










มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบว่าด้วยว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ 
พ.ศ. 2544 เป็นไปอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ สศค. จึงได้จัดท ามาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะหน้าเว็บไซต์ของ สศค. (www.fpo.go.th) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

 
1. ประเภทของข้อมูลระยะเวลาด าเนินการผู้รับผิดชอบและผู้เผยแพร่ 

ประเภทของข้อมูล ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้เผยแพร่ 

1. เกี่ยวกับส านักงานเศรษฐกิจ 
การคลัง 

เมื่อมี 
การเปลี่ยนแปลง 

ส านักงานเลขานุการกรม/ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. ข้อมูลสถิติ ด าเนินการต่อเนื่อง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
3. รายงานเศรษฐกิจ ด าเนินการต่อเนื่อง ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม 
4. นโยบายเศรษฐกิจที่ส าคัญ ด าเนินการต่อเนื่อง ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม 
5. กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ด าเนินการต่อเนื่อง ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม 

6. ข่าวสาร ด าเนินการต่อเนื่อง ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม 
7. ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ด าเนินการต่อเนื่อง ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม 
8. ข้อมูลทั่วไป/บริการประชาชน ด าเนินการต่อเนื่อง ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม 
9. หน่วยงานย่อย เมื่อมี 

การเปลี่ยนแปลง 
ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม 

 

2. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

 2.1 กรณีท่ี 1 ข้อมูลผ่านความเห็นชอบของผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่มงาน 

  1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนจัดท าข้อมูลเสนอให้ผู้อ านวยการส่วนพิจารณา 

  2) ผู้อ านวยการส่วนเสนอข้อมูลให้ผู้เชี่ยวชาญประจ าส านักพิจารณา 

  3) ผู้เชี่ยวชาญประจ าส านักเสนอข้อมูลให้ผู้อ านวยการส านักพิจารณา 

  4) ผู้อ านวยการส านักเห็นชอบ/อนุมัติ 
  5) เจ้าหน้าที่ของส านักประสานงานให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูล 

  6) เจ้าหน้าที่ของส านักตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูล 

2.2 กรณีท่ี 2 ข้อมูลผ่านความเห็นชอบของรองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (รอง ผอ. สศค.) /   
ที่ปรึกษาฯ ที่ก ากับดูแล 

1) ผู้อ านวยการส านักเสนอข้อมูลให้รอง ผอ. สศค. /ที่ปรึกษาฯ ที่ก ากับดูแล พิจารณา 

2) รอง ผอ. สศค. /ที่ปรึกษาฯ ที่ก ากับดูแล เห็นชอบ/อนุมัติ 
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3) เจ้าหน้าที่ของส านักประสานงานให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูล 

4) เจ้าหน้าที่ของส านักตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูล 

 2.3 กรณีท่ี 3 ข้อมูลผ่านความเห็นชอบของผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผอ. สศค.) 
1) รอง ผอ. สศค. /ที่ปรึกษาฯ ที่ก ากับดูแล เสนอข้อมูลให้ ผอ. สศค. พิจารณา 

2) ผอ. สศค. เห็นชอบ/อนุมัติ 
3) เจ้าหน้าที่ของส านักประสานงานให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูล 

4) เจ้าหน้าที่ของส านักตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูล 

2.4 กรณีท่ี 4 ข้อมูลผ่านความเห็นชอบของปลัดกระทรวงการคลัง/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง/
คณะรัฐมนตรี                

1) รอง ผอ. สศค. /ที่ปรึกษาฯ ที่ก ากับดูแล เสนอข้อมูลให้ ผอ. สศค. พิจารณา 

2) ผอ. สศค. เสนอข้อมูลให้ปลัดกระทรวงการคลัง/รัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง/คณะรัฐมนตรี    
    เห็นชอบ/อนุมัติ แล้วแต่กรณี 
3) ปลัดกระทรวงการคลัง/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง/คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ/อนุมัติ 
4) เจ้าหน้าที่ของส านักประสานงานให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูล 

5) เจ้าหน้าที่ของส านักตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูล 
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3. Flowchart 
 
 เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ 

ของแต่ละส่วนจดัท าข้อมูล 
เสนอให้ผู้อ านวยการส่วนพิจารณา 

 

ผู้อ านวยการส่วนเสนอข้อมูลให้
ผู้เชี่ยวชาญประจ าส านัก

พิจารณา 

 

ผู้เชี่ยวชาญประจ าส านักเสนอ
ข้อมูลให้ผู้อ านวยการส านัก

พิจารณา 

 

ผู้อ านวยการส านกัเสนอ
ข้อมูลให้ที่ปรึกษาฯ / 

รอง ผอ. สศค.  
ที่ก ากับดแูลพิจารณา 

 

ที่ปรึกษาฯ /รอง ผอ. สศค.  
ที่ก ากับดูแลเห็นชอบ/อนมุัต ิ

 

เจ้าหน้าท่ีของส านัก
ประสานงานให้เจ้าหน้าท่ี 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ

เผยแพร่ข้อมลู 
 

เจ้าหน้าท่ีของส านักตรวจสอบ
การเผยแพร่ข้อมลู 

 

ที่ปรึกษาฯ/รอง ผอ. สศค.  
ที่ก ากับดูแลเสนอข้อมูลให้  

ผอ. สศค. พิจารณา 

 

ผอ. สศค. เสนอข้อมูลให้ปลัด
กระทรวงการคลัง/รมว. กค. 

เห็นชอบ/ครม. เห็นชอบ 
แล้วแต่กรณ ี

 

เห็นชอบ/
อนุมัติ 

เห็นชอบ/
อนุมัติ 

กรณีที่ 1 

กรณีที่ 2 

กรณีที4่ 

เห็นชอบ/
อนุมัติ 

ผู้อ านวยการส านกั 

เห็นชอบ/อนุมัต ิ

 

เห็นชอบ/
อนุมัติ 

กรณีที่ 3 


