
ปรับปรุงข�อมูล  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๑ 

 

 

 
ดัชนีสืบค�นข�อมูลข�าวสาร 

ตามพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
 
 
 
 
ศูนย#ข�อมูลข�าวสารของราชการ 
เทศบาลเมืองบุรีรัมย# 
http://www.buriramcity.go.th 
โทรศัพท# 0 4460 2345 โทรสาร 0 4461 1396 



ปรับปรุงข�อมูล  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๑ 

 

 
 
 

สํานกังานเทศบาลเมืองบุรีรัมย#  ชั้น 1 
ถนนรมย#บุรี  ตาํบลในเมือง  อาํเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย# 
 
 

งานสารสนเทศและข�อมูลข�าวสาร 
กองวชิาการและแผนงาน 
โทรศพัท# 0 4460 2345 
โทรสาร 0 4461 1396 
http://www.buriramcity.go.th 

 
 

๑. นายพิริยะ   พลวัน       Tel. 081-8773751 

๒. นายภูษิต  วงศ�อิน      Tel. 081-8421738 

๓. นายวิชัย  ชัยดี        Tel. 084-8940007 

๔. นางสาวธรรชณก  ช้ันพิภพ    Tel. 084-4178883 

๕. นายพงษ�พันธ�   วรพงศ�ป0ญญา  Tel. 084-1595646 
 

สถานท่ีตั้ง 

หน�วยงานรับผิดชอบ 

เจ�าหน�าท่ีประจําศูนย#ฯ 



ปรับปรุงข�อมูล  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๑ 

 

 

ดัชนีข4อมูลข6าวสาร 
 

ตามมาตรา 7 แห6ง พ.ร.บ.ข4อมูลข6าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ข4อมูลท่ีหน6วยงานของรัฐต4องส6งลงพิมพ�ในราชกิจจานุเบกษา 

แฟBมท่ี รหัสแฟBม ช่ือแฟBม รายละเอียด มาตรา 
1 F007.1 โครงสร�างของเทศบาล • โครงสร�างเทศบาลเมืองบุรีรัมย# 

• สํานักปลัดเทศบาล 

• กองคลัง 

• กองช(าง 

• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

• กองการศึกษา 

• กองวิชาการและแผนงาน 

• กองช(างสุขาภิบาล 

• กองสวัสดิการสังคม 

• หน(วยงานตรวจสอบภายใน 

7(1) 

2 F007.2 สรุปอํานาจหน�าท่ี และสถานท่ีติดต(อเพ่ือ
ขอรับข�อมูลข(าวสาร 

• สํานักปลัดเทศบาล 

• กองคลัง 

• กองช(าง 

• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

• กองการศึกษา 

• กองวิชาการและแผนงาน 

• กองช(างสุขาภิบาล 

• กองสวัสดิการสังคม 

• หน(วยงานตรวจสอบภายใน 

7(2) 
7(3) 

3 F007.3 กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข�อบังคับ  คําสั่ง  
หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน  นโยบาย 

• พระราชบัญญัติ  

• พระราชกฤษฏีกา 

• กฎระเบียบกระทรวง 

• มติ 

7(4) 

 

 

 



ปรับปรุงข�อมูล  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๑ 

 

 

ดัชนีข4อมูลข6าวสาร 
 

ตามมาตรา 9 แห6ง พ.ร.บ.ข4อมูลข6าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ข4อมูลท่ีหน6วยงานต4องจัดให4มีข4อมูลข6าวสารไว4ให4ประชาชนตรวจดูได4 

แฟBมท่ี รหัสแฟBม ช่ือแฟBม รายละเอียด มาตรา 
1 F009.1 ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผล

โดยตรงต(อเอกชน 
• อุทธรณ#คําสั่งมิให�เปFดเผยข�อมูลข(าวสารเก่ียวกับ

การขออนุญาตก(อสร�างอาคาร 

• ระเบียบการเข�าจําหน(ายสินค�าในพ้ืนท่ีถนนคน
เดิน  “ถนนเซราะกราว” 

9(1) 

2 F009.2 นโยบายหรือการตีความท่ีไม(เข�าข(ายต�อง  
ลงพิมพ#ในราชกิจจานุเบกษา 

• คําแถลงนโยบายของนายกมล  เรืองสุขศรีวงศ#
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย#                     
วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ 

• กําหนดนโยบายความโปร(งใสและตรวจสอบได�
ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย# 

9(2) 

3 F009.3 แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ(าย
ประจําปMท่ีกําลังดําเนินการ 

• งบประมาณรายจ(ายประจําปM   *  

• แผนพัฒนาสามปM 

• แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปM 

• แผนยุทธศาสตร#การพัฒนา  

• แผนปฏิบัติการ 

• แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ�าง 

9(3) 

4 F009.4 คู(มือหรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของ
เจ�าหน�าท่ีของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิ
หน�าท่ีของเอกชน 

• คําสั่ง แต(งต้ังเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบประจําศูนย#
ข�อมูลข(าวสารของราชการเทศบาลเมืองบุรีรัมย# 

• คําสั่ง แต(งต้ังคณะกรรมการข�อมูลข(าวสารของ
ราชการเทศบาลเมืองบุรีรัมย# 

• คู(มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่อง
ร�องเรียน  เทศบาลเมืองบุรีรัมย# 

9(4) 

   • คู(มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 

• คู(มือการปฏิบัติงานเพ่ือปRองกันผลประโยชน#ทับ
ซ�อน เทศบาลเมืองบุรีรัมย# ปMพุทธศักราช 2560 

 

 



ปรับปรุงข�อมูล  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๑ 

 

 

ดัชนีข4อมูลข6าวสาร 

ตามมาตรา 9 แห6ง พ.ร.บ.ข4อมูลข6าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ข4อมูลท่ีหน6วยงานต4องจัดให4มีข4อมูลข6าวสารไว4ให4ประชาชนตรวจดูได4 

แฟBมท่ี รหัสแฟBม ช่ือแฟBม รายละเอียด มาตรา 
5 F009.5 สิ่งพิมพ#ท่ีได�มีการอ�างอิงตามมาตรา 7 วรรค

สอง 
• แผ(นพับประชาสัมพันธ#ศูนย#ข�อมูลข(าวสาร  

• แผ(นพับประชาสัมพันธ#กองคลัง 

• แผ(นพับประชาสัมพันธ#สํานักทะเบียนท�องถ่ิน 

• แผ(นพับประชาสัมพันธ#สํานักทะเบียนท�องถ่ิน (2) 

• แผ(นพับประชาสัมพันธ#งานทะเบียนพาณิชย#  

• แผ(นพับข้ันตอนการยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย# 

• แผ(นพับประชาสัมพันธ#กองช(าง 

• แผ(นพับประชาสัมพันธ#กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล�อม 

9(5) 

6 F009.6 สัญญาสัมปทาน  สัญญาท่ีมีการผูกขาดตัด
ตอนหรือสัญญาร(วมทุนกับเอกชนในการ
จัดทําบริการสาธารณะ 

• สัญญาการกําจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมือง
บุรีรัมย# 

• สัญญาเช(าห�องน้ํา-ห�องสุขาตลาดไนท#บาซาร# 

• สัญญาเช(าห�องน้ํา-ห�องสุขาตลาดสดเทศบาล 

• สัญญาเช(าร�านจําหน(ายสินค�า สถานีขนส(ง
ผู�โดยสารจังหวัดบุรีรัมย# 

• สัญญาเช(าห�องสุขา สถานีขนส(งผู�โดยสารจังหวัด
บุรีรัมย# 

9(6) 

7 F009.7 มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการท่ี
แต(งต้ังโดยกฎหมายหรือโดยมติ 
คณะรัฐมนตรี 

•  รายงานการประชุมสภา 9(7) 

8 F009.8(1) สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ�าง (สขร.) • ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2545 - 2550 9(8) 

9 F009.8(2) สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ�าง (สขร.) • ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2555 9(8) 

10 F009.8(3) สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ�าง (สขร.) • ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560 

• ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2561 

9(8) 

11 F009.8(4) สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ�าง (สขร.)  
รายไตรมาส 

• ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2560 

• ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2561 

9(8) 

  



ปรับปรุงข�อมูล  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๑ 

 

 

ดัชนีข4อมูลข6าวสาร 

ตามมาตรา 9 แห6ง พ.ร.บ.ข4อมูลข6าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ข4อมูลท่ีหน6วยงานต4องจัดให4มีข4อมูลข6าวสารไว4ให4ประชาชนตรวจดูได4 

แฟBมท่ี รหัสแฟBม ช่ือแฟBม รายละเอียด มาตรา 
12 F009.8(5) ประกาศประกวดราคา • ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2549 9(8) 

13 F009.8(6) ประกาศประกวดราคา • ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2560 

• ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2561 

9(8) 

14 F009.8(8) สรุปรายรับรายจ(ายประจําเดือน • ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2560 

• ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2561 

9(8) 

15 F009.8(9) ประกาศสอบคัดเลือก • ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2560 

• ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2561 

9(8) 

16 F009.8(10) ข�อมูลข(าวสารเก่ียวกับสิ่งแวดล�อมและ
สุขภาพ 

• สถานท่ีจําหน(ายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร 
พ.ศ. 2540 

• การควบคุมกิจการท่ีเปVนอันตรายต(อสุขภาพ 
พ.ศ. 2540 

• ตลาด พ.ศ. 2540 

• การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล(อยสัตว# พ.ศ. 
2540 

• การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2540 

• การจําหน(ายสินค�าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. 
2540 

• การกําจัดมูลฝอย พ.ศ. 2543 

• การกองวัสดุก(อสร�างในเขตทางหลวงเทศบาล 
พ.ศ. 2544 

• การปรับปรุงอัตราค(าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการค�าท่ีเปVนอันตรายต(อสุขภาพ 
พ.ศ. 2549 

• การติดต้ังบ(อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร 
พ.ศ. 2549 
 

 

 



ปรับปรุงข�อมูล  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๑ 

 

 

ดัชนีข4อมูลข6าวสาร 

ตามมาตรา 9 แห6ง พ.ร.บ.ข4อมูลข6าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ข4อมูลท่ีหน6วยงานต4องจัดให4มีข4อมูลข6าวสารไว4ให4ประชาชนตรวจดูได4 

แฟBมท่ี รหัสแฟBม ช่ือแฟBม รายละเอียด มาตรา 
16 F009.8(10) 

ต(อ 
ข�อมูลข(าวสารเก่ียวกับสิ่งแวดล�อมและ
สุขภาพ 

• กําหนดบริเวณห�ามก(อสร�าง ดัดแปลง ใช�หรือ
เปลี่ยนการใช�อาคารบางชนิด หรือบางประเภท
ในท�องท่ีเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย# อําเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย# พ.ศ. 2552 

• การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2558 

• การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2558 

• การควบคุมการประกอบกิจการตู�น้ําด่ืมหยอด
เหรียญ พ.ศ. 2558 

• การควบคุมกิจการท่ีเปVนอันตรายต(อสุขภาพ 
พ.ศ. 2559 
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 

9(8) 

17 F009.8(11) ข�อมูลข(าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการข�อมูล
ข(าวสารของราชการกําหนด 

• รายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�า
ส(วนการงาน 

9(8) 

18 F009.8(12) ข�อมูลข(าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการข�อมูล
ข(าวสารของราชการกําหนด 

• รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให�/
รับบริการของประชาชน 

• รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ 
องค#กรปกครองส(วนท�องถ่ิน (LPA) 

9(8) 

 

  



ปรับปรุงข�อมูล  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๑ 

 

 

ดัชนีข4อมูลข6าวสาร 
 

ตามมาตรา 11 แห6ง พ.ร.บ.ข4อมูลข6าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ข4อมูลท่ีหน6วยงานต4องจัดให4มีข4อมูลข6าวสารไว4ให4ประชาชนตรวจดูได4 

แฟBมท่ี รหัสแฟBม ช่ือแฟBม รายละเอียด มาตรา 
1 F011.1 ข�อมูลพ้ืนฐานเทศบาลเมืองบุรีรัมย# • ประวัติการจัดต้ังเทศบาลเมืองบุรีรัมย# 

• ข�อมูลพ้ืนฐาน 

• ตราสัญลักษณ#และความหมาย 

11 

2 F011.2 ระเบียบเทศบาล • ประกาศเทศบาล เรื่อง การประกาศใช�ระเบียบเทศบาล
เมืองบุรีรัมย# ว(าด�วยประมวลจริยธรรมของผู�ดํารง
ตําแหน(งทางการเมืองท�องถ่ินฝ\ายบริหารท�องถ่ิน  
เทศบาลเมืองบุรีรัมย# จังหวัดบุรีรัมย# พ.ศ. 2554 

• ประกาศสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย# เรื่อง การประกาศใช�
ระเบียบสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย# ว(าด�วยประมวล
จริยธรรมของผู�ดํารงตําแหน(งทางการเมืองท�องถ่ินฝ\าย
สภาท�องถ่ิน เทศบาลเมืองบุรีรัมย# จังหวัดบุรีรัมย# พ.ศ. 
2554 

• ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย#  เรื่อง ประมวลจริยธรรม
ของข�าราชการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย# จังหวัดบุรีรัมย# 
พ.ศ. 2552 
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3 F011.4 ราชกิจจานุเบกษา • ระเบียบเทศบาลเมืองบุรีรัมย# ว(าด�วยข�อมูลข(าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2552 

• ระเบียบเทศบาลเมืองบุรีรัมย# ว(าด�วยการรักษาความเปVน
ระเบียบเรียบร�อยและความปลอดภัยในการให�ประชาชน
เข�าตรวจดูข�อมูลข(าวสาร พ.ศ. 2552 

• ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เรื่อง การแบ(งเขต
เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย#ในจังหวัดบุรีรัมย# 

• พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย# 
จังหวัดบุรีรัมย# พ.ศ. 2504 

• พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลเมืองบุรีรัมย#  จังหวัด
บุรีรัมย# พุทธศักราช 2479 

 

4 F011.5 แผนอัตรากําลัง 3 ปM • พนักงานเทศบาล 

• พนักงานจ�าง 
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ปรับปรุงข�อมูล  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๑ 

 

 

ดัชนีข4อมูลข6าวสาร 
 

ตามมาตรา 23 แห6ง พ.ร.บ.ข4อมูลข6าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ข4อมูลข6าวสารส6วนบุคคล 

แฟBมท่ี รหัสแฟBม ช่ือแฟBม รายละเอียด มาตรา 
1 F023.1 ข�อมูลข(าวสารส(วนบุคคล • คณะผู�บริหารเทศบาล 

• สมาชิกสภาเทศบาล 

• พนักงานเทศบาล 

• พนักงานครูเทศบาล 

• ลูกจ�างประจํา 

• พนักงานจ�างท่ัวไป/พนักงานจ�างตามภารกิจ 
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