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มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 

เพื่อให้การเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างถูกต้อง ทันสมัย เหมาะสม เชื่อถือได้ และ
สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)        
จึงกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  โดยจัดให้มี
ช่องทางเพ่ือการบริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540             
ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลจากภารกิจต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. และช่องทางอื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และกำหนด
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการรวบรวมตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้ 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการรวบรวม ตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 

ที ่ ประเภทของข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบรวบรวม

ข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบ 

ในการขึ้นเว็บไซต์ 
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล 

1.  โครงสร้างองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสื่อสารองค์กร ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ภายในวันทำการถัดไปเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง และทบทวนข้อมูล
เป็นระยะ อย่างน้อยทุก 6  เดือน 

2. ข้อมูลคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์/ 
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

ฝ่ายงานเลขาธิการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ภายในวันทำการถัดไปเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง และทบทวนข้อมูล
เป็นระยะ อย่างน้อยทุก 6  เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ข้อมูลคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

4. ข้อมูลผู้บริหารสำนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
5. อำนาจหน้าที่และภารกิจ 

ตามกฎหมาย 
ฝ่ายกฎหมายองค์กรและ
คดีปกครอง 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

6. ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฝ่ายยุทธศาสตร์และ 
การต่างประเทศ/  
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

7. ข้อมูลการติดต่อ 
 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

มาตรการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ์
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ที ่ ประเภทของข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบรวบรวม

ข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบ 

ในการขึ้นเว็บไซต์ 
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล 

8. กฎหมาย พระราชบัญญัติ  
พระราชกำหนด กฎกระทรวง 
ประกาศกระทรวงการคลัง 
ประกาศ ระเบียบ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ฝ่ายกฎหมายผู้ประกอบ
ธุรกิจ/ฝ่ายกฎหมาย 
ระดมทุน/ ฝ่ายกฎหมาย
องค์กรและคดีปกครอง/
ฝ่ายงานเจ้าของประกาศ
หรือเรื่อง  

ฝ่ายกฎหมายผู้ประกอบ
ธุรกิจ/ฝ่ายกฎหมาย 
ระดมทุน/ ฝ่ายกฎหมาย
องค์กรและคดีปกครอง/ 
ฝ่ายงานเจ้าของประกาศ
หรือเรื่อง (กรณนีำข้อมูล
เข้าระบบ) 
 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร  
(กรณีจัดทำหน้าเว็บเพจ
แสดงผลโดยไม่ใช้
ระบบงาน) 

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ภายในวันทำการถัดไปเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง และทบทวนข้อมูล
เป็นระยะ อย่างน้อยทุก 6  เดือน 

9. ช่องทางการรรับฟังความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ (public hearing) 

ฝ่ายงานเจ้าของเรื่อง ฝ่ายสื่อสารองค์กร ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ระหว่างช่วงเวลาการรับฟัง 
ความคิดเห็น 

10. ข่าวการดำเนินงานหรือ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กร ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
พร้อมกับการเผยแพร่ข่าว 

11. ช่องทางให้สอบถามข้อมูลและ
หน่วยงานตอบทางเว็บไซต์ 
ช่องทางติดต่อหน่วยงาน 
ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กร ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ภายในวันทำการถัดไปเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยทบทวนข้อมูล
เป็นระยะ อย่างน้อยทุก 6  เดือน 

12. แผนการดำเนินงานประจำปี ฝ่ายยุทธศาสตร์และ 
การต่างประเทศ   

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ปีละครั้ง 

13. รายงานการติดตามแผนการ
ดำเนินงานประจำปี  
(รายไตรมาส)  

ฝ่ายยุทธศาสตร์และ 
การต่างประเทศ 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ทุก 3 เดือน 

14. รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีในปีที่ผ่านมา 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กร ปีละครั้ง ไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 
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ที ่ ประเภทของข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบรวบรวม

ข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบ 

ในการขึ้นเว็บไซต์ 
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล 

15. คู่มือหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  

ฝ่ายงานหลักท่ีเกี่ยวกับงาน 
ให้อนุญาต/ความเห็นชอบ 
/จดทะเบียน/บังคับใช้
กฎหมาย  

ฝ่ายงานหลักท่ีเกี่ยวกับงาน 
ให้อนุญาต/ความเห็นชอบ 
/จดทะเบียน 
(กรณีนำข้อมูลเข้าระบบ
คู่มือประชาชน) 
 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร  
(กรณีจัดทำหน้าเว็บเพจ
แสดงผลโดยไม่ใช้ระบบ
คู่มือประชาชนของ กพร.) 

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ภายในวันทำการถัดไปเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยทบทวนข้อมูล
เป็นระยะ อย่างน้อยทุก 6  เดือน 

16. คู่มือหรือมาตรฐานการใช้
บริการ 

ฝ่ายงานหลักท่ีเกี่ยวกับงาน 
ให้อนุญาต/ความเห็นชอบ 
/จดทะเบียน  

ฝ่ายงานหลักท่ีเกี่ยวกับงาน 
ให้อนุญาต/ความเห็นชอบ 
/จดทะเบียน 
(กรณีนำข้อมูลเข้าระบบ
คู่มือประชาชน) 
 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร  
(กรณีจัดทำหน้าเว็บเพจ
แสดงผลโดยไม่ใช้ระบบ
คู่มือประชาชน) 

ปรับปรุงข้อมูล/แจ้งปรับปรุง
ข้อมูล (กรณีนำข้อมูลเข้าระบบ
คู่มือประชาชน) ให้เป็นปัจจุบัน
ภายในวันทำการถัดไปเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยทบทวนข้อมูล
เป็นระยะ อย่างน้อยทุก 6  เดือน 

17. ข้อมูลเชิงสถิติของการ
ให้บริการ 

ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์
ข้อมูล 

ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์
ข้อมูล 

อย่างน้อยปีละครั้ง 

18. รายงานผลการสำรวจ 
ความพึงพอใจในการให้บริการ 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร  ฝ่ายสื่อสารองค์กร  อย่างน้อยปีละครั้ง 

19. การให้บริการในรูปแบบ
ออนไลน์ (E-Services) 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงการให้บริการภายใน 
วันทำการถัดไปเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีการปรับปรุง
บริการต่าง ๆ ให้เหมาะสม 
ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
และทบทวนข้อมูลเป็นระยะ 
อย่างน้อยทุกปี 



- 4 - 
 

 

ที ่ ประเภทของข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบรวบรวม

ข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบ 

ในการขึ้นเว็บไซต์ 
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล 

20. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ฝ่ายการเงินและบริหาร
ทั่วไป 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร  ปีละครั้ง 

21. รายงานการติดตามและ
ประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี  
(รายไตรมาส) 

ฝ่ายการเงินและบริหาร
ทั่วไป 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร  
 

ทุก  3  เดือน 

22. รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี  
ในปีที่ผ่านมา 

ฝ่ายการเงินและบริหาร
ทั่วไป 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร  
 

ปีละครั้ง 

23. การเปิดเผยการใช้จ่ายเงิน
หรือทรัพย์สินของหน่วยงาน
ของรัฐให้สื่อมวลชน 
 

ฝ่ายการเงินและบริหาร
ทั่วไป 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ทันทีหากเปลี่ยนแปลง  
โดยทบทวนข้อมูลเป็นระยะ 
อย่างน้อยทุก 6  เดือน 

24. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 

ฝ่ายการเงินและบริหาร
ทั่วไป 

ฝ่ายการเงินและบริหาร
ทั่วไป 

ปีละครั้ง 

25. ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การจัดซื้อ จัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ 

ฝ่ายการเงินและบริหาร
ทั่วไป 

ฝ่ายการเงินและบริหาร
ทั่วไป 

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ทันทีหากเปลี่ยนแปลง  
โดยทบทวนข้อมูลเป็นระยะ 
อย่างน้อยทุก 6  เดือน 

26.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุรายเดือน 

ฝ่ายการเงินและบริหาร
ทั่วไป 

ฝ่ายการเงินและบริหาร
ทั่วไป 

เดือนละครั้ง 

27. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุในรอบ
ปีงบประมาณในปีที่ผ่านมา 

ฝ่ายการเงินและบริหาร
ทั่วไป 

ฝ่ายการเงินและบริหาร
ทั่วไป 

ปีละครั้ง 

28. นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสื่อสารองค์กร ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ทันที หากเปลี่ยนแปลง โดย
ทบทวนข้อมูลเป็นระยะอย่าง
น้อยทุก 6  เดือน 

29. การดำเนินการตามนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสื่อสารองค์กร ปีละครั้ง 
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ที ่ ประเภทของข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบรวบรวม

ข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบ 

ในการขึ้นเว็บไซต์ 
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล 

30. หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสื่อสารองค์กร ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ทันที หากเปลี่ยนแปลง  
โดยทบทวนข้อมูลเป็นระยะ 
อย่างน้อยทุก 6  เดือน 

31. รายงานผลการบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี ในปีที่ผ่านมา 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสื่อสารองค์กร ปีละครั้ง 

32. คู่มือ รายละเอียด ขั้นตอน 
กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 
ในการดำเนินการกับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสื่อสารองค์กร ภายในวันทำการถัดไปเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยทบทวนข้อมูล
เป็นระยะอย่างน้อยทุก 6  เดือน 

33. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสื่อสารองค์กร ภายในวันทำการถัดไปเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยทบทวนข้อมูล 
เป็นระยะอย่างน้อยทุก 6  เดือน 

34. ข้อมูล เชิงสถิติเรื่องร้องเรียน  
การทุจริตประจำปี 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสื่อสารองค์กร ปีละครั้ง 
 
 

35. ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับข้อมูลบนเว็บไซต์  

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กร ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ภายในวันทำการถัดไปเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยทบทวนข้อมูล
เป็นระยะ อย่างน้อยทุก 6  เดือน 

36. กิจกรรมที่แสดงถึง 
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วมต่อ 
การดำเนินงานหรือ 
การปฏิบัติงานตามพันธกิจ 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กร ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
พร้อมกับการเผยแพร่ข่าว
กิจกรรม 
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ที ่ ประเภทของข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบรวบรวม

ข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบ 

ในการขึ้นเว็บไซต์ 
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล 

37. เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด 
ในการบริหารองค์กร 
อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และเป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสื่อสารองค์กร ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ภายในวันทำการถัดไปเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยทบทวนข้อมูล
เป็นระยะอย่างน้อยทุก 6 เดือน 

38. กิจกรรมที่แสดงว่าผู้บริหาร
สูงสุดได้ให้ความสำคัญกับ 
การปรับปรุงพัฒนา 
ด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กร ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
พร้อมกับการเผยแพร่ข่าว
กิจกรรม 

39. รายงานผลการประเมินความ
เสี่ยงและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของการดำเนินงาน
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ
การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ฝ่ายความเสี่ยงตลาดทุน
และองค์กร 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ปีละครั้ง 
 
 
 
 
 
 

40. กิจกรรมที่แสดงถึงการ
ดำเนินการตามแนวทาง 
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการดำเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและ 
การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ฝ่ายความเสี่ยงตลาดทุน
และองค์กร 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร อย่างน้อยปีละครั้ง 

41. กิจกรรมที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสื่อสารองค์กร อย่างน้อยปีละครั้ง 
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ที ่ ประเภทของข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบรวบรวม

ข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบ 

ในการขึ้นเว็บไซต์ 
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล 

42. แผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตประจำปี 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสื่อสารองค์กร ปีละครั้ง 

43. รายงานการกำกับ ติดตาม 
การดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี  
(ระหว่างปี) 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสื่อสารองค์กร อย่างน้อยทุก  6  เดือน 

44. รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี  
ในปีที่ผ่านมา 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสื่อสารองค์กร ปีละครั้ง 

45. ข้อมูลพ้ืนฐาน หรือข้อมูลจาก
ภารกิจประจำอ่ืน ๆ เช่น  
สรุปหลักเกณฑ์ ข้อมูลบริษัท
จดทะเบียน ข้อมูลผู้ประกอบ
ธุรกิจ การให้ความเห็นชอบ
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 
ข้อมูลการอนุญาตการ
ประกอบธุรกิจ ผลการ
ตรวจสอบ ข้อมูล การบังคับ
ใช้กฎหมาย / การลงโทษ   

ฝ่ายงานเจ้าของข้อมูล ฝ่ายงานเจ้าของข้อมูล 
(กรณีเป็นระบบงาน) 
 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร  
(กรณีจัดทำหน้าเว็บเพจ
แสดงผลโดยไม่ใช้
ระบบงาน) 

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ภายในวันทำการถัดจากวันที่
ได้รับหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล โดยทบทวนข้อมูล 
เป็นระยะอย่างน้อยทุก 6  เดือน 

 

โดยฝ่ายงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจะต้องจัดเตรียม ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและ

เป็นปัจจุบัน และเสนอขอความเห็นชอบจากผู้อำนวยการฝ่ายก่อนนำส่งข้อมูลให้ฝ่ายงานผู้รับผิดชอบในการ

เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์เผยแพร่ต่อไป ยกเว้นข้อมูลที่ฝ่ายงานได้กำหนดไว้กรณีเฉพาะที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบ

จากผู ้อำนวยการฝ่าย เช่น ข้อมูลที ่มีการสอบทานมาแล้ว อาทิ ข้อมูลที ่สร้างขึ ้นอัตโนมัติจากระบบงาน

อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ในการเผยแพร่ข้อมูลนั้น ให้ฝ่ายงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลคำนึงถึง

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 การปฏ ิบ ัต ิตามพระราชบ ัญญัต ิการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างและการบร ิหารพ ัสด ุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายว่าด้วยคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์  


