ดัชนีสืบคนขอมูลขาวสาร
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

ศูนย#ขอมูลขาวสารของราชการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย#
http://www.buriramcity.go.th
โทรศัพท# 0 4460 2345 โทรสาร 0 4461 1396
ปรับปรุงขอมูล ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

สถานที่ตั้ง
สํานักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย# ชั้น 1
ถนนรมย#บุรี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย#

หนวยงานรับผิดชอบ
งานสารสนเทศและขอมูลขาวสาร
กองวิชาการและแผนงาน
โทรศัพท# 0 4460 2345
โทรสาร 0 4461 1396
http://www.buriramcity.go.th

เจาหนาที่ประจําศูนย#ฯ
๑. นายพิริยะ พลวัน

Tel. 081-8773751

๒. นายภูษิต

Tel. 081-8421738

๓. นายวิชัย

วงศอิน
ชัยดี

Tel. 084-8940007

๔. นางสาวธรรชณก ชั้นพิภพ

Tel. 084-4178883

๕. นายพงษพันธ วรพงศป0ญญา

Tel. 084-1595646

ปรับปรุงขอมูล ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

ดัชนีข4อมูลข6าวสาร

แฟBมที่
1

รหัสแฟBม
F007.1

ตามมาตรา 7 แห6ง พ.ร.บ.ข4อมูลข6าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ข4อมูลที่หน6วยงานของรัฐต4องส6งลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
ชื่อแฟBม
รายละเอียด
โครงสรางของเทศบาล
• โครงสรางเทศบาลเมืองบุรีรัมย#

มาตรา
7(1)

• สํานักปลัดเทศบาล
• กองคลัง
• กองช(าง
• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
• กองการศึกษา
• กองวิชาการและแผนงาน
• กองช(างสุขาภิบาล
• กองสวัสดิการสังคม
• หน(วยงานตรวจสอบภายใน
2

F007.2

3

F007.3

สรุปอํานาจหนาที่ และสถานที่ติดต(อเพื่อ
ขอรับขอมูลข(าวสาร

• สํานักปลัดเทศบาล
• กองคลัง
• กองช(าง
• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
• กองการศึกษา
• กองวิชาการและแผนงาน
• กองช(างสุขาภิบาล
• กองสวัสดิการสังคม
• หน(วยงานตรวจสอบภายใน
กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง
• พระราชบัญญัติ
หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย • พระราชกฤษฏีกา
• กฎระเบียบกระทรวง
• มติ

ปรับปรุงขอมูล ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

7(2)
7(3)

7(4)

ดัชนีข4อมูลข6าวสาร

แฟBมที่
1

รหัสแฟBม
F009.1

2

F009.2

3

F009.3

4

F009.4

ตามมาตรา 9 แห6ง พ.ร.บ.ข4อมูลข6าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ข4อมูลที่หน6วยงานต4องจัดให4มีข4อมูลข6าวสารไว4ให4ประชาชนตรวจดูได4
ชื่อแฟBม
รายละเอียด
มาตรา
ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผล
• อุทธรณ#คําสั่งมิใหเปFดเผยขอมูลข(าวสารเกี่ยวกับ 9(1)
โดยตรงต(อเอกชน
การขออนุญาตก(อสรางอาคาร
• ระเบียบการเขาจําหน(ายสินคาในพื้นที่ถนนคน
เดิน “ถนนเซราะกราว”
นโยบายหรือการตีความที่ไม(เขาข(ายตอง
9(2)
• คําแถลงนโยบายของนายกมล เรืองสุขศรีวงศ#
ลงพิมพ#ในราชกิจจานุเบกษา
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย#
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖
• กําหนดนโยบายความโปร(งใสและตรวจสอบได
ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย#
แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ(าย • งบประมาณรายจ(ายประจําปM *
9(3)
ประจําปMที่กําลังดําเนินการ
• แผนพัฒนาสามปM

คู(มือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ
หนาที่ของเอกชน

ปรับปรุงขอมูล ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

• แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปM
• แผนยุทธศาสตร#การพัฒนา
• แผนปฏิบัติการ
• แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
• คําสั่ง แต(งตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประจําศูนย#
ขอมูลข(าวสารของราชการเทศบาลเมืองบุรีรัมย#
• คําสั่ง แต(งตั้งคณะกรรมการขอมูลข(าวสารของ
ราชการเทศบาลเมืองบุรีรัมย#
• คู(มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่อง
รองเรียน เทศบาลเมืองบุรีรัมย#
• คู(มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558
• คู(มือการปฏิบัติงานเพื่อปRองกันผลประโยชน#ทับ
ซอน เทศบาลเมืองบุรีรัมย# ปMพุทธศักราช 2560

9(4)

ดัชนีข4อมูลข6าวสาร

แฟBมที่
5

รหัสแฟBม
F009.5

ตามมาตรา 9 แห6ง พ.ร.บ.ข4อมูลข6าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ข4อมูลที่หน6วยงานต4องจัดให4มีข4อมูลข6าวสารไว4ให4ประชาชนตรวจดูได4
ชื่อแฟBม
รายละเอียด
สิ่งพิมพ#ที่ไดมีการอางอิงตามมาตรา 7 วรรค • แผ(นพับประชาสัมพันธ#ศูนย#ขอมูลข(าวสาร
สอง
• แผ(นพับประชาสัมพันธ#กองคลัง

มาตรา
9(5)

• แผ(นพับประชาสัมพันธ#สํานักทะเบียนทองถิ่น
• แผ(นพับประชาสัมพันธ#สํานักทะเบียนทองถิ่น (2)
• แผ(นพับประชาสัมพันธ#งานทะเบียนพาณิชย#
• แผ(นพับขั้นตอนการยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย#
• แผ(นพับประชาสัมพันธ#กองช(าง
• แผ(นพับประชาสัมพันธ#กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
6

F009.6

สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีการผูกขาดตัด
ตอนหรือสัญญาร(วมทุนกับเอกชนในการ
จัดทําบริการสาธารณะ

• สัญญาการกําจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมือง
บุรีรัมย#
• สัญญาเช(าหองน้ํา-หองสุขาตลาดไนท#บาซาร#
• สัญญาเช(าหองน้ํา-หองสุขาตลาดสดเทศบาล
• สัญญาเช(ารานจําหน(ายสินคา สถานีขนส(ง
ผูโดยสารจังหวัดบุรีรัมย#
• สัญญาเช(าหองสุขา สถานีขนส(งผูโดยสารจังหวัด
บุรีรัมย#

9(6)

7

F009.7

• รายงานการประชุมสภา

9(7)

8
9

F009.8(1)
F009.8(2)

มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่
แต(งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง (สขร.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง (สขร.)

• ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2545 - 2550
• ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2555

9(8)
9(8)

10

F009.8(3)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง (สขร.)

• ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560
• ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2561

9(8)

11

F009.8(4)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง (สขร.)
รายไตรมาส

• ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2560
• ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2561

9(8)

ปรับปรุงขอมูล ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

ดัชนีข4อมูลข6าวสาร

แฟBมที่
12
13

รหัสแฟBม
F009.8(5)
F009.8(6)

ตามมาตรา 9 แห6ง พ.ร.บ.ข4อมูลข6าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ข4อมูลที่หน6วยงานต4องจัดให4มีข4อมูลข6าวสารไว4ให4ประชาชนตรวจดูได4
ชื่อแฟBม
รายละเอียด
ประกาศประกวดราคา
• ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2549
ประกาศประกวดราคา
• ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2560

14

F009.8(8)

สรุปรายรับรายจ(ายประจําเดือน

15

F009.8(9)

ประกาศสอบคัดเลือก

16

F009.8(10) ขอมูลข(าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพ

ปรับปรุงขอมูล ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

มาตรา
9(8)
9(8)

• ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2561
9(8)
• ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2560
• ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2561
9(8)
• ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2560
• ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2561
• สถานที่จําหน(ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. 2540
• การควบคุมกิจการที่เปVนอันตรายต(อสุขภาพ
พ.ศ. 2540
• ตลาด พ.ศ. 2540
• การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล(อยสัตว# พ.ศ.
2540
• การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2540
• การจําหน(ายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.
2540
• การกําจัดมูลฝอย พ.ศ. 2543
• การกองวัสดุก(อสรางในเขตทางหลวงเทศบาล
พ.ศ. 2544
• การปรับปรุงอัตราค(าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการคาที่เปVนอันตรายต(อสุขภาพ
พ.ศ. 2549
• การติดตั้งบ(อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร
พ.ศ. 2549

ดัชนีข4อมูลข6าวสาร
ตามมาตรา 9 แห6ง พ.ร.บ.ข4อมูลข6าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ข4อมูลที่หน6วยงานต4องจัดให4มีข4อมูลข6าวสารไว4ให4ประชาชนตรวจดูได4
แฟBมที่ รหัสแฟBม
ชื่อแฟBม
รายละเอียด
มาตรา
16 F009.8(10) ขอมูลข(าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและ
9(8)
• กําหนดบริเวณหามก(อสราง ดัดแปลง ใชหรือ
ต(อ
สุขภาพ
เปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภท
ในทองที่เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย# อําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย# พ.ศ. 2552
• การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2558
• การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2558
• การควบคุมการประกอบกิจการตูน้ําดื่มหยอด
เหรียญ พ.ศ. 2558
• การควบคุมกิจการที่เปVนอันตรายต(อสุขภาพ
พ.ศ. 2559
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559
17 F009.8(11) ขอมูลข(าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการขอมูล • รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนา
9(8)
ข(าวสารของราชการกําหนด
ส(วนการงาน
18 F009.8(12) ขอมูลข(าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการขอมูล • รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให/ 9(8)
ข(าวสารของราชการกําหนด
รับบริการของประชาชน
• รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ
องค#กรปกครองส(วนทองถิ่น (LPA)

ปรับปรุงขอมูล ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

ดัชนีข4อมูลข6าวสาร

แฟBมที่
1

รหัสแฟBม
F011.1

ตามมาตรา 11 แห6ง พ.ร.บ.ข4อมูลข6าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ข4อมูลที่หน6วยงานต4องจัดให4มีข4อมูลข6าวสารไว4ให4ประชาชนตรวจดูได4
ชื่อแฟBม
รายละเอียด
ขอมูลพื้นฐานเทศบาลเมืองบุรีรัมย# • ประวัติการจัดตั้งเทศบาลเมืองบุรีรัมย#

มาตรา
11

• ขอมูลพื้นฐาน
• ตราสัญลักษณ#และความหมาย
2

F011.2

ระเบียบเทศบาล

3

F011.4

ราชกิจจานุเบกษา

4

F011.5

แผนอัตรากําลัง 3 ปM

ปรับปรุงขอมูล ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

• ประกาศเทศบาล เรื่อง การประกาศใชระเบียบเทศบาล
เมืองบุรีรัมย# ว(าดวยประมวลจริยธรรมของผูดํารง
ตําแหน(งทางการเมืองทองถิ่นฝ\ายบริหารทองถิ่น
เทศบาลเมืองบุรีรัมย# จังหวัดบุรีรัมย# พ.ศ. 2554
• ประกาศสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย# เรื่อง การประกาศใช
ระเบียบสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย# ว(าดวยประมวล
จริยธรรมของผูดํารงตําแหน(งทางการเมืองทองถิ่นฝ\าย
สภาทองถิ่น เทศบาลเมืองบุรีรัมย# จังหวัดบุรีรัมย# พ.ศ.
2554
• ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย# เรื่อง ประมวลจริยธรรม
ของขาราชการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย# จังหวัดบุรีรัมย#
พ.ศ. 2552
• ระเบียบเทศบาลเมืองบุรีรัมย# ว(าดวยขอมูลข(าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2552
• ระเบียบเทศบาลเมืองบุรีรัมย# ว(าดวยการรักษาความเปVน
ระเบียบเรียบรอยและความปลอดภัยในการใหประชาชน
เขาตรวจดูขอมูลข(าวสาร พ.ศ. 2552
• ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ(งเขต
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย#ในจังหวัดบุรีรัมย#
• พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย#
จังหวัดบุรีรัมย# พ.ศ. 2504
• พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบุรีรัมย# จังหวัด
บุรีรัมย# พุทธศักราช 2479
• พนักงานเทศบาล
• พนักงานจาง
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ดัชนีข4อมูลข6าวสาร

แฟBมที่
1

รหัสแฟBม
F023.1

ตามมาตรา 23 แห6ง พ.ร.บ.ข4อมูลข6าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ข4อมูลข6าวสารส6วนบุคคล
ชื่อแฟBม
รายละเอียด
ขอมูลข(าวสารส(วนบุคคล
• คณะผูบริหารเทศบาล
• สมาชิกสภาเทศบาล
• พนักงานเทศบาล
• พนักงานครูเทศบาล
• ลูกจางประจํา
• พนักงานจางทั่วไป/พนักงานจางตามภารกิจ

ปรับปรุงขอมูล ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

มาตรา
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