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Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. 

ผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)   

จากการที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) น าผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สผ. มาวิเคราะห์และ

ก าหนดมาตรการการป้องกันการทุจริต  การเปิดเผยข้อมูล  การปรับปรุงการท างาน  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

คุณภาพการด าเนินงาน  การใช้งบประมาณ  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  และการใช้อ านาจ ท าให้เกิดการพัฒนา 

ปรับปรุง/แก้ไข เพ่ือยกระดับการด าเนินงานและส่งผลให้ผลการประเมิน ITA ของ สผ. บรรลุเป้าหมาย  โดยจ าแนก

มาตรการตามเครื่องมือการประเมิน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

1. มาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการ

สื่อสาร ประชาสมัพนัธ์ และสรา้ง 

การรบัรูเ้กี่ยวกบัการใช้จา่ย 

งบประมาณภายในหน่วยงาน 

2. มาตรการแกไ้ขการทุจรติภายใน

หน่วยงาน 

3. มาตรการพัฒนาชอ่งทางการ

สื่อสารและการเผยแพร่ผลงาน

หรอืขอ้มลูสาธารณะ 

4. มาตรการปรับปรงุการ

ด าเนนิงาน/การใหบ้รกิาร 

5. มาตรการพฒันาการ

ให้บริการผ่านเว็บไซต์

หลัก สผ. 

 

 

โดยมีผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
ดังนี้ 

 
  

IIT EIT OIT 



2 

 

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

 

มาตรการเพื่อการปรับปรุง/
แก้ไขการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน  
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

1. มาตรการการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ และสร้าง
การรับรู้เกี่ยวกับการใช้
จ่ายงบประมาณภายใน
หน่วยงาน 

 การจัดท าแผนและ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย 

 เผยแพร่และสร้าง 
การรับรู้แก่บุคลากร
ภายในหน่วยงาน 
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
ไลน์กลุ่ม อินทราเน็ต
ของหน่วยงาน เป็นต้น 

 รายงานผลการเบิกจ่าย 
ในการประชุมผู้บริหาร/
คณะกรรมการ/
คณะท างานที่เก่ียวข้อง 

จัดท า Infographic เกี่ยวกับงบประมาณในรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ สผ. รับทราบแนวทางการจัดท างบประมาณและ
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และมีการอัพเดทความคืบหน้า
ผลเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละกองและกลุ่มอิสระ ผ่านช่องทาง
แอพพลิเคชั่นไลน์ ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้อ านวยการ
กอง/กลุ่มงานอิสระ รวมทั้งรายงานผลการเบิกจ่ายให้ผู้บริหาร
รับทราบในครั้งมีการประชุมคณะกรรมการด้านงบประมาณและ
คณะท างานติดตามผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

 

 

 

สลก.  
(กผง.) 
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Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. 

มาตรการเพื่อการปรับปรุง/
แก้ไขการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน  
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 
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มาตรการเพื่อการปรับปรุง/
แก้ไขการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน  
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

2. มาตรการแก้ไขการทุจริต
ภายในหน่วยงาน 
 การจัดท าและเผยแพร่

คู่มือการจัดการ 
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริต และประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ 
- การทบทวนและ

ปรับปรุงคู่มือ 
- การเผยแพร่คู่มือ 
- การท าสื่อ infographic 

: การจัดการการทุจริต  
 การสร้างความมั่นใจ 

ในการร้องเรียน ติดตาม
ผล โดยไม่มีผลกระทบ
ต่อผู้กระท าการร้องเรียน 
- จัดต าแหน่งของตู้รับ

เรื่องร้องเรียนภายใน
หน่วยงานให้มีความ
เหมาะสมสะดวก/
ปลอดภัยจากการ
ตรวจสอบว่ามาจาก
ผู้ใด 

- การท าสื่อ infographic :  
การปกป้องผู้กระท า
การร้องเรียน  
ผลการร้องเรียน 

1) ปรับปรุงคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ อยู่ระหว่างการน าขึ้นเว็บไซต์ สผ. 

2) จัดท าสื่อ infographic : การจัดการการทุจริต และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ สผ. 

 

 
3) จัดท าสื่อ infographic No Gift Policyและเผยแพร่บนเว็บไซต์ สผ. 

 

กลุ่มงาน
จริยธรรม 
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Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. 

มาตรการเพื่อการปรับปรุง/
แก้ไขการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน  
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

4) เนืองจากปัจจุบัน สผ. ได้ท าการเช่าอาคารส านักงานของเอกชน 
จึงมีการปรับการติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียนภายในหน่วยงานให้อยู่
ที่ส านักงานเลขานุการกรม 

 
 

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

 

มาตรการเพื่อการปรับปรุง/
แก้ไขการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน  
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

3. มาตรการพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสารและการ
เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
สาธารณะ 
 พัฒนาช่องทาง 

การสื่อสารเพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้รับบริการที่จะติดต่อ 
สอบถาม ขอข้อมูล หรือ
รับฟังความคิดเห็น/ 
ข้อเสนอแนะ/ค าติชม 
เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ให้สามารถเข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อน 

พัฒนาช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
บทบาท ภารกิจ ผลการด าเนินงาน ของส านักงานฯ เพ่ือสร้างความรับรู้ 
ความเข้าใจแก่ประชาชน ผ่านทางช่องทาง ต่างๆ คือ  
 Facebook ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 Instagram ชื่อ Onep_thailand 
 Twitter ชื่อ OnepOfficial   
 YouTube ชื่อ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

สลก. 

พัฒนาช่องทางการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้รับบริการเว็บไซต์ของ สผ. (www.onep.go.th) โดยได้น าระบบ
หุ่นยนต์สนทนาอัตโนมัติ (Chatbot) มาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการติดต่อ สอบถาม ขอข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของ สผ. 
ตลอดจนจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ของ 
สผ. เพ่ือรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และน าไปปรับปรุง
เว็บไซต์ของ สผ. ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

 

กตป. 
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มาตรการเพื่อการปรับปรุง/
แก้ไขการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน  
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

4. มาตรการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ 
 จัดฝึกอบรมส่งเสริม

ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
ผู้ให้บริการ 

จัดสัมมนา เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting  เพ่ือสร้าง
ความรู้  ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรที่ เกี่ยวข้องในการจัดท า
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
และการจัดท าค าขอรับการอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติ
การฯ ในระดับจังหวัด มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมสัมมนาจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดสัมมนาฯ ทั้งหมดจ านวน 2 วัน 
ดังนี้ 
1) วันที่  14 กุมภาพันธ์  2565 สัมมนาในหัวข้อ การจัดท า

แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับ
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามมาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 และการจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามมาตรา 39 แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 (ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม) 

2) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สัมมนาในหัวข้อ การจัดเตรียม
เอกสารประกอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (ระบบก าจัดของเสียรวม) 

กยผ. 

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยได้
ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 6 ครั้ง ดังนี้ 
1) เรื่อง การประเมินอันตรายร้ายแรงส าหรับรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
2) เรื่อง การท าเหมืองแร่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

กวผ. 
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Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. 

มาตรการเพื่อการปรับปรุง/
แก้ไขการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน  
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

3) เรื่อง แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในรูปแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (EIA e-Report) 
ส าหรับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4) เรื่อง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อแหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรมและสุนทรียภาพ  

5) เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่เกี่ยวกับการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร 
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน  

6) เรื่อง การเผยแพร่แนวทางการศึกษาและการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการบดบังแสงอาทิตย์และด้านการ
เปลี่ยนแปลงของลม จากการก่อสร้างอาคาร ส าหรับรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรร
ที่ดิน และบริการชุมชน 

ด าเนินงานระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย (Thailand Biodiversity Information Facility: TH 
- BIF) เป็นระบบเพื่อจัดเก็บข้อมูล พืช สัตว์จุลินทรีย์ ชนิดพันธุ์ที่ถูก
คุกคาม ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ผู้เชี่ยวชาญ งานวิจัย การใช้
ประโยชน์ และสถานภาพตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องและมีการจัดเก็บ รวบรวม
ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นระบบมาตรฐานสากล  
โดยได้มีการจัดล าดับความส าคัญของข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพ่ิมเติมและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จึงได้มีการจัด
อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meetings) ภายใต้โครงการ
ระบบคลังข้อมูลฯ หลักสูตร “การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล 
ข้อมูล (Data Governance) เพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลและ
ขับเคลื่อนระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย ส าหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพ”  มีก าหนดจัดอบรม 2 ครั้ง ครั้งละ 4 วัน ในเดือน
มีนาคม 2565 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานที่ได้ลงนามบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) 18 หน่วยงาน 1 องค์กรพัฒนาเอกชน จนท. 
จากกอง/กลุ่มอิสระใน สผ. และผู้ปฏิบัติงานด้านความหลากหลาย

กลช. 
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มาตรการเพื่อการปรับปรุง/
แก้ไขการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน  
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
หลักการพ้ืนฐาน เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอน ก ากับดูแลข้อมูล
สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมพร้อมให้
บุคลากรในการเป็นผู้น าการจัดท าข้อมูล ธรรมาภิบาลภาครัฐ และ
ถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 

 รับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ  
ความพึงพอใจ  
ความไม่พึงพอใจ 
ต่อการด าเนินงาน/ 
การให้บริการ 
ของหน่วยงาน 

ด าเนินการศึกษาความเชื่อมั่นในการพิจารณารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามคู่มือส าหรับประชาชนฯ  
โดยใช้แบบสอบถามมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้แทนเจ้าของโครงการ  
ผู้มีสิทธิ์จัดท ารายงานฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอ่ืนๆ มีผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 179 คน ซึ่ง ได้รับระดับความเชื่อมั่นใน
ภาพรวมต่อกระบวนการพิจารณารายงานฯ ที่ร้อยละ 87 

กวผ. 

ด าเนินการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการด าเนินการ
ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2565 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ อาคาร ทิปโก้ 2  
และผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. 
เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมสัมมนา พร้อมด้วย นางเสาวภา 
หิญชีระนันทน์ ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบการวิ เคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงานในการประชุมสัมมนา
ครั้งนี้ และมีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม webex 
จ านวน 150 คน โดยเป็นผู้แทนนิติบุคคลผู้มีสิทธิท ารายงาน จ านวน 
130 คน และเจ้าหน้าที่ สผ. จ านวนทั้งสิ้น 20 คน 

 

กพส. 
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มาตรการเพื่อการปรับปรุง/
แก้ไขการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน  
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

อยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนิน
โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความเชื่อมั่น
ต่อการด าเนินงานของ สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
โดยวางแผนการด าเนินงานให้มีการส ารวจความพึงพอใจฯ ใน 
ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 

กพร. 

 
 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

 

มาตรการเพื่อการปรับปรุง/
แก้ไขการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน  
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

5. มาตรการพัฒนาการ
ให้บริการผ่านเว็บไซต์
หลัก สผ. 
 การพัฒนาเว็บไซต์หลัก 

สผ. ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ เวอร์ชั่น 2.0 
(Government 
Website Standard 
Version 2.0) ที่ส านักงาน 
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) 
(สพร.) ก าหนด 

พัฒนาเว็บไซต์หลักของ สผ. อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชั่น 2.0 (Government Website 
Standard Version 2.0) ที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) (สพร.) ก าหนด อย่างไรก็ตาม สผ. ยังมีข้อจ ากัดในการ
จัดท าเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ และการปรับปรุงเว็บไซต์เ พ่ือ
รองรับผู้พิการ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ทั้งการแปล
เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ และการใช้โปรแกรมช่วยอ่านออกเสียงบน
หน้าจอ (Screen Reader) ส าหรับผู้พิการทางสายตา เนื่องจากข้อมูล 
และเนื้อหาในเว็บไซต์ของ สผ. มีปริมาณมากและหลากหลาย 

กตป. 

 การก าหนดมาตรการและ
วิธีการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยเว็บไซต์ 

ก ากับดูแลให้ เจ้าหน้าที่  สผ.  ปฏิบัติตามนโยบายและ 
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สผ. 
พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการบริการจัดการและการด าเนินงาน 
ด้านสารสนเทศของ สผ. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความ
มั่นคงปลอดภัย และอยู่ระหว่างการจัดท าหลักเกณฑ์และแนวทาง
ในการพัฒนาเว็บไซต์ของ สผ. เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับกอง/กลุ่ม
อิสระ ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ 

กตป. 
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มาตรการเพื่อการปรับปรุง/
แก้ไขการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน  
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะประกาศใช้ได้ภายในสิ้นเดือน
มีนาคม 2565 

 ตรวจสอบระบบให้
สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้
อย่างเป็นปัจจุบัน รวดเร็ว 
ถูกต้อง และทันสมัย 

ตรวจสอบเว็บไซต์ของ สผ. เป็นประจ าทุกวัน เพ่ือให้สามารถเผยแพร่
ข้อมูลได้อย่างเป็นปัจจุบัน รวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย อยู่เสมอ 
โดยก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

กตป. 
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