
 

 

 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำชุมแสง 

ที ่  456 / 2563 
เรื่อง   จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำชุมแสง 

…………….....................…………… 
  อาศัยอ านาจตามความในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพ่ือให้บริการ
ประชาชนในด้านของการอ านวยความสะดวก และเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ประชาชนรับทราบ องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง จึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยมีส านักงานตั้งอยู่ 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานึ ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถ     
ให้ข้อมูลและขอรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงได้ทุกวันและเวลาราชการหรือ          
ทางเว็บไซต์ http://nachumsaeng-ud.go.th    

  ดังนั้น  เพ่ือให้ เป็นไปตามพระราชบัญญั ติข้อมูลข่ าวสารของราชการ พ.ศ.2540          
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงจึงขอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง โดยใช้
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แก่ประชาชนที่ขอใช้บริการ  
                    

 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่  16  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 

 
                                                   
     (นายบุญไทย   แสนกระจาย) 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nachumsaeng-ud.go.th/


 

 

 

 
ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำชุมแสง 

เรื่อง   กำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร ขององค์กำรบริหำรนำชุมแสง 
…………….....................…………… 

  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 9 บัญญัติว่า 
ภายใต้ข้อบังคับมาตรา 14  และมาตรา 15 พนักงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ตามที่ก าหนดไว้ ตามมาตรา 9 (1) – (9) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ           
ที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งตามบทบัญญัติดังกล่าว และตามประกาศของคณะกรรมการขอข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุแห่ง
จะต้องจัดให้มีสถานที่ จัดท าดัชนีและให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้โดยสะดวก    

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ขอประกาศจัดตั้ งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ      
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง โดยให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ใน วันและเวลา ราชการ 
                    

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 

 
                                                   
     (นายบุญไทย   แสนกระจาย) 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำชุมแสง 

ที ่ 457 / 2563 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรข้อมูลสำร และเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์มูลข่าวสาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
…………….....................…………… 

  ตามค าสั่งที่ 456/2563 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาชุมแสง นั้น เพ่ือให้การบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ ที่อยู่ในความความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบราชการ อาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ดังนี้ 

  คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร ประกอบด้วย 
1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  ประธานกรรมการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  กรรมการ 
3. รองปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ   กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   กรรมการ 
8. หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการ 
9. เจ้าพนักงานธุรการ    กรรมการ/เลขานุการ 

  มีหน้ำที่ดังนี้ 
1. สอดส่องดูแล และให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
2. ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอข้อมูลและการบริการ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
3. พิจารณาวินิจฉัย ประเภทข้อมูลข่าวสารที่ควรจัดเก็บไว้ที่ส านักงานองค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาชุมแสงหรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปาการ หรือหน่วย
อ่ืนของรัฐที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ 

4. พิจารณาวินิจฉัย ประเภทข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ความลับของทางราชการ 



5. ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารของราชการกับ
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 

6. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติการในเรื่องใดๆ 
7. ด าเนินการเรื่องอ่ืนตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง มอบหมาย 

  โดยแต่งตั้ งให้  นางสาวสินิพร  พลดงนอก  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงาธุรการปฏิบัติงาน             
เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง โดยมี นางสาวสุนิษา  โคตรบุรี 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล เป็นผู้ช่วยเจ้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบล   
นาชุมแสง มีหน้าที่ ดังนี้ 

1. รวบรวมข้อมูลสารแต่ละส านัก/กอง ที่เปิดเผยตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ไว้ทีศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล แก่ประชาชนที่ขอเข้าตรวจ 
ศึกษาค้นคว้า ขอส าเนา หรือส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้อง 

3. รับผิดชอบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบล
นาชุมแสง 

                     

 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 

 
                                                   
     (นายบุญไทย   แสนกระจาย) 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 


