ประกาศเทศบาลตำบลสมหวัง
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
**********************

ตามพระราชบัญ ญัต ิข ้อ มูล ข่า วสารของราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ บัญ ญัต ิข ึ้น เพื่อ รองรับ สิท ธิช อง
ประชาขนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยหน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการตาม
อำนาจหน้าที่ต ามภารกิจ ของหน่วยงาน และจัดให้มีการเผยแพร่ให้ประซาขนสามารถใช้สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานรัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
เทศบาลตำบลสมหวัง จึง ได้ด ำเนิน การจัด ตั้ง ศูน ย์ข ้อ มูล ข่า วสารของเทศบาลตำบลสมหวัง
เพื่อ ให้บ ริก ารข้อ มูล ข่า วสารแก่ป ระซาซนตามมาตรา ๙ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิข ้อ มูล ข่า วสารของราชการ
พ.ศ.๒๕๔๐ ที่บัญญัติให้หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไวให้
ประซาซนเข้า ตรวจดูใ ด้อ ย่า งสะดวก โดยเทศบาลตำบลสมหวัง ใต้จ ัด ข้อ มูล ไว้ ณ ศูน ย์ข ้อ มูล ข่า วสาร
เทศบาลตำบลสมหวัง เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของการบริหารส่วนตำบลจะทิ้งพระ และเว็บไซต์
เทศบาลตำบลสมหวัง
ดังนั้น เพื่อ ให้ก ารเปิด เผยข้อ มูล ข่า วสารของทางราชการของเทศบาลตำบลสมหวัง มีค วามถูก ต้อ ง
ครบถ้ว นซัด เจน และเป็น ปิจ จุบ ัน ซึ่ง ทำให้ป ระซาซนสามารถเข้า ถึง ข้อ มูล ข่า วสารได้โ ดยสะดวกและมี
ประสิท ธิภาพตามที่ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อบุคลากรและสาธารณซน จึงกำหนดมาตรการในการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้

๑. ลักษณะหรือประเภทข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน
๑.

หมวดหมู่ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

เกี่ยวกับหน่วยงาน

- ประวัติความเป็นมา
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ
- โครงสร้างหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่
- ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
- ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ
- แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบ ัต ิร าชการ
- ข้อ มูล การติด ต่อ ประกอบด้ว ย ที่อ ยู่ เบอร์โ ทรศัพ ท์ โทรสาร และแผนที่ต ั้ง
หน่วยงาน เป็นต้น
- ที่อย่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address)
- ข่าวสารประซาสัมพันธ์ทั่วไป
- ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เข่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อ
จัดจ้าง

๒. ข่าวประซาสัมพันธ์

หมวดหมู่ข้อมูล
๓.

เว็บลิงค์

๔. บริการประขาชน

๕. กฎหมายข้อ บัง คับ ที่
เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูล
- หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
- เว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
- คู่ม ีอ ประชาซนตามพระราชบัญ ญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญ าต
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
- แจ้งเรื่องร้องเรียน
- กระดานถาม - ตอบ
- แหล่งเรียนร ู้ เข่น ภาษีเบื้องต้น การดูแลผ สู้ ูงอายุ ค่มีอประชาชน เบ็)นต้น
กฎหมาย พระราชบัญ ญัต ิ พระราชกฤษฎีก า กฎกระทรวง ประกาศ ระเบีย บ
มาตรฐาน คู่มือ และแนวปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้อง

แสดงข้อ มูล การบริก ารตามภารกิจ ของหน่ว ยงานพร้อ ม คำอภิบ ายชั้น ตอนการ
บริการโดยแสดงชั้นตอนการบริการต่าง ๆ แก่ประซาซน
๗. แบ บ ฟ อร์ม ท ี่ด าวน ์ ส่ว นที่ใ ห้บ ริก ารประชาซนสำหรับ ดาวน์โ หลดเอกสารแบบฟอร์ม ต่า ง ๆ ของ
หน่วยงาน
โหลดได้
๖. ข้อมูลการบริการ

๒. หน้าที่ความรับผิดขอบและการตรวจสอบข้อมูล
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสมหวัง ที่ ๑๑๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ โดยเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีหน้าที่รวบรวมเอกสาร และปรับปรุงเอกสารตามที่
ระเบีย บกฎหมายกำหนดให้ต ้อ งมีป ระจำศูน ย์ ให้ค ำแนะนำให้ก ารเปิด เผยข้อ มูล ข่าวสารของราชการตามที่
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ กำหนดไว้ และปฏิบัติงานในด้านเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการเบ็เนไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์ชองทางราชการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พลุษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

%
(นายนิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง

