รายงานการประชุม
คณะกรรมการ คณะทางาน และเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลบึงโขงหลง
ครั้งที่ 1 /2560
วันพุธที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบึงโขงหลง เวลา 10.00 น.
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.

นายเชิด แสนจันทร์

นายกเทศมนตรีตาบลบึงโขงหลง

เชิด แสนจันทร์

2.

นายฮวน จันทร

รองนายกเทศมนตรีตาบลบึงโขงหลง

ฮวน จันทร

3.

นางนฤดี ปุณริบูรณ์

รองนายกเทศมนตรีตาบลบึงโขงหลง

นฤดี ปุณริบูรณ์

4.

นายวิพากษ์ สารบรรณ

วิพากษ์ สารบรรณ

5.

นางกนกวรรณ พรมเชียง

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตาบลบึงโขงหลง
หัวหน้าสานักปลัด

6.

นางพรทิวา จันทะรังษี

ผูอ้ านวยการกองคลัง

พรทิวา จันทะรังษี

7.

นายประเนตร พระสว่าง

ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขฯ

ประเนตร พระสว่าง

8.

นายรุ่งสุรยิ า ศรีโสภา

ผูอ้ านวยการกองการศึกษา

รุ่งสุริยา ศรีโสภา

9.

นายชาญณรงค์ ร่าเริงยิ่ง

ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน

ชาญณรงค์ ร่าเริงยิ่ง

10.

นางสาวพรรณี สร้อยประดิษฐ์ เจ้าพนักงานธุรการ

พรรณี สร้อยประดิษฐ์

11.

นางสาวเยาวเรศ ไพสน

ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เยาวเรศ ไพสน

12.

นางสาวพรนิภา จันลือชัย

ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

พรนิภา จันลือชัย

13.

นางสาวจุรมี าศ แพงโคตร

ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

จุรมี าศ แพงโคตร

14.

นางพวงบุปผา ณรงยุทธ

นักจัดการงานทั่วไป

พวงบุปผา ณรงยุทธ

15.

นายโกศล สอนโพธิ์

นายช่างศิลป์

โกศล สอนโพธิ์

16.

นางสาวศศิธร ทองทา

ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ศศิธร ทองทา

17.

นางปารีณา ร่าเริงยิ่ง

ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ปารีณา ร่าเริงยิ่ง

กนกวรรณ พรมเชียง

/ผู้ไม่มาประชุม.......

-๒-

ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

1.

นางรัชนี ไตรพันธ์

ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม

ติดราชการ

2.

นายมงคล กลีบมณี

ติดราชการ

3.

นางสาวอุษา ศรีภูมิ

นักบริหารงานช่าง รักษาราชการแทน.
ผูอ้ านวยการกองช่าง
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

4.

นางสาวกรรณิการ์ จันทร

พนักงานจ้างทั่วไป

ลาป่วย

5.

นายสุรัก แหลมจันทึก

พนักงานจ้างทั่วไป

ลาพักผ่อน

ติดราชการ

เริ่มเปิดประชุม 10.00 น.
นายกเทศมนตรีตาบลบึงโขงหลง (ประธานกรรมการ)
- ประธานกล่าวเปิดประชุมศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารเทศบาลตาบลบึงโขงหลง ครั้งที่ 1/2560
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายกเทศมนตรีตาบลบึงโขงหลง (ประธานกรรมการ)
- การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9
บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยตามที่กาหนดไว้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) – (8) เพื่อไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
ปลัดเทศบาล 3.1 ตามพระราชบั ญ ญั ติข้ อมู ล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 บั ญ ญั ติว่ า
ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ
อย่างน้อยตามที่กาหนดไว้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) – (8) เพื่อไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
3.2 หนั งสื อ อ าเภอบึ งโขงหลง ที่ บก 0618/ว2997 ลงวั น ที่ 23 มิ ถุ น ายน 2560
เรื่อง การดาเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดบึงกาฬ ดังนี้
-ดาเนินการตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9
-จัดท าแผนพั ฒ นาศู นย์ข้ อมู ลข่าวสารฯ ปี 2560 พร้อมเสนอให้ ผู้ บริหารให้ ความเห็ นชอบ
รายงานการปฏิบัติตามแผนฯ และเสนอให้ผบู้ ริหารทราบผลการดาเนินการตามแผน
-จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารฯ แก่บุคลากรในหน่วยงาน และหรือการส่ง
บุคลากรในหน่วยงานเข้าอบรมกับหน่วยงานอื่น และหรือการเข้าร่วมโครงการทดสอบของสานักงาน
ข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
/ประชาสัมพันธ์...

-3-ประชาสั มพั นธ์ ศู นย์ ข้อมู ลข่าวสารฯ เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างน้ อย 5 ช่องทาง (เช่ น
เว็บไซต์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เฟสบุค (facebook) และการจัดอบรมให้ความรู้ฯ)
-สารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ทางกายภาพ
และอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์) ที่เสนอให้ผบู้ ริหารทราบ
3.3 หนั งสื ออาเภอบึ งโขงหลง ที่ บก 0618/ว2999 ลงวันที่ 23 มิ ถุ นายน 2560 เรื่อง
ขอกาชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดู ไ ด้ ต ามมาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (8) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
พ.ศ.2540 โดยเคร่งครัด สรุปคืออาเภอบึงโขงหลงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตาม
พระราชบัญ ญั ติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งก าหนดไว้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง
(1) – (8) ต้องมีข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ แต่เนื่องจากปัจจุบัน
เทศบาลตาบลบึงโขงหลงมีการปฏิบัติตามพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 ยังไม่ครบถ้วน
ชั ด เจนเท่ า ที่ ค วร ดั ง นั้ น เพื่ อ ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของเทศบาลต าบลบึ ง โขงหลง
กองวิชาการและแผนงาน ซึ่งได้รับมอบหมายในการดาเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 จึงได้จัดทาเอกสารบางส่วนตามหนังสือที่อ้างถึงแล้วและขอให้คณะกรรมการทุกท่าน
ร่ วมพิ จารณาและเสนอแนะแนวทางร่ วมกั น ในส่ วนรายละเอี ย ดจะให้ ฝ่ ายเลขานุ ก ารได้ ชี้ แจง
ให้คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทราบ
ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน (เลขานุการ)
- เพื่อปฏิบัติตามพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 หน่วยงานของรัฐต้อง
ส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนีล้ งพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้
1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน
2. สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน
3. สถานที่ตดิ ต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
5. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 9 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร
ของราชการอย่างน้ อยดั งต่ อไปนี้ไว้ให้ ประชาชนเข้าตรวจดู ได้ ทั้ งนี้ตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการกาหนด
1. ผลการพิ จารณาหรื อค าวิ นิ จฉั ยที่ มี ผลโดยตรงต่ อเอกชน รวมทั้ งความเห็ นแย้ งและค าสั่ งที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
2. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)
3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีที่กาลังดาเนินการ
4. คู่มือหรือคาสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มกี ารอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง
/6.สัญญา...

-46. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดทอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการ
จัดทาบริการสาธารณะ
7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้
ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการ
พิจารณาไว้ดว้ ย
8. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด ได้แก่ การประกวด
ราคา ประกาศสอบราคา และสรุปผลการพิจารณาการจัดจ้างเป็นรายเดือน ทุกๆ เดือน
สาหรับในส่วนของศูนย์ข้อมูลข่าวของเทศบาลตาบลบึงโขงหลง ตอนนี้ได้ดาเนินการสมัครขอใช้พ้ืนที่
เพื่อลงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระบบอิ เล็กทรอนิกส์ของสานักงานข้อมูล
ข่าวสารฯ (สขร.) ในรายละเอียดขอให้ผู้ช่วยเลขาชีแ้ จงให้คณะกรรมการทราบ
นางพวงบุปผา ณรงยุทธ (หัวหน้าคณะทางานฯ)
เทศบาลต าบลบึ งโขงหลงได้ สมั ครขอใช้ พื้ นที่ เพื่ อเป็ นเว็ บไซต์ ศู นย์ ข้ อมู ลข่าวสารอิ เล็ กทรอนิ กส์
ของเทศบาลตาบลบึงโขงหลง กับสานักงานข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ซึ่งได้รหัสผ่านสามารถ
เปิดใช้ในระบบเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งต้องผ่านการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7
และมาตรา 9 เมื่อประกาศแล้วก็จะนามาลงในระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ต่อไป เพื่อเผยแพร่และให้ประชาชนเข้าไปตรวจดูได้
ปลัดเทศบาลตาบลบึงโขงหลง
-ต่อไปเข้าสู่วาระเรื่องพิจารณาในการปฏิบัติตามพระราชบัญญั ติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 จึงขอให้ฝา่ ยเลขานุการได้ชแี้ จงรายละเอียด
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน
-กองวิชาการได้ จั ด ท าประกาศจั ดตั้ งศู นย์ ข้ อมู ลข่ าวสารเทศบาลต าบลบึ งโขงหลงค าสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลบึงโขงหลง ที่ 190/2560 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม
2560 นายกเทศมนตรีตาบลบึงโขงหลงได้ลงนามแล้ว กรณี มีการติดต่อขอทราบข้อมูลข่าวสาร
จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลบึงโขงหลงก่อน และได้ออก
คาสั่ งแต่งตั้งคณะทางานศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลบึงโขงหลงที่ 191/2560 ลงวันที่ 26
กรกฎาคม 2560 มีอานาจหน้าที่ดังนี้
1. ดาเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประสานงาน เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละกอง
2.รวบรวมข้อมูลข่าวสารภายในส่วนราชการของกอง โดยการจัดทาประกาศ แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์
รูปภาพ ค้นหากิจกรรม/โครงการ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของแต่ละกอง นาส่งเลขานุการคณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลต าบลบึ งโขงหลง เพื่ อตรวจสอบความถู กต้ อง และน าข้ อมู ลข่ าวสารที่ จะน าไป
เผยแพร่ให้ประชาชนสามารถเข้าดูได้ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ เฟสบุ๊ค(facebook) และเว็บไซต์ของ
/เทศบาล...

-5เทศบาลตาบลบึงโขงหลง และได้ออกคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบล
บึงโขงหลง ที่ 193/2560 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1.จัดเตรียมสถานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลบึงโขงหลง
2.จัดทาบันทึกข้อมูลข่าวสารตามหน่วยงานภายในเทศบาลส่งมาให้ลงเผยแพร่ในระบบอินเตอร์เน็ต
และตามช่องทางต่างๆ
3.จัดทาบัตรดัชนีหรือบัญชี เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้เอง
4.จัดทาสมุดทะเบียนสาหรับผูม้ าขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลบึงโขงหลง
5.จัดท าส าเนาหรือส าเนาที่ มี คารับรองความถู กต้ องส าหรับข้อมู ลข่าวสารที่ จัดให้ ประชาชนเข้ า
ตรวจดูให้แก่ผขู้ อ
-กรณี การขอข้อมูลข่าวสารตามมาตราอื่นๆ ซึ่งไม่มีในศูนย์ข้อมู ลฯให้ส่งค าขอไปยั งหน่วยงาน
เจ้าของเรืองพิจารณา
-กรณีเป็นข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอื่นให้คาแนะนาให้ไปขอ ณ หน่วยงานนั้น
-การประสานงาน การแจ้งนัดหมาย การมอบสาเนาข้อมูลข่าวสารตามข้อ 4 ให้แก่ผขู้ อ
6.ดาเนินการอื่นใดตามที่นายกเทศมนตรีตาบลบึงโขงหลงมอบหมาย
7.รายงานผลการด าเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลบึงโขงหลงให้นายกเทศมนตรี
ตาบลบึงโขงหลงทราบ
ทั้งนี้เทศบาลตาบลบึงโขงหลง ได้ประกาศกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอสาเนาหรือขอสาเนาที่มี
ค ารับรองถู กต้องของศู นย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลบึงโขงหลง มีการประกาศเปิดเผยข้อมู ล
ข่าวสารของราชการ มี การจัดท าโครงสร้างการจัดองค์กรในการดาเนินงานสรุปอ านาจหน้าที่ ที่
สาคัญและวิธีการดาเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคาแนะนาในการติดต่อ
ของเทศบาล มี การจั ดท าระเบี ยบเทศบาลตาบลบึ งโขงหลง ว่าด้วยข้อมู ลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2560 มี การจัดท าระเบี ยบเทศบาลต าบลบึ งโขงหลง ว่าด้ วยการรักษาความเป็ นระเบี ยบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ซึ่งกาลังส่งไปลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษา และจะจัดเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ จึงขอให้คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านร่วมกั นพิ จารณาและเสนอแนะเพิ่มเติมได้ หากไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมขอท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีดังนี้
- ให้ประชาชนมีสทิ ธิได้รับรูข้ ้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆของรัฐ
- กาหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องหรืออาจไม่
ต้องเปิดเผย
- คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ

/หลักการ...

-6หลักการและสาระสาคัญ
หลักการของกฎหมาย
- เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น
- “สิทธิรับรู้” ผูข้ อไม่จาเป็นต้องมีส่วนได้เสีย
- ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
คานิยาม
ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิ่งใดๆ โดย
สภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่านวิธีการใดๆ เช่น เอกสาร ภาพ แผนที่
ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหน่วยงานของรัฐ
ข้อมู ลข่ าวสารส่ วนบุ คคล หมายถึ ง ข้ อมู ลข่ าวสารเกี่ ยวกั บ สิ่ งที่ ท าให้ รู้ตั วผู้ นั้ น (ชื่ อ นามสกุล รหัส/หมายเลขประชาชน ลายพิมพ์นิ้วมือ รูปภาพ แผ่นบันทึกเสียงคน ฯลฯ) รวม
กับสิ่งเฉพาะตัว (ประวัติการศึกษา ประวัติสุขภาพ ฐานะการเงิน ประวัติการทางาน ประวัติ
อาชญากรรม ฯลฯ)
หน่วยงานของรัฐ
- ราชการส่วนกลาง (กระทรวง กรม)
- ราชการส่วนภูมิภาค (จังหวัด)
- ราชการส่วนท้องถิ่น (อบต. อบจ. เทศบาล กทม. พัทยา)
- ราชการสังกัดรัฐสภา (สนง.เลขาธิการวุฒิสภา สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)
- ศาลที่ ไม่ เกี่ยวกั บการพิ จารณาพิ พากษาคดี (สนง.ศาลรัฐธรรมนู ญ สนง.ศาลยุ ติธรรม
สนง.ศาลปกครอง)
- องค์กรควบคุมประกอบวิชาชีพ (สภาทนายความ แพทยสภา ฯลฯ)
- หน่วยงานอิสระ (สตง. กกต. ป.ป.ช. คปภ. ฯลฯ)
- หน่วยงานอื่นตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง (สรอ. ฯลฯ)
หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
1.เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
: มาตรา 7,9 และ 11
2.ปกปิดข้อมูล
: มาตรา 14
3.ใช้ดุลพินจิ ก่อนเปิดเผย
: มาตรา 15,16 และ 24
4.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและจัดระบบข้อมูล : มาตรา 23
5.คุ้มครองประโยชน์ได้เสียของบุคคลที่สามโดยแจ้งให้คัดค้านการเปิดเผย : ม าตรา 1 7
6.เปิดเผย/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
: มาตรา 25
7.เก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์
: มาตรา 26
8.ให้คาแนะนาที่ถูกต้องแก่ประชาชนโดยเร็ว
: มาตรา 12
/ประชาชน...

-7ประชาชนผู้ทรงสิทธิรับรู้
-ประชาชนคนไทย
-คนต่างด้าวที่มถี ิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
-บุคคลธรรมดา และนิตบิ ุคคล/กลุ่มบุคคล
-เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ในกรณีที่กระทบสิทธิของตน)
ปลัดเทศบาลตาบลบึงโขงหลง
-คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเชิญเสนอได้
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ถือเป็นการด าเนินการที่ เป็นรูปธรรม สาหรับ การจัดตั้งศูนย์ข้อมู ลข่าวสารของเทศบาล
ตาบลบึงโขงหลง มีโครงสร้างการจัดองค์กรในการดาเนินงานสรุปอานาจหน้าที่และวิธีการ
ด าเนินงานและสถานที่ติดต่ อขอรับข้อมูลข่าวสาร มีคณะกรรมการ คณะท างาน และ
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเพื่อมีอานาจหน้าที่ในการดาเนินงานภายในศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลบึงโขงหลง ซึ่งจะจัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ซึ่งปัจจุบันคนส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ดั ง นั้ น คณ ะกรรมการหรื อ คณ ะท างานของศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของส่ ว นราชการ
ความสามารถในการให้บริการและสื่อสารทาความเข้าใจกับประชาชนได้อย่างถูกต้องชัดเจน
ถ้ามีการจัดโครงสร้างการจัดการ แต่ไม่มีกิจกรรมหรือเป้าหมายที่ชัดเจน การดาเนินงาน
ภายในศู นย์ ข้อมู ล ข่าสารของเทศบาลต าบลบึ งโขงหลง จะไม่ บ รรลุ ตามวั ตถุ ป ระสงค์ ที่
ก าหนดไว้ เป้ าหมายสู งสุ ด ของศู นย์ ข้ อมู ลข่ าวสารของเทศบาลต าบลบึ งโขงหลง คื อ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการ
ทางานจริง 2 ชุด คือ คณะทางาน เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ จะน้อยไปไหม เพราะจะลงแต่
ข้อมูลไม่ได้ การที่จัดส่งข้อมูลให้มีประสิทธิภาพจะต้องส่ง ข้อมูลเผยแพร่ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดู ได้ และประชาชนก็ สามารถส่ งข้ อมู ลหรื อสอบถามมายั งศู นย์ ข้ อมู ลข่ าวสารของ
เทศบาลตาบลบึงโขงหลงได้ จึงขอเสนอเพิ่มเติม คือ
1.แต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่ม (ถ้าไม่เพิ่มควรมีการพัฒนาบุคลากร)
2.บุคลากรต้องเรียนรู้การลงข้อมูลในเว็บไซต์
3.บุคลากรต้องสามารถยกระดับโดยการเขียนโปรแกรม
4.กิจกรรมของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ประชุมเป็นระยะๆ เพื่อติดตามผลการลงข้อมูลข่าวสาร
ของคณะทางาน
5.ติดตามผลการทางานของคณะทางาน
6.ปรับปรุง แก้ไขปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันผ่านคณะกรรมการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารฯ
/7.มีโครงสร้าง...

-87.มีโครงสร้างที่ชัดเจน กาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทางาน กาหนดแผนงาน ซึ่งจะเป็น
ตัวชีว้ ัดของคณะทางาน
8.คณะท างานจะต้ อ งมี ค วามรู้ ความสามารถในการที่ จ ะเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารฯ
ถ้ า คณะท างานไม่ มี ค วามรู้ ควรจั ด อบรมให้ กั บ คณะท างานชุ ด นี้ โดยให้ ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถมาอบรมให้ มี การก าหนดแผนงานร่วมกั นของคณะท างาน มี การประชุม
มีการติดตามเป็นระยะของคณะทางาน ตัวชีว้ ัดก็คือการลงข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นปัจจุบันซึ่ง
จะนาไปสู่ผลลัพธ์สูงสุด คือการลงข้อมู ลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมี การติ ดตามการ
ทางานของคณะทางานทุกเดือน มีการลงข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกเดือน การใช้งบประมาณกอง
วิชาการและแผนงาน เป็นผูก้ าหนดแผนงานเพื่อให้มีการบูรณการในด้านการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ ก็มีเรื่องนาเรียนให้ที่ประชุม และฝ่ายเลขานุการฯ ได้นาไปเพื่อจะ
ได้พัฒนาในการทางานของคณะทางานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต่อไป
ปลัดเทศบาลตาบลบึงโขงหลง
-การประชุ ม วั น นี้ เรื่ อ งการประกาศจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของเทศบาล ขอให้
คณะกรรมการดู ประกาศ คาสั่ง ระเบียบ ที่แจ้งในวาระที่ 4 เราอาจจะประชุมทุกไตรมาส
คณะกรรมการศูนย์ฯ สามารถเรียกดูผลการดาเนินงานได้ตลอดเวลาตามคาสั่งที่ แต่งตั้ ง
ในเรื่องของรายละเอียด คณะท างาน เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ ต้องดาเนินการตามแนวทาง
ปฏิ บั ติที่ ได้ ก าหนดไว้ ตามข้อเสนอแนะ ในการประชุมวันนี้เพื่ อแจ้ งค าสั่ ง และหน้ าที่ ของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการท่านใดมีเรื่องเสนอเพิ่มเติมเชิญเสนอได้
ผูอ้ านวยการกองการศึกษา
-เห็นด้วยกับผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของตารา เอกสาร ของ
เทศบาล ควรจะมีห้องเก็บรวมรวมข้อมูล ด้านระเบียบ กฎหมาย ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนมา
ติดต่อกับหน่วยงานของเรามาก ควรมีคอมพิ วเตอร์ไว้สาหรับบริการประชาชนในการสืบ
ค้นหาข้อมูล และพนักงานของเราก็สามารถใช้ค้นหาข้อระเบียบ ข้อกฎหมาย ฯ ขอเสนอให้ใช้
ชั้นล่างของสานักงานเทศบาล
นางนฤดี ปุณริบูรณ์ (รองนายกเทศมนตรีตาบลบึงโขงหลง)
-เรื่องการลงข้อมู ลบนเว็ บไซต์ ของเทศบาลต าบลบึ งโขงหลง มี รายละเอี ยดข้อมู ลยั งไม่
สมบูรณ์ ซึ่งบางเรื่องมีแต่หัวข้อแต่ไม่มีรายละเอียด ซึ่งเมื่อเราสารวจความพึงพอใจกับผู้ที่ใช้
ผลตอบรับกลับมาก็ไม่ดีเท่าที่ควร อยากให้การลงข้อมูลในเว็บไซต์ของเทศบาลเราสมบูรณ์
มากกว่านี้
ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน
-เรื่ อ งเว็ บ ไซต์ ข องเทศบาลต าบลบึ งโขงหลง ที่ ล งข้ อ มู ล จะมี แ ผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
แผนพัฒนา งบประมาณ ส่วนการประกาศจัดซือ้ จัดจ้าง จะประกาศก็ต่อเมื่อกองคลังส่ง
/เรื่อง...

