


 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
เรื่อง มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
................................................................ 

 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่
กฎหมายก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนโดยทั่วไปหรือผู้รับบริการได้รับรู้รับทราบถึงภารกิจ
นโยบายกระบวนการด าเนินงานต่างๆของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 อัน
จะเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีและแสดงความโปร่งใสและสุจริตตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและ
นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันและของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1   

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 เพื่อเป็น
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนครเขต 1 หน่วยงานอย่างตรงไปตรงมามีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนและปัจจุบันข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและสามารถตรวจสอบการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 จึงได้ก าหนดมาตรการและวิธี
ปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต 1 ดังนี้ 

1. ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต 1 มีลักษณะดังนี้ 

    1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต 1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและโรงเรียนในสังกัด 

    1.2 นโยบายแผนพัฒนาการศึกษาและภารกิจของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 

    1.3 การขยายพัฒนาเนื้อหาสาระนโยบายแบบแผนงานแนวคิดกิจกรรมโครงการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 

    1.4 ข้อมูลพ้ืนฐานโครงสร้างภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต 1 
         1.5 ข้อมูลผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 

    1.6 แผนปฏิบัติการประจ าปีและการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี
    1.7 การขับเคลื่อนประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพของผลผลิตตามสาธารณะชน 

       1.8 ข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 
      1.9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 

    1.10 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและกลุ่ม/หน่วย 
        



    1.11 มาตรฐานและข้ันตอนให้บริการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
          สกลนครเขต 1 

    1.12 ผลส าเร็จจากการด าเนินงาน 
    1.13 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ 
    1.14 การจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 
    1.15 การรายงานของข้อมูลออนไลน์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเข1 

       1.16 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
    1.17 นวัตกรรมทางการศึกษา 
    1.18 ข้อมูลบุคคลหน่วยงานต้นแบบที่ประสบผลส าเร็จ 
    1.19 ข้อมูลอ่ืนๆที่ไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงามของประชาชน

และความม่ันคงของชาติ 

2 กลุ่มงานและผู้ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล 
    2.1 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีหน้าที่เผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 และปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยโครงสร้างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อ านาจหน้าที่
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างมาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐานหรือขั้นตอน
การให้บริการ เป็นต้น 

    2.2 งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น สื่อสังคม
ออนไลน์ปิดประกาศบอร์ดภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา วารสารของเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นต้น 

    2.3 กลุ่ม/หน่วยภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารและ การประชาสัมพันธ์ส าหรับ
การเผยแพร่ผ่านช่องทางที่รับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  3. วิธีการข้ันตอนและผู้ที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
    3.1 ขั้นตอนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ดังนี้ 
         1. ประกาศมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
         2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูล 
         3. ชี้แจงท าความเข้าใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในส านักงาน 
         4. ก าหนดเรื่องที่จะเผยแพร่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 

1 และกลุ่มงานหรือหน่วยงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 
5. บันทึกการขออนุญาตการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของแต่ละกลุ่ม/หน่วย

โดยเสนอผ่านผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนครเขต 1 เพ่ือขออนุญาตตามล าดับ 

     6. การบันทึกขออนุญาตการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอนุญาตและความเห็นชอบ
แล้วส่งให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

๗. ผู้ที่มีหน้าที่การเผยแพร่ จัดท าระบบรับเรื่อง เอกสารที่จะท าการเผยแพร่ แล้ว
ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๑ 

     
 



    ๓.๒ ขั้นตอนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมการประชุมกิจกรรมตามโครงการต่างๆ
และผลส าเร็จของการด าเนินงานดังนี้ 

๑. วางแผนการถ่ายภาพกิจกรรมการประชุมกิจกรรมตามโครงการต่างๆและผลส าเร็จ
ของการด าเนินงาน 
   ๒. ด าเนินการถ่ายภาพและคัดเลือกภาพกิจกรรมที่จะน าขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๑ 

๓. ด าเนินการเขียนบรรยายภาพกิจกรรม 
๔. โหลดข้อมูลและภาพถ่ายภาพถ่ายเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนครเขต ๑ 
๕. ประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

๓ .๓ ขั้นตอนการเผยแพร่กฎระเบียบ ข้อบังคับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลพ้ืนฐาน    
โครงสร้างภารกิจแผนปฏิบัติการประจ าปี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ มาตรฐานหรือคู่มือ
การปฏิบัติงานส่วนบุคคล การจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต ๑ นวัตกรรมการศึกษาและข้อมูลบุคคลหน่วยงานต้นแบบที่ประสบผลส าเร็จดังนี้ 

๑. วางแผนวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ 
๒. จัดหาข้อมูล 
๓. รวบรวมข้อมูล 
๔. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา 
        -กรณีแก้ไขให้ด าเนินการปรับใหม่ 
        -กรณีไม่แก้ไขให้ด าเนินการต่อไปได้ 
๕. ด าเนินการและเผยแพร่ข้อมูล 
๖. ประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูล 

 ๔. การก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล 
    ให้ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ตามสายงานก ากับ ดูแล หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ 
ข้อมูลของหน่วยงานตาม ข้อ2 ก ากับ ดูแลและติดตามผลการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงาน
โดยสิ่งที่ต้องรายงานประกอบด้วย จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  ผลลัพธ์
หรือการรับรู้หรือประโยชน์ที่เกิดจากการเผยแพร่ข้อมูล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะแล้วให้รวบรวมรายงานผลต่อคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลเผยแพร่ต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 ทราบทุกสิ้นไตรมาส 

 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๘  กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 
 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานผลการก ากับติดตาม 
                           ในการเผยแพร่ข้อมูลตอ่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
                    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการก ากับติดตามในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

กลุ่ม/หน่วย...................................................................... 
 

๑. โปรดระบุรอบของการรายงานผล 

        ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม    ๒๕๖๑ – ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๑) 
        ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม   ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม   ๒๕๖๒) 
        ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน   ๒๕๖๒ – ๓๑ มิถุนายน  ๒๕๖๒) 
        ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มิถุนายน  ๒๕๖๒) 
 

๒. จ านวนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ 
ล าดับ ว/ด/ป เรื่องท่ีเผยแพร่ข้อมูล ผลลัพธ์หรือการรับรู้หรือประโยชน์ที่

เกิดจากการเผยแพร่ข้อมูล 
  

 
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

...................................................................... ........................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้รายงาน 

                                                                     (........................................................) 
ต าแหน่ง...................................................................... 

      

      

      

      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
 

แบบบันทึกขออนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 


