
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
          เร่ือง  มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซดของหนวยงาน 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
****************************************************** 

   ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ไดประกาศเจตนารมณ เรื่อง เจตนารมณตอตาน
ทุจริต ลงวันท่ี ๑  ตุลาคม 256๑ ของนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เพื่อใหขาราชการ ลูกจาง 
พนักงานจางและเจาหนาท่ีของรัฐในสวนราชการ/หนวยงานทุกแหงถือเปนแนวทาง ในการปฏิบัติราชการ นั้น 
   เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงานของหนวยงานของรัฐ และเพื่อแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐท่ีพึ่งมีตอประชาชน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540  มาตรา 9 กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจดูได นอกจากนี้
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) ไดพัฒนา “มาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ (Government 
Website Standard)” เวอรช่ัน 2.0 เพื่อเปนมาตรฐานใหหนวยงานภาครัฐไดนําไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ใหบริการผานเว็บไซดของภาครัฐ เพื่อใหบริการตามภารกิจและนําเสนอขอมูลขาวสารแกประชาชนรวมท้ังการมี
ปฏิสัมพันธกับประชาชน ตามหลักท่ีกลาววา “ทีเดียว ทันใด ท่ัวไทย ทุกเวลาท่ัวถึงเทาเทียมและธรรมาภิบาล ” 
เพื่อใหการพัฒนาเว็บไซดของหนวยงานภาครัฐเปนไปในทางทิศเดียวกันและยกระดับความสามารถของการ
ใหบริการผานเว็บไซดของหนวยงานกาวไปสูระดับความสามารถในเรื่อง การบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบริการ 
   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 จึงกําหนดแนวทางการเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณะผานเว็บไซดของหนวยงานองคการบริหารสวน
ตําบลหวยยางดังตอไปนี้ 

1. ใหหนวยงานของรัฐเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซดของหนวยงาน ดังนี้  
1.1. ขอมูลหนวยงาน ( General lnformstion)  

-ประวัติความเปนมา 
-วิสัยทัศน พันธกิจ 
-โครงสรางหนวยงาน ผูบริหาร อํานาจหนาท่ี  
-ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ 
-แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําป 
-คํารับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
-แสดงรายละเอียดชองการท่ีผูใชบริการสามารถติดตอส่ือสารกับหนวยงาน
ได  

ประกอบดวย ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร แผนท่ีต้ังหนวยงาน ท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส(E-
Mail Address) 

1.2. กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเกี่ยวของกับหนวงงาน (Law , Regulatory  
and Compliance) เชนกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ 
มาตรฐาน คูมือ แนวปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ เปนตน โดยแสดงท่ีมาของขอมูลนํามาเผยแพร 
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1.3. คลังความรู (Knowledge and Statistic) เชน ผลงานวิจัย บทความ  
กรณีศึกษาขอมูลสถิติตางๆ เปนตน โดยมีการอางถึงแหลงท่ีมาและวัน เวลา กํากับเพื่อประโยชนในการนํา
ขอมูลไปใชตอ (ถามี) 

1.4. เว็บลิงค (Web Ling) เชนหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของโดยตรง หนวยงาน 
ใตสังกัดหรือเว็บไซดอื่นๆ ท่ีนาสนใจรวมถึงวีดีโอหรือเสียงท่ีเกี่ยวของกับขอมูลขาวสารและกิจกรรมของ
หนวยงาน 

1.5. ขอมูลขาวสารท่ีจัดไวใหประชาชนตรวจดู ตามพระราชบัญญัติขอมูล 
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และขอมูลขาวสารอื่นท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการกําหนด ตามมาตรา 9 (8) 

1.6. คูมือสําหรับประชาชน (Service Information) ขอมูลการบริการตาม 
ภารกิจของหนวยงาน พรอมคําอธิบายข้ันตอนการบริการ โดยแสดงข้ันตอนการใหบริการตางๆ แกประชาชน 
ท้ังนี้ ควรระบุระยะเวลาในแตละข้ันตอนของการใหบริการนั้นๆ โดยจัดทําเปนรูปแบบ “คูมือสําหรับ
ประชาชน”และสามารถดาวนโหลดเอกสาร คูมือ ตลอดจนแบบฟอรม (Download Forms) เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกประชาชนในการติดตอราชการ (ถามี) 

1.7. ขาวประชาสัมพันธ (Public Relations) ขาวสารประชาสัมพันธท่ัวไป  
ประกาศของหนวยงาน เชน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจาง ผลการจัดซื้อจัดจาง การจัดฝกอบรม 
เปนตน 

1.8. ระบบใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) เปนระบบใหบริการ 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ตามภารกิจของหนวยงาน (ถามี) 

2. วิธีการและข้ันตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซดของหนวยงาน   
อบต.หวยยาง  ดังนี ้

2.1. การออกแบบเว็บไซด หนวยงานตองคํานึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณท่ีมี 
ความหลากหลาย ควรออกแบบเว็บไซดใหรับรองขนาดหนาจอของอุปกรณทุกชนิด ต้ังแตคอมพิวเตอรท่ีมี
ขนาดหนาจอแตกตางกัน จนถึงโทรศัพทมือถือ Smart Phone และ Table ตางๆ  

2.2. การเขาถึงเว็บไซดของประชาชน หนวยงานตองคํานึงถึงเวอรช่ันข้ันตํ่า 
ของบราวเซอรท่ีรองรับการแสดงผล หรือการทํางานท่ีสมบูรณของโปรแกรมท่ีใชในการดูเอกสารบนเว็บไซด 
เชน  PDF Readers/Viewers หรือ Open Source อื่นๆ เปนตน ซึ่งหนวยงานควรแจงไวในสวนลางของ
เว็บไซตหรือหนาเพจท่ีแสดงเอกสารนั้นๆ ของหนวยงาน  

2.3. การบริหารจัดการเว็บไซต หนวยงานควรมีการเขารหัสขอมูล  
(Encryption) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย เชน การใชรหัสผานเขาสูระบบจัดการเว็บไซตของหนวยงาน 
(Username/Password)  

2.4. หนวยงานตองใหผูดูแลระบบ Server จัดเก็บรกัษาขอมูลจราจรทาง 
คอมพิวเตอรตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และ
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร
ของผูใหบริการ พ.ศ.2550 
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2.5. เพื่อลดความเส่ียงจากการถูกโจมตีทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการ 
ส่ือสารหรือทางออนไลน หนวยงานควรพิจารณา พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.
2544 พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. “มาตรฐานการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยสําหรับเว็บไซต (Website Securily Standard) ” ประกาศโดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส(องคการมหาชน) โดยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสําหรับเว็บไซต (Website Security 
Standard) เนนท่ีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องบริการเว็บในสวนของโปรแกรมสําหรับบริการ 
(web Server Software) ระบบบริการจัดการเว็บไซต (Content Management System:CMS) ระบบ
ฐานขอมูล (Database System) และโปรแกรมประยุกตบนเว็บ (Web applications) 

2.6. หนวยงานตองปรับปรุงขอมูลตางๆ บนเว็บไซตของหนวยงานใหมีความ 
ถูกตองและเปนปจจุบันเสมอ 

3. ใหหัวหนาสวนราชการดําเนินงานกํากับติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ประจําป  
งบประมาณในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินการใหอําเภอและจังหวัด
ทราบตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี   8   เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2562 
 
 
 
      นายสมปอง   จันปญญา 
     นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 
 
   
 
 
 
      
 

 

 


