
 
 
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
                                                        ที่  389/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โป่งตาลอง 
………………………….. 

 

   โดยที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้
มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  ลงวันที่  
1  ตุลาคม  2558  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ  ได้ประกาศให้ประชาชนสามารถยื่นเรื่องขอเข้า
ตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองได้  ดังนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9  
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  ดังนี้   
   1.  เจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตให้ตรวจดูหรือทำสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการประจำส่วนราชการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  
     1.1  สำนักงานปลัด อบต.  
           ให้หวัหน้าสำนักปลัด อบต.  เป็นผู้อนุญาต  
    1.2  กองคลัง  
           ให้ผู้อำนวยการกองคลัง  เป็นผู้อนุญาต  
    1.3  กองช่าง  
           ให้ผู้อำนวยการกองช่าง   เป็นผู้อนุญาต  
    1.4  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
           ให้หวัหน้าสำนักปลัด อบต.  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  เป็นผู้อนุญาต  
    1.5  และให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  เป็นผู้อนุญาตสำหรับข้อมูลข่าวสาร
ของทุกส่วนราชการ  
   

    โดยให้มีอำนาจและหน้าที่พิจารณาอนุญาตให้ตรวจดู หรือให้ทำสำเนาข้อมูลข่าวสารที่อยู่
ในความครอบครองของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ เว้นแต่ข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารลับ   
    เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วน
ตำบลโป่งตาลอง พิจารณาเพ่ือทำความเห็นในกรณีท่ีมีคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดที่เห็นว่าเป็นข้อมูล 
ข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยหรือในกรณีท่ีมิอาจวินิจฉัยได้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ หรือมีคำสั่งไม่รับฟัง 
คำคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือมีคำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ทั้งนี้ให้
ดำเนินการโดยไม่ชักช้า  
 
 
 
 
 
                       /2.  เจ้าหน้าที.่.. 
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  2.  เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารประจำศูนย์ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง   
        2.1  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  เป็นหัวหน้า  
        2.2  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  เป็นเจ้าหน้าที่  
        2.3  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.    เป็นเจ้าหน้าที่และเลขานุการ  
        2.4  นักจัดการงานทั่วไป     เป็นเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเลขานุการ  
  

   โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้  
   (1)  รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งตาลอง  ดังนี้  
           1.1  ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ประกาศราชกิจจานุเบกษา  
           1.2  ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  
           1.3  ข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ หรือข้อมูลข่าวสารตามมติคำแนะนำของคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  
   การจัดแยกประเภทข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งให้คำนึงถึงลักษณะของข้อมูลข่าวสารตามกฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่จะเปิดเผยได้ หรือเป็นข้อมูลข่าวสารที่อาจมีคำสั่งมิให้
เปิดเผยก็ได้  
   (2)  แจ้งส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารตามข้อ 
1.1, 1.2, หรือ ข้อ 1.3 ไปยังศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่
ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  
   (3)  ควบคุม กำกับดูแล ติดตามและประสานงานการดำเนินการตามข้อ (1) ให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและทันสมัยอยู่เสมอ  
   (4)  จัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารตามข้อ 1.1, 1.2, หรือ 1.3 ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  โดยให้มีรายละเอียดเพียงพอที่ประชาชนสามารถค้นหา
ข้อมูลข่าวสารได้เอง  
   (5)  จัดเตรียมแบบคำขอข้อมูลข่าวสาร และรับแบบคำขอข้อมูลข่าวสารของผู้ที่ประสงค์เข้าตรวจดู
หรือขอคัดสำเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง   
   (6)  ตรวจสอบว่าข้อมูลข่าวสารตามคำขอนั้น เป็นข้อมูลข่าวสารอยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานตน  หรือของหน่วยงานในสังกัดอ่ืน  และให้ดำเนินการดังนี้ต่อไปนี้  
        6.1  ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานตน 
    -  สำหรับข้อมูลข่าวสารที่ได้จัดไว้แล้ว ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบล   
โป่งตาลอง ให้เสนอเรื่องต่อหัวหน้าสำนักปลัด อบต. หรือปลัด อบต.โป่งตาลอง พิจารณาอนุญาตหรือสั่งการ 
    -  สำหรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้จัดไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบล    
โป่งตาลอง  ให้แจ้งประสานหน่วยงานราชการที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารให้พิจารณาและดำเนินการ
        6.2  ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานอ่ืนให้
ประสานไปยังส่วนราชการดังกล่าวเพ่ือดำเนินการให้บุคคลผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาต่อไป   
 
 
 
 
            /(7)  อนุญาตให้... 
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   (7)  อนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอเข้าตรวจดูหรือรับสำเนาข้อมูลข่าวสาร เมื่อผู้มีอำนาจอนุญาตให้พิจารณา
อนุญาตตามคำขอแล้ว  
   (8)  ในกรณีที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตมีคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้แจ้งคำสั่งพร้อมกับ
เหตุผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบ และแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและกำหนดเวลาในการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  
   (9)  เสนอเรื่องให้คณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตา
ลองพิจารณาและทำความเห็น ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตให้ตรวจดูหรือทำสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการประจำ
ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองมีคำสั่งว่าข้อมูลข่าวสารใดเป็นข้อมูลข่า วสารที่ไม่ต้องเปิดเผย     
หรือมิอาจวินิจฉัยได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่สามารถเปิดเผยได้หรือไม่  
   (10)  เสนอเรื่องให้คณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การส่วนตำบลโป่งตาลอง
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย หรือคำสั่งที่ไม่รับฟังคำคัดค้านการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร และคำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  
  

   3.  เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล  
โป่งตาลอง   
        3.1  สำนักงานปลัด อบต.  ได้แก่  
               นางสาวกชพร   เชิดกลิ่น   ตำแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
        3.2  กองคลัง  ได้แก่  
               นางนีรชาดา    อินทรสุข   ตำแหน่ง   นักวิชาการคลังชำนาญการ  
        3.3  กองช่าง  ได้แก่  
               นายสุทธิพงศ์   ซอมแก้ว    ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   
        3.4  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ได้แก่  
    นายสุเนตร  อันทะบาล     ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 
  โดยมีหน้าที่  ดังนี้  
    (1)  รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของส่วนราชการ  
จัดส่งให้ศูนยข์้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  ดังนี้  
          1.1  ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ประกาศราชกิจจานุเบกษา  
          1.2  ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  
          1.3  ข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ หรือข้อมูลข่าวสารตามมติคำแนะนำของคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  
    (2)  ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของส่วนราชการ นอกเหนือจาก
ข้อมูลข่าวสารตามข้อ (1)  เสนอเรื่องให้เจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตให้ตรวจดูหรือทำสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการประจำ
ส่วนราชการ เพ่ือพิจารณาสั่งการเมื่อมีผู้มายื่นเรื่องขอข้อมูลข่าวสารตามที่เลขานุการเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองแจ้ง  
 
 
 
 /(3)  เมื่อเจ้าหน้าที่... 
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   (3)  เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตให้ตรวจดูหรือทำสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการประจำส่วน
ราชการ  ได้มีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามข้อ (2) แล้ว ให้จัดให้ผู้ยื่นเรื่องขอข้อมูลข่าวสารได้ตรวจดู จัดทำ
สำเนาหรือสำเนาที่มีคำรับรองสำเนาถูกต้องของข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอภายในวันที่ที่ยื่นเรื่องขอข้อมูลข่าวสารนั้น  
หากไม่อาจดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดดังกล่าว ให้แจ้งกำหนดวัน เวลา มาขอรับข้อมู ลข่าวสารให้แก่ผู้ขอ
ข้อมูลข่าวสารในวันอื่นก็ได้ แต่อย่างช้าไม่เกิน 3 วัน พร้อมกับแจ้งเลขานุการเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
    (4)  แจ้งเหตุผลและความเห็นในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตให้ตรวจดูหรือทำสำเนาข้อมูล
ข่าวสารของราชการประจำส่วนราชการพิจารณาแล้วมีคำสั่ งไม่เปิดเผยแก่เลขานุการเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทราบโดยพลัน  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง
พิจารณาและมีความเห็นต่อไป  
    ให้เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  โดยเคร่งครัดอย่าให้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการได้  และให้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองทราบต่อไป  
  

    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

             สั่ง  ณ  วันที่   1   เดือน ตุลาคม    พ.ศ. 2561    
  

  
       (นายทองหล่อ   ช้างสีทา) 
      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 


