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ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
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เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม Nongkhwai Municipality
แผนการพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตําบลหนองควาย
…………………………………………..
ตามประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2541
ที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐทุกแหงตองจัดใหมีสถานที่ และจัดใหมีขาวสารไวใหประชาชนสามารถใชในการ
คนหาและศึกษาขอมูลขาวสารหรือเขาตรวจดูไดโดยสะดวกของราชการเรียกสถานที่ดังกลาววาคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการเรียกสถานที่ดังกลาววา “ศูนยขอมูลขาวสาร” นั้น
เพื่อเปนการดําเนินการตามประกาศดังกลาว เทศบาลตําบลหนองควายจึงไดประกาศจัดตั้ง
ศูนยขอมูลขาวสารของราชการขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2544 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองควาย ที่ตั้งเลขที่ 156
หมูที่ 4 ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนแหลงรวมของขอมูลขาวสารของราชการ
ตลอดจนเพื่อเปนสถานที่ในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มารับบริการขอมูลขาวสาร
ตอมา พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดมีขอสั่งการให “ป 2560 เปนปแหง
ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ” โดยใหทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐทุกแหงมีศูนยขอมูลขาวสารของ
ราชการ และใหเรงผลักดันใหทุกหนวยงานจัดแสดงขอมูลขาวสารตามสิทธิที่ประชาชนพึงไดรับรูเพื่อสราง
ความโปรงใสของภาครัฐ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยขอมูลขาวสารของราชการของเทศบาลตําบล
หนองควายเปนไปยางครบถวนถูกตองตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 เทศบาล
ตําบลหนองควายจึงไดจัดทําแผนการพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสในการปฏิบัติงานตลอดจน
ขอมูลขาวสารตางๆ เปนปจจุบัน ทั้งนี้ประชาชนจะไดรับประโยชนสูงสุดจากการขอรับขอมูลขาวสารดังกลาว
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แผนพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
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วัตถุประสงค : เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหนองควายใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ป พ.ศ.2560

กิจกรรม

ต.ค.
1. ประชุมซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
• ประชุมบุคลากรเพื่อซักซอมแนวทาง
ในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 อยางนอยปละ 2 ครั้ง

พ.ย.

ธ.ค.

ป พ.ศ.2561
ม.ค.

ผูรับผิดชอบ

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.





เจาหนาที่ประจําศูนย
ขอมูลขาวสาร

2. จัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเทศบาล
ตําบลหนองควาย
• รวบรวม จัดเก็บขอมูลตามมาตรา 7
ใหครบถวนและเปนปจจุบัน

















   

เจาหนาที่ประจําศูนย
ขอมูลขาวสาร

• รวบรวม จัดเก็บขอมูลตามมาตรา 9
ใหครบถวนและเปนปจจุบัน

















   

เจาหนาที่ประจําศูนย
ขอมูลขาวสาร
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กิจกรรม

ป พ.ศ.2560
ต.ค.

3. เผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการ
รับรูขอมูลขาวสารของประชาชนใหบุคลากร
ของเทศบาลฯ และประชาชนทราบ
• การจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
ในชีวิตประจําวันและขอมูลขาวสารของราชการ
ใหแกบุคลากรในหนวยงานและประชาชนทั่วไป

พ.ย.

ธ.ค.

ป พ.ศ.2561
ม.ค.

ผูรับผิดชอบ

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

นิติกรชํานาญการ
(ผูรับผิดชอบโครงการ)



• ประชาสัมพันธเผยแพรสิทธิการรับรูขอมูล
ขาวสารใหประชาชนทราบอยางนอย 5 ชองทาง

ไดแก บอรดประชาสัมพันธ เว็บไซต แผนพับ
ประชาสัมพันธเสียงตามสาย และเทศบาลเคลื่อนที่















   

เจาหนาที่ประจําศูนย
ขอมูลขาวสาร



เจาหนาที่ประจําศูนย
ขอมูลขาวสาร

4. สํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูมาใช
บริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบล
หนองควาย
• จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มาใชบริการ ณ ศูนยขอมูล
ขาวสารของเทศบาลตําบลหนองควาย เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดรับมาปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูล
ขาวสาร และการบริการใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นตอไป

















เทศบาลตําบลหนองควาย 156 หมูที่ 4 ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
โทร.053-125070/053-125254

  

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม Nongkhwai Municipality
กิจกรรม

ป พ.ศ.2560

5. จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ
ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบล
หนองควาย
• สรุปผลการเขาใชบริการศูนยขอมูล
ขาวสารของเทศบาลตําบลหนองควายและรายงาน
ใหผูบริหารทราบทุกสิ้นปงบประมาณ
6. โครงการประชาสัมพันธกิจกรรมของเทศบาล
ตําบลหนองควาย
• จัดทําเอกสารสิ่งพิมพ เพื่อเผยแพรขอมูล
ขาวสารตลอดจนการดําเนินงานตาง ๆ ของ
เทศบาลตําบลหนองควายใหหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปไดรับทราบ
7. โครงการพัฒนาเว็บไซตของเทศบาลตําบล
หนองควาย
• ปรับปรุงเว็บไซตของหนวยงานใหมีความ
สมบูรณสามารถถายทอดขอมูลขาวสารไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

ต.ค.

พ.ย.

ป พ.ศ.2561

ธ.ค.

ม.ค.

ผูรับผิดชอบ

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

















เจาหนาที่ประจําศูนย
ขอมูลขาวสาร

ผูชวยนักประชาสัมพันธ
(ผูรับผิดชอบโครงการ)







  

ผูชวยนักประชาสัมพันธ
(ผูรับผิดชอบโครงการ)
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จัดทําโดย งานประชาสัมพันธ สํานักปลัดเทศบาล
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