
   

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
-------------------------------------- 

 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ 
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงได้
ก าหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบ
การด าเนินงานของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมตามนโยบายที่ประกาศไว้ ดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน               
 1. หน่วยงานเจ้าของเรื่องพิจารณาจ าแนกหมวดหมู่ของข้อมูลที่จะเผยแพร่ โดยแบ่งเป็น 
  1.1 ข้อมูลที่จ าเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมก่อน 
อาทิ แผนปฏิบัติการ บทความต่าง ๆ ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอขออนุมัติจากผู้อ านวยการส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมก่อน  

 1.2 ข้อมูลที่มีการอนุมัติในช่องทางอ่ืน ๆ แล้ว อาทิ ดัชนีอุตสาหกรรม รายงานประจ าปี วารสาร สศอ.  
OIE Share ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องประสานการเผยแพร่ไปยังกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
โดยตรง  

  1.3 ข้อมูลทั่วไปที่ต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัย อาทิ รายชื่อผู้บริหาร หมายเลขโทรศัพท์ 
อ านาจหน้าที่ โครงสร้าง ให้กลุ่มประชาสัมพันธ์และห้องสมุด ส านักงานเลขานุการกรม ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ 
ในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน  

    2. หลังจากที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ขอให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องท าบันทึกเสนอกองสารสนเทศ
และ 
ดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเผยแพร่ข้อมูล โดยให้ส่งข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไฟล์เอกสาร (Word หรือ 
PDF)       
 3. กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์
เอกสาร และหมวดหมู่หัวข้อที่จะเผยแพร่ หากข้อมูลถูกต้องแล้วให้ด าเนินการเผยแพร่ตามหมวดหมู่หรือที่
ก าหนด และหากมีข้อแก้ไขให้ประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพ่ือปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่ต่อไป 
              4. ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องเป็นผู้ทบทวนข้อมูลที่จะเผยแพร่ให้เป็นปัจจุบัน โดยมีก าหนด
ระยะเวลาการเข้าตรวจสอบตามความเหมาะสมของข้อมูล โดยหากมีข้อมูลเรื่องใดมีความคลาดเคลื่อนหรือ
ล้าสมัยให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอขออนุมัติจากผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ/หรือ
ด าเนินการเช่นเดียวกับข้ันตอนการเผยแพร่ข้อมูลใหม ่
              5. เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพเรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อการด าเนินงานดังกล่าว จึงมอบหมายให้กองสารสนเทศและ
ดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ด าเนินการติดตามจ านวนผู้เข้าร่วมใช้งาน (เยี่ยมชมเว็บไซต์) และความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน ตลอดจนการด าเนินการต่าง ๆ รายงานต่อคณะกรรมการหรือคณะท างานที่เกี่ยวข้องต่อไป  
               อนึ่ง แนวทางการจ าแนกว่าข้อมูลใดให้ใช้ขั้นตอนการเผยแพร่แบบใด ให้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อการก าหนดขั้นตอนการเผยแพร่ ตามความในหมายเหตุท้ายฉบับนี้ 

หมายเหตุ             

 ข้อ 1 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายถึง หน่วยงานที่ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และ/หรือ      
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ก ากับดูแลข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต้องมีการเผยแพร่ โดยแบ่งตามกฎกระทรวงแบ่ง           
ส่วนราชการ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 



 

 
  (1) กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.) 
  (2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) 
  (3) ส านักงานเลขานุการกรม (สล.) 
                      (4) กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (กม.) 
  (5) กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 (กร.1) 
  (6) กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 (กร.2) 
  (7) กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (กว.) 
  (8) กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (กศ.) 
  (9) กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (กสศ.) 

ข้อ 2 หมวดหมู่ของข้อมูล ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website 
Standard Version 2.0 ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์)  ประกอบด้วย 
 2.1 ข้อมูลหน่วยงาน (General information) 
 2.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน (Law, Regulatory and Compliance) 
 2.3 ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief information Officer : CIO) 
 2.4 คลังความรู้ (Knowledge and Statistic) 
 2.5 ข้อมูลจ านวนที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ (ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540) 

ข้อ 3 การก าหนดขั้นตอนการเผยแพร่ตามหัวข้อเรื่องของข้อมูลจ าแนกได้ ดังนี้ 
 

ที ่ หัวข้อเรื่องข้อมูล ขั้นตอนการ
เผยแพร่ 

ก าหนดการเข้า
ตรวจสอบความ

เหมาะสมของข้อมูล 

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง 

ผู้ตรวจสอบ 

1 ข้อมูลหน่วยงาน  
(General information) 
- ประวัติความเป็นมา 
- วิสัยทัศน์  
- พันธกิจ 
- โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร  
  อ านาจหน้าที่ 
- ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ   
  ของหน่วยงาน 
- ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ 
  ราชการ 
- แผนงาน โครงการ และ 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- ค ารับรอง และรายงานผล 
  การปฏิบัติราชการ 
- ข้อมูล แสดงรายละเอียด 
  ช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถ 
  ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานได้ 

 
 
ขั้นตอน 1.3 
ขั้นตอน 1.2 
ขั้นตอน 1.2 
ขั้นตอน 1.3 

 
ขั้นตอน 1.3 

 
ขั้นตอน 1.2 

 
ขั้นตอน 1.2 
 
ขั้นตอน 1.2 
 
ขั้นตอน 1.3 

  
 

ทุกวันที่ 1 ตุลาคม 
ทุกวันที่ 1 ตุลาคม 
ทุกวันที่ 1 ตุลาคม 

ทุกวันที่ 1 ของเดือน 
 

ทุกวันที่ 1 ตุลาคม 
 

ทุกวันที่ 1 มีนาคม 
 

ทุกวันที่ 1 สิงหาคม 
 

ทุกวันที่ 1 ตุลาคม 
 

ทุกวันที่ 1 ของเดือน 
 

 
 

สล. 
กม. 
กม. 
สล. 

 
สล. 

 
กม. 

 
กม. 

 
กพบ. 

 
สล. 

 

กสศ. 
 



   

ที ่ หัวข้อเรื่องข้อมูล ขั้นตอนการ
เผยแพร่ 

ก าหนดการเข้า
ตรวจสอบความ

เหมาะสมของข้อมูล 

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง 

ผู้ตรวจสอบ 

2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
(Law, Regulatory and 
Compliance) 
- กฎหมาย พระราชบัญญัติ          
  พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง  
  ประกาศ ระเบียบ  
- มาตรฐาน คู่มือ แนวทางปฏิบัติ    
  และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  
  โดยแสดงที่มาของข้อมูลที่น ามา 
  เผยแพร่ 

 
 
 
 
ขั้นตอน 1.3 
 
 
ขั้นตอน 1.1 
 

  
 
 
 

ทุกวันที่ 1 ตุลาคม 
 
 

ทุกวันที่ 1 ตุลาคม 
และ 1 เมษายน 

 

 
 
 
 

สล. 
 

 
หน่วยงานเจ้าของ

เรื่อง 
 

กสศ. 
 

3 ข้อมลูผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง 
(Chief information Officer : CIO) 
- รายละเอียดเกี่ยวกับ CIO  
  ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล  
  และต าแหน่ง 
- ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย      
  ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร  
  ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
  (e-Mail Address) 
- การบริหารงานด้านเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ เช่น ยุทธศาสตร์,  
  แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ, วิสัยทัศน์,  
  นโยบายต่าง ๆ, ข่าวสาร 
  กิจกรรมต่าง ๆ ของ CIO เป็นต้น 

 
 
 

ขั้นตอน 1.1 
 
 

ขั้นตอน 1.1 
 
 
 

ขั้นตอน 1.1 
 
 

 
 
 

ทุกวันที่ 1 ของเดือน 
 
 

ทุกวันที่ 1 ของเดือน 
 
 
 

ทุกวันที่ 1 ของเดือน 
 
 

กสศ. กสศ. 
 

4 คลังความรู้ (Knowledge and 
Statistic) 
- บทความ 
 
- รายงานประจ าปี 
- วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
- OIE Share 
- สถิติดัชนี 
- สถิติ 

 
 
ขั้นตอน 1.1 
 
ขั้นตอน 1.2 
ขั้นตอน 1.2 
ขั้นตอน 1.2 
ขั้นตอน 1.2 
ขั้นตอน 1.2 

 
 
- 
 
- 
- 
- 

ทุกวันที่ 1 ของเดือน 
ทุกวันที่ 1 ของเดือน 

 
 

หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 
สล. 
สล. 
สล. 
กสศ. 
กสศ. 

กสศ. 
 

 



ที ่ หัวข้อเรื่องข้อมูล ขั้นตอนการ
เผยแพร่ 

ก าหนดการเข้า
ตรวจสอบความ

เหมาะสมของข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

5 ข้อมูลจ านวนที่จัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้  
(ตาม พ.ร.บ. ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2550) มาตรา 9 
- นโยบาย แผนงาน โครงการ  
  งบประมาณรายจ่าย 
- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 
 
 
ขั้นตอน 1.1 

 
ขั้นตอน 1.2 
ขั้นตอน 1.2 

  
 
 
 

ทุกวันที่ 1 สิงหาคม 
 
ทุกวันที่ 10 ของเดือน 
ทุกวันที่ 10 ของเดือน 

 
 

 
 

กม. 
 

สล. 
สล. 

กสศ. 
 

6 อ่ืน ๆ  
 

ขั้นตอน 1.1 
 

ทุกวันที่ 1 ของเดือน 
 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

กสศ. 
 

 ข้อ 4 คณะกรรมการหรือคณะท างานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง คณะกรรมการหรือคณะท างานที่
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแต่งตั้งขึ้นให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานภายในส านักงานฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
อาทิ คณะกรรมการบริหารของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ปรับปรุงครั้งที่ 1  
                                                                                                               19 เมษายน 25๖๑ 


