
 

 

 

 

มาตรการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะ 

ของเทศบาลต าบลปะทิว 

 



 

 

มาตรการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะของเทศบาลต าบลปะทิว 

 

  ด้วยเป็นการสมควรก าหนดวิธีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นการทั่วไปของ

เทศบาลต าบลปะทิว ตามที่กฎหมายก าหนดให้น าไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (ตามมาตรา ๗) เพ่ือ

เผยแพร่ให้มากที่สุดและใช้อ้างอิงเพ่ือประโยชน์ทางกฎหมายได้ โดยมุ่งบังคับเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่มี

สภาพอย่างกฎ มีผลบังคับทั่วไป ไม่มุ่งเน้นแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะได้แก่  

  (๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน  

  (๒) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส  าคัญและวิธกีารด าเนินงาน  

  (๓) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของ

รัฐ 

  (๔) ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพอย่างกฎ มีผลบังคับเป็นการทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใด

หรือ กลุ่มใด เช่น มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 

  (๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารก าหนด 

  รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายก าหนดไปรวมไว้ให้ประชาชนเข้า

ตรวจดูได้ (ตามมาตรา ๙) โดยน าข้อมูลข่าวสารที่ก  าหนดน้ีไปจัดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ ที่ท  าการของ

หน่วยงาน และระบบสารสนเทศของหน่วยงาน เช่น ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัย นโยบายของผู้บริหาร 

แผนงาน โครงการ งบประมาณประจ าปี สญัญาต่าง ๆ ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ งานวิจัยที่ใช้งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การบริหารงานบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับที่ ดิน

สาธารณประโยชน์ เป็นต้น เทศบาลต าบลปะทิว จึงก าหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของ

เทศบาลต าบลปะทวิ ดังน้ี 

  ๑. ประเภทของข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ อยู่ในความรับผิดชอบ หรือความควบคุม

ของเทศบาลต าบลปะทวิ มีรายละเอยีดดังน้ี 

  ขอ้มูลบริการประชาชน 

๑. แจ้งเกดิ - แจ้งตาย 

๒. แจ้งย้าย 

๓. การขอบ้านเลขที่ 

๔. ขอแบบอนุญาตก่อสร้าง ร้ือถอน ดัดแปลงอาคาร 

๕. งานทะเบียนพาณิชย์ 
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-๒- 

 

๖. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏบัิติงาน 

๗. คู่มือภาษี 

๘. ช่องทางร้องเรียน 

๙. ร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเหน็ 

๑๐. ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านบางสน 

๑๑. Line แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทวิ 

๑๒. ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน 

๑๓. แผนปฏบัิติการป้องกนัการทุจริต 

ฯลฯ 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ 

๑. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี 

๓. แผนการด าเนินงาน 

๔. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

๕. กจิการสภา 

๖. ประมวลจริยธรรมท้องถิ่น 

ฯลฯ 

งานงบประมาณและการเงิน 

๑. เทศบัญญัติ 

๒. การโอนงบประมาณ 

๓. แผนการจัดหาพัสดุ 

๔. ประกาศการจัดซ้ือจัดจ้าง 

๕. รายงานเงินสะสมและเงินทุนส ารอง 

๖. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้าง 

๗. ประกาศเปิดเผยราคากลาง 

๘. รายงานงบแสดงฐานะการเงิน 

๙. สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างรายเดือน (สขร.๑) 

๑๐. สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี (สขร.๑) 

ฯลฯ 

งานพฒันาชุมชน 

๑. รายช่ือผู้สูงอายุ 

๒. รายช่ือผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน 

๓. รายช่ือผู้พิการ 
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งานสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม 

๑. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ฯลฯ 

ดาวนโ์หลด 

๑. ระเบียบและกฎหมาย 

๒. โครงการพัฒนาเมืองและชุมชน 

๓. เล่าเร่ืองเมืองปะทวิ 

๔. รายงานผลการปฏบัิติติงานประจ าปี 

๕. จดหมายข่าว 

ฯลฯ 

ขอ้มูลหลกั 

  ๑. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน  

  ๒. สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส  าคัญและวิธกีารด าเนินงาน 

  ๓. สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐ 

  ๔. ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพอย่างกฎ มีผลบังคับเป็นการทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใด

หรือกลุ่มใด เช่น มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 

  ๕. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารก าหนด 

ฯลฯ 

  ๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล และการปฏบัิติในการเผยแพร่ 

   ๒.๑  งานประชาสัมพันธ์ ในสังกัดส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ บริหารจัดการ

เวบ็ไซต์ของเทศบาลต าบลปะทวิ โดยมีส่วนราชการภายในเทศบาลต าบลปะทวิให้การส่งมอบและสนับสนุน

ด้านข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลตามมาตรการที่กฎหมาย 

ระเบียบ หนังสอืสั่งการก าหนด 

   ๒.๒ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลปะทิว (ต้ังอยู่ที่ ส านักปลัดเทศบาล)

รับผิดชอบในการให้บริการแก่ประชาชนที่ติดต่อขอเข้าดู หรือขอส าเนาเอกสาร ให้เป็นไปตามระเบียบ

เทศบาลต าบลปะทวิ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ (คลิก เพ่ือดู) 

  ๓. ขั้นตอนการก ากบัและติดตาม 

  ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบก ากบัและติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โดยมีหน้าที่

ดังน้ี 

   ๓.๑ พิจารณาระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูลให้เหมาะสม 

   ๓.๒ ตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่ให้เป็นปัจจุบัน 

   ๓.๓ ตรวจสอบระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
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