-๑รายงานการประชุมคณะทํางานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
(www.satunpao.go.th)
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
วันอังคาร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชัน้ ๒
**************************

ผู้มาประชุม
๑. นางสาวเสาวลี
๒. นายสุพจน์
๓. นายฮารน
๔. นางสาวหนูพันธ์
๕. นางสาวสมฤทัย
๖. นายทศพล
๗. นายธนกฤต
๘. นายนพดล
๙. นางนุศรา
๑๐. นางสาวมนินธ์ปภา
๑๑. นายทวีศักดิ์
๑๒. นางสาวผาณิตาณ์
๑๓. นางสาวจุฑาวดี

ชูเกิด
นเรนทราช
อาดํา
รอดโอ
สถิตธีรกุล
สัญญา
ดิสระ
อุมาจิ
ดาเจ๊ะ
ยามา
เล็กสุด
อนุพงศ์
พรหมบริรักษ์

ผอ.กองแผนและงบประมาณ
นักบริหารงานทั่วไป ๗
นักวิชาการศึกษา ๕
นักวิชาการเงินและบัญชี ๕
นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว ๔
ผช.เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
ผช.ช่างเครื่องกล
ผช.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผช.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นักบริหารงานนโยบายและแผน ๖
ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผช.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

เลียงประสิทธิ์
สุขแก้ว
เกสรสิทธิ์
สั่นเหล็ม
หลีแจ้
ดําท่าคลอง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ผู้ดูแลเว็บไซต์ อบจ.สตูล
ผู้ดูแลเว็บไซต์ อบจ.สตูล
นักศึกษาฝึกงาน
นักศึกษาฝึกงาน
นักศึกษาฝึกงาน

ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสัมฤทธิ์
๒. นายปิยะรักษ์
๓. นางสาวจิราภรณ์
๔. นางสาวสิริพร
๕. นางสาวอาสะ
๖. นางสาวนารียา
เริ่มประชุมเวลา

๑๐.๓๐ น. ประธานกล่าวเปิดการประชุม
/ระเบียบวาระ...

-๒ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน

เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
ขอมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศเป็นผู้รายงานผลดําเนินงาน
ที่ผ่านมา และสิ่งที่ต้องทําต่อไป รวมถึงสิ่งทีต่ ้องปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติม
๒.๑ เนื่องจากคณะทํางานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ฯ บางท่านได้มีการ
ลาออกไปศึกษาต่อและปรับเปลี่ยนหน้าที่การปฏิบัติงาน คือ
(๑) นางสาวอังสณา
อังสุภานิช
(๒) นายอาทินันทน์
สมุทรสารัญ
(๓) นางสาวพรชนก
จันตระกูล
จึงได้ยกเลิกคําสั่งเดิม และแต่งตั้งคณะทํางานใหม่ ซึ่งมีคณะทํางานที่ได้มีการ
แต่งตั้งใหม่ คือ
(๑) นายนพดล
อุมาจิ
(๒) นางนุศรา
ดาเจ๊ะ
(๓) นางสาวผาณิตาณ์ อนุพงศ์
(๔) นางสาวจุฑาวดี
พรหมบริรักษ์
ผลการดํ า เนิ น งานพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ ใ นปี ง บประมาณปี พ.ศ
๒๕๕๔ ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ไปหลายครั้ง และได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้กับผู้รับจ้าง จํานวน ๓ ครั้ง รวมเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
(๑) จัดทําระบบข้อมูล ข้อบัญญัติงบประมาณ
(๒) จัดทําระบบข้อมูล วิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัย
(๓) จัดทําเว็บไซต์ของกองพัสดุ
- ข้อมูลทําเนียบบุคลากร
- ข้อมูลโครงสร้างองค์กร
- ข้อมูลอํานาจหน้าที่
- ข้อมูลภาพกิจกรรม
(๔) ระบบข้อมูลคนดีเมืองสตูล
(๕) ระบบข้อมูลนายกพบประชาชน
(๖) ระบบข้อมูลติดตามและประเมินผล
(๗) พัฒนาระบบภาพกิจกรรม
(๘) พัฒนาระบบข้อมูลห้องพูดคุย
(๙) พัฒนาระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น
/(๑๐) จัดทํา...

นายทวีศักดิ์

-๓(๑๐) จัดทําข้อมูลรางวัลพระปกเกล้า
(๑๑) จัดทําเว็บไซต์ Clinic Center
- ระบบข้อมูลประวัติความเป็นมา
- ระบบข้อมูลร้องเรียน ร้องทุกข์
- ระบบข้อมูลคณะกรรมการ Clinic Center
- ระบบข้อมูลรายงานการประชุม
- ระบบข้อมูลกิจกรรมเวทีสาธารณะ
- ระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้
- ระบบข้อมูลกิจกรรมการประสานงาน
- ระบบข้อมูลภาพกิจกรรม
- ระบบข้อมูลบทบาทและหน้าที่
ระบบที่ได้มีการพัฒนาแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกค่าใช้จ่าย มีดังนี้
(๑) นโยบาย ๙ ด้าน
(๒) ระบบอับโหลดแบบเนอร์หน้าแรก
(๓) ระบบคลิปวีดีโอ
(๔) เว็บสภาอิเล็กทรอนิกส์
(๕) ค่าต่ออายุโดเมนและเช่าพื้นที่
ระบบที่อยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนา ดังนี้
(๑) เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
(๒) เว็บไซต์ศนู ย์ข้อมูลข่าวสาร
(๓) เว็บไซต์ศนู ย์ GTX
ระเบียบวาระที่ ๓
นายทวีศักดิ์
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
นายก อบจ.สตูล
นางสาวสมฤทัย

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔
รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว
คณะทํางานท่านใดมีข้อแก้ไข เชิญที่ประชุมแก้ไข สําหรับรายงานการประชุมในครั้ง
ต่อไปขออนุญาตลงในเว็บไซต์ อบจ. ให้คณะทํางานเข้าไปตรวจดูได้
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ (๑๒:๐)
เรื่องเพื่อพิจารณา
คณะทํางานท่านใดมีความประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ในส่วนใดที่ตนเอง
รับผิดชอบ เชิญ
ในการลงข้ อ มู ล ของฐานข้ อ มู ล ท้ อ งถิ่ น ไม่ ส ามารถคั ด ลอกข้ อ ความจาก
โปรแกรม Microsoft Word มาใส่ในกล่องสําหรับกรอกข้อมูลโดยตรงไม่ได้ และขอ
ปรับแบนเนอร์ ฐานข้อมูลท้องถิ่น ให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง เพื่อให้น่าสนใจ
/มติที่ประชุม...

-๔มติที่ประชุม
นายก อบจ.สตูล

มติที่ประชุม
นายทศพล
นายก อบจ.สตูล

มติที่ประชุม
นายก อบจ.สตูล
นางสาวจิราภรณ์

นายก อบจ.สตูล
มติที่ประชุม
นายทวีศักดิ์
นายก อบจ.สตูล
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
๑. แบนเนอร์ รายงานการประชุม ให้เอาออก ส่วนรายงานการประชุมสภาฯ
ก็ให้นําไปรวมกับสภาอิเล็กทรอนิกส์
๒. แบนเนอร์ รวมเรื่องเมืองสตูล, ฐานข้อมูลท้องถิ่น, โรงเรียนนิคมพัฒนา
ผัง ๖ ปรับให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง เพื่อให้น่าสนใจ
๓. แบนเนอร์ งานวิจัยเกี่ยวกับ จ.สตูล ทําเพิ่มขึ้นมา แล้วไปของานวิจัยของ
นักศึกษาปริญญาโทมาใส่ โดยประชาสัมพันธ์ว่าหากท่านใดประสงค์จะนํางานวิจัยมา
ประชาสัมพันธ์ให้ส่งไฟล์มาให้
เห็นชอบ
แบนเนอร์ กิจกรรมที่จะทําล่วงหน้า จะทําในลักษณะรูปแบบใด
ในการออกแบบให้แต่ละแบนเนอร์มีสีสันแตกต่างกัน และทําแบนเนอร์เพิ่ม
ขึ้นมา ๒ แบนเนอร์ ซึ่งรวมแบนเนอร์เดิมที่มีด้วยเป็น ๕ แบนเนอร์ ดังนี้
๑. สตูลลีก
๒. อบจ.พบประชาชน
๓. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมล่วงหน้า
๔. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมล่วงหน้า
๕. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมล่วงหน้า
แบนเนอร์กิจกรรมที่จะประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าให้ออกแบบภายในให้มีรูปแบบ
เดียวกัน
เห็นชอบ
มีบุคคลภายนอกบอกว่าเว็บไซต์ อบจ.สตูล ติดไวรัส
การแจ้งเตือนนี้เกิดขึ้นเฉพาะผู้ใช้ที่ใช้แอนตี้ไวรัส ยี่ห้อ NOD32 ซึ่งจากการ
ตรวจสอบปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากไวรัส แต่เป็นการบล็อกเว็บไซต์ที่มีนามสกุล
.go.th ที่ NOD32 ไม่รู้จัก และขณะนี้ได้แจ้งปัญหาดังกล่าวให้ทางบริษัทเจ้าของ
โปรแกรมแอนตี้ไวรัสแก้ไขแล้ว ซึ่งตอนนี้ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ให้ทําโครงสร้างภายในของแต่ละกลุ่มผูใ้ ช้ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทุกกลุ่มผู้ใช้
เพื่อให้ง่ายต่อคณะพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์
เห็นชอบ
คลินิกเซ็นเตอร์ ตอนนี้ได้จัดทําจนแล้วเสร็จแล้ว โดยทําเป็นโดเมนย่อย ซึ่งใน
เว็บจะรวบรวมรายละเอียดของคลินิกเซ็นเตอร์ เช่น ความเป็นมา คณะกรรมการ
กิจกรรมของศูนย์ฯ เป็นต้น
เพิ่มแบนเนอร์ สถานการณ์นา้ํ ใน จ.สตูล แล้วให้ลิ้งไปยังเว็บไซต์ของ
สํานักงานชลประทาน จ.สตูล
เห็นชอบ
/นายก อบจ...

-๕นายก อบจ.สตูล

มิติที่ประชุม
นายฮารน

มติที่ประชุม
นายฮารน
นายทวีศักดิ์
นายก อบจ.สตูล
นายทวีศักดิ์
นายก อบจ.สตูล

มติที่ประชุม
นายก อบจ.สตูล

มติที่ประชุม
นายก อบจ.สตูล
นางสาวสมฤทัย
มติที่ประชุม
นายก อบจ.สตูล
ที่ประชุม

ในส่วนของรางวัลพระปกเกล้า ให้เพิ่มรายละเอียดให้มากกว่านี้ เช่น เอกสารที่
ประกอบการประเมินให้นําไฟล์อัพโหลดใส่ไว้ในเว็บไซต์ ให้กล่าวถึงกิจกรรมต่างๆ ของ
อบจ.สตูล ที่เข้าประกวด รวมถึงภาพประกอบ เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมที่ อบจ.สตูล
ปฏิบัติ จนทําให้ได้รับรางวัลพระปกเกล้า
เห็นชอบ
เพิ่มหน้าต่าง การขออนุญาตใช้สถานที่ของ อบจ.สตูล โดยจะมีปฏิทินแสดง
การอนุมัติการจอง โดยแต่ละวันที่มีการจองจะแสดงรายละเอียดว่าหน่วยงานใดเป็นผู้
จอง จองเวลาใด แต่การขอใช้ยังต้องมีการส่งหนังสือมาเช่นเดิม จะไม่อนุญาตให้จอง
ผ่านเว็บไซต์ (ห้องประชุม อบจ.สตูล, สนามกีฬา อบจ.สตูล, ศูนย์สารสนเทศและการ
ท่องเที่ยว จ.สตูล)
เห็นชอบ
เพิ่มหน้าต่าง สภาเยาวชน จะเป็นโดเมนย่อย เช่นเดียวกับหน้าต่างของคลีนิค
เซ็นเตอร์ โดยรายละเอียดจะแจ้งไปทางผู้ดูแลเว็บไซต์ในภายหลัง
สําหรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีบางกระทู้พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม อยากให้
ท่านนายก อบจ.สตูล เป็นผู้พจิ ารณาว่าสมควรเปิดเผยหรือไม่
ให้หัวหน้าฝ่ายข้อมูลฯ เป็นผูต้ รวจสอบเบื้องต้น และนายก อบจ.สตูล จะช่วย
ตรวจสอบเพิ่มเติม
สําหรับกองช่าง รบกวนอัพเดตกิจกรรมของกอง ให้เป็นปัจจุบัน
ให้ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ จัดทําโครงสร้างของหน้าต่างให้ครบถ้วน ดังนี้
๑. ศูนย์ GTX
๒. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านกาเนะ
๓. ศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรม
๔. สภาเยาวชน
เห็นชอบ
เมนู ระเบียบ/กฎหมาย, หนังสือสัง่ การ, แผนพัฒนา อบจ.สตูล, ข้อบัญญัติ
งบประมาณ, การติดตามและประเมินผล ให้ทําเป็นแบบเนอร์ ซึ่งภายในเป็นหัวข้อ
ย่อย แบ่งเป็นหมวดๆ
เห็นชอบ
เมนู หน่วยงานภายใน ควรเลื่อนไปวางไว้ใต้ เมนูรู้จักกับ อบจ. และเมนู รู้จัก
กับ อบจ. ควรเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ข้อมูลทั่วไป และให้ทําเป็นแบบเนอร์เช่นเดียวกัน
เมนู รู้จักกับ อบจ. ควรให้มีรายละเอียดไว้เช่นเดิม
เห็นชอบตามที่นางสาวสมฤทัย เสนอ
ท่านใดจะนําเสนอให้ส่วนอื่นๆ หรือไม่
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการประสานแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อย
/ระเบียบวาระ...

-๖ระเบียบวาระที่ ๕
ที่ประชุม

เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ)............................................ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวจุฑาวดี พรหมบริรักษ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
(ลงชื่อ)............................................ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวเสาวลี ชูเกิด)
ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ

