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ผ้เข้าประชุมู  

ลาํดับที# ชื#อ - สกุล ตาํแหน่ง ปฏิบตัิหน้าที# ลายมือชื#อ 

1 นายเส่ง                ชั  วสวุรรณ นายก อบต. ประธานกรรมการ เส่ง  ชั  วสวุรรณ 
2 นายเมืองแมน       แถมกิ�ง ปลดั อบต. กรรมการ เมืองแมน  แถมกิ�ง 
3 นางนิตินนัท์          กตะศิลา หวัหน้าส่วนการคลงั กรรมการ นิตนินัท์  กตะศลิา 
4 นายพีรวธุ             วงศ์สาโรจน์ หวัหน้าส่วนโยธา กรรมการ พีรวธุ  วงศ์สาโรจน์ 
5 นางชญาภา          มาตรังศรี นกัพฒันาชมุชน กรรมการ ชญาภา  มาตรังศรี 
6 นางณฐักมล        แปลงกระโทก นกัวิชาการศกึษา กรรมการ ณฐักมล  แปลงกระโทก 
7 นางปราณี            เฉลิมชาติ บคุลากร กรรมการ ปราณี  เฉลิมชาต ิ
8 นางเยาวมาลย์      ภมิูโคกรักษ์ เจ้าพนกังานธุรการ กรรมการ เยาวมาลย์ ภมิูโคกรักษ์ 
9 นางสาวภณิดา      พรหมรังสิต เจ้าพนกังานธุรการ กรรมการ ภณิดา  พรหมรังสิต 
10 นางปาริชาติ         ขวญัเผือก ผช.จนท.ธุรการ กรรมการ ปาริชาติ  ขวญัเผือก 
11 นางสาววรรณพร   ปีระจิตร ผช.จนท.บนัทกึข้อมลู กรรมการ วรรณพร  ปีระจิตร 
12 นางสาววราภรณ์   วิทยารัตน์ เจ้าหน้าที�วิเคราะห์ฯ กรรมการและเลขานกุาร วราภรณ์  วิทยารัตน์ 
13 นางศิริพร             ทองคลี� เจ้าพนกังานธุรการ กรรมการและผู้ชว่ยเลขาฯ ศิริพร  ทองคลี� 

เริ#มประชุมเวลา  10.00  น. 

  เมื�อคณะกรรมการ มาครบแล้ว นายเสง่  ชั  วสวุรรณ  นายกองค์การบริหารสว่นตําบลด่านขนุทด 
ทําหน้าที�เป็นประธานในที�ประชมุได้กล่าวเปิดประชมุ ตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี   

วาระที# 1  เรื#อง  ประธานแจ้งให้ที#ประชุมทราบ 
ประธาน แจ้งพนกังานประชาสมัพนัธ์งานจดทะเบียนสมรส  ณ  ที�วา่การอําเภอด่านขนุทด ในวนัที�  

14  กมุภาพนัธ์  2553 ความละเอียดแจ้งให้ทราบแล้วนั  น 

ที�ประชมุ  รับทราบ 
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วาระที# 2  เรื#อง  รับรองรายงานการประชุมครั/งที#ผ่านมา 
   ไม่มี 

วาระที# 3  เรื#อง  อํานาจหน้าที#ของคณะกรรมการศนย์ข้อมลข่าวสารู ู  

ประธาน   แจ้งให้ ปลดั อบต.ชี  แจงรายละเอียด 

ปลดั อบต.  ชี  แจงรายละเอียดอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการศนูย์ข้อมลูขา่วสาร ดงันี   
1. ให้เปิดเผยข้อมลูข่าวสารของทางราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิข้อมลู

ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
2. สอดส่องดแูลและให้คําแนะนําเกี�ยวกบัการดําเนินงานของเจ้าหน้าที�ในการปฏิบตัิ

ตามพระราชบญัญัตินี   
3. ให้คําปรึกษาแก่เจ้าหน้าที�เกี�ยวกบัการปฏิบตัติามพระราชบญัญัติตามที�ได้รับคําขอ 
4. พิจารณาและให้ความเหน็เรื�องร้องเรียน 
5. รายงานผลการปฏิบตัิงานตามพระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

ให้อําเภอทราบเพื�อรายงานจงัหวดัต่อไป 
6. ปฏิบติัหน้าที�อื�นตามที�กําหนดในพระราชบญัญัตินี   
7. ดําเนินการเรื�องอื�นตามที�ผู้บงัคบับญัชามอบหมาย 

ที�ประชมุ  รับทราบและปฏิบตั ิ

วาระที#  4  เรื#อง  พิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัตข้ิอมลข่าวสารของทางู ราชการ พ.ศ.2540 

ประธาน   แจ้งปลดั อบต. ชี  แจงรายละเอียดหวัข้อที�ต้องดําเนินการ ดงันี   
- ให้มีการปรับปรุงศนูย์ข้อมลูข่าวสาร 
- แตง่ตั  งเจ้าหน้าที�ผู้ รับผิดชอบเป็นปัจจบุนั 
- จดัวางเอกสารข้อมลูครบตามกําหนด 
- การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของทางราชการ 
- มีการลงทะเบียนการให้และขอรับข้อมลูข่าวสาร 
- จดัให้มีช่องทางประจําสําหรับเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและผลงานของ อปท. 
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ปลดั อบต.  แจ้งชี  แจงการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารตามพระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของทาง 
   ราชการ พ.ศ.2540 ดงันี   
   1. องค์การบริหารสว่นตําบลด่านขนุทด มีการจดัตั  งศนูย์ข้อมลูขา่วสารและ  
   สถานที�ให้บริการเป็นปัจจบุนัตามพระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสาร พ.ศ.2540 โดย 
   สามารถยื�นเรื�องขอข้อมลูข่าวสารได้ที� ศนูย์ข้อมลูข่าวสาร สํานกังานปลดั อบต. 
   ด่านขนุทด  ในวนั เวลา ราชการ ในช่วงพกัเที�ยง และวนัเสาร์เต็มวนั หรือ   
   www.dankhuntod.go.th  และให้ธรุการติดประกาศและประชาสมัพนัธ์ให้  
   ประชาชนทั�วไปทราบโดยทั�วกนั  

ธรุการ   รับทราบและปฏิบตั ิ

ปลดั อบต.  2. ให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอแต่งตั  งเจ้าหน้าที�ผู้ รับผิดชอบเป็นปัจจบุนั   
   ดแูลงานศนูย์ข้อมลูข่าวสาร 

มติที�ประชมุ  เจ้าหน้าที�ดแูลงานศนูย์ข้อมลูขา่วสารเป็นปัจจบุนั ดงันี    
   งานดแลข้อมลข่าวสารู ู ด้านสาํนักงานปลัด และงานอื#นๆ มอบให้ 
   1.นางศิริพร  ทองคลี�  ตําแหน่ง เจ้าพนกังานธรุการ 
   2.นางปาริชาติ  ขวญัเผือก ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที�ธรุการ 

   งานดแูลข้อมลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตตาํบล มอบใหู้  
   1.นางอรุณ  โพธิคา  R   ตําแหน่งเจ้าหน้าที�บนัทกึข้อมลู 
   2.นางสาววรรณพร  ปีระจิตร ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที�บนัทกึข้อมลู 

   งานข้อมลจัดซื /อจัดจ้าง มอบใหู้  
   1.นางพิมพ์พชัร  ย่านกลาง ตําแหน่งเจ้าพนกังานพสัด ุ
   2.นางสาวภณิดา  พรหมรังสติ ตําแหน่ง เจ้าพนกังานธรุการ (ส่วนการคลงั) 

   งานข้อมลข่าวสารส่วนโยธา มอบใหู้  
   1.นางเยาวมาลย์  ภมิูโคกรักษ์ ตําแหน่ง เจ้าพนกังานธรุการ (ส่วนโยธา) 

   งานข้อมลข่าวสารด้านสวัสดิการสังคม ผ้สงอายุ ผ้พิการ และผ้ป่วยเอดส์ มอบใหู้ ู ู ู ู  
   1.นางทศัวรรณ  อินโพธิR  ตําแหน่ง เจ้าพนกังานพฒันาชมุชน 

   งานข้อมลข่าวสารส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มอบใหู้  
   1.นางณฐักมล  แปลงกระโทก ตําแหน่ง นกัวิชาการศกึษา 
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ประธาน   แจ้งเจ้าหน้าที�ที�ได้รับแต่งตั  งนําข้อมลูขา่วสารที�ควรเปิดเผยไปเก็บไว้ที�ศนูย์ข้อมลู 
   ข่าวสารให้เป็นปัจจบุนั 

มติที�ประชมุ  รับทราบและปฏิบตั ิ

 
ปลดั อบต.  3. ให้เจ้าหน้าที�ที�รับผิดชอบจดัวางเอกสารให้ครบถ้วน ดงันี   
    3.1 แผนยทุธศาสตร์และแผนพฒันาสามปี 
    3.2 งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
    3.3 แผนการดําเนินงาน 
    3.4 รายงานผลการปฏิบตัิงานประจําปี 
    3.5 รายงานการประชมุสภาทกุครั  ง 
    3.6 ข้อมลูการจดัซื  อจดัจ้าง 
    3.7 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
    3.8 สรุปผลการจดัซื  อจดัจ้าง 
  4. การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของทางราชการ โดยกําหนดให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมลู

ข่าวสารเกี�ยวกับการดําเนินงานต่างๆ ของ อบต. พร้อมทั  งสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 
และในการขอข้อมูลข่าวสารนี   ต้องไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลของบุคคลอื�น หรือเป็นการ
แสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นไป ตามข้อบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

   5. จดัให้มีหลกัฐานการเข้าใช้ของประชาชน โดยให้มีการลงทะเบียนการให้ และ 
   การขอรับข้อมลูข่าวสาร และมีการลงทะเบียนการใช้ อนิเตอร์เน็ตตําบล 
   6. จดัให้มีช่องทางประจําสําหรับเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและผลงานของ อปท.ให้ 
   เป็นปัจจบุนั ดงันี   

6.1  ติดประกาศประชาสมัพนัธ์ที�บอร์ดประชาสมัพนัธ์ของสํานกังานให้เป็น
ปัจจบุนัสื�อสิ�งพิมพ์ข่าวสารของ อบต.ให้จดัทํา จดหมายข่าว วารสาร 
รายงานผลการปฏิบติังานประจําปี และแผน่พบัประชาสมัพนัธ์ 

6.2 ให้ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารตามหอกระจายขา่ว/เสียงตามสายให้
ประชาชนทราบโดยทั�วกนั 
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6.3 ให้ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารตามวิทยชุมุชนในเขตพื  นที�ให้ประชาชนทราบ

โดยทั�วกนั 
6.4 ให้เจ้าหน้าที�นําข้อมลูข่าวสารไปติดประกาศบอร์ดประชาสมัพนัธ์ในหมู่บ้าน

ทั  ง 17 หมู่บ้านทกุครั  ง 
6.5 แจ้งประชาสมัพนัธ์เวบ็ไซด์ www.dankhuntod.go.th ให้ประชาชนทราบโดยทั�วกนั 
6.6 จดัทําหนงัสือนําสง่ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารต่างๆ 
6.7 จดัทํานิทรรศการเผยแพร่ภาพถ่ายผลงานกิจกรรมต่าง ของ อบต. 

ที�ประชมุ  รับทราบและปฏิบตั ิ

วาระที#  5  เรื#อง  อื#นๆ 

ประธาน กล่าวชมเชยเจ้าหน้าที� ที�ปฏิบัติหน้าที�ดูแลงานศูนย์ข้อมลูข่าวสารให้เป็นปัจจุบันด้วยดี
มาตลอด มีท่านใดต้องการเสนอแนะในส่วนใดเพิ�มเติมหรือไม่ หากไม่มีกระผม
ขอขอบคุณทุกท่านที�เข้าร่วมประชมุโดยพร้อมเพรียงกัน ผมขอปิดการประชุมในวันนี   
สวสัด ี

 

ปิดประชุมเวลา  11.45 น. 
 
 
  (ลงชื�อ)     ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
         (นางศิริพร  ทองคลี�) 
                     เจ้าพนักงานธรุการ 
 
 
 
  (ลงชื�อ)      ผู้ตรวจบนัทกึรายงานการประชมุ 
       (นายเมืองแมน  แถมกิ�ง) 
      ปลดัองค์การบริหารสว่นตําบลด่านขนุทด 
 
 
 
 


