
 

 

 

 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม 

ที่   289  / 2564 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะท ำงำนเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซด์ 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นแนวทางเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การ
อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็น
ประโยชน์สุขของประชาชน และเกิดความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านร่อม  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  จึงแต่งตั้งคณะท างานเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
                     1. นางสาวกาญจนา  วัฒนะจิตพงศ์ ต าแหน่ง รองปลัด อบต.บ้านร่อม               คณะท างาน 

2. นางสาวปาณิศา  พุ่มวันเพ็ญ      ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด                      คณะท างาน 
3. นายสนั่น  อู๋เจริญ                   ต าแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส                    คณะท างาน    
4. นางเบญจวรรณ ตระกรุดแก้ว ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ                คณะท างาน 
5. นางสาวศิริพร  เข็มสุวรรณ    ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน      คณะท างาน 
 

 โดยคณะท างานฯ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  

อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 30 หรือ 31 ของเดือนที่สิ้นไตรมาส 
2. ให้คณะท างานรับผิดชอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง 

เว็บไซด์ เมื่อพบปัญหาฉุกเฉินเร่งด่วนให้รายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
3. การติดต่อสื่อสาร ประสานงานใดๆ ให้ใช้อีเมล์ (e-mail) แจ้งเป็นล าดับชั้นตามสายงานบังคับ 

บัญชา 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                    
 

                                    สั่ง  ณ  วันที่   29  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 

 
                                                              (นายสะอาด  บุญมี) 
                                           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ปฏิบัติหน้าที่ 

         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม    
 



 

 

 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม 

ที่   290  / 2564 
เรื่อง   มำตรกำรในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซด์ของหน่วยงำนภำครัฐ  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

-------------------------- 

  ด้วยรัฐบาลให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอ านวยความสะดวกและการ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์สุขของประชาชน 
และการความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 7 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนมาตรา 39 ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 เรื่อง  แนวทางยกระดับการ 
ให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เห็นชอบให้หน่วยงานราชการน า”มาตรฐานเว็บไซด์ ภาครัฐ 
(Government  Website Standard)” ที่ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) (สรอ.)ด าเนินการไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซด์ของหน่วยงานให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน เพ่ือก้าวไปสู่
จุดมุ่งหมายของการบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐ (Connected Government) 

เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านร่อม  เป็นไปตามกฎหมายและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการลดปัญหาการทุจริตในประเทศไทย ซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ก าหนดแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-
ITA) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ขอให้หน่วยงานราชการด าเนินการดังนี้  

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
   1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างน้อยตาม มาตรา 7  

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 43 และมาตรา 44 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และไม่เผยแพร่ข้อมูลตาม มาตรา 14 และ 15 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซด์ของหน่วยงาน โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับ 
สถานการณ์และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน 

1.3  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

1.4 ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ทางเว็บไซด์        
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 2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
                              1.5 ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 

(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
(2) สรุปอ านาจที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
(3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงาน 

ของรัฐ  
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย 

หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีข้ึนโดยมีสภาพอย่างกฎ  เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
(5) แผนงานโครงการ ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ  

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
(6) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
(7) อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
1.6 ระบุวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระบุเวลาการด าเนินการและผู้มีหน้าที่ 

รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 
1.7 ก าหนดกลไกก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั้ง 

คณะท างานหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการดูแลเว็บไซด์ เพ่ือให้มีการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องเป็น ปัจจุบัน รายงานผลการด าเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคต่อหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ  จ านวนข่าว
ที่เผยแพร่ จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ของหน่วยงาน จ านวนผู้ขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซด์ เป็นต้น 
2 กรณีมีเหตุการณ์ส าคัญ ฉุกเฉิน/เร่งด่วนเกิดขึ้นในพ้ืนที่ต าบลบ้านร่อม และมีผลกระทบต่อ 
ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว (วัน เวลา 
สถานที่ เกิดเหตุ จ านวนผู้ที่ได้รับผลกระทบ พ้ืนที่ความเสียหาย สาเหตุและแนวทางแก้ปัญหา ฯลฯ) ให้ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ทราบโดยด่วน 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                    
 

                                    สั่ง  ณ  วันที่   29  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 

                    
                                                              (นายสะอาด  บุญมี) 
                                           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ปฏิบัติหน้าที่ 

         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
   ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม 

เรื่อง  มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่อสำธำรณะ 

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

  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติขึ้นเพ่ือรองรับสิทธิของ
ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยหน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการตามอ านาจ
หน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน และจัดให้มีการเผยแพร่ให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานรัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จึงได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านร่อมข้ึน เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามมาตรา 9 แห่งพระราชพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ที่บัญญัติให้หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้อย่างสะดวก โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ได้จัด
ข้อมูลไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เว็บไซด์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม และเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

ดังนั้น เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มี 
ความถูกต้อง  ครบถ้วนชัดเจน และเป็นปัจจุบัน ซึ่งท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกและ
มีประสิทธิภาพตามที่ได้ประกาศเจตจ านงสุจริตต่อบุคลากรและสาธารณชน จึงก าหนดมาตรการในการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้ 

1. ลักษณะหรือประเภทข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 
 

หมวดหมู่ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูล 
1.เกี่ยวกับหน่วยงาน - ประวัติความเป็นมา  

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
-  โครงสร้างหน่วย ข้อมูลผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ 
- ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 
- ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ 
- แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- ค ารับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
- ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และแผนที่ตั้งหน่วยงาน 
เป็นต้น 
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) 

2.ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
- ขาวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
- กิจกรรมของหน่วยงาน 

3. เว็บลิงค ์ - หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง  
- เว็บไซด์อ่ืนๆ ที่น่าสนใจ 
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หมวดหมู่ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูล 
4.บริการประชาชน - คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558 
- แจ้งเรื่องร้องเรียน 
- กระดานถาม-ตอบ 
- แหล่งเรียนรู้ เช่น ภาษีเบื้องต้น การดูแลผู้สูงอายุ คู่มือประชาชน เป็นต้น 

5.กฎระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 

กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ 
มาตรฐาน คู่มือและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

6.ข้อมูลการบริการ แสดงข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงานพร้อมค าอธิบายขั้นตอนการ
บริการโดยแสดงขั้นตอนการบริการต่างๆ แก่ประชาชน 

7. แบบฟอร์มที่ดาวโหลดได้ ส่วนที่ให้บริการประชาชนส าหรับดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ของ
หน่วยงาน 

 

2.   หน้าที่ความรับผิดชอบและการตรวจสอบข้อมูล 
ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ที่ 286 /2560 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยเจ้าหน้าที่ดูแล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีหน้าที่รวบรวมเอกสาร และปรับปรุงเอกสารตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนดให้ต้องมีประจ า
ศูนย์ ให้ค าแนะน าในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการตามรายชื่อ ดังนี้ 
  ส ำนักปลัด 

1. นายสะอาด  บุญมี              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์           รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นางสาวปาณิศา  พุ่มวันเพ็ญ     หัวหน้าส านักปลัด    
4. นางสาวกรรณกิาร ์ ชูริบัตร    นักทรัพยากรบุคคล 
5. นางเบญจวรรณ   ตระกรุดแก้ว   เจ้าพนักงานธุรการ 
กองคลัง    
1.  นางวรนุช  เปรมใจ     ผู้อ านวยการกองคลัง 
2.  นางสาวอุปสรา  นาคิน    เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
3.  นางสาวอรพรรณ  เข็มสุวรรรณ   เจ้าพนักงานธุรการ 
กองช่ำง   
1.  นายสนั่น  อู๋เจริญ     นายช่างโยธาอาวุโส 
2.  นางนุชจรินทร์ สละชีพ    เจ้าพนักงานธุรการ 
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2564 
                                                                 

 

(นายสะอาด  บุญมี) 
                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ปฏิบัติหน้าที่ 

                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม    



 
.  

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

                                                         ******************** 
๑. ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

 
ประเภทข้อมูลที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จะน าขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เนื้อหาต้องเป็นไปตาม “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ” (Government Website 
Standard) ที่ก าหนด โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ได้ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทาง
เว็บไซต์ รายละเอียดตามนี้  
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลตลอดจนบริการของหน่วยงาน  
๑.๑) ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน  
- ประวัติความเป็นมา  
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
- โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อ านาจหน้าที่  
- ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน  
- ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ  
- แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี  
- ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และแผนที่ตั้ง  
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail Address) ของสานักงาน  
 

๑.๒) ข้อมูลผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  
- รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุล และต าแหน่ง  
- วิสัยทัศน์ นโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น  
 

๑.๓) ข่าวประชาสัมพันธ์  
- ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป  
- ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การฝึกอบรม เป็นต้น  
 

๑.๔) เว็บลิงค์  
- ส่วนงานภายใน  
- หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องโดยตรง  
- เว็บไซต์อ่ืนๆ ที่น่าสนใจ  
 

๑.๕) กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน  
- กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงาน
ของท้องถิ่น  
 

๑.๖) ข้อมูลการให้บริการ  
- แสดงข้อมูลการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการบริการต่างๆแก่ประชาชน  
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ส่วนที่ ๒ การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ  
๒.๑) ถาม – ตอบ (Q & A)  
- ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูล หรือข้อสงสัยมายังหน่วยงาน 
  

๒.๒) ช่องทางการติดต่อการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ  
- ช่องทางแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เช่น e-mail} Web board, Blog เป็นต้น  
- ช่องทางการร้องเรียน และการติดตามสถานะเรื่องร้องเรียน  
 

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวลงเว็บไซต์ โดย 
ข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นความจริงและได้รับอนุญาตจากผู้บริหารก่อน จึงจะน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านร่อมได้ 

       

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


