ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลปากแพรก
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
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องค์การบริหารส่วนตาบลปากแพรก
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กาหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดาเนินงานตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามตามภารกิจและอานวยความสะดวก
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลปากแพรก จึงกาหนดแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลปากแพรก ดังต่อไปนี้
1. ผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ขององค์การ
บริห ารส่ ว นต าบลปากแพรก โดยจะต้ องตรวจสอบความถู กต้ อ ง ครบถ้ว น และความสมบู รณ์ ข องข้อ มู ล
ตลอดจนการปรั บ ปรุ งให้ เป็ น ปั จ จุ บั น และคานึ งถึงการคุ้ม ครองข้อมู ล ส่ ว นบุ คคล กรณี เป็ น ข้อ มูล ส าคั ญ ที่
เกี่ยวกับ ระเบี ยบ มาตรการ ข้อมูลด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องได้รับความเห็ นชอบหรือรับรองจาก
หัวหน้าหน่วยงานระดับกอง หรือเทียบเท่า
2. ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มงานในองค์การบริห ารส่วนตาบลปากแพรก เผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้
2.๑ ข้ อ มู ล หน่ ว ยงาน (General Information) ประกอบด้ ว ย ข้ อ มู ล ความเป็ น มา
วิสัย ทัศน์ พั น ธกิจ โครงสร้างหน่ ว ยงาน ทาเนียบผู้ บริห าร อานาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ ราชการ
แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี คารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียด
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(email address)
2.๒ กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยงาน (Law, Regulatory,
Compliance) โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน
2.๓ คลั งความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้สุ ขภาพในรูปแบบ Info Graphic
สื่ อ มั ล ติ มี เดี ย บทความ ผลงานวิ จั ย ข้ อ มู ล สถิ ติ ต่ างๆ โดยอ้ างอิ งถึ งแหล่ งที่ ม าและวั น เวลา ก ากั บ เพื่ อ
ประโยชน์ในการนาข้อมูลไปใช้
2.๔ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ข้อมูลแสดงรายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รวมถึงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจาปี
2.๕ ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๙ (๑)(๒)(๓)(๔)(๕)(๖) และ (๗) และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูล

๒
ข่าวสารของราชการกาหนดตามมาตรา ๙ (๘) และมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ (Government
Website Standard Version ๒.๐) ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
2.๖ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบุ ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
นั้น ๆ โดยจัดทาเป็ น รูป แบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2.๗ คู่มือสาหรับประชาชน (Service Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชน พร้ อมอธิบายขั้นตอนการบริการอย่างชั ดเจน
ทั้ ง นี้ ค วรระบุ ร ะยะเวลาในแต่ ล ะขั้ น ตอนของการให้ บ ริ ก ารนั้ น ๆ โดยจั ด ท าเป็ น รู ป แบบ “คู่ มื อ ส าหรั บ
ประชาชน” และสามารถดาวน์ โหลดเอกสาร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download Forms) เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ (ถ้ามี)
2.๘ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้ง
เตือน รวมถึงข่าว ประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
2.9 ช่องทางการร้องเรียน รวมถึงข้อมูลสถิติการร้องเรียน
2.๑๐ แสดงสถิติการเข้าใช้เว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมินความ
พึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.11 อื่นๆ ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลปากแพรก ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4

(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปากแพรก

