
 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
เรื่อง มาตรการด าเนินการก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็ปไซต์ 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
…………………………………………………………………….. 

 ด้วย พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
ตามที่กฎหมายก าหนด วัตถุประสงค์เพ่ือ ให้ประชาชนโดยทั่วไปหรือผู้รับบริการได้รับรู้ รับทราบถึงภารกิจ
นโยบายกระบวนการด าเนินงานต่างๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ อันจะเป็น
การสร้างความเข้าใจอันดีและแสดงความโปร่งใส และสุจริตตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและนโยบาย  
ของรัฐบาลปัจจุบัน และของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารบนเว็ปไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เพ่ือเป็นช่องทาง 
ในการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
หน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการด าเนินงาน  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จึงได้ก าหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติ 
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็ปไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ดังนี้ 
 ๑.ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ต่อสาธารณะของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ดังนี้ 
 ๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และโรงเรียนในสังกัด 
 ๑.๒  น โยบาย  แผน พัฒนาการศึ กษา  และภารกิ จของรั ฐบาล  กระทรวงศึ กษาธิ ก า ร  
ส านักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
 ๑.๓ การขยายและพัฒนาเนื้อหาสาระ นโยบายแผนงาน แนวคิด กิจกรรม โครงการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และโรงเรียนในสังกัด 
 ๑.๔ ข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้าง ภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
 ๑.๕ ข้อมูลผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
 ๑.๖ แผนปฏิบัติการประจ าปี และการติดตามผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๑.๗ การขับเคลื่อนประสิทธิภาพการบริการจัดการสู่คุณภาพของผลผลิตต่อสาธารณะชน 



 ๑.๘ ข้อมูลสารสนเทศ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
 ๑.๙  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๑.๑๐ มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและกลุ่ม/หน่วย 
 ๑.๑๑ มาตรฐานและข้ันตอนให้บริการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑.๑๒ ผลส าเร็จจากการด าเนินงาน 
 ๑.๑๓ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ  
 ๑.๑๔ การจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
 ๑.๑๕ การรายงานข้อมูลออนไลน์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
 ๑.๑๖ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 ๑.๑๗ นวัตกรรมทางการศึกษา 
 ๑.๑๘ ข้อมูลบุคคลหน่วยงานต้นแบบที่ประสบผลส าเร็จ 
 ๑.๑๙ ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน          
และความม่ันคงของประเทศ 
 ๒. กลุ่มงานและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล 

 ๒.๑ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านเว็ปไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และปรับปรุงข้อมูล 
ให้เป็นปัจจุบันโดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยโครงสร้างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นโยบายและยุทธศาสตร์
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี การติดตามการประเมินผลการด าเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐานหรือขั้นตอน
การให้บริการ เป็นต้น 

๒.๒ งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์  
ปิดประกาศบอร์ดภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา วารสารของเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นต้น 

๒.๓ กลุ่ม/หน่วยงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสาร 
แก่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และงานประชาสัมพันธ์          
ส าหรับการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่รับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

๓. วิธีการขั้นตอนและผู้ท่ีมีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ 
    ๓.๑ ขั้นตอนในการเผยแพร่ข้อมูลสารต่อสาธารณะ ดังนี้ 
 ๑) ประกาศมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
 ๒) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูล 
 ๓) ชี้แจงท าความเข้าใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในส านักงาน 
 ๔) ก าหนดเรื่องที่จะเผยแพร่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

และกลุ่มหรือหน่วยงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 



 ๕) บันทึกการขออนุญาตการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็ปไซต์ของแต่ละกลุ่ม/หน่วย  
โดยเสนอผ่านผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  
เขต ๒ เพ่ืออนุญาตตามล าดับ 

 ๖) การบันทึกขออนุญาตการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอนุญาตและความเห็นชอบ  
แล้วส่งให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

๓.๒ ขั้นตอนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมการประชุม กิจกรรมตามโครงการต่างๆ  
และผลส าเร็จของการด าเนินงาน ดังนี้ 

 ๑) วางแผนการถ่ายภาพกิจกรรมการประชุม กิจกรรมตามโครงการต่างๆ และผลส าเร็จ  
ของการด าเนินงาน 

 ๒) การด าเนินการถ่ายภาพ และคัดเลือกภาพกิจกรรมที่จะน าขึ้นแสดงบนเว็ปไซต์ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

 ๓) ด าเนินการเขียนบรรยายภาพกิจกรรม 
 ๔) โหลดข้อมูลและถ่ายภาพ ภาพถ่ายเข้าสู่ เว็ปไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
 ๕) ประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
๓.๓ ขั้นตอนการเผยแพร่กฎระเบียบ ข้อบังคับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลพ้ืนฐาน โครงสร้าง

ภารกิจงาน แผนปฏิบัติ การประจ าปี  การแลกเปลี่ ยน เรียนรู้  แบ่ งปันความรู้ ใหม่ๆ  มาตรฐาน  
หรือคู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล การจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  
เขต ๒ นวัตกรรมการศึกษาและข้อมูลบุคคลหน่วยงานต้นแบบที่ประสบผลส าเร็จ ดังนี้ 

 ๑) วางแผนวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ 
 ๒) จัดหาข้อมูล 
 ๓) รวบรวมข้อมูล 
 ๔) เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา 
      - กรณีแก้ไข ให้ด าเนินการปรับใหม่ 
      - กรณีไม่แก้ไข ให้ด าเนินการต่อไปได ้
 ๕) ด าเนินการและเผยแพร่ข้อมูล 
 ๖) ประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูล 
๔. การก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล 
 ให้ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ตามสายงานก ากับ ดูแล หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่

ข้อมูลของหน่วยงานตามข้อ ๒ ก ากับ ดูแลติดตามผลการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
โดยสิ่ งที่ต้องรายงานประกอบด้วย จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ ได้ เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์  
ผลลัพธ์หรือการรับรู้หรือประโยชน์ที่ เกิดจากการเผยแพร่ข้อมูล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
ในการปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แล้วให้รวบรวมรายงายผลต่อคณะกรรมการพิจารณา      



ข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ทราบ 
ทุกสิ้นไตรมาส 

 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๔   มิถุนายน   พ.ศ.๒๕๖๓ 
    

      
 
 

         (นายวรรณสิทธิ์ ค าเพราะ) 
       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


