
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันออก 
เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ 

…………………………………………………... 

                    ด้วยรัฐบาลให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์สุขของ
ประชาชน และการความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 7 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน มาตรา 39 ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556 เรื่อง แนวทางยกระดับการ
ให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เห็นชอบให้หน่วยงานราชการน า “มาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ (Government Website Standard)” ที่ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) (สรอ.) 
ด าเนินการไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพ่ือก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายของการบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐ (Connected Government)  
                    เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปากพนังฝั่งตะวันออก เป็นไปตามกฎหมายและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการลดปัญหาการทุจริต
ในประเทศไทย ซึ่งส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  (สานักงาน ป.ป.ท.) 
ก าหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) ขอให้หน่วยงานราชการด าเนินการ ดังนี้  
           1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
           1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างน้อยตาม มาตรา 7 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 43 และมาตรา 44 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และไม่เผยแพร่ข้อมูลตาม มาตรา 14 และ 15 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
            1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน  
           1.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
           1.4 ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง
เว็บไซต์  

2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
              2.1 ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่  
            (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน  

 
/….(2) สรุป 

 



(๒) 

   (2) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
 (3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ  
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการ 

ตีความ ทั้งนี ้เฉพาะที่จัดให้มีข้ึนโดยมีสภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
(5) แผนงานโครงการ ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/ 

ผลลัพธ์ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
(6) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
(7) อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  
2.2 ระบุวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระบุเวลาการด าเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใน 

การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน  
2.3 ก าหนดกลไกก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั้งคณะท างานหรือ 

มอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการดูแลเว็บไซต์ เพ่ือให้มีการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็น
ปัจจุบัน รายงานผลการด าเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรค์ต่อหัวหน้าส่วนราชการ อาท ิจ านวนข่าวที่เผยแพร่ 
จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน จ านวนผู้ขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ เป็นต้น  

          3. กรณีมีเหตุการณ์ส าคัญ ฉุกเฉิน/เร่งด่วนเกิดขึ้นในพ้ืนที่ต าบลปากพนังฝั่งตะวันออก และมี
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว  (วัน เวลา 
สถานที่เกิดเหตุ จ านวนผู้ที่ได้รับผลกระทบพ้ืนที่ความเสียหาย สาเหตุและแนวทางแก้ปัญหา ฯลฯ) ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันออก ทราบโดยด่วน  

                    ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

                           ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕6๒  

 (ลงชื่อ)     บุญโชค ข ำปรำง 

(นายบุญโชค ข าปราง) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันออก 
ที ่ ๑๔๖ /๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน 
------------------------------------ 

          ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันออก เรื่องมาตรการในการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเป็นแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอ านวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็น
ประโยชน์สุขของประชาชน และเกิดความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  
                     เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันออก เป็นไป
อย่างมี ประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันออก   จึงแต่งตั้งคณะท างานเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
 ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      ประธานคณะท างาน  

๒. หัวหน้าส านักปลัด       คณะท างาน  
3. ผู้อ านวยการกองช่าง        คณะท างาน  
๔. ผู้อ านวยการกองคลัง        คณะท างาน  
๕. นิติกรปฎิบัติการ        คณะท างานและเลขานุการ  

1. โดยคณะท างานฯ มีอ านาจหน้าที่ ตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรการในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐของ  องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่ง
ตะวันออก 

(๑) นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ                              เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล  
(๒) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                                  เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล  

๒. ให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ อย่าง
น้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง ภายในวันที่ ๓๐ ของเดือนที่สิ้นไตรมาส โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย จ านวนข่าว เนื้อหา
โดยย่อ วันที่ลงข่าว จ านวนผู้เข้าชม (ถ้ามี) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  

๓. ให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล รับผิดชอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ทางเว็บไซต ์เมื่อพบปัญหาฉุกเฉิน เร่งด่วนให้รายงานผู้บังคับบัญชา ทราบโดยด่วน  

๔. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีมอบหมาย  

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
สั่ง ณ วันที่  ๑๐  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(ลงชื่อ)     บุญโชค  ข ำปรำง 
(นายบุญโชค  ข าปราง) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันออก 


