
  

 
 

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน 
เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน 
 
 

  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดำเนินงานตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพ่ือให้บริการตามตามภารกิจและอำนวยความสะดวก
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน นั้น 

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน จึงกำหนดแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของเทศบาล
ตำบลปากน้ำหลังสวน โดยจะต้องตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของข้อมูล ตลอดจนการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและคำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีเป็นข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับระเบียบ 
มาตรการ ข้อมูลด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องได้รับความเห็นชอบหรือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานระดับ
กอง หรือเทียบเท่า 

  2. ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละ สำนัก/กอง/หน่วย ในเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน 
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ 
       2.๑ ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) ประกอบด้วย ข้อมูลความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน ทำเนียบผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 
แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี คำรับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียด
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(email address) 
      2 .๒ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคับ ที่ เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน (Law, Regulatory, 
Compliance)  โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน 
      2.๓ คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic  
สื่อมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่างๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มาและวัน เวลา กำกับ เพ่ือ
ประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้ 
      2.๔ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ข้อมูลแสดงรายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รวมถึงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
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      2.๕ ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๙ (๑)(๒)(๓)(๔)(๕)(๖) และ (๗) และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการกำหนดตามมาตรา ๙ (๘) และมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ (Government 
Website Standard Version ๒.๐) ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
      2.๖ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
นั้นๆ โดยจัดทำเป็นรูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
      2.๗ คู่มือสำหรับประชาชน (Service Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชน พร้อมอธิบายขั้นตอนการบริการอย่างชัดเจน 
ทั้งนี้ควรระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการนั้นๆ โดยจัดทำเป็นรูปแบบ “คู่มือสำหรับ
ประชาชน” และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download Forms) เพ่ืออำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ (ถ้ามี) 
      2.๘ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้ง
เตือน รวมถึงข่าว ประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
      2.9 ระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) เป็นระบบให้บริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามภารกิจของหน่วยงาน (ถ้ามี) 
      2.10 ช่องทางการร้องเรียน รวมถึงข้อมูลสถิติการร้องเรียน 
      2.๑1 แสดงสถิติการเข้าใช้เว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมินความ
พึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
      2.12 อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

  3. วิธีการและขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเทศบาล
ตำบลปากน้ำหลังสวนให้ดำเนินการ ดังนี้ 
      3.1 การออกแบบเว็บไซต์ หน่วยงานต้องคำนึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่มีความ
หลากหลาย ควรออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาด
หน้าจอแตกต่างกัน จนถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ 
      3.2 การเข้าถึงเว็บไซต์ของประชาชน หน่วยงานต้องคำนึงถึงเวอร์ชั่นขั้นต่ ำของ
เบราว์เซอร์ที่รองรับการแสดงผล หรือการทำงานที่สมบูรณ์ของโปรแกรมที่ใช้ในการดูแลเอกสารบนเว็บไชต์ 
เช่น PDF Readers/Viewers หรือ Open Source อ่ืนๆ เป็นต้น 
       3.3 การบริหารจัดการเว็บไซต์ หน่วยงานควรมีการเข้าถึงรหัสข้อมูล เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัย เช่นการใช้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน  (Username/Password) 
       3.4 หน่วยงานต้องให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 
จัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2540 
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       3.5 เพ่ือลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ
ทางออนไลน์ หน่วยงานควรพิจารณาพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ “มาตรฐานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ (Website Security Standard)” ประกาศโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์  (Website Security 
Standard) เน้นการรักษาความม่ันคงประหลาดภัยของเครื่องบริการเว็บในส่วนของโปรแกรมสำหรับให้บริการ
เว็บ (Web Server Software) ระบบบริการจัดการเว็บไซต์ (Content Management System : CMS) 
ระบบฐานข้อมูล (Database System) และโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์บนเว็บ (Web Applications) 
        3.6 หน่วยงานต้องปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความถูกต้อง
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

  4. วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล 
       ขั้นตอนที่ 1 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลที่ได้รับการแต่งตั้งของแต่ละ สำนัก/กอง/หน่วย 
จัดเตรียม ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของข้อมลู  
        ขั้นตอนที่ 2 ผู้รับผิดชอบในการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ทำการตรวจทานความ
ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลก่อนจะนำขึ้นเผยแพรบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

  5. กลไกการตรวจสอบ กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
      -  ให้หัวหน้าหน่วยงานดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
ทุกปีงบประมาณในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ  
 

  ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

   ประกาศ  ณ  วันที่  13  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 

 

 
               (นายวิชัย อนันตเมฆ) 
                        นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน 

 

 

 

 

 


