
ท อต ๐0๒๓.๔/ว

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
อำเภอทองแสนขัน)

ตามหนังสือจังหวัดอุตรดิตถึ ด่วนที่สุด ท่ี อต ๐๐๒๓.๔/ว ๓๔๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๔๖๔ 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องเขัาร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราขการออน!ลน์ 
เม่ือวันอังคารท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๔๖๔โดยมิองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว น้ัน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถรายงาน 
ผลการดำเนินการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในแบบเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารๆได้อย่างถูกต้อง 
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ จึงได้กำหนดจัดสัมมนาออนไลนัไนวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามคิวอาร์โด้ด (หมายเลข ๑)
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๑ ลงทะเบียนได้ที่คิวอาร์โค้ด (หมายเลข ๒) ในระหว่าง 

วันท่ี ๑๙ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๔๖๔
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาวน่โหลดกำหนดการ ข้อมูลที่ใข้ในวันสัมมนา 

แ ล ะรายละเอ ียด ก ารเต ร ียม อ ุป กรณ ์แล ะก ารใช ้โป รแ กรม  W ebE x ตามค ิวอาร ์โค ้ด  (ห ม ายเลข  ๓) 
เมื่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ แล้ว ขอให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินข้างด้นรายงานผลการดำเนินการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราขการในแบบเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสารฯ ตามคิวอาร์โค้ด (หมายเลข ๔) ทางจดหมายอิเล ็กทรอนิกส์ ch am n arn .t@ o p m .g o .th  ภายใน 
วันศุกร์ท ี่ ๑๓ สิงหาคม ๒๔๖๔ ซึ่งการลงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามพระราขบัญญัติข้อมูล 
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ด่วนที่สุด ท่ี นร ๐๑๐๘ /ว ๔๓๖๓ ลงวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ที่แนบมาพร้อมนี้

กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
โทร.๐ ๔๔๔๐ ๓๐๐๘ ต่อ ๑๔ โทรสาร ๐ ๔๔๔๑ ๔๙๘๔
ผ้ประสานงาน นางศรัณย์ลักษณ์ ภลวรรณ ๐ ๘๘๒ ๘๐๘ ๔๑๒
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ต่วนnm
ที นร 0 ๑ 0 ๘ /ว
ถึง สำนักงานล่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

^น์ กปาปสํงเสิ&m ครองท้องถึนจัพวั&อุ?!ร£ต^  
เลขท่ีวัน.....£1;ฑ์เณ์........

? p a ข้-ณ์ว ันท ี................V 1 แ.ท. ■ .
เวลา,.................. Wo

ตามหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที,สุด ที' นร 0 ๑ 0 ๘ /ว ๓๓๗๕ ลงวันที่ 
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้เชิญหน่วยงานในสังกัดของท่านเข้าร่วมสัมมนาเซิงปฏิบ ัต ิการจัดตั้งศูนย์ข ้อมูล 
ข่าวสารของราชการออนไลน์ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีหน่วยงานไม,ได้ลงทะเบียนเข้าร่วม 
สัมมนาดังกล่าวข้างต้น น้ัน

ในการนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดของท่าน 
สามารถรายงานผลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในแบบเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสารๆ ได้อย่างถูกต้อง และเบ็เนไปตามวัตถุประสงค์ที,ได้กำหนดไว้ จึงได้กำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ในวัน 
ศุกร์ท่ี ๓0 กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา 0 ๙ .0 0  - ๑๒.00 น. โดยขอความอนุเคราะห์จากท่านดำเนินการ ด้งนี้

๑. แจ้งหน่วยงานในส่วนท้องถิ่นตามคิวอาร์โค้ด (หมายเลข ๑)
๒. หน่วยงานตามข้อ ๑ ลงทะเบียนได้ที่คิวอาร์โค้ด (หมายเลข ๒) ในระหว่างวันที่ ๑๙ -  ๒๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔
๓. หน่วยงานในส,วนท้องถิ่นสามารถดาวน ์โหลดกำหนดการ ข้อมูลที,ใช ้1ไน'วันสัมมนา 

และรายละเอียดการเตรียมอุปกรณ์และการใขโปรแกรม WebEx ตามคิวอาร์โค้ด (หมายเลข ๓)
เม่ือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการจัดสัมมนาเซิงปฏิบัติการฯ แล้ว ขอให้หน่วยงานในส่วนท้องถ่ิน 
ข้างต้นรายงานผลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในแบบเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสารฯ ตามคิวอาร์โค้ด (หมายเลข ๔) ทางจดหมายอิเล ็กทรอนิกส ์ cham narn.t@ opm .go.th  ภายใน 
วันศุกร์ที, ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งการลงข้อมูลข่าวสารด้งกล่าวเปีนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราขการ พ.ศ. ๒๕๔0

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และกรุณาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยด่วนด้วย จักขอบคุณมาก

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
โทร. o  ๒๒๘๓ ๔๖๙๑ (ขำนาญ) 0๘ ๖๓๓๔ ๙๘๓๒ (สุปปียา)
โทรสาร o  ๒๒๘๓ ๔๖๙๘

(หมายเลข ๑) (หมายเลข ๒) (หมายเลข ๓) (หมายเลข ๔)
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รายซ่ึอหน่วยงานใบส่วนท้องถ่ินจังหวัดอุตรดิตถ์ 
๑. เทศบาลตำบลตรอน อำเภอตรอน 
๒. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน 
๓. เทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา 
๔. เทศบาลตำบลน้ําปาด อำเภอน้ําปาด 
๕. เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก 
๖. เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอพิชัย 
๗. เทศบาลตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า 
๘. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล 
๙. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง 
๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง 
๑๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง 
๑๒. องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อำเภอลับแล 
๑๓. องค์การบริหารส่วนตำบลใผ่ลัอม อำเภอลับแล 
๑๔. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล 
๑๕. องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน


