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สํานักประชาสมัพันธ์ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 



มาตรการ กลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสาํนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

 
๑. ลักษณะ/ประเภทข้อมูลทีต้่องเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

 ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่นําขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง เน้ือหา
ต้องเป็นไปตาม “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)” ที่สํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) กําหนดไว้ ซึ่งมีองค์ประกอบแบ่งออกเป็น  ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพืน้ฐานเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลตลอดจนบริการของหน่วยงาน 
หมวดหมู่ของข้อมูล รายละเอียดขอ้มูล 

กกต. - ที่มาของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
- อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
- เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
- สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
- สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 
- ผู้ตรวจการเลอืกต้ัง 
- วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์ 
- ค่านิยมร่วมขององค์กร 
- คุณธรรมองค์กร 
- โครงสร้างสํานักงาน 
- มาตรการในการปฏิบัติงาน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 
- แผนปฏิบัติการประจําปี / การติดตามผล 
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานฯ (SAR) 
- ทําเนียบผู้บรหิาร 
- ผู้บริหาร CIO 
- ข้อมลูการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ  
  แผนที่ต้ังหน่วยงาน เป็นต้น 
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ของบุคคลภายใน 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล เช่น ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Webmaster)  
  เป็นต้น 
 
 
 
 
 



หมวดหมู่ของข้อมูล รายละเอียดขอ้มูล 
ข่าวสาร - ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป 

- ภาพกิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
- กฤตภาคข่าว 
- ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมคัรงาน  
  การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

เว็บลิ้งค์ - หน่วยงานภายในสํานักงาน 
- หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 
- เว็บไซต์อ่ืนๆ ที่น่าสนใจ 

ข้อมูลการบริการ ส่วนที่ให้บริการประชาชนสําหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ขอ้มูล สถิติ 
หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของหน่วยงาน 

กฎระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับ
หน่วยงาน 

กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎ ประกาศ ระเบียบ 
มาตรฐาน คู่มอื แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

คลังความรู้ บทความ องค์ความรู้เก่ียวกับการเลือกต้ัง ข้อมูลสถิติต่างๆ เป็นต้น  
คําถามที่พบบ่อย (FAQ) ส่วนที่แสดงคําถามคําตอบที่มีผู้นิยมสอบถาม 
ผังเว็บไซต์ (Site Map) ส่วนที่แสดงแผนผังเว็บไซต์ทั้งหมด 

 

ส่วนที่ ๒ การสร้างปฏิสัมพนัธ์กับผู้ใชบ้รกิารและการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) 
หมวดหมู่ของข้อมูล รายละเอียดขอ้มูล 

ถาม – ตอบ (Q&A) ส่วนที่ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูล หรือข้อสงสัยมายังหน่วยงาน 
ระบบสืบค้นข้อมูล ส่วนที่เป็นบริการสืบค้นข้อมูลทั่วไป และข้อมูลภายในหน่วยงานได้ 
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ใช้บริการ 

- ช่องทางการติดต่อหน่วยงานในรูปแบบ Social Network เช่น   
  Facebook, Twitter เป็นต้น 
- ช่องทางแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เช่น E-mail,  
  Web board, Blog เป็นต้น 
- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 

แบบสํารวจออนไลน์ (Online 
Survey) 

การสํารวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ 

ระบบให้บริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

- การตรวจสอบความเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
- ระบบบริหารจัดการคลังความรู้ 
- การให้บริการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันของหน่วยงาน 

ทั้งน้ี หากมีข้อมูลเน้ือหานอกเหนือจากน้ีให้เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือผู้บริหาร 
ที่ได้รับมอบอํานาจเห็นชอบก่อนนําขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
  



๒. วิธีการ ขัน้ตอน และผู้มีหน้าทีใ่นการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 
  มีการดําเนินงานจําแนกตามแหล่งของข้อมูล ดังน้ี 

๒.๑ ข้อมูลของหน่วยงานภายในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
 การจัดเตรียมข้อมูลก่อนนําขึ้นเผยแพร่ 
 - หน่วยงานท่ีรับผิดชอบต้องจัดทําข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันอยู่
ตลอดเวลา 
 - เสนอขอความเห็นชอบจากเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอํานาจ
ก่อนนําข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ยกเว้น ข้อมูลที่เป็นภารกิจประจําของหน่วยงาน 
 การนําข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 ๑) สํานัก/ฝ่าย ที่มีหน้าที่และอํานาจตามระเบียบ หรือตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายอยู่เป็นประจํา 
      - ผู้อํานวยการสํานัก/ฝ่าย/ศูนย์ หรือเทียบเท่าจัดส่งข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุน
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ให้สํานักประชาสัมพันธ์ดําเนินการเผยแพร่ และนําข้อมูลขึ้นเผยแพร่ภายใน ๓ วัน 
กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้อนุญาตทางวาจาได้ 
 ๒) สํานัก/ฝ่าย ที่ไม่มีหน้าที่และอํานาจตามระเบียบ หรือตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย 
         - ผู้อํานวยการสํานัก/ฝ่าย หรือเทียบเท่าจัดส่งข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุน
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ให้สํานักประชาสัมพันธ์พิจารณาดําเนินการ  
        กรณีอนุญาต สํานักประชาสัมพันธ์ดําเนินการนําข้อมูลข่าวสารขึ้น เว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง 
และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารน้ัน  
        กรณีไม่อนุญาต สํานักประชาสัมพันธ์ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าที่ของข้อมูลข่าวสาร 
พร้อมช้ีแจงเหตุผล เช่น ข้อมูลไม่ตรงหรือเก่ียวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ไม่ถูกต้องตามรูปแบบไฟล์ข้อมูล 
ที่อนุญาต 
 ๓) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด/หน่วยงานท่ีขอใช้งานระบบเว็บไซต์ย่อย 
     ให้ดําเนินการตามแนวทาง ดังน้ี 

    ๓.๑ ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดหรือผู้บริหารของหน่วยงานที่
ขอใช้งานระบบเว็บไซต์ย่อย แต่งต้ังหรือมอบหมายกลุ่มงาน หรือคณะทํางานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหาร
จัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังน้ี 

         ๓.๑.๑ ผู้อนุมัติรับรองข้อมูล 
                   ๓.๑.๒ ผู้รับผดิชอบจัดทําข้อมูล  

         ๓.๑.๓ ผู้รับผิดชอบการนําข้อมูลขึ้นเผยแพร่  
      ๓.๒ การนําเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งที่มาหรือ
เจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ โดยในระบบเว็บไซต์ย่อยต้องมีข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปน้ี 



 - ข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด/หน่วยงานท่ีขอใช้งานระบบ
เว็บไซต์ย่อยประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา โครงสร้างหน่วยงาน อํานาจหน้าที่ ทําเนียบผู้บริหาร 
รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสารหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนท่ีต้ังหน่วยงาน ไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (email address)  
 - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา
จังหวัด/หน่วยงานที่ขอใช้งานระบบเว็บไซต์ย่อย โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน 
 - คลังความรู้  (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้  สื่อมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูล
สถิติต่างๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มาและวัน เวลา กํากับ เพ่ือประโยชน์ในการนําข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 
 - รายช่ือเว็บไซต์หน่วยงานที่เก่ียวข้อง   (Web link)  เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงาน
ภายนอกหรือเว็บไซต์อ่ืนๆ ที่น่าสนใจ  
 - ข้อมูลข่าวสารท่ีจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกําหนด
ตามมาตรา ๙ (๘)  และมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ (Government website Standard Version 
๒.๐) ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ องค์การมหาชน  
 - คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานพร้อมอธิบายข้ันตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานน้ันๆ โดยจัดทํา
เป็นรูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
 - คู่มือสําหรับประชาชน (Service Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบายข้ันตอนบริการอย่างชัดเจน ทั้งน้ีควรระบุ
ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการน้ันๆ โดยจัดทําเป็นรูปแบบ “คู่มือสําหรับประชาชน” และ
สามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download forms) เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน ในการติดต่อราชการ (ถ้ามี) 
 - ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข่าวสารท่ัวไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน
รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 - ระบบงานให้บริการ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นระบบงานตามภารกิจ
หน่วยงานท่ีจัดทําเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ใน
ลักษณะสื่อสารสองทาง (Interactive) (ถ้ามี)  
 - แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของหน่วยงาน     
 
 
 
 



๓. กลไกการตรวจสอบ กํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง  
 
 ๑) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดให้สํานักประชาสัมพันธ์มีหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล
เว็บไซต์ โดยให้แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเป็น web master ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
ทุกรายการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง หากพบว่าครบระยะเวลาการ
เผยแพร่ให้นํารายการน้ันลงจากเว็บไซต์ และให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่จัดทําและดูแลรักษาระบบ
เว็บไซต์ของสํานักงาน 

๒) เจ้าหน้าที่ของสํานักประชาสัมพันธ์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของรายการ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ (Government website 
Standard Version ๒.๐)  ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการกําหนด  

๓) เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ  

๔) เจ้าหน้าที่ Web Master ประจําสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด/หน่วยงาน 
ที่ขอใช้งานระบบเว็บไซต์ย่อยมีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนและความเป็นปัจจุ บันของข้อมูล 
ที่เผยแพร่ทางระบบเว็บไซต์ย่อยที่ใช้งานอยู่ และให้สํานักประชาสัมพันธ์และสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีหน้าที่ตรวจสอบการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องและรายงานผลให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ทราบ 

๕) ให้สํานักประชาสัมพันธ์และสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ 
การบริหารจัดการเว็บไซต์ การรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งการฝึกอบรม (Training) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge 
Management) 

 

 






