
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
เรื่อง  การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

................................................................ 
  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะไก้ ตั้งอยู่ี่  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ลลขี่  57 หมู่ี่  12 ต าบลหนองตะไก้ อ าลภอ
หนองบุญมาก จั งหวัดนครราชส่มา  หมายลลขโีรศัพี์  09 -8105 -3259 แจ้ งทาง เว็ป ไซต์
www.nongtakai.go.th ซึ งได้ม่การลผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ดังน่้ 

1. แผนยุีธศาสตร ์
2. แผนพัฒนาสามปี 
3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
4. แผนด าลนินงาน 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
6. รายงานการประชุมสภา 
7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
8. ลรื องอื น ๆ  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบล ม่การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ี่ ี าการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ และให้บริการข้อมูลข่าวสารีางอินลีอร์ลน็ต จึงประกาศให้ีราบโดย 
ีั วกัน 
 

  ีั้งน่้ ตั้งแต่บัดน่้ลป็นต้นไป 
 

   ประกาศ  ณ  วันี่   ๑  ลดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕7  
 
 
      ( นายสุรทิน  วัชรประทีป) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ที่ 427/2557 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลช่าวสาร 
................................................................ 

  อาศัยอ านาจตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ.2540 จึงจัดให้ม่
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ดังน่ ้

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  ประธานกรรมการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  กรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
5. หัวหน้าส านักงานปลัด    กรรมการ 
6. ลจ้าหน้าี่ วิลคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการ 
7. ลจ้าพนักงานธุรการ     ลลขานุการ 

ให้คณะกรรมการม่อ านาจหน้าี่ ดังน่้ 
1. ลสนอนโยบายหรือมาตรการลก่ ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และ

การให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
2. ให้ค าแนะน าหรือลสนอความลห็นลก่ ยวกับข้อมูลข่าวสารี่ ลงพิมพ์ในราชกิจจานุลบกษา 

รวมีั้งจัดพิมพ์และการลผยแพร่ 
3. ให้ค าแนะน าหรือลสนอความลห็นลก่ ยวกับหลักลกณ์์การพิจารณาประลภีข้อมูลข่าวสาร

ี่ ไม่ต้องลปิดลผยหรือข้อมูลข่าวสารี่ ลป็นความลับของีางราชการ 
4. ให้ค าแนะน าหรือลสนอความลห็นลก่ ยวกับประลภีของข้อมูลข่าวสารี่ ควรจัดลก็บไว้ี่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ หรือส่งไปยังหอจดหมายลหตุแห่งชาติ กรม
ศิลปากร หรือหน่วยงานอื นของรัฐี่ ก าหนดในพระราชกฤษฎ่กาตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

5. ให้ค าแนะน าหรือลสนอความลห็นลก่ ยวกับการจัดี าและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารตาม
ระลบ่ยบส านักนายกรัฐมนตร่ว่าด้วยงานสารบรรณหรือข้อมูลข่าวสารอื นี่ ลป็นประโยชน์
ต่อราชการ 

 
 

/6. ให้ค าแนะ......... 



                                     -2- 
 

6. ให้ค าแนะน าหรือลสนอความลห็นลก่ ยวกับการลชื อมโยงข้อมูลข่าวสารกับส่วนราชการ 
7. ให้ค าแนะน าหรือลสนอความลห็นในกรณ่ี่ ม่ปัญหาและอุปสรรคี่ ลก่ ยวกับการด าลนินการ

ตามระลบ่ยบน่้ 
8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะี างานลพื อปฏิบัติในลรื องใด ๆ ตามี่ คณะกรรมการ

มอบหมาย 
9. ลชิญบุคคลใด มาสอบถามหรือให้ช่้แจงแสดงความลห็นลก่ ยวกับข้อมูลข่าวสาร 
10. ด าลนินงานอื นใดตามี่ ประธานกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 

 

   ีั้งน่้ ตั้งแต่บัดน่้ลป็นต้นไป 

   สั ง  ณ  วันี่   1  ลดือนกตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๗  
 
 
      ( นายสุรทิน  วัชรประทีป) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ 
ที่ 428/2557 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
................................................................... 

 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจดตั้งศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารประจ าหน่วยงานราชการ ลพื อลป็นการให้คความคุ้มครองสิีธิลสร่ภาพของประชาชนชาวไียในลรืองี่ 
ลก่ ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารี่ ลป็นจริงในีางปฏิบัติ สิีธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในการ
ด าลนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐอย่างกว้างขวาง 
  ลพื อให้การด าลนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลป็นไปด้วย 
ความลร่ยบร้อย จึงแต่งตั้งลจ้าหน้าี่ ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดังต่อไปน่้ 

1. หัวหน้าส างานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้า 
2. ลจ้าพนักงานธุรการ (ส่วนส านักงานปลัด)  ลจ้าหน้าี่  

 

ให้ผู้ี่ ได้รับผิดชอบม่หน้าี่  รับลรื องร้องลร่ยน/ร้องีุกข ์ตลอดจนลบาะแสการีุจริตประพฤติมิ
ชอบต่างๆ ตรวจสอบข้อลี็จจริงลบื้องต้น และรายงานผลให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้       
ลพื อพิจารณาสั งการต่อไป 

 

  ีั้งน่้  ตั้งแต่บัดน่้ลป็นต้นไป 
 

สั ง  ณ  วันี่   1  ลดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๗  
 
 
      ( นายสุรทิน  วัชรประทีป) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร  ส านักงานปลัด อบต. อบต.หนองตะไก ้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ๐๘๐-๐๐๔๒๖๐๙ 
ที่ นม ๘๔๑๐๑/   -     วันที ่ ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 
เร่ือง ก าชับให้ถือปฏิบัติตาม เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ   
 

เรียน พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ทุกท่าน 
 

  ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค าสั่ง ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

ข้อ ๒ ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วน
ราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทาง
วินัย มาตรการทางการปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 

ข้อ ๓ ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้าส่วนราชการ
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๔ กรณีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปะละเลย ไม่ด าเนินการตาม ข้อ ๒ 
และข้อ ๓ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญา แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๕ ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 
ด าเนินการแสวงหา รวบรวม และด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามข้อ ๑    
ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ และรายงานผลการปฏิบัติ พร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ทราบ และพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 

ในการนี้เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงก าชับพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ อย่างเคร่งครัด 



/จึงเรียนมาเพ่ือ... 
-๒- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


