ดัชนีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลทับมา
ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มาตรา
7 (1)

รายการ

จานวนเรื่อง

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการ 1. ประกาศเทศบาลตาบลทับมา
ดาเนินงาน
เรือ่ ง โครงสร้างอานาจหน้าที่ วิธีการดาเนินงาน
และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ตาบลทับมา

7 (2)

สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและ
วิธีการดาเนินงาน

1. มาตรา 66 และ 67 แห่งพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1. ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลทับมา

7 (3)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล
ข่าวสารหรือคาแนะนาในการ
ติดต่อหน่วยงานของรัฐ

2. ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ

แฟ้มที่

ชั้นวาง

F 007.1

1

F 007.2

1

F 007.3

1

F 007.4
(1)

1

F 007.4
(2)

1

3. คาร้องต่างๆ

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง 1. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาล
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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5. พระราชบัญญัติการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
7. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
8. กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

มาตรา
9 (1)

9 (2)

รายการ

จานวนเรื่อง

ผลการพิจารณาหรือคาวินิจฉัยมี
ผลโดยตรงต่อเอกชน

1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลตาบลทับมา

นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้า
ข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษา
แผนงานโครงการและงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีที่กาลังดาเนินงาน

1. คาแถลงนโยบายของนายก
2. วิสัยทัศน์

แฟ้มที่

ชั้นวาง

F 009.1

1

F 009.2

1

F 009.3

1

F 009.4

1

F 009.5

1

F 009.6

2

1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
2. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
3. แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
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4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
5. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
6. แผนการใช้จ่ายเงิน

9 (4)

คู่มือหรือคาสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผล
กระทบถึงสิทธิและหน้าที่ของ
เอกชน

7. แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)
1. คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวาสาร
2. ๕มือประชาชนสาหรับติดต่อราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
3. คู่มือการชาระภาษี
4. คู่มือตามกระบวนงานขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ

9 (5)

9 (6)

สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงในราช
กิจจานุเบกษา
สัญญา สัมปทาน สัญญาที่มี
ลักษณะเป็นการผู้ขาด ตัดตอน
หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนใน
การจัดทาบริการสาธารณะ

ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

มาตรา

9 (7)

9 (8)

รายการ

จานวนเรื่อง

แฟ้มที่

ชั้นวาง

มติคณะรัฐมนตรี หรือมติ
คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย
กฎหมายหรือโดยคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทาง
วิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือ
ข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการ
พิจารณาไว้ด้วย
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและ
ตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐ

1. มติเห็นชอบกาหนดหลักเกณฑ์พิจารณาประเภทข้อมูล
ข่าวสารการกรอกข้อมูลข่าวสารและอนุญาต
F 009.7
(1)

2

F
009.8(1)

2

F
009.8(2)

2

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณะ - ข้อมูลที่สาธารณะประโยชน์
ประโยชน์ที่ใช้เงินงบประมาณที่จัด
ไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้

F
009.8(3)

2

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับการ
- คาสั่งให้พนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการต่างๆ
ฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ที่จัด
ไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้

F
009.8(4)

2

F
009.8(5)

2

F
009.8(6)

2

F
009.8(7)

2

2. มติแต่งตั้งคณะทางานบริการข้อมูลข่าวสาร มติให้
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทาสาเนาหรือสาเนาที่มีคา
รับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารทางราชการ
1. ประกาศประกวดราคาและราคากลาง
2. ประกาศเชิญชวนทั่วไป
3. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาที่ได้มีการ
อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่
ใช้เงินงบประมาณที่จัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้

- รายงานสารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- เทศบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการตรวจสอบอาคาร
ตามมาตรา 32 ทวิ แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่จัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้

- รายงานผลการตรวจสอบอาคาร
- รายงานผลการตรวจสอบป้าย

- รายงานการประชุมสภา
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

