
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช 

เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 

 **********************  

    ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๔๐  บัญญัติขึ้นเพ่ือรองรับสิทธิของ
ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ  โดยหน่วยงานรัฐต้องจัดใ ห้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ  ตาม
อ านาจหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน  และจัดให้มีการเผยแพร่ให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานรัฐได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  มีความโปร่งใส  และมีประสิทธิภาพ 
         องค์การบริหารส่วนต าบล สะแกราช   จึงได้ด าเนินกา รจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล สะแกราช   เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามมาตรา  9   แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. 2540  ที่บัญญัติให้หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่าง
น้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้  ให้ประ ชาชนเข้าตรวจดูได้อย่างสะดวก  โดยองค์การบริหารส่วนต าบล สะแก
ราช   ได้จัดข้อมูลไว้ ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวองค์การบริหารส่วนต าบล สะแกราช  และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
ต าบลสะแกราช 
         ดังนั้น  เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล สะแกราช  
มีความถูกต้อง  ครบถ้วน  ชัดเจน  และเป็นปัจจุบัน  ซึ่งท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้  
โดยสะดวกและมีประสิทธิภาพตามท่ีได้ประกาศเจตจ านงสุจริตต่อบุคลากรและสาธารณชน  จึงก าหนด
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   ดังนี้ 
 

1.  ลักษณะหรือประเภทข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน    
 

หมวดหมู่ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 
1. เกี่ยวกับหน่วยงาน -  ประวัติความเป็นมา 

-  วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
-  โครงสร้างหน่วยงาน  ข้อมูลผู้บริหาร 
-  ภารกิจ  อ านาจหน้าท่ี  ของหน่วยงาน 
-  ยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
-  รายงานต่าง ๆ เช่น  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  เป็นต้น 
-  ข้อมูลการติดต่อ  ประกอบด้วย  ท่ีอยู่  เบอร์โทรศัพท์  โทรสาร  และแผน
ที่ตั้งหน่วยงาน  เป็นต้น  
-  ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (E-mail Address) 

2. ข่าวประชาสัมพันธ์  - ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
- ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน  เช่น  ประกาศรับสมัครงาน  ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง   เป็นต้น 
-  กิจกรรมของหน่วยงาน  

3. เว็บลิงค ์ -  หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
-  เว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ 



 
-2- 

 
 

หมวดหมู่ขอ้มูล รายละเอียดข้อมูล 
4. บริการประชาชน -   คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ   พ.ศ. 2558 
-   กระดานถาม  –  ตอบ 

5. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -   ข้อมูล  กฎหมาย  ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน พระราชบัญญัติ    พระราช
กฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  ระเบียบ  มาตรฐาน   คู่มือ   
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง   เป็นต้น 

 
 
     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                                     ประกาศ  ณ  วันที่    24    เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2    

 

      
   

                                   (นายสมบูรณ์   ทูลบุญลินทร์) 
                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

.......................... 
 

   ด้วยรัฐบาลให้ความส าคัญกับ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์ของประชาชน 
และความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ .ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 หมวด 7 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองคว ามต้องการของประชาชน มาตรา 39 ให้
ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 เรื่อง แนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เห็นชอบให้หน่วยงานราชการน า “มาตรฐานเว็ปไซด์ ภาครัฐ (Government Website 
Standard)” ที่ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน ) (สรอ.) ด าเนินการไปประยุกต์ใช้แนวทางการ
พัฒนาและปรับปรุงเว็ปไซด์ของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายของการบูรณา
การเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐ (Connected Government)  
    เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสะแกราช เป็นไปตามกฎหมายและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการลดปัญหาการทุจริตในประเทศ
ไทย ซึ่งส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครั ฐ (ป.ป.ท) ก าหนดแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment – ITA) องค์การบริหารส่วน ต าบลสะแกราช  จึงก าหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 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 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
    1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซด์ของหน่วยงาน โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน 
    1.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 



    1.4 ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ทางเว็ปไซด ์
   2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 
     2.1 ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 
      (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
      (2) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีด าเนินงาน 
      (3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการ
ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ    
     (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ 
แบบแผน และนโยบาย 
      (5) แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน การใช้
จ่ายงบประมาณผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
      (6) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
      (7) อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
      2.2 ระบุวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระบุเวลาการด าเนิน งานและผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 
     2.3 ก าหนดกลการก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล 
    3. กรณีเหตุการณ์ส าคัญ ฉุกเฉิน /เร่งด่วนเกิดข้ึนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน ต าบล
สะแกราช และมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์การบริหา รส่วน ต าบล สะแกราช ให้หัวหน้าหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว รายงานสถานการณ์ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ทราบโดยด่วน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


