คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา
ที่ 443 /2559
เรื่อง แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
------------------------------------------เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐในสวนที่เกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลและการ
บริการขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดาเปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอยมีประสิทธิภาพและ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน หรือหนวยงานอื่นในการตรวจดู ขอสําเนาเอกสาร คนหาและศึกษาขอมูลเปนไป
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ดังนั้น จึงขอยกเลิกคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดาที่ 430/2558 โดยอาศัยอํานาจตาม
ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา วาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ขอ 6 และขอ 13
จึงแตงตั้งบุคคลที่มีรายชื่อตอไปนี้ คือ
1. จ.อ.อภิชาติ
โชติชัชวาลยกุล
ปลัด อบต.
สํานักปลัด
2. นายสมพจน
ฐิตะวรรณ
ผูอํานวยการกองชาง
กองชาง
3. นางจริยา
โชติชัชวาลยกุล
หัวหนาสํานักปลัด
สํานักปลัด
4. น.ส.เพ็ชรัตน
สวางศรี
นิติกร
สํานักปลัด
5. น.ส.ประทุมรัตน
สวางศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
6. นางสาววราภรณ
ทับทิมศรี
นักวิชาการศึกษา
กองการศึกษาฯ
7. นางสิริรัช
โพธิ์เงิน
นักวิเคราะหนโยบายฯ สํานักปลัด
8. น.ส.รัศมี
รุงอราม
นักพัฒนาการทองเที่ยว สํานักปลัด
9. นางนภัสวรรณ
สุภาสัย
เจาพนักงานธุรการ
สํานักปลัด
เปนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประจําสวนงานและมีหนาที่ในสวนของการจัดระบบขอมูลขาวสารตามระเบียบ
องคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา วาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2553 ขอ 12, 13 และขอ 20
ดังนี้
1. ดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประสานงาน เกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่อยูในความรับผิดชอบใหเปนไป
ตามกฎหมาย วาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ และระเบียบขององคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา วาดวย
ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2553 หรืออื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
2. รวบรวมข อ มู ล ข า วสารในส ว นการงานที่ ไ ด ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ และอยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบนํ า ส ง
เลขานุการคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารเพื่อเผยแพรหรือบริการเพื่อตรวจดูและศึกษาคนควา ตลอดจนจัดทํา
สําเนาขอมูลขาวสารของทางราชการและเพื่อใหการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองสะเดา พ.ศ. 2553 ในสวนของการบริการประชาชนหรือหนวยงานอื่นที่มาติดตอขอขอมูล
หรือคําแนะนํา จึงแตงตั้ง
2.1 น.ส.รัศมี รุงอราม ตําแหนง นักพัฒนาการทองเที่ยว เปน เจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสาร
ของ อบต.หนองสะเดา
2.2 นางนภัสวรรณ สุภาสัย ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ เปน เจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสาร
ของ อบต.หนองสะเดา

-2มีหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบองคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา วาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2553 ขอ 29 ดังนี้
1. ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอในการตรวจดู ของสําเนาเอกสาร คนหาและ
ศึกษาขอมูลของทางราชการ
2. ติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรเอกชน บุคคลหรือนิติบุคคลในการขอ
ขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ อบต.หนองสะเดา
3. ใหคําแนะนําและประชาสัมพันธในการบริการขอมูลขาวสารของ อบต.หนองสะเดา แกประชาชน
ทั่วไป หรือผูมาติดตอเพื่อใหทราบแหลงคนหาขอมูลขาวสารของทางราชการ
4. เปนศูนยประสานงานระหวางสวนการงานของ อบต.หนองสะเดา กับหนวยงานราชการและเอกชน
เพื่อใหการบริการขอมูลขาวสาร
ใหยกเลิก

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป และคําสั่งใดที่ขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

(นายอัมพร คูประดิษฐพันธ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา
ที่ 430 /2558
เรื่อง แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
------------------------------------------เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐในสวนที่เกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลและการ
บริการขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดาเปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอยมีประสิทธิภาพและ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน หรือหนวยงานอื่นในการตรวจดู ขอสําเนาเอกสาร คนหาและศึกษาขอมูลเปนไป
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ดังนั้น จึงขอยกเลิกคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดาที่ 413/2556 โดยอาศัยอํานาจตาม
ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา วาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ขอ 6 และขอ 13
จึงแตงตั้งบุคคลที่มีรายชื่อตอไปนี้ คือ
10. จ.อ.อภิชาติ
โชติชัชวาลยกุล
ปลัด อบต.
สํานักปลัด ฯ
11. นายสมพจน
ฐิตะวรรณ
ผูอํานวยการกองชาง
กองชาง ฯ
12. น.ส.เพ็ชรัตน
สวางศรี
นิติกร
สํานักปลัด ฯ
13. น.ส.ประทุมรัตน
สวางศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
14. นางสาววราภรณ
ทับทิมศรี
นักวิชาการศึกษา
กองการศึกษาฯ
15. นางสิริรัช
โพธิ์เงิน
นักวิเคราะหนโยบายฯ สํานักปลัดฯ
16. น.ส.รัศมี
รุงอราม
นักประชาสัมพันธ
สํานักปลัดฯ
17. นางนภัสวรรณ
สุภาสัย
เจาพนักงานธุรการ
สํานักปลัดฯ
เปนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประจําสวนงานและมีหนาที่ในสวนของการจัดระบบขอมูลขาวสารตามระเบียบ
องคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา วาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2553 ขอ 12, 13 และขอ 20
ดังนี้
1. ดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประสานงาน เกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่อยูในความรับผิดชอบใหเปนไป
ตามกฎหมาย วาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ และระเบียบขององคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา วาดวย
ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2553 หรืออื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
2. รวบรวมข อ มู ล ข า วสารในส ว นการงานที่ ไ ด ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ และอยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบนํ า ส ง
เลขานุการคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารเพื่อเผยแพรหรือบริการเพื่อตรวจดูและศึกษาคนควา ตลอดจนจัดทํา
สําเนาขอมูลขาวสารของทางราชการและเพื่อใหการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองสะเดา พ.ศ. 2553 ในสวนของการบริการประชาชนหรือหนวยงานอื่นที่มาติดตอขอขอมูล
หรือคําแนะนํา จึงแตงตั้ง
2.1 น.ส.รัศมี รุงอราม ตําแหนง นักประชาสัมพันธ เปน เจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารของ
อบต.หนองสะเดา
2.2 นางนภัสวรรณ สุภาสัย ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ เปน เจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสาร
ของ อบต.หนองสะเดา

-2มีหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบองคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา วาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2553 ขอ 29 ดังนี้
5. ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอในการตรวจดู ของสําเนาเอกสาร คนหาและ
ศึกษาขอมูลของทางราชการ
6. ติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรเอกชน บุคคลหรือนิติบุคคลในการขอ
ขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ อบต.หนองสะเดา
7. ใหคําแนะนําและประชาสัมพันธในการบริการขอมูลขาวสารของ อบต.หนองสะเดา แกประชาชน
ทั่วไป หรือผูมาติดตอเพื่อใหทราบแหลงคนหาขอมูลขาวสารของทางราชการ
8. เปนศูนยประสานงานระหวางสวนการงานของ อบต.หนองสะเดา กับหนวยงานราชการและเอกชน
เพื่อใหการบริการขอมูลขาวสาร
ใหยกเลิก

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป และคําสั่งใดที่ขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

(นายอัมพร คูประดิษฐพันธ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา
ที่ 429 /2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของทางราชการ
------------------------------------------เพื่อใหการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา เปนไปดวยความถูกตอง
มีประสิทธิภาพและสามารถอํานวยความสะดวกแกประชาชนหรือหนวยงานอื่น ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540
ดังนั้น อาศั ยอํานาจตามความในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.
2540 จึงขอแตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้
1. นายกองคการบริหารสวนตําบล
เปนประธานกรรมการ
2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
เปนกรรมการ
3. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เปนกรรมการ
4. ผูอํานวยการกองคลัง
เปนกรรมการ
5. ผูอํานวยการกองชาง
เปนกรรมการ
6. ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เปนกรรมการ
7. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เปนกรรมการ
8. หัวหนาสํานักปลัด
เปนกรรมการและเลขานุการ
โดยมีหนาที่
1. สอดสอง ดูแลและใหคําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้
2. กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอขอมูลและการบริการขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ
3. พิจารณาวินิจฉัย ประเภทขอมูลขาวสารที่ควรจัดเก็บไวที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา
หรือสงไปยังหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ตาม
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
4. พิ จารณาวินิ จฉัย ประเภทขอมูลขา วสารที่ไม ตองเปดเผยหรือข อมูลข าวสารที่เปนความลั บของทาง
ราชการ
5. ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารของราชการกับหนวยงานของรัฐหรือ
เอกชน
6. แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ
7. ดําเนินการเรื่องอื่นตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายหรือปรึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป คําสั่งใดที่ขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ใหยกเลิก
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

(นายอัมพร คูประดิษฐพันธ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา
เรื่อง การเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตอง
ตามขอมูลขาวสารของทางราชการ
------------------------------------------ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคสาม กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการ วางหลักเกณฑการเรียกคาธรรมเนียมใน
การขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของทางราชการได โดยใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมี
รายไดนอยประกอบดวย ทั้งนี้เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของทางราชการ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2542 เรื่อง การเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนา หรือขอ
สําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของทางราชการ ไดกําหนดอัตราคาธรรมเนียมสูงสุดในการทําสําเนาดวย
เครื่องถายเอกสาร ตามขนาดของกระดาษและการใหคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารไวแลว
องคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา จึงไดกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายในการจัดทําสําเนา
ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา ไวดังตอไปนี้
คาธรรมเนียมการขอทําสําเนาเอกสาร
1. โดยเครื่องถายเอกสาร
(1) ขนาดกระดาษ A4
(2) ขนาดกระดาษ F14
(3) ขนาดกระดาษ B4
(4) ขนาดกระดาษ A3
(5) ขนาดกระดาษพิมพเขียว A2
(6) ขนาดกระดาษพิมพเขียว A1
(7) ขนาดกระดาษพิมพเขียว A0

หนาละ
หนาละ
หนาละ
หนาละ
หนาละ
หนาละ
หนาละ

1
1.50
2
3
8
15
30

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2. จากเครื่องคอมพิวเตอร
(1) ลงบนกระดาษ A4
(2) ลงบนแผนดิสเก็ต (ผูขอสําเนานําแผนมาเอง)

หนาละ
แผนละ

3
5

บาท
บาท

3. คาธรรมเนียมการใหคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร

คํารับรองละ

5

บาท

4. คาใชจายการขอใหจัดสงขอมูลขาวสารทางไปรษณีย
(ผูขอตองเสียคาใชจายในการจัดสงตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง)
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การพิ จ ารณายกเว น ค า ธรรมเนี ย มหรื อ ลดอั ต ราค า ธรรมเนี ย ม ในกรณี ที่ ผู ข อสํ า เนาหรื อ ขอสํ า เนาที่ มี
คํ า รั บ รองถู ก ต อ งเป น ผู มี ร ายได น อ ย ให อ ยู ใ นดุ ล พิ นิ จ ของนายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองสะเดา หรื อ
ปลั ด องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองสะเดา หรื อ หั ว หน า ส ว นราชการในสั ง กั ด องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
หนองสะเดาที่มีขอมูลขาวสารอยูในความครอบครอง
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

(นายอัมพร คูประดิษฐพันธ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา

คําสั่งองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองสะเดา
ที่ 429 / 2552
เรื่ อง การจัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองสะเดา
------------------------------------------ตามที่ อาํ เภอสามชุ ก ได้แจ้ง ให้องค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บลหนองสะเดา ถื อปฏิ บ ตั ิ ตาม
พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่ งกําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีขอ้ มูล
ข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนสามารถเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้โดยไม่ตอ้ งเป็ น
ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย ซึ่ งโดยหลักการแล้วข้อมูลข่าวสารของทางราชการต้องเปิ ดเผยทั้งหมด เว้นแต่กรณี
ข้อมูลข่าวสารที่เป็ นความลับของทางราชการ ซึ่ งต้องเป็ นความลับที่แท้จริ งและคงถื อเป็ นความลับเท่าที่
จําเป็ น นั้น
บัดนี้ องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองสะเดา ได้ดาํ เนิ นการจัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองสะเดาเสร็ จสิ้ นเรี ยบร้อยแล้ว และมอบหมายให้อยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบ
ของงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัด โดยให้ถือปฏิ บตั ิ ตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540 โดยเคร่ งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552

(นายจเร ขําสุ วรรณ)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองสะเดา

ประกาศองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองสะเดา
เรื่ อง ประกาศจัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองสะเดา
------------------------------------------ด้วย องค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บลหนองสะเดา ได้จ ัดตั้ง ศู นย์ข ้อมู ล ข่า วสารขององค์ก าร
บริ หารส่ วนตําบลหนองสะเดา เพื่ อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติขอ้ มู ลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ที่กาํ หนดให้หน่วยงานของรัฐจัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร เพื่อให้บริ การประชาชนด้านข้อมูลข่าวสาร สามารถ
ค้นคว้า ตรวจสอบการดําเนินงานได้อย่างโปร่ งใส มีโอกาสในการรับข้อมูล สามารถแสดงความคิดเห็น และ
ใช้สิทธิ ทางการเมืองได้ถูกต้องกับความเป็ นจริ ง
เพื่อให้การบริ การ การจัดระบบ การขอ การอนุ ญาต และการบริ การข้อมูลข่าวสารของราชการ
ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองสะเดา เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย รวดเร็ ว และ
สอดคล้องกับ เจตนารมณ์ ข องกฎหมายว่า ด้วยข้อมูล ข่า วสารของราชการในการรั บ รู ้ ข อ้ มู ล ข่า วสารที่ อยู่
ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐของประชาชน โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9

แห่ ง

พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีขอ้ มูลข่าวสารของ
ราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจ และข้อ 9 แห่ งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิ บตั ิราชการ
เพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2532 องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองสะเดา จึงประกาศจัดตั้ง
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองสะเดาขึ้น
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552

(นายจเร ขําสุ วรรณ)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองสะเดา

