำร 
 10.นำงบังอร  ขัติยนนท์         เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กรรมกำร/ 
              เลขำนุกำร 
ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจดังต่อไปนี้ 
 (1) เสนอนโยบำยหรือมำตรกำรเกี่ยวกับกำรบริหำร กำรจัดระบบ กำรขอ กำรอนุญำตและกำร
บริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
 (2) ให้ค ำแนะน ำหรือเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่ำวสำรที่ลงพิมพ์ในรำชกำรกิจจำนุเบกษำ 
รวมทั้งกำรจัดพิมพ์และกำรเผยแพร่ 
 (3) ให้ค ำแนะน ำหรือเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำประเภทข้อมูลข่ำวสำรที่ไม่
ต้องเผย หรือข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นควำมลับของรำชกำร 
 (4) ให้ค ำแนะน ำหรือเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลข่ำวสำรที่ควรจัดเก็บไว้ที่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล หรือส่งไปยังหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐที่ก ำหนดในพระ
รำชกฤษฎีกำตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
 (5) ให้ค ำแนะน ำหรือเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรจัดท ำและปรับปรุงข้อมูลข่ำวสำรตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ หรือข้อมูลข่ำวสำรอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อรำชกำร  
 (6) ให้ค ำแนะน ำหรือเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรเชื่อมโยงข้อมูลข่ำวสำรกับส่วนรำชกำร 
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 (7) ให้ค ำแนะน ำหรือเสนอควำมเห็นในกรณีที่มีปัญหำและอุปสรรคเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำม
ระเบียบนี้ 
 (8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือปฏิบัติกำรในเรื่องใดๆ ตำมที่คณะกรรมกำร
มอบหมำย 
 (9) เชิญบุคคลใดมำสอบถำมหรือให้ชี้แจงแสดงควำมเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่ำวสำร 
 (10) ด ำเนินงำนอื่นใดตำมที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมอบหมำย 
 ให้มีเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบประจ ำส่วนกำรงำน  และมีหน้ำที่ในส่วนของกำรจัดระบบข้อมูลข่ำวสำร   
ดังนี้ 
 ส ำนักปลัด 
 1. นำงสำวรัศมิ์สิกำนต์  สำลีพันธ์       หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 2. นำงสำวศิริยำภรณ์  เพ่ิมทอง      หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
 3 จ.ส.ต.ไชย์ภรณ์  ภูศรีฤทธิ์  นักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยช ำนำญกำร 
 4. นำยจักรพันธ์  ประจิมทิศ เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชนปฏิบัติงำน 
 5. นำงบังอร  ขัติยนนท์         เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
 6. นำงสำวสิริวิมล  ลีเพ็ญ  นักจัดกำรงำนทั่วไป 
  กองคลัง 
 1. นำงสำววีรนุช  ค ำสิทธิ์          หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน 
 2. นำงสำวสุจันญำ  ใยหงษ์  เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน 
 3. นำงวยุลี  อิทรักษ์  เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได ้
 4. นำยกฤษฎำ  ไชยรัตน์  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 
 5. นำงสำวผกำมำศ  พิมพ์นนท์ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ 
 กองช่ำง 
 1. นำยอนุชำ  ขัติยนนท์         ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
 2. นำยเกียรติศักดิ์  มูลเจริญ        ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 
 3. นำยนิติศักดิ์  ญำติค ำ  ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 
 กองกำรศึกษำฯ 
 1.นำงสำวนิภำพร  แสงสุกวำว         นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร  
   รกัษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ 
 2.นำงสำวอมรัตน์  วรโภชน์  คนงำนทั่วไป 
 เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบประจ ำส่วนกำรงำน  มีหน้ำที่  ดังนี้ 
 (1) ด ำเนินกำรตรวจสอบ ติดตำม ประสำนงำน เกี่ยวกับข้อมูลข่ำวสำรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบให้
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 และระเบียบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โพนแพง  ว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2553 หรืออ่ืนๆ ตำมที่เห็นสมควร 
 (2) รวบรวมข้อมูลข่ำวสำรในส่วนกำรงำนที่ได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และอยู่ในควำมรับผิดชอบ น ำส่ง
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรข้อมูลข่ำวสำร เพ่ือเผยแพร่หรือบริกำร เพ่ือตรวจดูและศึกษำค้ นคว้ำ ตลอดจน
จัดท ำส ำเนำข้อมูลข่ำวสำร 
 และเพ่ือให้กำรปฏิบัติตำมระเบียบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนแพง ว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ. 2549 ในส่วนของกำรบริกำรประชำชนหรือหน่วยงำนอ่ืนที่มำติดต่อขอข้อมูลหรือค ำแนะน ำ จึง
แต่งตั้ง 
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 ให้มีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนแพง  ดังต่อไปนี้ 
 1. นำงสำวศิริยำภรณ์  เพ่ิมทอง      หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป  เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์ฯ 
 2. นำงบังอร  ขัติยนนท์         เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์ฯ 
 3. นำยสุเมธ  มโนทัย  คนงำนทั่วไป   เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์ฯ 
 
 ให้เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนแพง  มีอ ำนำจหน้ำที่
ดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดระบบข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร และระเบียบองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโพนแพง  ว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 ที่หน่วยงำนภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โพนแพงส่งมำให้ตำมระเบียบ  และจัดท ำบัตรดัชนีหรือบัญชี  เพื่อให้ประชำชนสำมำรถค้นหำข้อมูลข่ำวสำรได้เอง 
 (2) จัดท ำสมุดทะเบียนส ำหรับผู้มำขอตรวจดูข้อมูลข่ำวสำร  ช่วยเหลือแนะน ำผู้มำขอข้อมูลข่ำวสำร 
 (3) กำรท ำส ำเนำหรือส ำเนำที่มีค ำรับรองควำมถูกต้องส ำหรับข้อมูลข่ำวสำรทคี่จัดไว้ให้ประชำชน
เข้ำตรวจดูให้แก่ผู้ขอ 
 (4) กรณีกำรขอข้อมูลข่ำวสำรตำมมำตรำอ่ืนๆ ซึ่งไม่มีในศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรให้ส่งค ำขอไปยัง
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องพิจำรณำ 
 (5) กรณเีป็นข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนอื่นให้ค ำแนะน ำให้ไปขอ  ณ  หน่วยงำนนั้น 
 (6) กำรประสำนงำน กำรแจ้งนัดหมำย กำรมอบส ำเนำข้อมูลข่ำวสำรตำม (4) ให้แก่ผู้ขอ 
 (7) ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมท่ีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมอบหมำย 
 (8) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำบทุก
เดือน 
 
 ทัง้นี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่    30    เดือน  ธันวำคม พ.ศ. 2563 
 

                                        
        ( นำยศิริ  นิลแสง )  
              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนแพง 
 


