
คูมือปฏิบัติในการเผยแพรขอมูลขาวสารบนเว็บไซตของกรมทรัพยสินทางปญญา 

      
  1. ความเปนมา 
      คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2554 ใหหนวยงานของรัฐนำขอมูลขาวสารตาม
มาตรา 7 และมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เผยแพรบนเว็บไซตของ
หนวยงานรัฐทุกหนวยงาน ในการนี้ กรมทรัพยสินทางปญญาจึงจัดทำคูมือปฏิบัติในการเผยแพรขอมูลขาวสารบน
เว็บไซตของกรมทรัพยสินทางปญญา เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารบนเว็บไซตของกรมทรัพยสินทางปญญาเปนไป
ในแนวทางเดยีวกันอยางถูกตอง ชัดเจน และครบถวน 
 
 2. ขอมูลขาวสารที่ตองเผยแพร 
     ขอมูลขาวสารดังตอไปน้ีเปนขอมูลขาวสารที่สำนัก/กอง/ศูนยตองจัดเตรียมไวใหประชาชนเขา
ตรวจดูบนเว็บไซตกรมทรัพยสินทางปญญา  
 

ประเภท รายละเอียด เนื้อหา 
1. ขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับหนวยงาน 

ขอมูลหนวยงาน  - ประวัติความเปนมา  
- วิสยัทัศน พันธกิจ  
- โครงสรางกรมฯ ผูบรหิารกรมฯ  
- ภารกิจ และหนาที่รับผิดชอบ  
- ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ  
- แผนงาน โครงการ และงบประมาณ 
  รายจายประจำป  
- คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ  
- ขอมูล แสดงรายละเอียดชองทางที่ผูใชบริการ 

  สามารถติดตอสื่อสารกับกรมฯ ได   
- ขอมูลการติดตอ ประกอบดวย ที่อยู  
  หมายเลขโทรศพัท หมายเลขโทรสาร และ 
  ที่ตั้งของกรมฯ  

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับ 
หนวยงาน  

- กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน 
  คูมือ แนวปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่ 
  เก่ียวของ  

ขอมูลผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ระดับกรม (Department Chief 
Information Officer: DCIO) 

- รายละเอียดเกี่ยวกับ DCIO ประกอบดวย  
  ชื่อ - นามสกุล และตำแหนง 

คลังความรู  - เชน ขอมูลสถิติ ขอมูลความรูดานตางๆ  
  ขัน้ตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ  

คำถามที่พบบอย (FAQ) - คำถาม และคำตอบที่มีผูนิยมสอบถาม 

เว็บลิงค - หนวยงานภายนอกที่เก่ียวของโดยตรง  
- หนวยงานใตสังกัด  
- เว็บไซตอื่นๆ ที่นาสนใจ 

ราง 
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ประเภท รายละเอียด เนื้อหา 
2. ขอมูลเปด
ภาครัฐ 
 

ขอมูลขาวสารที่จัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
(ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540) 

- ขอมูลขาวสารตามมาตรา 71 

- ขอมูลขาวสารตามมาตรา 92 
- ขอมูลขาวสารอ่ืนที่คณะกรรมการขอมูล 
  ขาวสารของราชการกำหนด ตามมาตรา 9 (8)3 

3. การใหบริการ
ของหนวยงาน 

คูมือสำหรับประชาชน  - แสดงขอมูลการบริการตามภารกิจของกรมฯ   
  พรอมคำอธิบายข้ันตอนบริการ โดยแสดง 
  ขั้นตอนการใหบริการตางๆ แกประชาชน  

ระบบใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Filing) - ระบบใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
  ตามภารกิจของกรมฯ 

4. การมีสวนรวม

ของประชาชน  

ขาวประชาสัมพันธ  - ขาวสารประชาสัมพันธ  
- ภาพขาวและประกาศของกรมฯ เชน  
  ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจาง 
  ผลการจัดซื้อจัดจาง การจัดฝกอบรม 
- ปฏิทินกิจกรรมของกรมฯ ขาวสาร 
  กิจกรรมของกรมฯ 
 

 
1 ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบดวย  
- โครงสรางและการจัดการองคกรในการดำเนินงาน ตามมาตรา 7 (1) เชน โครงสรางการบริหาร โครงสรางอัตรากำลัง เปนตน  
- สรุปอำนาจหนาที่ท่ีสำคัญและวิธีการดำเนินการ ตามมาตรา 7 (2) เชน ขอมูลอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ แผนภูมิแสดงการแบงงาน  
  หนาที่และความรับผิดชอบ เปนตน  
- สถานท่ีติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคำแนะนำในการติดตอกับหนวยงาน ตามมาตรา 7 (3)  
- กฎมติคณะรัฐมนตร ีขอบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ตามมาตรา 7 (4) เชน ประมวลรัษฎากร พระราช  
  กฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง เปนตน  
2 ขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบดวย  
- กฎมติคณะรัฐมนตร ีขอบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ตามมาตรา 7 (4) เชน ประมวลรัษฎากร พระราช 
  กฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง เปนตน  
- ผลการพิจารณา หรือคำวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน รวมท้ังความเห็นแยงและคำสั่งที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินจิฉัยดังกลาว ตามมาตรา 9 (1)  
- นโยบาย หรือการตีความท่ีไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานเุบกษา ตามมาตรา 9 (2)  
- แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจายประจำปของปที่กำลังดำเนินการ ตามมาตรา 9 (3) เชน แผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาดานตางๆ  
  ของปที่ดำเนินการโครงการตางๆ ราคากลางในการประกวดราคา งบประมาณประจำปของหนวยงาน รายงานเชิงสถิติตางๆ เปนตน  
- คูมือหรือคำสั่งเก่ียวกับวิธีการปฏิบัตงิานของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาท่ีของเอกชน ตามมาตรา 9 (4) เชน การยื่นคำอุทธรณ  
  การขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ คูมือตางๆ แผนผังการดำเนินการ เปนตน  
- สิ่งพิมพมาตรา 7 วรรคสอง ตามมาตรา 9 (5) เชน ประกาศอางอิงในราชกิจจานุเบกษา เปนตน  
- สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ ตามมาตรา 9 (6)  
- มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 9 (7) เชน รายช่ือ รายงานทางวิชาการ  
  รายงานขอเท็จจริง ขอมูลขาวสารท่ีนำมาใชในการพิจารณา เปนตน 
3 ขอมูลขาวสารอื่นที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกำหนด ตามมาตรา 9 (8) ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  ประกอบดวย  
- ประกาศประกวดราคา สอบราคา, สรปุผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) http://www.oic.go.th/content/download.htm, ขอมูลเกี่ยวกับ 
  สิ่งแวดลอมและสุขภาพ  
- ขอมลูเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใส ประกอบดวย ขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ 
  การใหบริการประชาชน ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานของหนวยงาน ขอมูลที่เก่ียวของกับการบริหารงบประมาณของหนวยงาน ขอมูลท่ี 
  เก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน  
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ประเภท รายละเอียด เนื้อหา 
การสรางปฏิสัมพันธกับผูใชบริการ  – ชองทางถาม – ตอบ (Q & A)  

– ชองทางการติดตอกรมฯ ในรูปแบบเครือขาย 
   สังคมออนไลน (Social Networking)  
– ชองทางการรับเรื่องรองทุกข รองเรยีน  
   และชองทางติดตามสถานะเรื่องรองเรียน  
– ชองทางแสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ  
   เชน e-mail Web board  

การรับฟงความเห็นสาธารณะ – ชองทางการรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
  ตอประเด็นตางๆ เชน การสำรวจความพึง 
  พอใจการใชบริการเว็บไซตในรูปแบบสำรวจ 
   ออนไลน (Online Survey) 

5. ขอมูลอื่นๆ ขอมูลอ่ืนใดที่เปนประโยชนในการเผยแพรตอ
สาธารณชน 

ขอมลูอ่ืนใดท่ีเปนประโยชนในการเผยแพรตอ
สาธารณชน เชน คลิปวีดีโอ  

 
 3. ขั้นตอนการเผยแพรขอมูลขาวสาร 
     การเผยแพรขอมูลขาวสารบนเว็บไซตของกรมทรัพยสินทางปญญา ใหดำเนินการตามข้ันตอน
ดังตอไปนี้ 
 (1) สำนัก/กอง/ศูนยเจาของเรื่องจัดทำแบบฟอรมการขออนุมัติเผยแพรขอมูลบนเว็บไซตของ         
กรมทรัพยสินทางปญญาตามท่ีแนบทายคูมือนี้ ไปยังผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) พรอม
แนบรายละเอียดของขอมูลขาวสารที่ประสงคจะเผยแพร วิธีการนำสงไฟลขอมูล และแจงกำหนดระยะเวลาในการ
เผยแพร  
 (2) ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) พิจารณาตรวจสอบความถูกตองและ
เหมาะสมของขอมูลขาวสารกอนมีคำสั่งอนุมัติใหเผยแพรบนเว็บไซตของกรมทรัพยสินทางปญญา หรือในกรณีที่
เห็นสมควรอาจมีคำสั่งใหสำนัก/กอง/ศูนยเจาของเรื่องจัดทำคำแปลขอมูลขาวสารดังกลาวเปนภาษาอังกฤษ หรือแกไข
ขอมลูขาวสารดังกลาวกอนดำเนินการตอไป 
 (3) ในกรณีที่ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) อนุมัติใหเผยแพรขอมูล
ขาวสารดังกลาวแลว ใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารดังกลาวตามกำหนดเวลาที่ไดรับ
การอนุมัติ 
 (4) ในกรณีที่เปนการเผยแพรอยางมีกำหนดเวลา ใหศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศสรุปจำนวนผูเขาชม สง
มายังสำนัก/กอง/ศูนยเจาของเรื่อง เม่ือครบกำหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหเผยแพรแลว 
 
 4. การสรุปผลการเผยแพรขอมูลขาวสาร 
     ใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำรายงานสรุปผลการเผยแพรขอมูลขาวสารบนเว็บไซตของ           
กรมทรัพยสินทางปญญาเสนอผูบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) ทราบเปนรายไตรมาส 
 


