รายงานการประชุมคณะทางานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
(www.satunpao.go.th)
ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๔
วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชัน้ ๒
**************
ผูม้ าประชุม
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๖.
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๘.
๙.

นางสาวเสาวลี
นายสุพจน์
นายทวีศักดิ์
นางสาวหนูพันธ์
นางสาวสมฤทัย
นางสาวผาณิตาณ์
นายทศพล
นายธนกฤต
นางสาวอารดา

ชูเกิด
นเรนทราช
เล็กสุด
รอดโอ
สถิตธีรกุล
อนุพงศ์
สัญญา
ดิสสระ
ยามา

ผอ.กองแผนและงบประมาณ
นักบริหารงานทั่วไป ๖
นักบริหารงานนโยบายและแผน ๖
นักวิชาการเงินและบัญชี ๔
นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว ๔
แทนนางสาวอังสณา อังสุภานิช
ผช.เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
ผช.ช่างเครื่องกล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อาดา
สมุทรสารัญ
จันตระกูล

นักวิชาการศึกษา ๔
ผช.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี

เลียงประสิทธิ์
ภักดี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
พนักงานขับรถยนต์

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายฮารน
๒. นายอาทินนั ทน์
๓. นางสาวพรชนก

ติดราชการ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. นายสัมฤทธิ์
๒. นายอดิศร
เริ่มประชุมเวลา
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

๑๐.๑๕ น. ประธานกล่าวเปิดการประชุม
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ประธาน

เชิ ญ ที่ ป ระชุ ม ตรวจรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๓ วั น ที่ ๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งเอกสารอยู่ในมือของทุกท่าน หากมีข้อความใดผิด หรือไม่
เป็นไปตามข้อเท็จจริง เชิญที่ประชุมแก้ไข
/มติที่ประชุม...

-๒มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ (๘:๐)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธาน

แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูลในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เชิญท่านนายกฯ

นายก อบจ.สตูล

ตามทีเ่ ว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้พัฒนาและปรับปรุงไปแล้ว
๑ ครั้งในปีงบประมาณนี้ แต่ก็ยังจาเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา
เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ เ ป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจึ ง ขอเสนอให้ มี ก ารพั ฒ นาและ
ปรับปรุงในส่วนต่างๆ ดังนี้
๑. เรื่อ งเว็ บไซต์ เ มนู ภ าษาอั งกฤษ ให้ ทาแบนเนอร์ รูป ธงชาติ ไทยและ
อังกฤษไว้ที่หน้าปกของเว็บไซต์ และในส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษให้ดาเนินการก๊อบปี้
ของเดิมแล้วค่อยดาเนินการแก้ไขให้เป็นภาษาอังกฤษไปในแต่ละเมนู โดยอาจจะมี
ข้อจ ากัดในเรื่องของความช านาญของเจ้าหน้าที่ จึง ขอให้ ดาเนินการไปเรื่อยๆ
จนกว่าจะสมบูรณ์
๒. แบนเนอร์ที่เป็นเรื่องของ อบจ.พบประชาชน อยู่ในขณะนี้ควรจะสร้าง
ให้สามารถดูรายละเอียดของกิจกรรมได้
๓. เมนู ภ าพกิ จ กรรม อบจ.สตู ล ควรจะเป็ น โครงการ/กิ จ กรรมที่ ใ ช้
งบประมาณของ อบจ. ไม่ว่าจะดาเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น และควร
ระบุชื่อของโครงการ/กิจกรรม หรือใคร ทาอะไร ที่ไหน และเมื่อไหร่
๔. เมนูภาพกิจกรรมนายก อบจ.สตูล ควรเป็นกิจกรรมที่นายกฯ ออกงาน
การกุศล หรือร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
๕. การเบิกจ่ายเงิน อสม. ควรจะทาแบนเนอร์ขึ้นมาใหม่และสามารถดู
รายละเอียดได้ข้างใน ชั้นแรกเป็นรายอาเภอ ถัดไปจะเป็น สอ.ต่างๆ ในอาเภอนั้นๆ
โดยมีรายละเอียดสถานะของการดาเนิน การเรื่องการเบิกจ่ายเงินให้กับ อสม.ในแต่
ละ สอ. โดยแยกเป็น ๓ ช่วง คือ ช่วงรับผลการปฏิบัติงาน ช่วงกาลังเบิก ๒ ช่วงแรก
ให้ฝ่ายพัฒนาสังคม สานักปลัดฯ เป็นผู้กรอกข้อมูล และช่วงโอนเงินเข้าบัญชี อสม.
ให้กองคลัง เป็นผู้กรอกข้อมูล ทั้งนี้เมื่อได้ดาเนินการจัดทาระบบเรียบร้อยแล้ว
๖. เพิ่มหน้าต่างใหม่ ใช้ชื่อว่า “ Clip Hot ” เพื่อนาเสนอคลิปวีดีโอต่างๆ
ที่สังคมกาลังให้ความสนใจ ส่วนหน้าต่างเดิมให้นาเสนอเฉพาะคลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้อง
กับ อบจ.สตูล
๗. รู ป แบบของเว็ บ ไซต์ ค วรท าให้ ดู น่ า สนใจยิ่ ง ขึ้ น โดยอาจให้ มี ก าร
เคลื่อนไหวของแบนเนอร์ต่างๆ หรือเพิ่มลูกเล่นเข้าไป น่าจะทาให้ดูน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น และให้ปรับปรุงภาพแบนเนอร์ต่างๆ ให้มีความน่าสนใจ (คล้ายเว็บ อบจ.
อุบลราชธานี)
/๘.เมนู...

-๓๘. เมนูฐานข้อมูลท้องถิ่น ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร และที่ลงไว้แล้วก็
ยังขาดความสมบูรณ์ ยกตัวอย่า งกรณีข้อมูลโรงแรมและที่พัก ควรมีรายละเอียดมา
กว่านี้ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ ไว้ด้วย
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เสนอ

นายก อบจ.สตูล

ท่านใดจะนาเสนอในส่วนอื่นๆ หรือไม่

นายทวีศักดิ์

ได้รับข้อเสนอจากกองการศึกษาฯ ขอให้เปิด หน้า Page ขึ้นใหม่ใช้ชื่อ
“ ศูนย์ GTX” เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ ศูนย์ GTX จังหวัดสตูล และในส่วน
ของโครงสร้าง บุคลากร อานาจหน้าที่ ของแต่ละส่วนราชการ ขอให้ตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่โอน/ย้าย เลื่อนระดับ โดยแจ้งขอแก้ไขให้เป็น
ปัจจุบันด้วย โดยเฉพาะส่วนราชการที่ตั้งใหม่ คือกองพัสดุและทรัพย์สิน ซึ่งแยกมา
จากกองคลัง

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เสนอ

นายก อบจ.สตูล

ในส่วนของนายก พบประชาชนที่ออกอากาศทางวิทยุ มีปัญหาอย่างไรบ้าง

นางสาวสมฤทัย

ขณะนี้ยังไม่สามารถลงคลิปเสียงเองได้ ทางผู้ดูแลเว็บ ไซต์แก้ปัญหาโดยให้
ส่งไฟล์เสียงไปเพื่อให้ผู้ดูแลดาเนินการลงคลิปเสียงให้ แต่พบปัญหาว่าไฟล์เสียงที่ลง
ไว้นั้น ไม่เป็นไปตามที่ส่งไป และในช่วงระยะ ๓-๔ สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ทางสถานี
วิทยุไม่ได้อัดเสียงการออกอากาศไว้ให้เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ และ
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่ทราบว่าต้องอัดเสียงไว้ จึงไม่มีคลิปเสียงในช่วงดังกล่าว

ที่ประชุม

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการประสานแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อย

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอืน่ ๆ

ที่ประชุม

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๑๕ น.
(ลงชื่อ)

ทวีศักดิ์ เล็กสุด

ผู้จดรายงานการประชุม

( นายทวีศักดิ์ เล็กสุด )
นักบริหารงานนโยบายและแผน ๖
(ลงชื่อ)

เสาวลี ชูเกิด

( นางสาวเสาวลี ชูเกิด )
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

