
   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาศูนยข์้อมูล 

ข่าวสารของทางราชการ 

เทศบาลเมืองบ้านสวน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

   งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 



คำนำ 
 

 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อบริการประชาชน และให้ประชาชนรับทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและ
ใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความจริง อันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของทางภาครัฐ
ได้มากขึ้น 

 เทศบาลเมืองบ้านสวน จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขึ้น เพื่อเป็นกรอบใน
การพัฒนาระบบการให้บรกิาร การให้องค์ความรู้แก่บคุลากร และประชาชน รวมทั้งการส่งเสรมิให้เกดิความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมุ ่งเน้นให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองบ้านสวน ปฏิบัติงานได้อย่าง                
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และเป็นแหล่งข้อมูล
ข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน และผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่อไป   
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แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

เทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 
1.ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะตามหลักธรรมาภิบาล 
2.หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้กำหนดหน้าที่ให้หน่วยงานต่างๆ 
ของรัฐ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  และให้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารไว้ในหน่วยงานราชการ 
รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยและไม่ต้องเปิดเผย เพื่อรองรับ
สิทธิการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน โดยนำข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามมาตรา 7 มาตรา 9 (1) - (8) 
รวบรวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เป็นต้น โดยให้หน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลข่าวสารของราชการและรับรู้การปฏิบัติงานของทางภาครัฐตามหลักธรรมภิบาล ความโปร่งใส 
สะดวก รวดเร็ว 
  เทศบาลเมืองบ้านสวน จึงได้ดำเนินการจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองบ้านสวน 
และได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่กำหนดไว้ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ         
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ซึ่งรับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ จึงได้ดำเนินการจัดทำ “แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลเมือง     
บ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” 
 
3.วัตถุประสงค์ 
  ปรับปรุงศูนย์ข ้อมูลตามพระราชบัญญัติข ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้           
เป็นปัจจุบัน ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการของสำนักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดไว้ 
 
4.กลุ่มเป้าหมาย   
  4.1 ศูนย์ขอ้มูลขา่วสารของทางราชการ เทศบาลเมืองบา้นสวน (ทางกายภาพ) 
  4.2 ศูนย์ขอ้มูลขา่วสารของทางราชการทางอิเลก็ทรอนกิส์ เทศบาลเมืองบา้นสวน 
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5.วิธีการดำเนินการ 
  5.1 จดัทำแผนพฒันาศูนยข์้อมูลขา่วสารของทางราชการ เทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 
  5.2 ประกาศใชแ้ผนพฒันาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลเมืองบา้นสวน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  5.3 ดำเนินการตามแผนพฒันาศูนย์ขอ้มูลขา่วสารของทางราชการ เทศบาลเมืองบา้นสวน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  5.4 สรุปผลและรายงานผลการปฏิบตัติามแผนพฒันาศนูย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
เทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 
6.สถานท่ีดำเนินการ 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลเมืองบา้นสวน 
 
7.ระยะเวลาดำเนินการ  
  1 ตุลาคม 2565 – 30 กนัยายน 2566 
 
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลเมืองบ้านสวน (ทางกายภาพ) และ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการทางอิเล็กทรอนกิส์ เทศบาลเมืองบ้านสวน มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดไว้ 
 
9.ผู้รับผิดชอบ 
  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 
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แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

ที ่ กิจกรรมดำเนินการ ตามเกณฑ์  
มาตรฐานการตรวจประเมิน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หมายเหตุ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1. มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

1.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 

คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

             

1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง จนท.ประจำศูนย์ข้อมูลฯ              

2. เสนอแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

2.1 นำเสนอแผนให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 

เทศบาลเมืองบ้านสวน 

             

2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

             

3. จัดระบบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองบ้านสวน 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 

3.1 รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลตามมาตรา 7  
ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

             

3.2 รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลตามมาตรา 9  
ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

             

3.3 นำข้อมูลตามมาตรา 7 และมาตรา 9  
เผยแพร่ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองบ้านสวน 
www.oic.go.th/infocenter2/210/#infoma 
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แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

ที ่ กิจกรรมดำเนินการ ตามเกณฑ์  
มาตรฐานการตรวจประเมิน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หมายเหตุ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

4. จัดให้มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลเมืองบ้านสวน      
(1) ติดต่อด้วยตนเองในวัน เวลา ราชการ  
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลเมืองบ้านสวน หรือโทรศัพท์  
โทร.0-3818-4555     
(2) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 
(3) เว็บไซต์ของเทศบาล www.Bansuan.go.th 
(4) รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
(5) ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(7) ระบบกระจายเสียงของเทศบาล 

             

5. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มาใช้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 

5.1 ทางกายภาพ จัดให้มีกล่องรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน และแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการไว้ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 

             

5.2 ทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดให้มีช่องทางสำหรับ
ประชาชนผู้มาใช้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  
โดย จัดทำสรุปความคิดเห็นเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ทราบเป็นประจำทุกเดือน  
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แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

ที ่ กิจกรรมดำเนินการ ตามเกณฑ์  
มาตรฐานการตรวจประเมิน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หมายเหตุ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

6. จัดเก็บสถิติและสรุปผลผู้มาใช้บริการ 
6.1 ทางกายภาพ จัดทำสมุดคุมลงทะเบียนผู้มาใช้
บริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 

             

6.2 ทางอิเล็กทรอนิกส์ สรุปข้อมูลผู้มาใช้บริการ
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์  
และจัดทำสรุปผลผู้มาใช้บริการเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ทราบทุกเดือน 

             

7. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ จนท.ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารฯ และคู่มือ/ขั้นตอนการให้บริการ
ประชาชนของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 

             

8. การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 
8.1 ส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้าอบรมกับหน่วยงาน
อ่ืน/ E – Learning ของสำนักงาน ก.พ. 

             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
เทศบาลเมืองบ้านสวน 

 
 
 
 
 
 

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 


