ประกาศ สานักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กาหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดาเนินงานตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามตามภารกิจและอานวยความสะดวก
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน นั้น
สานักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จึงกาหนดแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของสานักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ดังต่อไปนี้
๑. ให้กลุ่ มงานในสานั กงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ ดังนี้
๑.๑ ข้ อ มู ล หน่ ว ยงาน (General Information) ประกอบด้ ว ย ข้ อ มู ล ความเป็ น มา
วิสัย ทัศน์ พั น ธกิจ โครงสร้างหน่ ว ยงาน ทาเนียบผู้ บริห าร อานาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี คารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียด
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(email address)
๑.๒ กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยงาน (Law, Regulatory,
Compliance) โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน
๑.๓ คลั งความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้สุ ขภาพในรูปแบบ Info Graphic
สื่ อ มั ล ติ มี เดี ย บทความ ผลงานวิ จั ย ข้ อ มู ล สถิ ติ ต่ างๆ โดยอ้ างอิ งถึ งแหล่ งที่ ม าและวั น เวลา ก ากั บ เพื่ อ
ประโยชน์ในการนาข้อมูลไปใช้
๑.๔ รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Web Link) เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงาน
สังกัดเดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
๑.๕ ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๙ (๑)(๒)(๓)(๔)(๕)(๖) และ (๗) และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการกาหนดตามมาตรา ๙ (๘) และมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ (Government
Website Standard Version ๒.๐) ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
๑.๖ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
นั้น ๆ โดยจัดทาเป็ น รูป แบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๑.๗ คู่มือสาหรับประชาชน (Service Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชน พร้อมอธิบ ายขั้นตอนการบริการอย่างขัดเจน

ทั้ ง นี้ ค วรระบุ ร ะยะเวลาในแต่ ล ะขั้ น ตอนของการให้ บ ริ ก ารนั้ น ๆ โดยจั ด ท าเป็ น รู ป แบบ “คู่ มื อ ส าหรั บ
ประชาชน” และสามารถดาวน์ โหลดเอกสาร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download Forms) เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ (ถ้ามี)
๑.๘ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้ง
เตือน รวมถึงข่าว ประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัด
จ้าง
๑.๙ ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) เป็นระบบงานตามภารกิจ
หน่ ว ยงานที่ จั ด ท าเป็ น ระบบงานคอมพิ ว เตอร์ให้ บ ริก ารผ่ านหน้ าเว็บ ไซต์ หรือ Mobile Application ใน
ลักษณะสื่อสารสองทาง (Interactive) (ถ้ามี)
๑.๑๐ แสดงสถิติการเข้าใช้เว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมินความ
พึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. ขัน้ ตอนการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์สานักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
ดังนี้
๒.๑ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล นาส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสานักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร โดยระบุชื่อ ตาแหน่ง หน่วยงาน และข้อมูลการ
ติดต่อกลับอย่างชัดเจน
๒.๒ สานักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ดาเนินการอนุมัติ/อนุญาตให้นาข้อมูล
ขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ สานักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web
Master) ซึ่งได้รับสิทธิเข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดาเนินการนาข้อมูลข่า วสารขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง
ระบุแหล่งที่มาระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภทไฟล์ ขนาด
ไฟล์ และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น
๒.๓ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของ
ข้อมูล (นาออกเมื่อครบเวลา) และความครบถ้วนตามมาตรฐานเว็บไซต์ห น่วยงานภาครัฐ (Government
Website Standard Version ๒.๐) ของส านั ก งานรั ฐ บาลอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก ารมหาชน) และตาม
พระราชบั ญญั ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ และข้อมูล ข่าวสารอื่นที่
คณะกรรมการข้อมูล ของราชการกาหนด ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามพระราชบัญ ญัติว่าด้วยการกระทาความผิ ด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ
๒.๔ จั ด เก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร์ (Log File) ตามข้ อ ก าหนดใน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๕ การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต์ ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตี
ทางอิน เตอร์เน็ต (Cyber Security) ให้ ป ฏิบัติตามพระราชบัญญั ติว่าด้ว ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
๒๕๔๔ พระราชบั ญ ญั ติว่าด้ว ยธุร กรรมว่าด้ว ยธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิ กส์ (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
มาตรการรั ก ษาความมั่ น คงและปลอดภั ย ส าหรั บ เว็ บ ไซต์ (Website Security Standard) ประกาศโดย
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาทิ การติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (CA)
และใช้ HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) ช่วยรักษาความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมู ลผู้ใช้และ

เก็บข้อมูลไว้เป็นความลับระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับเว็บไซต์ที่มีบริการรับข้อมูล การใช้ Software หรือ
Hardware ป้องกันการบุกรุกโจมตี (Firewall)
๒.๖ ข้อ มู ล ข่ าวสารต้อ งใช้ คาอธิบ าย/ค าบรรยายเนื้ อหาที่ มี ค วามถู กต้ อ งและมี ค วาม
เหมาะสม ไม่ขัดต่อกฎหมาย
๓. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สานักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
ดังนี้
๓.๑ หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๓.๒ การนาเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน ระบุแหล่งที่มา
หรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่ าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์ โดยมีลาดับ
การปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้
๓.๒.๑ เจ้ าหน้ าที่เสนอข้อมูล ข่าวสารที่ป ระสงค์จะนาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้
หัวหน้างานที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์พิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
สานักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้
๓.๒.๒ แจ้งผลการนาขึ้นเผยแพร่ให้เจ้าของข้อมูลทราบ
๔. การตรวจสอบและติดตาม
๔.๑ มีการกาหนดผู้รับผิดชอบ (Web Master)
๔.๒ ผู้รับผิดชอบ (Web Master) จะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อยู่เสมอ
๔.๓ ผู้รับผิดชอบ (Web Master) จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่สานักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายไพศาล ปีตาภา)
นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

