ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
เรื่อง มาตรการการดาเนินการ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
-----------ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้กาหนดให้ส่วนราชการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่กฎหมาย
กาหนด วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปหรือผู้รับบริการได้รับรู้ รับทราบถึงภารกิจ นโยบาย กระบวนการ
ดาเนินงานต่างๆ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 อันจะเป็นการสร้างความเข้าใจ
อันดีและแสดงความโปร่งใส และสุจริตตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน และของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
เพื่อเป็น ช่องทางในการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมู ลข่าวสารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 อย่างมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึ กษา และผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย สามารถเข้าถึงข้ อมู ล ได้ส ะดวก สามารถตรวจสอบได้ และเป็ น ไปตาม
พระราชบั ญญัติดังกล่าว สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุ โลก เขต 2 จึงกาหนดมาตรการและ
วิธีการปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 2 www.phitsanulok2.go.th ดังนี้
1. ลั กษณะและประเภทข้อมูล ที่ต้องการเผยแพร่ต่อสาธารณะของส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีลักษณะดังนี้
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และสถานศึกษาในสังกัด
1.2 นโยบาย แผนพั ฒ นาการศึกษา และภารกิจของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
1.3 การขยายและพั ฒ นาเนื้ อ หาสาระ นโยบาย แผนงาน แนวคิ ด กิ จ กรรม โครงการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด
1.4 ข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้าง ภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 2
1.5 ข้อมูลผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
1.6 แผนปฏิบัติการประจาปี และการติดตามผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
1.7 การขับเคลื่อนประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพของผลผลิตต่อสาธารณะชน
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1.8 ข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
1.9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
1.10 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร หรือของกลุ่ม/หน่วย
1.11 มาตรฐานและขั้น ตอนการให้ บ ริก ารภายในส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึก ษา
พิษณุโลก เขต 2
1.12 ผลสาเร็จจากการดาเนินงาน
1.13การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.14 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
1.15 นวัตกรรมทางการศึกษา
1.16 ข้อมูลบุคลหรือหน่วยงานต้นแบบที่ประสบความสาเร็จ
1.17 ข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชนและ
ความมั่นคงของประเทศ
2. กลุ่มภารกิจ/กลุ่มงาน และผู้ที่มีความรับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล
2.1 กลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่จัดทา เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
โครงสร้างของสานักงาน อานาจหน้าที่ ผู้บริหารสานักงาน นโยบายและยุทธศาสตร์ แผนปฏิบั ติการ ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน และมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการ เป็นต้น
2.2 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ จดหมายข่าว ปิดประกาศบอร์ดภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 เป็นต้น
2.3 เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม/หน่วย มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกลุ่ม ผ่านเว็บไซต์สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
2.3 กลุ่ม/หน่วยงานภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีหน้าที่
สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่ม นโยบายและแผน และงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ และเจ้าหน้าที่
ธุรการกลุ่ม สาหรับการนาเสนอและเผยแพร่ผ่านช่องทางที่รับผิดชอบ รวมทั้งช่องทางผ่านเว็บไซต์ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
3. วิธีการ ขั้นตอน และผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูข่าวสารต่อสาธารณะ
3.1 ขั้นตอนในการเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ดังนี้
1) ประกาศมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
2) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ เพื่อทาหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูล
3) ชี้แจงทาความเข้าใจให้แก่บุคลากร
4) กาหนดเรื่องที่จะเผยแพร่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต
2 และของกลุ่ม/หน่วยในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
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5) เจ้าของข้อมูลข่าวสารบันทึกขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ผ่านผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เพื่ออนุญาตตามลาดับ
6) เมื่อบันทึกได้รับการอนุญาตแล้ว ให้นาบันทึกพร้อมข้อมูลข่าวสาร ส่งให้กับเจ้าหน้าที่
กลุ่มนโยบายและแผน งานประชาสัมพันธ์ หรือเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม ที่รับผิดชอบเพื่อทาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
7) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ จัดทาระบบรับเรื่องข้อมูลข่าวสาร ที่จะทาการเผยแพร่ ดาเนินการ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
3.2 ขั้นตอนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมการประชุม กิจกรรมตามโครงการต่างๆ และ
อื่นๆ ดังนี้
1) วางแผนการถ่ายภายกิจกรรมการประชุม กิจกรรมตามโครงการต่างๆ และอื่นๆ
2) การด าเนิ น การถ่ า ยภาย และคั ด เลื อ กภาพกิ จ กรรมที่ จ ะน าขึ้ น แสดงบนเว็ บ ไซต์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
3) ดาเนินการเขียนบรรยายภาพกิจกรรม
4) โหลดข้อมูลที่ได้จัดทาแล้วเข้าสู่ระบบเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2
5) ประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
3.3 ขั้นตอนการเผยแพร่กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้าง
ของสานักงาน อานาจหน้าที่ ผู้บริหารสานักงาน นโยบายและยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน และมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการ เป็นต้น ดังนี้
1) วางแผนวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่
2) จัดหาข้อมูล
3) รวบรวมข้อมูล
4) เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
- กรณีแก้ไข ให้ดาเนินการปรับให้ถูกต้อง
- กรณีไม่แก้ไข ให้ดาเนินการต่อไป
5) ดาเนินการและเผยแพร่ข้อมูล
6) ประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูล
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4. การกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
ให้ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย ตามสายงานติดตามกากับ ดูแลกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่
ข้อมูลตามข้อ 2 ในการดาเนินงาน และการรายงานผลการดาเนินงานโดยสิ่งที่ต้องรายงานประกอบด้วย จานวน
ข้อมูลข่าวสารที่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ผลลัพธ์หรือการรับรู้หรือประโยชน์ที่เกิดจากการเผยแพ ร่
ข้อมูล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 2 ทราบทุก 6 เดือน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561

(นายบุญสม โพธิ์เงิน)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

