
 
ประกาศโรงเรยีนไหลห่นิวทิยา 

เรื่อง มาตรการเผยแพรข่้อมลูต่อสาธารณะ 
………………………………………………… 

 เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนไหล่หินวิทยา ต่อสาธารณะเป็นไปด้วยความถูกต้อง  
ชัดเจนครบถ้วน เหมาะสม ทันสมัย และเชื่อถือได้ สอดคลองกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ ก าหนดให้หวยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนตรวจ
เข้าดูได้ และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มาตร๔ (๔) การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสาธารณะ ที่หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือครอบครองในรูปแบบและช่องทาง
ดิจทิัล เพ่ือไห้ประชาเข้าถึงได้โดยสะดาก 
 โรงเรียนไหล่หินวิทยา จึงก าหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 
ไหล่หินวิทยา ดังนี้ 
 ๑. ลักษณะ / ประเภทของข้อมูลที่เผยแพร่ 
  ๑.๑ ข้อมูลหน่วยงาน ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง หน่วยงาน 
ท าเนียบผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ อ านาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน 
โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ค ารับรอง รายงานผลการปฏิบัติ ราชการ รายละเอียดช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
  ๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบ ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่าง ชัดเจน 
  ๑.๓ ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไปภาพกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน รวมถึงข่าวประกาศของ 
หน่วยงาน เช่น การรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๑.๔ ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ  
 ๒. วิธีการ ขั้นตอน และผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูล 
  ๒.๑ การจัดเตรียมข้อมูลก่อนเผยแพร ่
   ๒.๑.๑ หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล ต้องจัดท า ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้   
ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
   ๒.๑.๒ หน่วยงานที่จะน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ จัดท าบันทึกเสนอขอความเห็นชอบ  
จากผู้อ านวยการโรงเรียนไหล่หินวิทยา 
  ๒.๒ การเผยแพร่ข้อมูล 
   ๒.๒.๑ ผู้ที่รับผิดชอบ 



นางรัตนา ค าตาบุตร มีหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ โรงเรียนไหล่หินวิทยา มีขั้นตอนในการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
    ๑) เจ้าของข้อมูลน าส่งข้อมูลข่าวสารพร้อมแบบฟอร์ม การขอเผยแพร่  
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนไหล่หินวิทยา ส่งมาที่งานประชาสัมพันธ์ หลังจากได้รับความเห็นชอบจาก 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว 
    ๒) ผู้อ านวยการโรงเรียน แต่งตั้ง/มอบหมาย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแล 
บริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) 
    ๓) เจ้ าหน้ าที่ ดู แล  บริหารจัดการ เว็ บ ไซต์  ( Web Master)  พิจารณา  
ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานน าส่ง โดยค านึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งระบุแหล่งที่มา  
หรือเจ้าของข้อมูลตามแบบฟอร์ม 
    ๔) เจ้าหน้าที่ดูแล บริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) เสนอข้อมูลให้ 
หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์พิจารณา โดยค านึงถึงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ มาตรา ๙ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด 
     -  กรณีอนุญาต หัวหน้ากลุ่ มงานฯ มอบหมายเจ้ าหน้าที่ ดูแล  
บริหารจัดการ เว็บไซต์ (Web Master) ด าเนินการน าข้อมูล ข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง และประสาน 
แจ้งกลับไปยัง เจ้าของข้อมูล ข่าวสารนั้น และเผยแพร่ข้อมูลภายใน 5 วัน 
     - กรณีไม่อนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแล บริหาร
จัดการเว็บไซต์ (Web Master) ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูล ข่าวสารนั้น พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล  
เพ่ือให้ ด าเนินการปรับปรุง 
   ๒.๒.๒. การออกแบบเว็บไซต์ 
 หน่วยงานต้องค านึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่มีความหลากหลาย ควรออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาด
หน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์พกพาที่มีขนาดหน้าจอ แตกต่างกัน รวมถึง สมาร์ทโฟนรุ่นต่าง ๆ 
ทั้งนี้ ข้อความและรูปภาพประกอบจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจ า เป็นต้องน ามาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มา 
ของข้อมูลเพื่ออ้างอิงท้ายประกอบรายละเอียด 
   ๒.๒.๓ การเข้าถึงเว็บไซต์ของประชาชน 
 หน่วยงานต้องค านึงถึงเวอร์ชั่นขั้นต่ าของบราวเซอร์ที่รองรับการแสดงผล หรือ การท างานที่สมบูรณ์ 
ของโปรแกรมท่ีใช้ในการดูเอกสารบนเว็บไซต์  
 ๓. กลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
  ๓.๑ หน่วยงานก าหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแล บริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master)  
อย่างน้อย ๒ คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกัน 
  ๓.๒ เจ้าหน้าที่ ดูแล บริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบัน 
ของข้อมูลทุกรายการที่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบข้อผิดพลาดให้ด าเนินการแก้ไขทันที  



พร้อมทั้ง รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหากพบว่ามีรายการใดครบระยะเวลาการเผยแพร่ตามที่ก า หนด  
ให้น ารายการนั้นลงจากเว็บไซต์ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
  ๓.๓ เจ้าหน้าที่ ดูแล บริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันไม่ให้  
เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
  
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    
   ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

               
         (นายพรศิลป์ สิงห์ทอง) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนไหล่หินวิทยา 


