คําสั่งจังหวัดลําปาง
ที่ 1453 / ๒๕๕6
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลําปาง
………………………………………….
ตามที่จังหวัดลําปางได้มีคําสั่งที่ 2293 / ๒๕๕3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2553 เรื่องการจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลําปาง นั้น
เนื่องจากได้มีการจัดตั้งส่วนราชการภูมิภาคขึ้นใหม่ ดังนั้น เพื่อให้คําสั่งการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารจังหวัดลําปางมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการปรับปรุงการปฏิบัติงานของศูนย์
ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลําปางตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้
๑. ยกเลิกคําสั่งจังหวัดลําปาง ที่ 2293 / ๒๕๕3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2553 เรื่องการจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลําปาง
๒. ให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลําปาง บริเวณศาลากลางจังหวัดลําปาง ชั้น ๑ หมายเลข
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๔๒๖-๕๐๗๐ (มท.) 28543
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลําปาง ประกอบด้วย
๓.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
ประธานคณะกรรมการ
(ที่กํากับดูแลสํานักงานจังหวัดลําปาง)
๓.๒ ปลัดจังหวัดลําปาง
กรรมการ
๓.๓ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลําปาง
กรรมการ
๓.๔ พัฒนาการจังหวัดลําปาง
กรรมการ
๓.๕ ท้องถิ่นจังหวัดลําปาง
กรรมการ
๓.๖ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลําปาง
กรรมการ
๓.๗ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง
กรรมการ
๓.๘ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรรมการ
จังหวัดลําปาง
๓.๙ แรงงานจังหวัดลําปาง
กรรมการ
๓.๑๐ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลําปาง
กรรมการ
๓.๑๑ จัดหางานจังหวัดลําปาง
กรรมการ
๓.๑๒ ประกันสังคมจังหวัดลําปาง
กรรมการ
๓.๑๓ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลําปาง
กรรมการ
๓.๑๔ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
จังหวัดลําปาง
๓.๑๕ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลําปาง
กรรมการ
๓.๑๖ เกษตรจังหวัดลําปาง
กรรมการ
๓.๑๗ ปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดลําปาง
กรรมการ
๓.๑๘ ปศุสัตว์จังหวัดลําปาง
กรรมการ
๓.๑๙ ประมงจังหวัดลําปาง
กรรมการ
๓.๒๐ สหกรณ์จังหวัดลําปาง
กรรมการ
๓.๒๑ อุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
กรรมการ
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-2๓.๒๒ ขนส่งจังหวัดลําปาง
๓.๒๓ สถิติจังหวัดลําปาง
๓.๒๔ คลังจังหวัดลําปาง
๓.๒๕ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลําปาง
๓.๒๖ วัฒนธรรมจังหวัดลําปาง
๓.๒๗ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปาง
๓.๒๘ สัสดีจังหวัดลําปาง
๓.๒๙ ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลําปาง
3.30 ผู้บัญชาการเรือนจํากลางลําปาง
๓.๓1 ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดลําปาง
3.32 พลังงานจังหวัดลําปาง
3.33 ท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดลําปาง
๓.๓4 หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง
๓.๓5 หัวหน้ากลุ่มอํานวยการ สํานักงานจังหวัดลําปาง
๓.๓6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดลําปาง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการฯและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการอํานวยการศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลําปาง มีหน้าที่ ดังนี้
๑) กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลําปางให้
เป็นไปตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนด
๒) กํากับดูแล ติดตามเร่งรัด การดําเนินงานของศูนย์ของมูลข่าวสารของส่วนราชการประจํา
จังหวัดให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาตและ
การบริการข้อมูลข่าวสาร
๔) ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสาร
ที่ไม่ต้องเปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ
๕) ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามระเบียบนี้
๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินการในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
๗) เชิญบุคคลใดมาสอบถามหรือชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
๘) ดําเนินงานอื่นใดตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางมอบหมาย
๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสํานักงานจังหวัดลําปางเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจําศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารจังหวัดลําปาง ประกอบด้วย
๔.๑ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง
หัวหน้าคณะทํางาน
๔.๒ หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทํางาน
๔.๓ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
คณะทํางาน
๔.๔ หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะทํางาน
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-3๔.๕ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๔.๖ หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
๔.๗ นายบุญเกิด การิยา
๔.8 นางสาววันวิสาข์ อินทร์รอด
๔.9 นางสาวสองเมือง ขันนาแล
๔.๑0 นางสาวศุภวาสนา ศรีวิลา
๔.๑1 นางกมลทิพย์ จันทรานิมิตร
๔.๑๐ นางปราการ ปวงแก้ว

คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจําศูนย์ฯ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจําศูนย์ฯ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจําศูนย์ฯ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจําศูนย์ฯ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจําศูนย์ฯ

โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจําศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลําปางมีหน้าที่ ดังนี้
๑) จัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ อย่าง
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
๒) จัดทําดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลําปาง อย่าง
ชัดเจน และสามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าตรวจดูข้อมูล
๓) จั ด เก็ บ สถิ ติ แ ละสรุ ป ผลการมาใช้ บ ริ ก ารศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของจั ง หวั ด และ
ส่วนราชการประจําจังหวัดทุกแห่ง รายงานให้ผู้บริหารของจังหวัดทราบอย่างสม่ําเสมอ
๔) ดําเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การประกวดราคา ประกาศสอบราคา และการ
จัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการประจําจังหวัด ตามแนวทางการดําเนินงานของศูนย์ฯ
๕) ดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจําศูนย์ฯ ถือปฏิบัติตามบัญชีมอบภารกิจตามผนวก ก แนบท้ายคําสั่งฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย
(นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง

ผนวก ก
บัญชีมอบหมายภารกิจของเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านประจําศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลําปาง
ตามคําสั่งจังหวัดลําปาง ที่
/ ๒๕๕6 ลงวันที่
พฤษภาคม 2556
___________________
๑. นายบุญเกิด การิยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ให้มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังนี้
๑) รวบรวมข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ที่ส่วนราชการจัดส่งให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
ลําปาง ไว้ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลําปาง
๒) จัดทําดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ไว้ให้บริการ อย่างชัดเจน และสามารถสืบค้นได้
สะดวก รวดเร็ว
๓) จั ด เก็ บ สถิ ติ แ ละสรุ ป ผลการมาใช้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารจั ง หวั ด ลํ า ปางทุ ก รอบไตรมาส
รายงานให้หัวหน้าคณะทํางานศูนย์ฯ (หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง) เพื่อรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป
๔) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการประจําจังหวัด
รายงานให้หัวหน้าคณะทํางานศูนย์ฯ (หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง) เพื่อรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป
๕) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่หัวหน้าคณะทํางานศูนย์ฯ(หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง)
มอบหมาย
๒. นางสาววันวิสาข์ อินทร์รอด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ ให้มหี น้าทีร่ ับผิดชอบและ
ปฏิบัติงานต่างๆ ดังนี้
๑) ดูแลและพัฒนาเวบเพจศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลําปาง ในเว็บไซต์ของจังหวัด
๒) งานประชาสัมพันธ์ข่าว ข้อมูลต่างๆ และ Web board รับฟังความคิดเห็นของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารจังหวัดลําปาง ทางเวบเพจศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลําปาง
๓) จัดทําลิงค์ (Link) แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการประจําจังหวัดทุกส่วน
ราชการ ทางเวบเพจศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลําปาง
๔) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่หัวหน้าคณะทํางานศูนย์ฯ(หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง)
มอบหมาย
3. นางสาวสองเมือง ขันนาแล เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน ให้มหี น้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงานต่างๆ ดังนี้
๑) งานพัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนของศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลําปาง
๒) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่หัวหน้าคณะทํางานศูนย์ฯ (หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง)
มอบหมาย
4. นางสาวศุภวาสนา ศรีวิลา เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน ให้มหี น้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงานต่างๆ ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบัญ รับ-ส่งหนังสือในส่วนของศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลําปาง
๒) นําประกาศประกวดราคา สอบราคา ที่ส่วนราชการประจําจั งหวัดจัดส่งให้ ศูนย์ข้อมู ล
ข่าวสารจังหวัดลําปางจัดลงแฟ้มแยกเป็นรายเดือนจัดเก็บไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลําปาง และให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่มาขอตรวจดู โดยให้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการ เช่น ชื่อ –สกุลผู้ขอใช้
บริการเรื่อง/รายละเอียดที่ให้บริการ และ วัน เดือน ปี ที่ขอรับบริการในสมุดผู้มาใช้บริการทุกครั้ง
และนําประกาศประกวดราคา สอบราคา และประกาศต่าง ๆ ของศูนย์ปิดประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์
๓) งานดูแลและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่บริเวณห้องศูนย์ฯ
๔) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่หัวหน้าคณะทํางานศูนย์ฯ(หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง)
มอบหมาย
/5. นางกมลทิพย์...

-25. นางกมลทิพย์ จันทรานิมิตร เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ให้มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงานต่างๆ ดังนี้
๑) ดูแลและพัฒนาเวบเพจศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลําปาง ในเว็บไซต์ของจังหวัด
๒) นําข้อมูลประกาศประกวดราคา สอบราคา ของส่วนราชการประจําจังหวั ดเผยแพร่ใ น
เว็บไซต์จังหวัดลําปาง
๓) จัดทําลิงค์(LINK) แสดงข้อมูลประกาศประกวดราคา สอบราคาของส่วนราชการประจํา
จังหวัดทุกส่วนราชการ ทางเวบเพจศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลําปาง
๔) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่หั วหน้าคณะทํางานศูนย์ฯ(หัวหน้าสํ านักงานจังหวัดลําปาง)
มอบหมาย
6. นางปราการ ปวงแก้ว พนักงานพิมพ์ ส.3 ให้มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานต่างๆ ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบัญ รับ-ส่งหนังสือในส่วนของศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลําปาง
๒) นําสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ส่วนราชการประจําจังหวัดจัดส่งให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
ลําปางจัดลงแฟ้มแยกเป็นรายเดือนจัดเก็บไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลําปาง และให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนที่มาขอตรวจดู โดยให้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการ เช่น ชื่อ – สกุลผู้ขอใช้บริการเรื่อง/
รายละเอียดที่ให้บริการ และ วัน เดือน ปี ที่ขอรับบริการในสมุดผู้มาใช้บริการทุกครั้ง
๓) งานดูแลและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่บริเวณห้องศูนย์ฯ
๔) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่หัวหน้าคณะทํางานศูนย์ฯ (หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง)
มอบหมาย
ทั้งนี้ งานดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหัวหน้าคณะทํางานศูนย์ฯ(หัวหน้า
สํานักงานจังหวัดลําปาง) ในกรณีที่หัวหน้าคณะทํางานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดลําปางไม่อยู่ หรือ
อยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการเป็นผู้กํากับดูแลแทนหัวหน้าคณะทํางาน
ศูนย์ฯ โดยอนุโลม

……………….…………………………………..

