ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ด้วยพระราชบั ญญั ติข้ อมูล ข่า วสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ กํา หนดให้ หน่ วยงานของรั ฐ
มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอันเกี่ยวกับการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ และต้องจัดให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร ของราชการ สําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลได้ ทั้ง นี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และประกาศ
เจตจํานงสุจริต ของผู้บริหารในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ให้ องค์การบริหารส่วนตําบล
กาหลง มีการเปิด เผยข้ อมูลข่ าวสาร โดยถูกต้ อง ครบถ้วน และเป็นปั จจุบัน เกิด ประโยชน์ต่ อผู้รับ บริการ
ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนในการเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก และสามารถตรวจสอบติดตามการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลกาหลง ได้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 วรรค 1 (3) (4) แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงได้ประกาศมาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลกาหลง เพื่อเป็นแนวทางสําหรับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลกาหลง ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
สิบตํารวจเอก

สําราญ ชันแสง
( สําราญ ชันแสง )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกาหลง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกาหลง

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๑. หลักการและเหตุผล
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ได้กํ า หนดตัว ชี้ วัด การ
ป้องกันการทุจริต โดยให้ส่วนราชการมีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต อาทิ
มาตรการเผยแพร่ ข้อ มู ล ต่อ สาธารณะ และตามพระราชบั ญ ญั ติ ข้อ มู ล ข่า วสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอันเกี่ยวกับดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ และ
ต้องจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ สําหรับสามารถประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลได้
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
๒.2 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
โดยสะดวก และสามารถตรวจสอบติดตามการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลกาหลงได้
๒.๓ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามกฎหมาย
๓. เป้าหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์ของหน่วยงาน และทุกกอง/งานของ องค์การบริหารส่วนตําบลกาหลง
๔. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลกาหลง
๕. แนวปฏิบัติ
๕.๑ ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อันเกี่ยวกับการดําเนินงานขอองค์การบริหารส่วนตําบลกาหลงงผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น การติดประกาศ การจัดไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์ของหน่วยงาน สื่อสังคมออนไลน์
และกิจกรรมอื่นๆ
๕.๒ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีหน้าที่ดูแลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ และปรับปรุงข้อมูล ให้เป็น
ปัจจุบัน อาทิ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต หรือ เว็บไซต์
ของหน่วยงาน
๕.๓ ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
๕.๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ได้แก่ วิสัยทัศน์ และพันธกิจหน่วยงาน โครงสร้างหน่วยงาน และ
ข้อมูลผู้บริหาร อํานาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี รายงานผลการปฏิบัติราชการ ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานและผู้ดูแลข้อมูล
๕.๓.๒ ข่าวประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวสารและประกาศเกี่ยวกับ การรับสมัคร
งานและการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
๕.๓.๓ ข้ อ มู ล สํ า หรั บ บริ ก ารประชาชน ได้ แ ก่ แผนผั ง การรั บ คํ า ขอและพิ จ ารณาคํ า ขอ ตาม
พระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ช่องทางในการ รับ
เรื่องร้องเรียน พื้นที่แสดงความคิดเห็น คู่มือสําหรับประชาชนในการติดต่อราชการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
สิทธิและหน้าที่ของประชาชน
-/๕.๓.4 กฎหมาย

-2๕.๓.๔ กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่
หมวดหมู่ของข้อมูล
รายละเอียดข้อมูล
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
- วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
(General Information)
- โครงสร้างหน่วยงาน และข้อมูลผู้บริหาร
- อํานาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
- ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
- แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจําปี
- รายงานผลการปฏิบัติราชการ
- ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานและผู้ดูแลข้อมูล
๒. ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
(Public Relations)
- ข่าวสารและประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการประชาชน
- แผนผั ง การรั บ คํ า ขอและพิ จ ารณาคํ า ขอตาม
พระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
(Service Information)
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
- พื้นที่แสดงความคิดเห็น และรับเรื่องร้องเรียน
- คู่มือสําหรับประชาชนในการติดต่อราชการ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของประชาชน
๔. กฎระเบียบและคู่มือที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
- กฎหมายและคู่มื อ ที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ การปฏิ บัติ ง าน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล
(Legislation, Regulations, Standards and
Manual)

๔. ให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีอํานาจกํากับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๕. ให้ มี ก ารจั ด ทํ า สถิ ติ ก ารให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ าวสารและผู้ เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ประจํ า ปี
งบประมาณ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และรายงานผลต่อผู้ บริหารทราบ เพื่อปรับปรุงการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป

