ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เรื่อง มาตรการการดาเนินการกาหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
.........................................................................
ด้วย พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ. ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก ในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. ๒๕๕๘ ได้กาหนดให้ส่วนราชการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่กฎหมาย
กาหนด วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปหรือผู้รับบริการได้รับรู้ รับทราบถึงภารกิจนโยบายกระบวนการ
ดาเนินงานต่างๆ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร อันจะเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีและ
แสดงความโปร่งใส และสุจริตตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน และของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ตระหนักถึง ความส าคัญในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารบนเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร หน่วยงานอย่างตรงไป ตรงมา มี
ความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้ว น และเป็ น ปัจจุบันข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร จึงได้กาหนดมาตรการ และวิธีปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมู ลข่าวสาร บนเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดังนี้
๑. ลักษณะ/ประเภทข้อมูล ที่ต้องการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร มีลักษณะดังนี้
๑.๑ ข้อมูล เกี่ย วกับ กฎระเบี ย บ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กับ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และโรงเรียนในสังกัด
๑.๒ นโยบาย แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา และภารกิ จ ของรั ฐ บาล, กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
๑.๓ การขยายและพัฒนาเนื้อหาสาระ นโยบายแผนงาน แนวคิด กิจกรรม โครงการของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และโรงเรียนในสังกัด
๑.๔ ข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้าง ภารกิจ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
๑.๔ ข้อมูลผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
/๑.๕ แผนปฏิบัติการ.......

-๒๑.๕ แผนปฏิบัติการประจาปี และการติดตามผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
๑.๖ การขับเคลื่อนประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพของผลผลิตต่อสาธารณะชน
๑.๗ ข้อมูลสารสนเทศ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
๑.๗ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๘ มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล
๑.๙ มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๑๐ ผลสาเร็จจากการดาเนินงาน
๑.๑๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ
๑.๑๒ การจัดเก็บข้อมูลออนไลน์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
๑.๑๓ การรายงานข้อมูลออนไลน์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
๑.๑๕ คู่มือการการปฏิบัติงานส่วนบุคคลของกลุ่ม/หน่วย
๑.๑๖ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
๑.๑๗ นวัตกรรมทางการศึกษา
๑.๑๘ ข้อมูลบุคคลหน่วยงานต้นแบบที่ประสบผลสาเร็จ
๑.๑๙ ข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและความมั่นคง
ของประเทศ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายมารุต อุปนิสากร)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

วิธีการขั้นตอนและผู้ที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
๑.๑ ขั้นตอนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
๑) ประกาศมาตรการ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
๒) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูล
๓) ชี้แจงทาความเข้าใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสานักงาน/สถานศึกษา
๔) กาหนดเรื่องที่จะเผยแพร่ ของ สพป.มุกดาหาร, กลุ่ม /หน่วย/สถานศึกษา
๕) บันทึกการขออนุญาตการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของแต่ละกลุ่ม/หน่วย/สถานศึกษา
โดยเสนอ ผ่าน รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร/ ผอ.กลุ่ม/ หน่วย/ผอ.สถานศึกษา เพื่ออนุญาตให้
ความเห็นชอบ
๖) การบันทึกขออนุญาตการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอนุญาตและความเห็นชอบแล้ว ส่งให้ผู้
ที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
๗) ผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ จัดทาระบบ รับเรื่อง เอกสาร ที่จะทาการเผยแพร่
๘) ผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์ สพป.มุกดาหาร
๙) ผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ รายงานผลการดาเนินการเผยแพร่ต่อผู้ดูแลรับผิดชอบ
๑๐) การกากับ ติดตาม โดย รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร/ ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ผอ.สถานศึกษา
๑.๒ วิธีการเผยแพร่ ขั้น ตอนการขยายผลและพัฒนาเนื้อหาสาระนโยบาย แผนงาน แนวคิด กิจกรรม
โครงการและผลสาเร็จของการดาเนินงาน

วางแผน
ถ่ายภาพ
คัดเลือกภาพ
เขียนข่าว
อัพโหลดข้อมูล
เผยแพร่

ประเมินผล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. วางแผนการถ่ายภาพกิจกรรม/ประชุม จากโครงการ/
งานต่าง ๆ
๒. การดาเนินการถ่ายภาพ และคัดเลือกภาพกิจกรรมที่
จะนาขึ้นแสดงบนเว็บไซต์
๓. ดาเนินการเขียนบรรยายภาพกิจกรรม
๔. โหลดข้อมูลและถ่ายภาพ ภาพถ่ายเข้าสู่ระบบเว็บไซต์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
๕. ประเมินผลการเผยแพร่

๑.๓ วิธีเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ /ขั้นตอน (กฎระเบียบ ข้อบังคับข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างภารกิจแผนปฏิบัติการประจาปี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ใหม่ ๆ มาตรฐานหรือคู่มือการ
ปฏิบัติงานส่วนบุคคล การจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นวัตกรรม
การศึกษาและข้อมูลบุคคลหน่วยงานต้นแบบที่ประสบผลสาเร็จ)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. วางแผนวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่
๒. จัดหาข้อมูล
๓. รวบรวมข้อมูล
๔. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
- กรณีแก้ไข ให้ดาเนินการปรับใหม่
- กรณีไม่แก้ไข ให้ดาเนินการต่อไปได้
๕. ดาเนินการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป
๖. ประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วางแผน
ข้อมูล
รวบรวมข้อมูล
นาเสนอ
เพื่อพิจารณา
ไม่แก้ไข
ดาเนินการ
เผยแพร่บนเว็บไซต์

ประเมินผล

แก้ไข

ปฏิทินการกากับติดตามการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ครั้งที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

วัน เดือน ปี
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

แบบติดตามการดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่ม/โรงเรียน...........................................................
ประจาเดือน...........................................................
ลาดับ

เรื่อง

เอกสาร/ไฟล์ที่แนบ
(ระบุ)

วัน/เดือน/ปี
ที่เผยแพร่

ลงชื่อ........................................................ผู้รายงาน
(........................................................)
ตาแหน่ง...................................................................

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

