คําสั่งสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง
ที่ 67/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง
……………………………………………..
ด้ ว ย สํ า นั ก งานคณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารของทางราชการ สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ได้กําหนดให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ดําเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจําหน่วยงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่
และให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้อย่างสะดวก ครบถ้วน
และทั น สมั ย ก่ อ ให้ เ กิ ด ความโปร่ งใสในการปฏิ บั ติ ง านสอดคล้ อ งกั บ หลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
หรือหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance) อันจะนํามาซึ่งข้อเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนําไปใช้
ในการแสดงความคิดเห็นหรือรักษาสิทธิต่างๆ ที่พึงมีพึงได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
เพื่อให้การดําเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง ดังนี้
๑. ฝ่ายอํานวยการ
๑. ขนส่งจังหวัดลําปาง
๒. หัวหน้ากลุม่ วิชาการขนส่ง
๓. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ
๔. หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
๕. หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ
๖. หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
๗. หัวหน้าสํานักงานขนส่งสาขาอําเภอเถิน
๘. หัวหน้าสํานักงานขนส่งสาขาอําเภอแจ้ห่ม
๙. หัวหน้าสํานักงานขนส่งสาขาอําเภองาว
๑๐. นายวีระพงษ์ ตาจันทร์ดี
นักวิชาการขนส่งชํานาญการ
๑๑. นางสาวอําพร ปัญญาสืบ
เจ้าพนักงานขนส่งชํานาญงาน
๒. คณะทํางานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง
หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
นายวีระพงษ์
ตาจันทร์ดี
นางสาวพัชรี
ปานเนาว์
นายสุริยา
ปัญญาเสริฐ
นางสมจิตร
นครสุวรรณ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
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ด้วงทวี
คณะทํางาน
นางสาวอําพร ปัญญาสืบ
เลขานุการ
นางสาวรุ่งทิวา มงคลสรรพ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓. คณะทํางานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอเถิน
หัวหน้าสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอเถิน
ประธานคณะทํางาน
นายวิสูตร
อัครผล
คณะทํางาน
นายศรายุทธ จารึก
คณะทํางาน
นายประจวบ แซ่เตีย
คณะทํางาน
นายกู้เกียรติ ผลดี
คณะทํางาน
นางศศิกานต์ ใจวังเย็น
เลขานุการ
๔. คณะทํางานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอแจ้ห่ม
หัวหน้าสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอแจ้ห่ม
ประธานคณะทํางาน
นางสุพรรณี เครือทน
คณะทํางาน
นางวีรพร
ราธิเสน
คณะทํางาน
นายอธิคม
สิงห์คํา
คณะทํางาน
นางสุพรรณี กองเสาร์
เลขานุการ
๕. คณะทํางานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภองาว
หัวหน้าสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภองาว
ประธานคณะทํางาน
นายสันติ
สันติจารีย์
คณะทํางาน
นางสาวสุวดี เทพปันติ
เลขานุการ
ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ ดังนี้
๑. เสนอนโยบายหรื อมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การอนุญ าต และการ
บริหารข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ และการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และเป็นไปตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
กําหนด
๒. ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้อง
เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ
๓. ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามคําสั่งนี้
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติการในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินการในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย
๕. ดําเนินงานอื่นๆ ตามที่ ขนส่งจังหวัดลําปาง มอบหมายให้คณะทํางานดังกล่าวมีหน้าที่
ดังนี้
5.1 พิ จ ารณาจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารฯ ของหน่ ว ยงานขึ้ น เพื่ อ จั ด ให้ มี ข้ อ มู ล
ข่าวสารในส่วนที่เป็นอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

-35.2 จัดประเภทข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และให้นําข้อมูล
ข่าวสารแสดงข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก
และรวดเร็ว ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงลักษณะของข้อมูลข่าวสารของราชการ ด้วยว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่จะเปิดเผยมิได้
หรือเป็นข้อมูลข่าวสารที่อาจมีคําสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้
5.3 จัด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ป ระจํ า ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารฯ ของหน่ ว ยงาน ควบคุ ม ดู แ ล
ตรวจสอบ ติดตาม และประสานงานในการดําเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ของหน่วยงานให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายโสภณ พิทักษ์สาลี)
ขนส่งจังหวัดลําปาง

