
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว 
ที่  278 / 2563 

แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

------------------------------------ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว  ได้มีค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว ที่ 264/2559 

ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว แล้วนั้น  
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบลย่านยาว และเพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว ดังนี้ 

 

 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว  ประกอบด้วย 
1. นายสุพจน์  โพธิ์ทอน  รองนายก อบต.ย่านยาว   เป็น ประธานกรรมการ 
2. นายวิญญู  เคียนยี่คิว  ปลัด อบต.ย่านยาว   เป็น กรรมการ 
3. นายวิชชา    ศรีสุข  ผู้อ านวยการกองช่าง   เป็น กรรมการ 
4. นางนวยนาฎ  เชียงแรง ผู้อ านวยการกองคลัง   เป็น กรรมการ 
5. นางสาวณัฐกานต์  หีบแก้ว หัวหน้าส านักปลัด   เป็น กรรมการ/เลขานุการ 
6. นางสาวปราณีต  ทันนิเทศ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่
1. เสนอนโนบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการ

ข้อมูลข่าวสาร 
2. ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  รวมทั้งการ

จัดพิมพ์และการเผยแพร่ 
3. ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทุกกรณี เช่น การเปิดเผยหรือไม่เปิดเผย

ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น 
4. ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดท าและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ หรือข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ 
5. ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับส่วนราชการ 
6. ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการด าเนินการตามระเบียบ

นี้ 
 

หน้า 2/เจ้าหน้าที่.. 
 
 



2 
 

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ประจ ากอง/งาน  ประกอบด้วย 
 
 ส านักปลัด 

1. นางสาวณัฐกานต์  หีบแก้ว  หัวหน้าส านักปลัด    
2. นางสาวปราณีต  ทันนิเทศ    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
3. นางสาววิกาญดา  สุขประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 
กองคลัง 
1. นางนวยนาฎ  เชียงแรง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นางสาวรัชนี  ทิพย์ผล  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
3. นางสาวสุภิชฌา  แก้วบวร  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ  

  
กองช่าง 
1. นายวิชชา  ศรีสุข   ผู้อ านวยการกองช่าง 
2. นายณธน  ศรีทอง   นายช่างโยธาอาวุโส 
3. นายสราวุธ  เมฆอรุณกมล  คนงานทั่วไป 
 
กองการศึกษา 
1. นางสาวนวพรรณ ใจหาญ  รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
2. นางสาวจิรัญญา  ค าเกลี้ยง          คนงานทั่วไป                                  
3. นางสาวกานดา  พลับพลา  ผู้ช่วย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

 
มีหน้าที ่
1. ด าเนินการตรวจสอบ  ติดตาม  ประสานงาน  เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบให้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  และระเบียบ               
หนังสือสั่งการ รวมถึง ข้อบัญญัติขององค์การบริหารบริหารส่วนต าบลย่านยาว ตามท่ีเห็นสมควร 

2. รวบรวมข้อมูลข่าวสารในส่วนการงานที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ  และอยู่ในความรับผิดชอบน าส่ง
เลขานุการคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร  เพ่ือเผยแพร่หรือบริการ เพ่ือตรวจดูและศึกษา
ค้นคว้าตลอดจนท าส าเนาข้อมูลข่าวสาร 

 
 
 
 
 
 

หน้า 3 / เจ้าหน้าที่.. 



3 
 

 

เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว  ประกอบด้วย 
1. นางสาวรสิตา  ดารายิ้มฤทธิ์  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
2. นางสาวนางสาวจิตติมา  ชูเมือง คนงานทั่วไป 
3. นางสาวเพ็ญ  ขมคิ้ม   คนงานทั่วไป 

 
มีหน้าที ่
1. จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ และระเบียบเกี่ยวกับองค์การ

บริหารส่วนต าบล  ที่หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว ส่งมาให้ตามระเบียบ และ
จัดท าบัตรดัชนีหรือบัญชี เพ่ือให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้เอง 

2. จัดท าสมุดทะเบียนส าหรับผู้มาขอดูข้อมูลข่าวสาร  ช่วยเหลือแนะน าผู้มาขอข้อมูลข่าวสาร 
3. การท าส าเนาหรือส าเนาที่มีค ารับรองความถูกต้องส าหรับข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชน  เข้า

ตรวจดูให้แกผู่้ขอข้อมูลข่าวสาร 
4. กรณีการขอข้อมูลข่าวสารตามมาตราอ่ืนๆ  ซึ่งไม่มีในศูนย์ข่าวสารให้ส่งค าขอไปยังหน่วยงาน

เจ้าของเรื่องพิจารณา 
5. กรณีเป็นข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอื่นให้ค าแนะน าให้ไปขอ ณ หน่วยงานนั้น 
6. การประสานงาน  การแจ้งนัดหมาย  การมอบส าเนาข้อมูลข่าวสารตาม (4) ให้แก่ผู้ขอ 
7. รายงานผลการด าเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาวทราบ

ทุกเดือน 
 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 

  สั่ง  ณ  วันที่  1   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
 
 

               จ่าสิบเอก 

 

                     (  สะท้าน  อิ่มอยู่    ) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว 


