กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
-----------------------------------------ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องจัด
ให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงได้กาหนด
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้อง ชัด เจน ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบการ
ดาเนินงานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตามกรอบแนวทางที่ประกาศไว้ ดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. หน่วยงานเจ้าของเรื่องพิจารณาจาแนกหมวดหมู่ของข้อมูลที่จะเผยแพร่ โดยแบ่งเป็น
1.1 ข้อมูลที่จาเป็นต้องได้รับการอนุมัติจาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ก่อน อาทิ
เช่น แผนปฏิบัติการ นโยบายต่างๆ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมฯในภาพรวม ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอขออนุมัติ
จากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก่อน
1.2 ข้อมูลที่มีการอนุมตั ิในช่องทางอื่นๆแล้ว และเป็นอานาจของหน่วยงานเจ้าของเรื่องนั้นๆ หรือได้รับ
อนุมัติให้มีชื่อผู้ใช้ของหน่วยงานจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสามารถนาเผยแพร่ในส่วนที่
ตนเองรับผิดชอบบนเว็บไซต์ได้เอง อาทิ กพร. เศรษฐกิจปริทรรศน์ DPIM Newsletter รายงานประจาปี บทความ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยตรงหรืออยู่ในความรับผิดชอบ ขอให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องประสาน
การเผยแพร่ไปยังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยตรง ก่อนที่จะทาการเผยแพร่เพื่อตรวจสอบรูปแบบ
ของไฟล์เอกสารให้ถูกต้อง
1.3 ข้อมูลทั่วไปที่ต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัย อาทิ รายชื่อผู้บริหาร หมายเลขโทรศัพท์ อานาจหน้าที่
โครงสร้าง ให้กลุ่มประชาสัมพันธ์ สานักงานเลขานุการกรม ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน
2. หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากข้อ 1 แล้ว ขอให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องทาบันทึกเสนอศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล โดยให้ส่งข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไฟล์เอกสาร (Word หรือ PDF)
3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานตรวจสอบรูปแบบของไฟล์เอกสารและหมวดหมู่
หัวข้อที่จะเผยแพร่ หากข้อมูลถูกต้องแล้วให้ดาเนินการเผยแพร่ตามหมวดหมู่หรือที่กาหนด และหากมีข้อแก้ไขให้
ประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่ต่อไป
4. ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องเป็นผู้ทบทวนข้อมูลที่จะเผยแพร่ให้เป็นปัจจุบัน โดยมีกาหนดระยะเวลาการ
เข้าตรวจสอบตามความเหมาะสมของข้อมูล โดยหากมีข้อมูลเรื่องใดมีความคลาดเคลื่อนหรือล้าสมัยให้หน่วยงาน
เจ้าของเรื่องเสนอขออนุมัติจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ/หรือดาเนินการเช่นเดียวกับ
ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลใหม่

5. เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อการดาเนินงานดังกล่าว จึงมอบหมายให้ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดาเนินการติดตามจานวนผู้เข้าร่วมใช้งาน (เยี่ยมชมเว็บไซต์) และความพึ งพอใจของ
ผู้ใช้งาน ตลอดจนการดาเนินการต่างๆ รายงานต่อคณะกรรมการหรือคณะทางานที่เกี่ยวข้องต่อไป
อนึ่ง แนวทางการจาแนกว่าข้อมูลใดให้ใช้ขั้นตอนการเผยแพร่แบบใด ให้ดาเนินการตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ
การกาหนดขั้นตอนการเผยแพร่ ตามความในหมายเหตุท้ายฉบับนี้
หมายเหตุ
ข้อ 1 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายถึง หน่วยงานที่ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และ/หรือ ได้รับมอบหมายให้
เป็ น ผู้ ก ากั บ ดู แ ลข้อ มู ล ข่ า วสารที่ จ าเป็ น ต้ องมี ก ารเผยแพร่ โดยแบ่ งตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการ กรม
อุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร่ กระทรวงอุ ต สาหกรรม พ.ศ. 2560 และหน่ ว ยงานที่ ตั้ ง ขึ้ น ภายใน
ประกอบด้วย
(๑) สานักงานเลขานุการกรม (สล.)
(๒) กองกฎหมาย (กม.)
(๓) กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (กนอ.)
(๔) กองบริการงานอนุญาต (กบอ.)
(๕) กองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม (กบว.)
(๖) กองบริหารสิ่งแวดล้อม (กบส.)
(๗) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)
(๘) กองวิศวกรรมบริการ (กวบ.)
(๙) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสท.)
(๑๐) - (๑๒) สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๑ – ๓ (สรข. ๑ – ๓)
(๑๓) กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)
(๑๔) - (๑๗) สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๔ – ๗ * (สรข. ๔ – ๗)
* หน่วยงานที่ตั้งขึ้นภายใน
ข้อ 2 หมวดหมู่ของข้อมูล ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard
Version 2.0 ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์) ประกอบด้วย
2.1 ข้อมูลหน่วยงาน (General information)
2.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน (Law, Regulatory and Compliance)
2.3 ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief information Officer: CIO)
2.4 คลังความรู้ (Knowledge and Statistic)
2.5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ (ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540)

ข้อ 3 การกาหนดขั้นตอนการเผยแพร่ตามหัวข้อเรื่องของข้อมูลจาแนกได้ ดังนี้
ที่

หัวข้อเรื่องข้อมูล

1 ข้อมูลหน่วยงาน
(General information)
-ประวัติความเป็นมา
-วิสัยทัศน์
-พันธกิจ
-โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร
อานาจหน้าที่
-ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ
ของหน่วยงาน
-นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการ
-แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
-คารับรอง และรายงานผล
การปฏิบัติราชการ
-ข้อมูล แสดงรายละเอียด
ช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานได้
2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
(Law, Regulatory and
Compliance)
- กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระ
ราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ประกาศ ระเบียบ
- มาตรฐาน คู่มือ แนวทางปฏิบัติ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
โดยแสดงที่มาของข้อมูลที่นามา
เผยแพร่

ขั้นตอนการ
เผยแพร่

กาหนดการเข้า
ทบทวนข้อมูล

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง
(ผู้ทบทวน
ข้อมูล)

ผู้ตรวจสอบ
รูปแบบของ
ไฟล์เอกสาร
ศสท.

ขั้นตอน 1.3
ขั้นตอน 1.2
ขั้นตอน 1.2
ขั้นตอน 1.3

ทุกวันที่ 1 ตุลาคม
ทุกวันที่ 1 ตุลาคม
ทุกวันที่ 1 ตุลาคม
ทุกวันที่ 1 ของเดือน

สล.
กยผ.
กยผ.
สล.

ขั้นตอน 1.3

ทุกวันที่ 1 ตุลาคม

สล.

ขั้นตอน 1.2

ทุกวันที่ 1 มีนาคม

กยผ.

ขั้นตอน 1.2

ทุกวันที่ 1 สิงหาคม

กยผ.

ขั้นตอน 1.2

ทุกวันที่ 1 ตุลาคม

กยผ.

ขั้นตอน 1.3

ทุกวันที่ 1 ของเดือน

สล.
ศสท.

ขั้นตอน 1.3

ทุกวันที่ 1 ตุลาคม

กม.

ขั้นตอน 1.3

ทุกวันที่ 1 ตุลาคม
และ 1 เมษายน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง

ที่

หัวข้อเรื่องข้อมูล

3 ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง
(Chief information Officer :
CIO)
- รายละเอียดเกี่ยวกับ CIO
ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล
และตาแหน่ง
- ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail Address)
- การบริหารงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น ยุทธศาสตร์,
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ, วิสัยทัศน์,
นโยบายต่างๆ, ข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆ ของ CIO เป็นต้น
4 คลังความรู้ (Knowledge and
Statistic)
- บทความ
- รายงานประจาปี
- กพร. เศรษฐกิจปริทรรศน์
- DPIM Newsletter
- สถิติแร่
5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้
(ตาม พ.ร.บ. ข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2550) มาตรา 9
- นโยบาย แผนงาน โครงการ
งบประมาณรายจ่าย
- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการ
เผยแพร่

กาหนดการเข้า
ทบทวนข้อมูล

ขั้นตอน 1.1

ทุกวันที่ 1 ของเดือน

ขั้นตอน 1.1

ทุกวันที่ 1 ของเดือน

ขั้นตอน 1.1

ทุกวันที่ 1 ของเดือน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง
(ผู้ทบทวน
ข้อมูล)
ศสท.

ผู้ตรวจสอบ
รูปแบบของ
ไฟล์เอกสาร
ศสท.

ศสท.
ขั้นตอน 1.2

-

ขั้นตอน 1.2
ขั้นตอน 1.2
ขั้นตอน 1.2
ขั้นตอน 1.2

ทุกวันที่ 1 ของเดือน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง
สล.
กบว.
สล.
ศสท.
ศสท.

ขั้นตอน 1.1

ทุกวันที่ 1 สิงหาคม

กยผ.

ขั้นตอน 1.2
ขั้นตอน 1.2

ทุกวันที่ 10 ของเดือน
ทุกวันที่ 10 ของเดือน

สล.
สล.

ที่

หัวข้อเรื่องข้อมูล

6 อื่น ๆ

ขั้นตอนการ
เผยแพร่

กาหนดการเข้า
ทบทวนข้อมูล

ขั้นตอน 1.1

ทุกวันที่ 1 ของเดือน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง
(ผู้ทบทวน
ข้อมูล)
หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง

ผู้ตรวจสอบ
รูปแบบของ
ไฟล์เอกสาร
ศสท.

ข้อ 4 คณะกรรมการหรือคณะทางานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง คณะกรรมการหรือคณะทางานที่กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่แต่งตั้งขึ้นให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกากับ ติดตามผลการดาเนินงานภายใน
กรมฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนความโปร่งใสในการดาเนินงาน

ปรับปรุงครั้งที่ ๒
๑2 มิถุนายน 2561

