มาตรการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะ
ของเทศบาลตาบลปะทิว

มาตรการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะของเทศบาลตาบลปะทิว

ด้ วยเป็ นการสมควรกาหนดวิธี การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการเป็ นการทั่วไปของ
เทศบาลตาบลปะทิว ตามที่กฎหมายกาหนดให้ นาไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุ เบกษา (ตามมาตรา ๗) เพื่อ
เผยแพร่ ให้ มากที่สุดและใช้ อ้างอิงเพื่ อประโยชน์ทางกฎหมายได้ โดยมุ่ งบั งคับเฉพาะข้ อมู ลข่ าวสารที่มี
สภาพอย่างกฎ มีผลบังคับทั่วไป ไม่มุ่งเน้ นแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็ นการเฉพาะได้ แก่
(๑) โครงสร้ างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน
(๒) สรุปอานาจหน้ าที่ท่สี าคัญและวิธกี ารดาเนินงาน
(๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้ อมูลข่าวสารหรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงานของ
รัฐ
(๔) ข้ อมูลข่าวสารที่มีสภาพอย่างกฎ มีผลบังคับเป็ นการทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใด
หรือ กลุ่มใด เช่น มติคณะรัฐมนตรี ข้ อบังคับ ประกาศ คาสั่ง เป็ นต้ น
(๕) ข้ อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารกาหนด
รวมไปถึ ง การเปิ ดเผยข้ อมู ลข่ า วสารตามที่ก ฎหมายก าหนดไปรวมไว้ ให้ ป ระชาชนเข้ า
ตรวจดูได้ (ตามมาตรา ๙) โดยนาข้ อมูลข่าวสารที่กาหนดนี้ไปจัดไว้ ท่ศี ูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ ที่ทาการของ
หน่วยงาน และระบบสารสนเทศของหน่ วยงาน เช่น ผลการพิจารณาหรือคาวินิจฉัย นโยบายของผู้บริหาร
แผนงาน โครงการ งบประมาณประจาปี สัญญาต่าง ๆ ประกาศจัดซื้อจัดจ้ าง รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
และสุ ข ภาพ งานวิ จั ย ที่ ใ ช้ ง บประมาณ การจั ด หาพั ส ดุ การบริ ห ารงานบุ ค คล ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ เป็ นต้ น เทศบาลตาบลปะทิว จึงกาหนดมาตรการเผยแพร่ ข้อมู ลต่ อสาธารณะของ
เทศบาลตาบลปะทิว ดังนี้
๑. ประเภทของข้ อมูลที่เผยแพร่ ต่อสาธารณะ อยู่ในความรั บผิดชอบ หรื อความควบคุม
ของเทศบาลตาบลปะทิว มีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลบริการประชาชน
๑. แจ้ งเกิด - แจ้ งตาย
๒. แจ้ งย้ าย
๓. การขอบ้ านเลขที่
๔. ขอแบบอนุญาตก่อสร้ าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
๕. งานทะเบียนพาณิชย์

-๒-

๖. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
๗. คู่มือภาษี
๘. ช่องทางร้ องเรียน
๙. ร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
๑๐. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้ านบางสน
๑๑. Line แจ้ งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
๑๒. ข้ อมูลสถิติการให้ บริการประชาชน
๑๓. แผนปฏิบัติการป้ องกันการทุจริต
ฯลฯ
แผนพัฒนาท้องถิน่
๑. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี
๓. แผนการดาเนินงาน
๔. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
๕. กิจการสภา
๖. ประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
ฯลฯ
งานงบประมาณและการเงิน
๑. เทศบัญญัติ
๒. การโอนงบประมาณ
๓. แผนการจัดหาพัสดุ
๔. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้ าง
๕. รายงานเงินสะสมและเงินทุนสารอง
๖. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้ าง
๗. ประกาศเปิ ดเผยราคากลาง
๘. รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
๙. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้ างรายเดือน (สขร.๑)
๑๐. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้ างประจาปี (สขร.๑)
ฯลฯ
งานพัฒนาชุมชน
๑. รายชื่อผู้สูงอายุ
๒. รายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
๓. รายชื่อผู้พิการ

-๓-

งานสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
๑. อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ฯลฯ
ดาวน์โหลด
๑. ระเบียบและกฎหมาย
๒. โครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
๓. เล่าเรื่องเมืองปะทิว
๔. รายงานผลการปฏิบัติติงานประจาปี
๕. จดหมายข่าว
ฯลฯ
ข้อมูลหลัก
๑. โครงสร้ างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน
๒. สรุปอานาจหน้ าที่ท่สี าคัญและวิธกี ารดาเนินงาน
๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้ อมูลข่าวสารหรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
๔. ข้ อมูลข่าวสารที่มีสภาพอย่างกฎ มีผลบังคับเป็ นการทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใด
หรือกลุ่มใด เช่น มติคณะรัฐมนตรี ข้ อบังคับ ประกาศ คาสั่ง เป็ นต้ น
๕. ข้ อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารกาหนด
ฯลฯ
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล และการปฏิบัติในการเผยแพร่
๒.๑ งานประชาสัมพั นธ์ ในสังกัดสานั กปลั ดเทศบาล มีหน้ าที่ บริ หารจั ดการ
เว็บไซต์ของเทศบาลตาบลปะทิว โดยมีส่วนราชการภายในเทศบาลตาบลปะทิวให้ การส่งมอบและสนับสนุน
ด้ านข้ อมู ลข่ าวสารที่ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นปั จจุ บัน รวมทั้งเผยแพร่ ข้อมู ลตามมาตรการที่กฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการกาหนด
๒.๒ ศู น ย์ข้อ มู ลข่ า วสารเทศบาลตาบลปะทิว (ตั้ งอยู่ ท่ี สานั ก ปลั ดเทศบาล)
รั บผิดชอบในการให้ บริ การแก่ประชาชนที่ติดต่อขอเข้ าดู หรื อขอสาเนาเอกสาร ให้ เป็ นไปตามระเบียบ
เทศบาลตาบลปะทิว ว่าด้ วยข้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ (คลิก เพื่อดู)
๓. ขั้นตอนการกากับและติดตาม
ให้ ส่วนราชการที่รับผิดชอบกากับและติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โดยมีหน้ าที่
ดังนี้
๓.๑ พิจารณาระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูลให้ เหมาะสม
๓.๒ ตรวจสอบข้ อมูลที่เผยแพร่ให้ เป็ นปัจจุบัน
๓.๓ ตรวจสอบระบบเครือข่ายให้ สามารถใช้ งานได้ ตลอดเวลา

