ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่า
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน
..........................
เพื่อ ให้ การเปิ ดเผยข้อมูล ขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลเหล่ า มีความถูกต้อง ครบถ้ว น
ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก สามารถ
ตรวจสอบผลการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลสายออได้ตามที่ได้ประสาทได้ตามที่ประกาศเจตจานง
สุจริตต่อบุคลากรและสาธารณชน จึงกาหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล
1. ส านั ก ปลั ด มี ห น้ า ที่ เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ านเว็ ป ไซด์ https://www.laolocal.go.th
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเหล่า และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตาบล
ภารกิจ ผู้ บ ริ ห าร นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ แผนปฏิ บัติราชการประจาปี และการติด ตามประเมิน ผลการ
ด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ จัด จ้ าง มาตรฐานหรือ คู่ มื อ การปฏิ บั ติ งาน
มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ เป็นต้น (รายละเอียดแนบท้าย)
2. สานัก/กอง มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ ปิด
ประกาศภายในองค์การบริหารส่วนตาบล เอกสารข่าวสาร ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ฯลฯ เป็นต้น
3. สานัก/กอง มีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและงาน
สื่อสารองค์กร สาหรับเผยแพร่ผ่านช่องทางอื่น ๆ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายสุภาพ สีแก้วนิตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่า

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน
องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่า อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
..........................
ด้วยรัฐบาลให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์ของประชาชน
และความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 หมวด 7 การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มาตรา 39 ให้
ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน และมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่ 23 เมษายน 2556 เรื่อง แนวทางยกระดับการให้ บริการประชาชนผ่ านบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เห็นชอบให้หน่วยงานราชการนา “มาตรฐานเว็ปไซด์ ภาครัฐ (Government Website
Standard)” ที่สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) (สรอ.) ดาเนินการไปประยุกต์ใช้แนวทางการ
พัฒนาและปรับปรุงเว็ปไซด์ของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายของการบูรณา
การเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐ (Connected Government)
เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเหล่า เป็นไปตามกฎหมายและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการลดปัญหาการทุจริตในประเทศไทย
ซึ่งสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท) กาหนดแนวทางการประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment – ITA) องค์การบริหารส่วนเหล่า จึงกาหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้
1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน
1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างน้อยตาม มาตรา 7 พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 43 มาตรา 44 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2564 และไม่เผยแพร่ข้อมูลตาม มาตรา 14 และ 15 พระราชบัญญัติข้ อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
1.2 ปรับ ปรุงและพั ฒ นาเว็ปไซด์ของหน่วยงาน โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน
1.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
1.4 ให้ความสาคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ทางเว็ปไซด์
2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่
2.1 ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่
(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน
(2) สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีดาเนินงาน

(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคาแนะนาในการ
ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ
แบบแผน และนโยบาย
(5) แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการดาเนินงาน การใช้
จ่ายงบประมาณผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
(6) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
(7) อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
2.2 ระบุวิธีการ ขั้นตอนการดาเนินงาน ระบุเวลาการดาเนินงานและผู้ มี
หน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะอย่างชัดเจน
2.3 กาหนดกลการกากับติดตามการดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูล
3. กรณีเหตุการณ์สาคัญ ฉุกเฉิน/เร่งด่วนเกิดขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
เหล่า และมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเหล่า ให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์ดังกล่าว รายงานสถานการณ์ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลและนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล ทราบโดยด่วน

(นายสุภาพ สีแก้วนิตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่า

