มาตรการและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
------------------------------1. ประเภทข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ
ประเภทข้อมูลที่นำขึ้นเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของสำนักงำนฯ เนื้อหำต้องเป็นไปตำม “มำตรฐำนเว็บไซต์
ภำครัฐ (Government Website Standard)” ตำมทีส่ ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) กำหนดไว้
ซึ่งมีองค์ประกอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังรำยละเอียดต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลตลอดจนบริการของหน่วยงาน
หมวดหมู่ของข้อมูล
รายละเอียดข้อมูล
1.1 เกี่ยวกับหน่วยงำน
 ประวัติควำมเป็นมำ
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้ำงหน่วยงำน ผู้บริหำร อำนำจหน้ำที่
 ภำรกิจ และหน้ำที่รับผิดชอบของหน่วยงำน
 ยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติรำชกำร
 แผนงำน โครงกำร และงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
 คำรับรอง และรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร
 ข้อมูลกำรติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสำร และแผนที่ตั้ง
หน่วยงำน เป็นต้น
 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail Address) ของบุคคลภำยใน
หน่วยงำนที่รับผิดชองข้อมูล เช่น ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Webmaster) เป็นต้น
1.2 ข้อมูลผู้บริหำรเทคโนโลยี
 รำยละเอียดเกี่ยวกับไอวีโอประกอบด้วย ชื่อ-นำมสกุล และตำแหน่ง
สำรสนเทศระดับสูง (Chief
 ข้อมูลกำรติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสำร ที่อยู่ไปรษณีย์
Information Office :CIO)
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail Address) เป็นต้น
 วิสัยทัศน์ และนโยบำยต่ำงๆ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(ICT) ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรด้ำน ICT, นโยบำยและมำตรฐำน
กำรรักษำควำมั่นคงปลอดภัยด้ำน ICT เป็นต้น
 กำรบริหำรงำนด้ำน ICT เช่น ยุทธศำสตร์ ,แผนแม่บทและแผนปฏิบัติงำน
เป็นต้น

หมวดหมู่ของข้อมูล

1.3 ข่ำวประชำสัมพันธ์

1.4 เว็บลิงค์

1.5 กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงำน
1.6 ข้อมูลกำรบริกำร

1.7 แบบฟอร์มที่ดำวน์โหลดได้
(Download Forms)
1.8 คลังควำมรู้

1.9 คำถำมที่พบบ่อย (FAQ)
1.10 ผังเว็บไซต์ (Site map)

รายละเอียดข้อมูล










ข่ำวสำรจำกซีไอโอ
ปฏิทนิ กิจกรรมซีไอโอ
ข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ทั่วไป
ข่ำวสำรและประกำศของหน่วยงำน เช่น ประกำศรับสมัครงำน กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง เป็นต้น
กิจกรรมของหน่วยงำน
ประเด็นที่กำลังเป็นกระแส
ส่วนงำนภำยใน
หน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง
เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่ำสนใจ
กฎหมำย พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง ประกำศ
ระเบียบ มำตรฐำน คู่มือ แนวปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดย
แสดงที่มำของข้อมูลที่นำมำเผยแพร่
แสดงข้อมูลกำรบริกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำนพร้อมคำอธิบำยขั้นตอน
บริกำร โดยจะแสดงขั้นตองกำรให้บริกำรต่ำงๆ แก่ประชำชน ทั้งนี้ควรระบุ
ระยะเวลำในแต่ละขั้นตอนของกำรให้บริกำรนั้นๆ
ส่วนที่ให้บริกำรประชำชนสำหรับ Download แบบฟอร์มต่ำงๆของ
หน่วยงำน
ผลงำนวิจัย บทควำม กรณีศึกษำ ข้อมูลสถิติต่ำงๆข้อมูล GIS และ e-Book
เป็นต้น ตลอดจนต้องมีกำรอ้ำงอิงถึงแหล่งที่มำ (Reference และวัน เวลำ
กำกับ เพื่อประโยชน์ในกำรนำข้อมูลไปใช้ต่อ)
ส่วนที่แสดงคำถำมและคำตอบที่มีผู้นิยมสอบถำม
ส่วนที่แสดงแผนผังเว็บไซต์ทั้งหมด

ส่วนที่ 2 การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ
หมวดหมู่ของข้อมูล
รายละเอียดข้อมูล
2.1 ถำม – ตอบ (Q & A)
ส่วนที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถสอบถำมข้อมูล หรือข้อสงสัยมำยังหน่วยงำน
2.2 ระบบสืบค้นข้อมูล (search
ส่วนที่เป็นบริกำรสืบค้นข้อมูลทั่วไป และข้อมูลภำยในหน่วยงำนได้

Engine)
2.3 ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับ
ผู้ใช้บริกำร

 ช่องทำงแจ้งข่ำว หรือแจ้งเตือนผู้ใช้ เช่น SMS, e-mail เป็นต้น
 ช่อทำงกำรติดต่อหน่วยงำนในรูปแบบ Social Network เช่น Facebook,
Twitter เป็นต้น
 ช่องทำงแสดงควำมคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เช่น e-mail,Web
board,Blog เป็นต้น
 ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน และติดตำมสถำนะเรื่องร้องเรียน
2.4 แบบสำรวจออนไลน์ (Online
 กำรสำรวจควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรเว็บไซต์
Survey)
 กำรสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน (Online poll)
 กำรออกเสียงลงคะแนนต่ำงๆ (Online Voting)
ส่วนที่ 3 การใช้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
หมวดหมู่ของข้อมูล
รายละเอียดข้อมูล
3.1 กำรลงทะเบียนออนไลน์
 ส่วนที่เป็นแบบฟอร์มสำหรับบันทึกชื่อผู้ใช้บริกำรและรหะสผ่ำนก่อเข้ำ
(Register Online)
ใช้งำนระบบ (Login Form)เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนกำรตรวจสอบ
และยืนยันตัวตนผู้ใช้งำน
 ระบบตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้ใช้งำน และสำมำรถแจ้งเตือนกรณีที่
ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่ำนไม่ถูกต้อง (Check user name /password)
 ระบบจัดกำรกรณีลืมรหัสผ่ำน กรณีที่ผู้ใช้ลืมรหัสผ่ำน ระบบสำมำรถ
ดำเนินกำรส่งรหัสให้ใหม่ได้
3.2 e-Forms / Online forms
ส่วนที่ให้บริกำรบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มต่ำงๆ บนหน้ำเว็บไซต์โดยไม่
ต้อง Download เอกสำร และสำมำรถพิมพ์เอกสำรหรือบันทึกข้อมูลใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
3.3 ระบบให้บริกำรในรูปแบบ
ระบบให้บริกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตำมภำรกิจของหน่วยงำน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
3.4 กำรให้บริกำรเฉพำะบุคคล
 มีบริกำรส่งข้อมูลให้ผู้ใช้บริกำรเป็นรำยบุคคลสำหรับผู้ลงทะเบียน
(Personalized e-Services) ใน
 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถกำหนดรูปแบบข้อมูลที่ต้องกำรปละจัดอันดับ
ลักษณะที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถกำหนด
เนื้อหำที่สนใจได้
รูปแบบส่วนตัวในกำรใช้บริกำร
 มีกำรปรับปรุงแฟ้มข้อมูลของผู้ลงทะเบียนแบบอัตโนมัติ ตำม
เว็บไซต์ได้

พฤติกรรมของผู้ใช้บริกำร
 เว็บไซต์สำมำรถนำเสนอหัวข้อข่ำว/ข้อมูล/บริกำร ที่ผู้บริกำรเข้ำมำใช้
งำนครั้งล่ำสุดได้ (Last Visted)
 มีกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของหน่วยงำนผ่ำนทำงเว็บไซต์ จำกกำร
วิเครำะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริกำร
 มีระบบรำยงำนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมข้อมูลที่ได้จำกพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริกำร และสำมำรถปรับเปลี่ยนรูปแบบรำยงำนได้ตำมควำม
ต้องกำร (DynamicReport)
ทั้งนี้ หากมีข้ อมูล ที่ มีเนื้ อหานอกเหนื อจากนี้ ให้เสนอ ผสทอภ. หรื อผู้ บริ ห ารที่ ได้รั บมอบอานาจ
เห็นชอบก่อนนาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

2. วิธีการ ขั้นตอน และผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มีการดาเนินงานจาแนกตามแหล่งของข้อมูล ดังนี้
2.1 ข้อมูลของหน่วยงานภายในสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
การจัดเตรียมข้อมูลก่อนนาขึ้นเผยแพร่
 หน่วยงำนที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ ต้องจัดทำข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง สมบูรณ์
เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลำ
 เสนอขอควำมเห็นชอบจำก ผสทอภ. หรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบอำนำจ ก่อนนำข้อมูลขึ้น
เผยแพร่ ยกเว้น ข้อมูลที่เป็นภำรกิจประจำขงหน่วยงำน
การนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่ของสานัก/สถาบัน/กลุ่ม หรือเทียบเท่า
 ผอ.สำนัก/สถำบัน/กลุ่ม หรือเทียบเท่ำ จัดส่งข้อมูลชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์ และเบอร์
โทรศัพท์ ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยในกำรเผยแพร่ข้อมูลมำยังฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กลำง / สำนักบริหำร หรือ ฝทก./ สบห.

 ฝทก./ สบห. กำหนด Username และ password สำหรับกำรเผยแพร่ข้อมูล พร้อมให้
คำแนะนำรำยละเอียดวิธีกำรดำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูล
 ผู้ได้รับมอบหมำยของผอ.สำนัก/สถำบัน/กลุม่ หรือเทียบเท่ำ ขอควำมเห็นชอบจำก ผอ.
ผอ.สำนัก/สถำบัน/กลุ่ม หรือเทียบเท่ำ ก่อนดำเนินกำรเผยแพร่ และนำข้อมูลขึ้น
เผยแพร่ภำยใน 3 วัน
ลักษณะ/ประเภทข้อมูล และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านข้อมูล การเผยแพร่ ตรวจสอบ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลตลอดจนบริการของหน่วยงาน
1.1) เกี่ยวกับหน่วยงำน
สบห.
สบห.
สบห.
 ประวัติควำมเป็นมำ
สยศ.
สยศ.
สยศ.
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สบห.
สบห.
สบห.
 โครงสร้ำงหน่วยงำน ผู้บริหำร อำนำจหน้ำที่
สบห.
สบห.
สบห.
 ภำรกิจ และหน้ำที่รับผิดชอบของหน่วยงำน
สยศ.
สยศ.
สยศ.
 ยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติรำชกำร
สยศ.
สยศ.
สยศ.
 แผนงำน โครงกำร และงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
สยศ.
สยศ.
สยศ.
 คำรับรอง และรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร
สบห.
สบห.
สบห.
 ข้อมูลกำรติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
โทรสำร และแผนที่ตั้งหน่วยงำน เป็นต้น
สบห.
สบห.
สบห.
 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail Address) ของ
บุคคลภำยในหน่วยงำนที่รับผิดชองข้อมูล เช่น ผู้ดูแล
เว็บไซต์ (Webmaster) เป็นต้น
1.2) ข้อมูลผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง (Chief
InformationOfficer: CIO)
ฝลค.
สบห.
ฝลค.
 รำยละเอียดเกี่ยวกับ CIO ประกอบด้วย ชื่อ-นำมสกุล
และตำแหน่ง
ฝลค.
สบห.
ฝลค.
 ข้อมูลกำรติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ลักษณะ/ประเภทข้อมูล

ลักษณะ/ประเภทข้อมูล
โทรสำร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail
Address) เป็นต้น
 วิสัยทัศน์ และนโยบำยต่ำงๆ ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) ได้แก่นโยบำยกำร
บริหำรจัดกำรด้ำน ICT, นโยบำยและมำตรฐำนกำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน ICT เป็นต้น
 กำรบริหำรงำนด้ำน ICT เช่น ยุทธศำสตร์, แผนแม่บท
และแผนปฏิบัติกำร เป็นต้น
 ข่ำวสำรจำก CIO
 ปฏิทินกิจกรรม CIO
1.3 ข้อมูลประชำสัมพันธ์
 ข้อมูลประชำสัมพันธ์ทั่วไป
 ข่ำวประชำสัมพันธ์
 ข่ำวสำร และประกำศของหน่วยงำน เช่น
- ประกำศรับสมัครงำน
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
 กิจกรรมของหน่วยงำน
 ประเด็นที่กำลังเป็นกระแส
1.4 เว็บลิงค์
 ส่วนงำนภำยใน
 หน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่ำสนใจ
1.5) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำน
 กฎหมำย พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ
 กฎกระทรวง
 ประกำศระเบียบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านข้อมูล การเผยแพร่ ตรวจสอบ

สบห.

สบห.

สบห.

สบห.

สบห.

สบห.

ฝลค.
ฝลค.

สบห.
สบห.

ฝลค.
ฝลค.

ทุกหน่วยงำน
ทุกหน่วยงำน
สบห.

สยศ.
สยศ.
สบห.

ทุกหน่วยงำน
ทุกหน่วยงำน
สบห.

ทุกหน่วยงำน
ทุกหน่วยงำน

สยศ.
สยศ.

ทุกหน่วยงำน
ทุกหน่วยงำน

สบห.
สบห.
สบห.

สบห.
สบห.
สบห.

สบห.
สบห.
สบห.

ฝกส.
ฝกส.
ฝกส.

สบห.
สบห.
สบห.

ฝกส.
ฝกส.
ฝกส.

ลักษณะ/ประเภทข้อมูล
 มำตรฐำน คู่มือ แนวปฏิบัติ
 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
1.6) ข้อมูลกำรบริกำร
 แจ้งเว็บไซต์ไม่เหมำะสม
 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
 คุณลักษณะพื้นฐำนของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 คณะกรรมกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
 คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลประจำ
สำนักงำนฯ
 ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต รับเรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริต และติดตำมสถำนะ
 เว็บไซต์อำเซียน กองกำรต่ำงประเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
กับต่ำงประเทศ
 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริกำรอื่นๆ
1.7) แบบฟอร์มที่ดำวน์โหลดได้ (Download Forms)
1.8) คลังควำมรู้
ผลงำนวิจัย บทควำม กรณีศึกษำ ข้อมูลสถิติต่ำงๆ
ข้อมูล GIS และ e-book เป็นต้น ตลอดจนต้องมีกำรอ้ำงอิงถึง
แหล่งที่มำ (Reference) และวัน เวลำ กำกับ เพื่อประโยชน์ใน
กำรนำข้อมูลไปใช้ต่อ
1.9) คำถำมที่พบบ่อย (FAQ)
1.10) ผังเว็บไซต์ (Site map)
ส่วนที่ 2 การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ
2.1) ถำม – ตอบ (Q & A)
2.2) ระบบสืบค้นข้อมูล (Search Engine)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านข้อมูล การเผยแพร่ ตรวจสอบ
ฝกส.
สบห.
ฝกส.
สยศ.

สยศ.

สยศ.

สบห.

สบห.

สบห.

สบห.

สบห.

สบห.

สบห.
สบห.
สยศ.

สบห.
สบห.
สยศ.

สบห.
สบห.
สยศ.

สบห.

สบห.

สบห.

สยศ.

สยศ.

สยศ.

สบห.
สบห.
ทุกหน่วยงำน

สบห.
สบห.
สบห.
สบห.
ทุกหน่วยงำน ทุกหน่วยงำน

สบห.
สบห.

สบห.
สบห.

สบห.
สบห.

สบห.
สบห.

สบห.
สบห.

สบห.
สบห.

ลักษณะ/ประเภทข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านข้อมูล การเผยแพร่ ตรวจสอบ

2.3) ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำร
สยศ.
สยศ.
 ช่องทำงแจ้งข่ำว หรือแจ้งเตือนผู้ใช้ เช่น SMS, e-mail
เป็นต้น
สยศ.
สยศ.
 ช่องทำงกำรติดต่อหน่วยงำนในรูปแบบ Social
Network เช่น Facebook, Twitter เป็นต้น
สยศ.
สยศ.
 ช่องทำงแสดงควำมคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เช่น email, Web board, Blog เป็นต้น
สบห.
สบห.
 ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และติดตำม
สถำนะเรื่องร้องเรียน
2.4) แบบสำรวจออนไลน์ (Online Survey)
สบห.
สบห.
 กำรสำรวจควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรเว็บไซต์
สบห.
สบห.
 กำรสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน (Online Poll)
สบห.
สบห.
 กำรออกเสียงลงคะแนนต่ำงๆ (Online Voting)
ส่วนที่ 3 การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
3.1) กำรลงทะเบียนออนไลน์ (Register Online)
สบห.
สบห.
 ส่วนที่เป็นแบบฟอร์มสำหรับบันทึกชื่อผู้ใช้บริกำรและ
รหัสผ่ำนก่อนเข้ำใช้งำนระบบ (Login Form) ซึ่งเป็น
หนึ่งในกระบวนกำรตรวจสอบและยืนยันตัวตน
ผู้ใช้งำน
สบห.
สบห.
 ระบบตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้ใช้งำน และสำมำรถ
แจ้งเตือนกรณีที่ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่ำนไม่ถูกต้อง
(Check user name/password)
สบห.
สบห.
 ระบบจัดกำรกรณีลืมรหัสผ่ำน กรณีที่ผู้ใช้ลืมรหัสผ่ำน
ระบบสำมำรถดำเนินกำรส่งรหัสผ่ำนให้ใหม่ได้
3.2) e-Forms/ Online Forms
สบห.
สบห.
ส่วนที่ให้บริกำรบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มต่ำงๆ บน
หน้ำเว็บไซต์ โดยไม่ต้อง Download เอกสำร และสำมำรถ

สยศ.
สยศ.
สยศ.
สบห.

สบห.
สบห.
สบห.

สบห.

สบห.

สบห.
สบห.

ลักษณะ/ประเภทข้อมูล
พิมพ์เอกสำร หรือบันทึกข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
3.3) ระบบให้บริกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
ระบบให้บริกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตำมภำรกิจ
ของหน่วยงำน
3.4) กำรให้บริกำรเฉพำะบุคคล (Personalized e-Services)
ในลักษณะที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถกำหนดรูปแบบส่วนตัวในกำรใช้
บริกำรเว็บไซต์ได้
 มีบริกำรส่งข้อมูลให้ผู้ใช้บริกำรเป็นรำยบุคคลสำหรับผู้
ลงทะเบียน
 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถกำหนดรูปแบบข้อมูลที่ต้องกำร
และจัดอันดับเนื้อหำที่สนใจได้
 มีกำรปรับปรุงแฟ้มข้อมูลของผู้ลงทะเบียนแบบ
อัตโนมัติ ตำมพฤติกรรมของผู้ใช้บริกำร
 เว็บไซต์สำมำรถนำเสนอหัวข้อข่ำว/ข้อมูล/บริกำร ที่
ผู้ใช้บริกำรเข้ำมำใช้งำนครั้งล่ำสุดได้ (Last Visited)
 มีกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของหน่วยงำนผ่ำนทำง
เว็บไซต์ จำกกำรวิเครำะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริกำร
 มีระบบงำนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมข้อมูลที่ได้จำก
พฤติกรรมของผู้ใช้บริกำร และสำมำรถปรับเปลี่ยน
รูปแบบรำยงำนได้ตำมควำมต้องกำร (Dynamic
Report)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านข้อมูล การเผยแพร่ ตรวจสอบ
สบห.

สบห.

สบห.

สบห.

สบห.

สบห.

สบห.

สบห.

สบห.

สบห.

สบห.

สบห.

สบห.

สบห.

สบห.

สบห.

สบห.

สบห.

สบห.

สบห.

สบห.

2.2 ข้อมูลของหน่วยงานภายนอกสานักงานฯ
การนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
 หน่วยงำนจัดทำหนังสือ พร้อมรำยละเอียดข้อมูลที่จะเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของสำนักงำนฯ
ถึง ผสทอภ. หรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบอำนำจ เพื่อพิจำรณำ
 ผสทอภ. หรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบอำนำจ พิจำรณำและมอบหมำยให้ สบห. ดำเนินกำร

 ผอ.สบห. มอบหมำย ฝทก. ดำเนินกำร
 หน.ฝทก. กลั่นกรองข้อมูล ก่อนมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลเผยแพร่ โดยแยก
ลักษณะ/ประเภทของข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลภำยใน 3 วัน
ลักษณะ/ประเภทข้อมูล และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะ/ประเภทข้อมูล
ด้านข้อมูล
การเผยแพร่ ตรวจสอบ
ทุกประเภทที่ ผสทอภ. หรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบอำนำจ
หน่วยงำน
สบห.
สบห.
เห็นชอบ
เจ้ำของข้อมูล
3. กลไกการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
3.1 ระบบงำนสำมำรถกำหนดช่วงเวลำในกำรเผยแพร่ได้
3.2 เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ ดำเนินกำรตรวจสอบเว็บไซต์เป็นประจำทุกวัน หำกพบข้อผิดพลำด ต้องรีบ
ดำเนินกำรแก้ไขทันที พร้อมรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ
3.3 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรและปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำนให้
ผู้บังคับบัญชำทรำบเพื่อสั่งกำรเป็นระยะทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน (ตำมควำมเหมำะสม)
3.4 มีระบบกำรจัดเก็บข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ (Log File) ตำม พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่มีผลบังคับใช้
4. แนวทางการให้ข่า วกับ สื่อมวลชนของสานักงานพั ฒ นาทคโนโลยีอวกาศและภู มิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน)
4.1 ใครให้ข่าวได้บ้าง





ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ หรือเทียบเท่ำ
โฆษกสำนักงำนฯ
หัวหน้ำโครงกำร

บุคลำกรในระดับอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกข้อ 1-4 ที่ประสงค์จะให้ข่ำว ให้แจ้งผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ ทรำบ
ก่อนกำรให้ข่ำวทุกครั้ง เป็นลำยลักษณ์อักษร
หำกมีควำมจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องให้ข่ำว แถลงข่ำวหรือให้สัมภำษณ์ในขณะที่ไม่มีบุคลำกร ตำมข้อ 1-4
ให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ที่มีตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำชำนำญกำรพิเศษ หรือผู้อำนวยกำรสำนัก เป็นผู้ให้ข่ำว

แถลงข่ำว หรือให้สัมภำษณ์ได้ตำมควำมจำเป็น ทั้งนี้ กำรให้ข่ำว แถลงข่ำว หรือให้สัมภำษณ์ ต้องรำยงำนผลเป็น
ลำยลักษณ์อักษรให้ผู้บังคับบัญชำตำมลำดับขั้นจนถึงผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ ทรำบโดยเร็ว
ทั้งนี้ กำรบริกำรหรืออำนวยควำมสะดวกด้ำนข่ำวสำรของหน่วยงำน มอบหมำยให้ เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรสื่อสำรองค์กรรับผิดชอบ
4.2 ประเภทและคนให้ข่าว
 กำรแถลงข่ ำ ว/ ข่ ำ วเชิ งนโยบำย/ ข่ ำ วที่ อ ำจมี ผ ลกระทบต่ อ ควำมมั่ น คงของชำติ แ ละ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ/ ข่ำวที่อำจมีผลเสียหำยต่อทำงรำชกำร ต้องเป็นผู้อานวยการ
สานักงานฯ เท่านั้น
 ข่ำวเชิงเทคนิคหรือรำยละเอียดที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนและไม่มีควำมซับซ้อน ให้เป็นรอง
ผู้อานวยการสานักงานฯ หรือเทียบเท่า หรือหัวหน้าโครงการ
 ข่ำวที่เกี่ยวข้องกับควำมคืบหน้ำกำรดำเนินงำน ให้เป็นหัวหน้าโครงการ
4.3 ข้อพึงระวังในการให้ข่าว
 เมื่ อ มี ข่ ำ วอั น จะส่ ง ผลให้ เกิ ด ควำมเสี ย หำยแก่ ห น่ ว ยงำน ให้ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนฯ
มอบหมำยบุ ค ลำกรที่ เกี่ย วข้อ งกั บ ข่ำวนั้ น ๆ ด ำเนิ น งำนตรวจสอบข้ อเท็ จจริงทั น ที แล้ ว
รำยงำนผลให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ ทรำบโดยเร็ว
 ให้บุคลำกร สทอภ. ทุกระดับ ระมัดระวังในกำรให้ข่ำว โดยเฉพำะในกำรพบปะสนทนำกับ
บุคคลต่ำงๆ
 ผู้มีอำนำจที่ในกำรให้ข่ำว แถลงข่ำว ให้สัมภำษณ์ ควรระมัดระวังถ้อยคำหรือกิริยำท่ำทำงอัน
จะเป็นกำรล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น และควรใช้ถ้อยคำที่เป็นกลำงเพื่อไม่ให้เป็นกำรประจำน
ดูหมิ่น เหยียดหยำมผู้อื่น กำรให้สัมภำษณ์โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเป็นผู้ทำกำรสัมภำษณ์
ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยควำมสุภำพเพื่อมิให้เกิดควำมเสียหำยแก่หน่วยงำน
 ระมัดระวังกำรให้ข่ำวในเรื่องที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคงกำรรักษำควำมปลอดภัยของ
ประเทศและควำมสัมพันธ์ของประเทศ
 ระมัดระวังกำรให้ข่ำวหรือข้อควำมที่จะทำให้เกิดควำมเสียหำยแก่หน่วยงำน
 ระมัดระวังกำรให้ข่ำวใดๆ ที่ถือเป็นควำมลับ
 ระมัดระวังกำรให้ข่ำว แถลงข่ำว โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนในเรื่องที่เป็นกำรละเมิดหรือ
จะเกิดกำรเสียหำยทั้งชื่อเสียงหรือผลประโยชน์แก่ผู้อื่น หลีกเลี่ยงกำรให้สัมภำษณ์หรือแถลง

ข่ำวในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมแตกแยก แบ่งฝ่ำยว่ำเป็นบุคคลหรือสถำนที่ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคล และ/หรือกลุ่มบุคคลที่มีควำมคิดแตกต่ำงทำงกำรเมือง
 ควรจัดเตรียมเอกสำรที่มีรำยละเอียดของข้อมูลที่เปิดเผยได้ประกอบกำรแถลงข่ำว โดยไม่
ก่อให้เกิดควำมเสีย หำยต่อกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน โดยฝ่ำยภำพลักษณ์
องค์กรและประชำสัมพันธ์ จะเป็นผู้รับผิดชอบประสำนงำน
 บุคลำกร สทอภ. ทุกระดับระมัดระวังกำรกระทำใดๆ ในกำรเผยแพร่ข้อควำม ภำพถ่ำย หรือ
ภำพเคลื่อนไหว ผ่ำนสื่อออนไลน์ต่ำงๆ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์ของหน่วยงำน
 เพื่ อ ให้ ก ำรสื่ อ สำรองค์ ก รของจิ ส ด้ ำ มี เอกภำพและสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกำร
ประชำสั ม พั น ธ์ ตำมนโยบำยของรัฐ บำล ให้ ฝ่ ำยภำพลั ก ษณ์ อ งค์ ก รและประชำสั ม พั น ธ์
รับผิดชอบดังนี้
o ติดตำมและตรวจสอบข่ำวที่เกี่ยวกับภำรกิจของหน่วยงำน โดยเป็นเรื่องที่ประชำชน
หรือสื่อมวลชนสนใจ รวมทั้งข่ำวอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องหรืออำจมีผลประทบต่อนโยบำย
บทบำทและภำรกิจของหน่วยงำน แล้วสรุปวิเครำะห์เสนอโดยตรงต่อ ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนฯ
o ประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ข่ำวและเพื่อ
ประโยชน์ในกำรสื่อสำร
o ประสำนงำนกับสื่อมวลชนและเตรียมกำรให้ข่ำว
o สนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบตำมข้อ 4.1

