
 
 

แผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  ประจ าปี  2561 
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

 
      เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  เรียบร้อยแล้ว   ตั้งอยู่บริเวณ
ชั้น 1  ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   มีแผนด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ดังนี้ 

1. จัดท าข้อมูลข่าวสารของราชการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือให้ประชาชนได้สามารถมาค้นคว้า และตรวจดูข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ 

2. จัดเอกสารข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9 (1) - (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 
2540 ไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิ และวิธีการขอข้อมูล
ข่าวสารของราชการ โดยใช้สื่อต่างๆ    เช่น    แผ่นพับ,   บอร์ด,   ประกาศเสียงตามสาย   
หอกระจายข่าว,   การประชุม,   สัมมนา  เป็นต้น     
    

  
            

 



การด าเนินการตามแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 
 

ล าดับที ่ รายการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
            

 ๑.๑ ปรับปรุง สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน             

 ๑.๒ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าศูนย์ฯหรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
การให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเป็นการเฉพาะ (ชื่อ,ต าแหน่งของ
ผู้รับผิดชอบ ประจ าศูนย์แต่ละแห่ง) 
การด าเนินการ 
 ปรับปรุงค าสั่งศูนย์ฯ  
 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ  
 

            

 ๑.๓ ป้ายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงาน  จัดไว้ส าหรับ
การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าใจได้ง่าย และมองเห็นได้ชัดเจน 
การด าเนินการ 
 ส ารวจแผ่นป้ายศูนย์ฯ ว่ามี และเข้าใจชัดเจนหรือไม่ 

            

 ๑.๔ การจัดท าแผนภาพแสดงขั้นตอนการให้บริการ  (Flow Chart) 
การด าเนินการ 
 ส ารวจ และจัดท าแผนภาพ (Flow Chart) ติดให้ชัดเจน 

            

๒. จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มาตรา ๙ 

            

 



 
๒ 
 

ล าดับที ่ รายการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 ๒.๑ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานมีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ (๑) – (๘)  ของ

หน่วยงาน ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเก็บไว้เผยแพร่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่
วันที่ประกาศ 
 

            

 ๒.๒ จัดท าดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน และ
สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 
(๑) หน่วยงานมีดัชนีรวมข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่ศูนย์ฯ 
การด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้จัดท าดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการ สะดวกในการค้นหา 
 

            

 (๒) หน่วยงานมีสารบัญประจ าแฟ้มข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
การด าเนินการ 
 หน่วยงานส าเนาสารบัญประจ าแฟ้มข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

            

๓. เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๗ และ 
มาตรา ๙ ของหน่วยงานเป็นปัจจุบันและเผยแพร่ไว้อย่างน้อย ๑ ปี 
การด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้จัดท าเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัด  โดย
เผยแพร่ข้อมูลตามมาตรา 7 และ 9 

            

 
 



๓ 
 

ล าดับที ่ รายการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๔. การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

(๑) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจ าศูนย์ รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นการเฉพาะ 
 

            

 (2) จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานแล้ว
รายงานให้ผู้บริหารทราบ 
การด าเนินการ 
 จัดท าแบบฟอร์มการใช้บริการ เก็บสถิติ และสรุปรายงาน  
 สรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

            

5. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ ศูนย์ฯ/เว็บไซต์ 
(๑) มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ จุดบริการศูนย์ข้อมูล ตู้รับฟังความ
คิดเห็น/แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น 
การด าเนินการ 
 จัดท าตู้รับฟังความคิดเห็นพร้อมทั้งแบบฟอร์ม ไว้ที่ศูนย์ฯ  
 มี form กระดานแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ศูนย์ฯ 

            

6. (๑) จัดอบรมให้ความรู้กฎหมายข้อมูลข่าวสาร  
การด าเนินการ 
 ได้ด าเนินการให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชนในการประชุมประจ าเดือน 

            

 
 



 
 
๔ 
 

ล าดับที ่ รายการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 (2) การประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร ๕ ช่องทาง เช่น 

แผ่นพับ เว็บไซต์ หน่วยงานเคลื่อนที่ วารสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
การด าเนินการ 
 ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๕ ช่องทาง 

1) แผ่นพับ ๒) เว็บไซต์ศูนย์ฯ       ๓) เฟสบุ๊ค  4) ไลน์ 
    5) วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลฯ  6) บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

            

7. การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ 
การด าเนินการ 
 ท าแบบส ารวจความพึงพอใจส ารวจผ่านเว็บไซต์ 
 ท ารายงานให้ผู้บริหารทราบ 

            

8. คู่มือในการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
การด าเนินการ 
 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน และผ่านเว็บไซต์ศูนย์ฯ 

            

 


