
ประกาศ โรงเรียนวัดสิริมงคล 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพ่ือให้บริการตามตามภารกิจและอ านวยความสะดวก
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน นั้น 

โรงเรียนวัดสิริมงคล จึงก าหนดแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซตของโรงเรียน 
วดัสิรมิงคล ดงัต่่อไปนี้ 

๑. โรงเรียนวัดสิริมงคล เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ดังนี้ 
    ๑.๑ ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) ประกอบด้วย ประวัติโรงเรียน วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ โครงสร้างการบริหารงาน การบริหารจัดการ ปฏิทินกิจกรรม ท าเนียบผู้บริหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษา อ านาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร 
แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) 

    ๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน (Law, Regulatory, 
Compliance)  โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน 

    ๑.๓ คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ Infographic สื่อ 
บทความ ผลงานวิจัยในชั้นเรียน Best Practice ข้อมูลสถิติต่างๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มาและวัน เวลา ก ากับ 
เพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ 

    ๑.๔ รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Web Link) เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงาน
สังกัดเดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อ่ืนๆ ที่น่าสนใจ 

    ๑.๕ ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๙ (๑)(๒)(๓)(๔)(๕)(๖) และ (๗) และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการก าหนดตามมาตรา ๙ (๘) และมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ (Government 
Website Standard Version ๒.๐) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

    ๑.๖ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
นั้นๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

    ๑.๗ คู่มือส าหรับประชาชน (Service Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชน พร้อมอธิบายขั้นตอนการบริการอย่างขัดเจน 
ทั้งนี้ควรระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการนั้นๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือส าหรับ
ประชาชน” และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download Forms) เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ 



๒ 

    ๑.๘ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้ง
เตือน รวมถึงข่าว ประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัด
จ้าง 

    ๑.9 แสดงสถิติการเข้าใช้เว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

๒. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงเรียนวัดสิริมงคล ดังนี้ 

๒.๑เจ้าของข้อมูลน าส่งข้อมูลข่าวสารพร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอมูลผาน 
เว็บไซต์ของโรงเรียนวัดสิริมงคล โดยระบุชื่อ ต าแหน่ง หน่วยงาน และข้อมูลการติดต่อ กลับอย่างชัดเจน 

๒.๒โรงเรียนวัดสิริมงคลด าเนินการอนุมัติ/อนุญาตให้น าข้อมูลขึ้นเผยแพรใน 
เว็บไซต์โรงเรียนวัดสิริมงคล โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(WebMaster)ซึ่งไดรับสิทธิ์เขาสูระบบ 
บริหารจัดการด าเนินการน าข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้องระบุแหลงที่มาหรือเจาของขอมูล 
ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสารวันที่เผยแพร่ประเภทไฟล์ขนาดไฟล์และประสานแจงกลับไปยังเจาของขอมูล 
ขาวสารนั้น

๒.๓ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของ
ข้อมูล (น าออกเมื่อครบเวลา) และความครบถ้วนตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ  (Government 
Website Standard Version ๒.๐) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่
คณะกรรมการข้อมูลของราชการก าหนด ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ 

 ๒.๔ จัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ตามข้อก าหนดใน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒.๕ การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต์ ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตี
ทางอินเตอร์เน็ต (Cyber Security) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
๒๕๔๔ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
มาตรการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยส าหรับเว็บไซต์ (Website Security Standard) ประกาศโดย
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาทิ การติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (CA) 
และใช้ HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) ช่วยรักษาความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้และ
เก็บข้อมูลไว้เป็นความลับระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับเว็บไซต์ที่มีบริการรับข้อมูล การใช้ Software หรือ 
Hardware ป้องกันการบุกรุกโจมตี (Firewall)  

    ๒.๖ ข้อมูลข่าวสารต้องใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกต้องและมีความ
เหมาะสม ไม่ขัดต่อกฎหมาย 



๓ 

๓. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงเรียนวัดสิริมงคลดังนี้

    ๓.๑ แต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
    ๓.๒ การน าเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน ระบุแหล่งที่มา

หรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์ โดยมีล าดับ
การปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้ 

๓.๒.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความประสงค์จะน าเสนอข้อมูล 
ข่าวสารขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ต้องให้หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบพิจารณาอนุญาต และเขียนแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดสิริมงคล

3.2.2 ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ด าเนินการน าข้อมูลเผยแพร่ตามค าขอเผยแพร่
ข้อมูล 

๓.๒.3 แจ้งผลการน าขึ้นเผยแพร่ให้เจ้าของข้อมูลทราบ 

๔. การตรวจสอบและติดตาม 
    ๔.๑ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ (Web Master) 
    ๔.๒ ผู้รับผิดชอบ (Web Master) จะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

อยู่เสมอ 
    ๔.๓ ผู้รับผิดชอบ (Web Master) จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  

ทั้งนี้ ให้ผู้รับผิดชอบ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

ประกาศ  ณ   วันที่   1   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  (นางกฤษณา  เกลียววงศ)
   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 




