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แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1. ความเป็นมา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) กาหนด
กลยุทธ์ที่สาคัญในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ให้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้ ทุกหน่วยงานภาครัฐจะต้องนาการประเมิ นคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนิ นงานไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ และการอานวยความสะดวกต่อประชาชนให้
เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มี การประกาศขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กาหนดให้
ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลเป็น ดัชนีที่สาคัญประการแรกสาหรับการประเมินกระบวนการเปิดเผย
ข้อมูลของหน่วยงาน ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหาร และขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ซึ่งจะต้องมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ แนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งจะต้องมีการกาหนดกลไกการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้สะดวก สามารถตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายที่ประกาศไว้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
กรอบการก ากั บ ดู แ ลข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Data Governance Framework) และยั ง ถื อ เป็ น
กระบวนการเบื้องต้น ในการส่งเสริมให้เกิด ทิศทาง Open Government Data ในอนาคตตามนโยบาย
รัฐบาลการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้จัดทาแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นการกาหนดแนวทางให้บุคลากรของสานักงานฯ ที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบดูแลการนาข้อมูลข่าวสารขึ้น เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ดาเนินการให้เป็นไปในรูปแบบแนวทาง
เดียวกัน รวมทั้งมีการกาหนดแนวทางการกากับติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เว็บไซต์
ของสานักงานฯ เป็นศู นย์กลางข้อมูลสารสนเทศให้กับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ บุคลากรในวงงาน
รัฐสภา หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ถูกต้อง และตรวจสอบได้ รวมทั้งสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

2. วัตถุประสงค์
เพื่อ เป็ น แนวปฏิบั ติงานส าหรั บผู้ ที่มี หน้า ที่รั บผิ ด ชอบในการให้ข้ อมูล และผู้ รับ ผิด ชอบ ในการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสานักงานฯ ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

2

3. คาจากัดความ
ข้อมูลหรือรายการข้อมูล หมายถึง ข้อมูลที่ได้มีการดาเนินการให้ครบถ้วนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการดาเนินการตามระบบงานนิติบัญญัติ
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน หรือ
ผู้อานวยการสานัก ให้ทาหน้าที่จัดหาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ภายในหน่วยงานของตนเอง
รวมทั้งจะต้องทาหน้าที่กากับ ดูแล ตรวจสอบให้ข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ของ
ข้อมูลทุกประเภททุกครั้ง ก่อนที่จะนาส่งต่อให้ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดเนื้อหาข้อมูล
ผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ ข้อมูล หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
หรือผู้อานวยการสานัก ให้ทาหน้าที่รับผิดชอบในการนาข้อมูลสารสนเทศภายในหน่วยงานของตนเองขึ้น
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ในส่ว นที่ต นเองรับผิดชอบ โดยผู้ที่รับผิด ชอบในการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่ จะต้อง
ตรวจทานความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมดก่อนที่จะนาขึ้นเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์
ผูต้ รวจสอบข้อมูล หมายถึง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ทาหน้าที่ตรวจสอบ
ความถู กต้องของรายละเอียดเนื้ อหาข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อ ง สมบูรณ์ ก่ อนที่จ ะนาส่ งต่อให้
ผู้อานวยการสานัก หรือเลขาธิการวุฒิสภา หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย เพื่อขออนุญาตนาข้อมูล
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสานักงานฯ
ผู้อนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ หมายถึง เลขาธิการวุฒิสภา หรือ ผู้อานวยการสานัก หรือ
ผูบ้ ังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย
ผู้ ดู แ ลเว็ บ ไซต์ หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการสร้ า ง การออกแบบ การพั ฒ นา การดู แ ล
บารุงรักษา การสารองข้อมูล การพัฒ นาปรับปรุงคุณสมบัติใหม่ ๆ และการปรับแต่งเว็บไซต์ให้รองรับ
มาตรฐานใหม่ ๆ

4. รายการข้อมูล และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานฯ ได้ดาเนินการจัดหมวดหมู่รายการข้อมูลของสานักงานฯ ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ พร้อมทั้งกาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล เพื่อจะได้กาหนดเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล และผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลของแต่ละสานักต่อไป
หมวดหมู่

รายการข้อมูล

1. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1.1 เกี่ยวกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ประวัติความเป็นมาสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
- หน้าที่และอานาจ
- ประวัติความเป็นมาวุฒิสภา
- หน้าที่และอานาจ

ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ข้อมูล
อนุมัติ
เผยแพร่
เจ้าหน้าที่
ส.ประชาสัมพันธ์

ผอ.ส.
ประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ส.เทค
โนฯ

เจ้าหน้าที่
ส.ประชาสัมพันธ์

ผอ.ส.
ประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ส.เทค
โนฯ
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หมวดหมู่

รายการข้อมูล

1.2 ข้อมูลสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- รองประธานฯ คนที่หนึ่ง
- รองประธานฯ คนที่สอง
- ทาเนียบประธานฯ
- ทาเนียบรองประธานฯ คนที่หนึ่ง
- ทาเนียบรองประธานฯ คนที่สอง
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ทาเนียบอดีตสมาชิกฯ
1.3 การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ข้อมูลการประชุมสภาฯ
(หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ
เอกสารประกอบการประชุม บันทึก
การประชุม บันทึกการลงคะแนน
รายงานการประชุม)
- สารบบร่างพระราชบัญญัติ
- เอกสารประกอบการพิจารณาร่าง
พ.ร.บ.
- การรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.

1.4 ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
- การประชุมสภา
- สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
1.5 ข่าวประชาสัมพันธ์ของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
- ภาพข่าวสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ข่าวสารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ข้อมูล
อนุมัติ
เผยแพร่
เจ้าหน้าที่ส.กลาง
เจ้าหน้าที่ส.กลาง
เจ้าหน้าที่ส.กลาง
เจ้าหน้าที่ส.กลาง
เจ้าหน้าที่ส.กลาง
เจ้าหน้าที่ส.กลาง
เจ้าหน้าที่ส.กลาง
เจ้าหน้าที่ส.กลาง

ผอ.ส.กลาง
ผอ.ส.กลาง
ผอ.ส.กลาง
ผอ.ส.กลาง
ผอ.ส.กลาง
ผอ.ส.กลาง
ผอ.ส.กลาง
ผอ.ส.กลาง

เจ้าหน้าที่ส.กลาง
เจ้าหน้าที่ส.กลาง
เจ้าหน้าที่ส.กลาง
เจ้าหน้าที่ส.กลาง
เจ้าหน้าที่ส.กลาง
เจ้าหน้าที่ส.กลาง
เจ้าหน้าที่ส.กลาง
เจ้าหน้าที่ส.กลาง

เจ้าหน้าที่
ส.ประชุม
ส.รายงานฯ

ผอ.ส.ประชุม
ผอ.ส.รายงานฯ

เจ้าหน้าที่
ส.ประชุม
ส.รายงานฯ

เจ้าหน้าที่
ส.ประชุม
ส.กรรมาธิการ 3
เจ้าหน้าที่
ส.กฎหมาย
เจ้าหน้าที่
ส.กรรมาธิการ 1 2 3
ส.กฎหมาย
ส.ประชุม
ส.วิชาการ

ผอ.ส.ประชุม
ผอ.ส.กรรมาธิการ
3
ผอ.ส.กฎหมาย

เจ้าหน้าที่
ส.ประชุม
ส.กรรมาธิการ 3
เจ้าหน้าที่
ส.กฎหมาย
ผอ.ส.กรรมาธิการ เจ้าหน้าที่ส.เทค
123
โนฯ
ผอ.ส.กฎหมาย
ผอ.ส.ประชุม
ผอ.ส.วิชาการ

เจ้าหน้าที่
ผอ.ส.ประชุม
ส.ประชุม
เจ้าหน้าที่ส.กลาง ผอ.ส.กลาง
และส.คลัง
ผอ.ส.คลัง

เจ้าหน้าที่
ส.ประชุม
เจ้าหน้าที่ส.กลาง
และส.คลัง

เจ้าหน้าที่
ส.ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ทุก
สานัก

เจ้าหน้าที่
ส.ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ส.เทค
โนฯ

ผอ.ส.
ประชาสัมพันธ์
ผอ.ทุกสานัก

4
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รายการข้อมูล
- กฤตภาคข่าว
- ปฏิทินกิจกรรม
- Click NLA
- สาเนารายงานการประชุมสภาฯ
- สนช.พบประชาชน
- ภาพข่าวงานด้านต่างประเทศ

1.6 ระบบสารสนเทศ
- การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
- ถ่ายทอดสดการประชุม
- ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน
- Weblog สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(ข้อมูลประวัติสมาชิกฯ)
- NLA Radio วิทยุชุมชนเครือข่าย
นิติบัญญัติไทย
1.7 เชื่อมโยงเว็บไซต์
- ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (eLibrary)
- ชั้นวางหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)
- ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย
และหน่วยประสานงานวุฒิสภา

ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ข้อมูล
อนุมัติ
เผยแพร่
เจ้าหน้าที่
ผอ.ส.
เจ้าหน้าที่
ส.ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
ส.ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่
ผอ.ส.
เจ้าหน้าที่
ส.ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
ส.ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่
ผอ.ส.
เจ้าหน้าที่
ส.ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
ส.ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่
ผอ.ส.รายงานฯ เจ้าหน้าที่
ส.รายงานฯ
ส.รายงานฯ
เจ้าหน้าที่
ผอ.ส.ประธานฯ เจ้าหน้าที่
ส.ประธานฯ
ส.ประธานฯ
เจ้าหน้าที่
ผอ.ส.ต่างประเทศ เจ้าหน้าที่
ส.ต่างประเทศ
ผอ.ส.ภาษาฯ
ส.ต่างประเทศ
ส.ภาษาฯ
ส.ภาษาฯ
เจ้าหน้าที่
ส.ประชุม
เจ้าหน้าที่
ส.เทคโนฯ
คณะกรรมการฯ
เจ้าหน้าที่ส.กลาง

ผอ.ส.ประชุม

เจ้าหน้าที่
ส.เทคโนฯ

ผอ.ส.เทคโนฯ

เจ้าหน้าที่ทุก
สานัก
เจ้าหน้าที่ทุก
สานัก
เจ้าหน้าที่
ส.กฎหมาย

ผอ.ทุกสานัก

ผอ.ส.เทคโนฯ
คณะกรรมการฯ
ผอ.ส.กลาง

ผอ.ทุกสานัก
ผอ.ส.กฎหมาย

เจ้าหน้าที่
ส.ประชุม
เจ้าหน้าที่ส.เทค
โนฯ
คณะกรรมการฯ
เจ้าหน้าที่ส.เทค
โนฯ
เจ้าหน้าที่ส.เทค
โนฯ
เจ้าหน้าที่ทุก
สานัก
เจ้าหน้าที่ส.เทค
โนฯ
เจ้าหน้าที่
ส.กฎหมาย
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2. คณะกรรมาธิการ
2.1 คณะกรรมาธิการ
- คณะกรรมาธิการสามัญ
(อานาจหน้าที่ รายนาม
คณะกรรมาธิการ คณะอนุ
กรรมาธิการ หนังสือนัดประชุม
ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม
สรุปการประชุม การศึกษาดูงาน/
สัมมนา ข่าวสาร ภาพข่าวกิจกรรม)
- คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ.
(อานาจหน้าที่ รายนาม
คณะกรรมาธิการ คณะอนุ
กรรมาธิการ หนังสือนัดประชุม
ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม
สรุปการประชุม การศึกษาดูงาน/
สัมมนา ข่าวสาร ภาพข่าวกิจกรรม)
- คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ญัตติ
(อานาจหน้าที่ รายนาม
คณะกรรมาธิการ คณะอนุ
กรรมาธิการ หนังสือนัดประชุม
ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม
สรุปการประชุม การศึกษาดูงาน/
สัมมนา ข่าวสาร ภาพข่าวกิจกรรม)
- คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(อานาจหน้าที่ รายนาม
คณะกรรมาธิการ คณะอนุ
กรรมาธิการ หนังสือนัดประชุม
ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม
สรุปการประชุม การศึกษาดูงาน/
สัมมนา ข่าวสาร ภาพข่าวกิจกรรม)
- คณะกรรมาธิการอื่น ๆ

ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ข้อมูล
อนุมัติ
เผยแพร่
เจ้าหน้าที่
ส.กรรมาธิการ 1
23

ผอ.ส.กรรมาธิการ เจ้าหน้าที่
123
ส.กรรมาธิการ 1
23

เจ้าหน้าที่
ส.กรรมาธิการ 1
23

ผอ.ส.กรรมาธิการ เจ้าหน้าที่
123
ส.กรรมาธิการ 1
23

เจ้าหน้าที่
ส.กรรมาธิการ 1
23

ผอ.ส.กรรมาธิการ เจ้าหน้าที่
123
ส.กรรมาธิการ 1
23

เจ้าหน้าที่
ส.กรรมาธิการ 3

ผอ.ส.กรรมาธิการ เจ้าหน้าที่
3
ส.กรรมาธิการ 3

เจ้าหน้าที่
ส.กรรมาธิการ 1
23
ส.กากับฯ

ผอ.ส.กรรมาธิการ เจ้าหน้าที่
123
ส.กรรมาธิการ 1
ผอ.ส.กากับฯ
23
ส.กากับฯ
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ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ข้อมูล
อนุมัติ
เผยแพร่

2.2 การประชุมคณะกรรมาธิการ
- กาหนดการประชุม
เจ้าหน้าที่
คณะกรรมาธิการ
ส.กรรมาธิการ 3
- ตารางการประชุมคณะกรรมาธิการ เจ้าหน้าที่
ส.กรรมาธิการ 3
2.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมาธิการ
- ภาพข่าวกิจกรรมคณะกรรมาธิการ เจ้าหน้าที่
ส.ประชาสัมพันธ์
- ข่าวสารคณะกรรมาธิการ
เจ้าหน้าที่
ส.กรรมาธิการ 1
23
- ปฏิทินกิจกรรม
เจ้าหน้าที่
ส.กรรมาธิการ 1
23
3. สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3.1 เกี่ยวกับสานักงานฯ
- ประวัติความเป็นมา
เจ้าหน้าที่
ส.กลาง
- โครงสร้างหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ส.กลาง

ผอ.ส.กรรมาธิการ
3
ผอ.ส.กรรมาธิการ
3
ผอ.ส.
ประชาสัมพันธ์
ผอ.ส.กรรมาธิการ
123

เจ้าหน้าที่
ส.ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่
ส.กรรมาธิการ 1
23
ผอ.ส.กรรมาธิการ เจ้าหน้าที่
123
ส.กรรมาธิการ 1
23
ผอ.ส.กลาง
ผอ.ส.กลาง

- อานาจหน้าที่

เจ้าหน้าที่ส.กลาง ผอ.ส.กลาง

- แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ

เจ้าหน้าที่ส.กลาง ผอ.ส.กลาง

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เจ้าหน้าที่
ส.นโยบายฯ
- แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานต่าง ๆ เจ้าหน้าที่
ส.นโยบายฯ
- คารับรอง และรายงานผลการ
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติราชการ
ส.นโยบายฯ
- การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
เจ้าหน้าที่
จัดการภาครัฐ
ส.นโยบายฯ
- ประกาศเจตจานงสุจริต
เจ้าหน้าที่
ส.นโยบายฯ
- ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ส.คลัง

เจ้าหน้าที่
ส.กรรมาธิการ 3
เจ้าหน้าที่
ส.กรรมาธิการ 3

ผอ.ส.นโยบายฯ
ผอ.ส.นโยบายฯ
ผอ.ส.นโยบายฯ
ผอ.ส.นโยบายฯ
ผอ.ส.นโยบายฯ
ผอ.ส.คลัง

เจ้าหน้าที่ส.เทค
โนฯ
เจ้าหน้าที่ส.เทค
โนฯ
เจ้าหน้าที่ส.เทค
โนฯ
เจ้าหน้าที่ส.เทค
โนฯ
เจ้าหน้าที่ส.เทค
โนฯ
เจ้าหน้าที่
ส.นโยบายฯ
เจ้าหน้าที่
ส.นโยบายฯ
เจ้าหน้าที่
ส.นโยบายฯ
เจ้าหน้าที่
ส.นโยบายฯ
เจ้าหน้าทีส่ .คลัง
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ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ข้อมูล
อนุมัติ
เผยแพร่

3.2 ผู้บริหาร
- เลขาธิการวุฒิสภา
- ทาเนียบอดีตเลขาธิการวุฒิสภา
3.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ของสานักงานฯ
- ภาพข่าวสานักงานฯ
- ข่าวสารสานักงานฯ
- ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ข่าวประกาศรับสมัครบุคลากร
3.4 เชื่อมโยงเว็บไซต์
- ผู้นานักประชาธิปไตย
- สวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานราชการ
- ช่องทางร้องเรียน ข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็น และคาชมเชยของ
สานักงานฯ
- การจัดการความรู้
- สภาจาลอง
3.5 ข้อมูลการบริการ
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แบบแสดงความประสงค์เยี่ยมชม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- เว็บบอร์ด
3.6 อินทราเน็ต
4. เว็บไซต์ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส)

เจ้าหน้าที่ส.กลาง ผอ.ส.กลาง
เจ้าหน้าที่ส.กลาง ผอ.ส.กลาง

เจ้าหน้าที่ส.กลาง
เจ้าหน้าที่ส.กลาง

เจ้าหน้าที่
ส.ประชาสัมพันธ์
ส.พัฒนาฯ
เจ้าหน้าที่ทุก
สานัก
เจ้าหน้าที่ส.คลัง
เจ้าหน้าที่ส.กลาง

ผอ.ส.
ประชาสัมพันธ์
ผอ.ส.พัฒนาฯ
ผอ.ทุกสานัก
ผอ.ส.คลัง
ผอ.ส.กลาง

เจ้าหน้าที่
ส.ประชาสัมพันธ์
ส.พัฒนาฯ
เจ้าหน้าที่ส.เทค
โนฯ
เจ้าหน้าทีส่ .คลัง
เจ้าหน้าทีส่ .กลาง

เจ้าหน้าที่
ส.ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ส.คลัง

ผอ.ส.
ประชาสัมพันธ์
ผอ.ส.คลัง

เจ้าหน้าที่
ส.ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าทีส่ .คลัง

เจ้าหน้าที่
ส.นโยบายฯ

ผอ.ส.นโยบายฯ

เจ้าหน้าที่
ส.นโยบายฯ

เจ้าหน้าที่
ส.พัฒนาฯ
เจ้าหน้าที่
ส.ประชาสัมพันธ์

ผอ.ส.พัฒนาฯ

เจ้าหน้าที่
ส.พัฒนาฯ
เจ้าหน้าที่
ส.ประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ส.กลาง
เจ้าหน้าที่
ส.ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ทุก
สานัก
เจ้าหน้าที่ทุก
สานัก

ผอ.ส.กลาง
ผอ.ส.
ประชาสัมพันธ์
ผอ.ทุกสานัก

เจ้าหน้าที่
ส.ต่างประเทศ
ส.ภาษาฯ

ผอ.ส.ต่างประเทศ เจ้าหน้าที่
ผอ.ส.ภาษาฯ
ส.ต่างประเทศ
ส.ภาษาฯ

ผอ.ส.
ประชาสัมพันธ์

ผอ.ทุกสานัก

เจ้าหน้าทีส่ .กลาง
เจ้าหน้าที่ส.เทค
โนฯ
เจ้าหน้าทีส่ .
เทคโนโลยีฯ
เจ้าหน้าทีท่ ุก
สานัก
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5. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากผู้อานวยการสานัก หรือ
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ทาหน้าที่จัดเตรียม ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ของข้อมูล พร้อม
ทั้งลงลายมือชื่อในฐานะผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล ในกรณีที่เป็นข้อมูลของหน่วยงานอื่น หน่วยงาน
เจ้าของเรื่องจะเป็นผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดเนื้อหาข้อมูล พร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่อในฐานะผู้ตรวจสอบข้อมูลแล้วว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์
ขั้น ตอนที่ 3 เลขาธิการวุ ฒิ สภา หรือ ผู้อานวยการสานั ก หรือผู้บั งคับบัญชาที่ได้รับ มอบหมาย
ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดเนื้อหาข้อมูล และอนุมัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่อในฐานะผู้อนุมัติรับรองให้มีการนาข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์
ขั้นตอนที่ 4 ผู้รับผิดชอบในการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ จะทาการตรวจทานความครบถ้วน
และสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนที่จะนาขึ้นเพื่อเผยแพร่ โดยใช้ ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานที่
ได้รับจากสานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเข้าสู่ระบบ แล้วดาเนินการบันทึก ข้อมูลที่ต้องการ
เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ

6. แผนภาพขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล

Start

Y
N
Y
N

End
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7. ข้อปฏิบัตกิ ารเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
1. การเผยแพร่ข้อมูลของหน่ วยงานในสังกัด จะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาและ
จะต้องได้รับการอนุมัติรับรองก่อนทุกครั้ง
2. เมื่อได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์แล้ว ให้แนบรายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูลและ
ไฟล์ข้อมูล ส่งให้ผู้รับผิดชอบในการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ดาเนินการ
3. ผู้รับผิดชอบในการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ จะต้องตรวจทานความถูกต้องสมบูรณ์ของ
ข้อมูลก่อนจะนาขึ้นเผยแพร่ และแจ้งผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล หรือหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ตรวจสอบเมื่อ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
4. ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล จะต้องตรวจสอบข้อมูลและปรับปรุงข้ อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบให้
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ พร้อมทั้งเสนอผู้อนุมัติให้ความเห็นชอบก่อนเผยแพร่บนเว็บไซต์
5. เมื่อมีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิด ชอบในการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ จะต้องแจ้งผู้ดูแ ล
เว็บไซต์ทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6. ควรเลื อ กใช้ ค าอธิ บ ายหรื อ ค าบรรยายเนื้ อ หาที่ มี ค วามถู ก ต้ อ งและเหมาะสม และจะต้ อ ง
ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจาเป็นต้องนามาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงแนบท้าย
7. ข้อความและรูปภาพประกอบที่นามาใช้ จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจาเป็นต้องนามาเผยแพร่
ให้ระบุแหล่งที่มาอ้างอิงประกอบด้วย
8. จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

8. ระยะเวลาในการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
ผู้อนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ จะเป็นผู้กาหนดระยะเวลาที่เหมาะสมของข้อมูลแต่ละประเภท
ที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบที่จะนาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ โดยผู้รับผิดชอบในการนาข้อมูลขึน้
เผยแพร่บนเว็บไซต์ จะต้องดาเนิ นการนาข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ภายในระยะเวลาที่กาหนด ของข้อมูลแต่ละ
ประเภท เช่น จะต้องนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่ภายใน 2 วันทาการนับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ ทั้งนี้ ให้
กาหนดระยะเวลาตามความเหมาะสมของข้อมูลแต่ละประเภท

9. แบบฟอร์มการขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
แบบฟอร์มการขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นแบบฟอร์มที่จัดทาขึ้นเพื่อให้ ผู้รับผิดชอบ
การให้ข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน จัดเตรียมรายละเอียดเนื้อหาของข้อมูลเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ให้เป็น
แนวทางเดียวกัน และจะต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ให้ข้อมูล ผู้ตรวจสอบข้อมูล และผู้อนุมัติรับรอง เพื่อ
รับรองความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลได้ ซึ่งเป็นการสร้าง
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เผยแพร่ก่อนส่งต่อให้กับผู้ทาหน้าที่นาข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
https://www.senate.go.th
สานัก............................................................
เลขที.่ ............................
เรื่อง………………………………………………………………………
เรียน...............................................................................
รายละเอียดข้อมูล หรือเอกสารแนบ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล
ตั้งแต่วันที่..................................................................... ถึงวันที่..........................................................................
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
ลงชื่อ.....................................................................
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ตาแหน่ง................................................................
วันที่................................................................

ผู้ตรวจสอบข้อมูล
ลงชื่อ.....................................................................
(...................................................................)
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน..........................................
วันที่................................................................
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ.....................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง................................................................
วันที่................................................................
ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
ลงชื่อ.....................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง................................................................
วันที่................................................................
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10. การกากับติดตาม และรายงานผลการดาเนินงาน
1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดาเนินการตรวจสอบเว็บไซต์เป็นประจาทุกวัน หากพบข้อผิดพลาด ต้อง
รีบดาเนินการแก้ไขทันที พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
2. รายงานผลการดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในการดาเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และพิจารณาสั่งการ เพื่อนามาปรับปรุงผลการดาเนินงาน ทั้งนี้
กาหนดรอบระยะเวลาการรายงานผลทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือตามความเหมาะสม
______________________________

