
 
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี  

เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  
*********************************************  

เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ต่อสาธารณะเป็นไปด้วยความถูกต้อง  
ชัดเจน ครบถ้วน เหมาะสม ทันสมัย และเชื ่อถือได้ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ         
พ.ศ. 2540 มาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราช การไว้ให้ประชาชน         
ตรวจเข้าดูได้  และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 
มาตรา 4(4)  การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ ที ่หน่วยงานของรัฐจัดทำและครอบครองในรูปแบบ  
และช่องทางดิจิทัลเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก  

โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร จึงได้กำหนดมาตรการ และวิธีปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร      
บนเว็บไซต์  http://www.dongyenpit.ac.th ดังนี้  

1. ลักษณะ/ประเภทข้อมูล ที ่ต ้องการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ของ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
มีลักษณะ ดังนี้  
      1.1 ข้อมูลหน่วยงาน ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน  
ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ  
แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี คำรับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดช่องทาง 
การติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  

1.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน   
1.3 ข่ายประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทั ่วไป ภาพกิจกรรม เรื ่องแจ้งเตือน รวมถึงข่าวประกาศ        

ของหน่วยงาน เช่น การรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
    1.4 ข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ  
2. วิธีการ ขั้นตอน และผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูล  
    2.1 การจัดเตรียมข้อมูลก่อนเผยแพร่  

2.1.1 ผู ้ที ่ร ับผิดชอบข้อมูล ต้องจัดทำข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์         
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

2.1.2 ผู ้ที ่ร ับผิดชอบที่จะนำข้อมูลขึ ้นเผยแพร่ จัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบ        
จากผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 

 

http://www.dongyenpit.ac.th/


    2.2 การเผยแพร่ข้อมูล  
2.2.1 ผู้ที่รับผิดชอบ   
 กลุ ่มอำนวยการ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร มีหน้าที ่ดำเนินการ 

เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร มีข้ันตอนในการดำเนินการดังนี้  
1) เจ้าของข้อมูล นำส่งข้อมูล ข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนดงเย็น 

พิทยาคาร  ส่งมาที ่กลุ ่มอำนวยการ หลังจากได้รับความเห็นชอบจากผู ้อำนวยการ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
เรียบร้อยแล้ว 

2) ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ แต่งตั้ง/มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแล  บริหารจัดการเว็บไซต์  
(Web Master)  

3) เจ้าหน้าที่ดูแล บริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) พิจารณาข้อมูลข่าวสารที่  
หน่วยงานนำส่ง โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งระบุแหล่งที่มา หรือเจ้าของข้อมูล    
ตามแบบฟอร์ม  

4) เจ้าหน้าที่ดูแล บริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) เสนอข้อมูลให้หัวหน้ากลุ่มงานที่รบัผิดชอบดูแล    
เว็บไซต์พิจารณา โดยคำนึงถึงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 มาตรา 9 ทั้งนี้ 
ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด  
  - กรณีอนุญาต หัวหน้ากลุ ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าที ่ดูแล บริหารจัดการ เว็บไซต์ (Web Master) 
ดำเนินการนำข้อมูล ข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง และประสานแจ้งกลับไปยัง เจ้าของข้อมูล ข่าวสารนั้น 
และเผยแพร่ข้อมูลภายใน 2 วัน  
  - กรณีไม่อนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแล บริหารจัดการ เว็บไซต์ (web Master) 
ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูล ข่าวสารนั้น พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลเพื่อให้ดำเนินการ ปรับปรุง  

2.2.2 การออกแบบเว็บไซต์  
  หน ่ ว ย ง านต ้ อ ง ค ำน ึ ง ถ ึ ง ก า ร แสด งผลบนอ ุ ป ก รณ ์ ท ี ่ ม ี ค ว ามหล ากหลาย  

ควรออกแบบเว็บไซต์  ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ตั ้งแต่คอมพิวเตอร์พกพาที่มีขนาดหน้าจอ  
แตกต่างกัน รวมถึง สมาร์ทโพนรุ่นต่างๆ ทั้งนี้ ข้อความและรูปภาพประกอบจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจำเป็น  
ต้องนำมาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่ออ้างอิงท้ายประกอบรายละเอียด  

2.2.3 การเข้าถึงเว็บไซต์ของประชาชน  
 หน่วยงานต้องคำนึงถึงเวอร์ชันขั ้นต่ำของบราว์เชอร์ที ่รองรับการแสดงผลหรือการ 

ทำงานที่สมบูรณ์ของโปรแกรมท่ีใช้ในการดูเอกสารบนเว็บไซต์  
3. กลไกรกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง  
 3.1 หน่วยงานกำหนดเจ้าหน้าที ่ปฏิบัติหน้าที ่ด ูแล บริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master)  

อย่างน้อย 2 คน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกัน  
 
 



 3.2 เจ้าหน้าที่ดูแล บริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบัน 
ของข้อมูลทุกรายการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบข้อผิดพลาดให้ดำเนินการแก้ไขทันที พร้อมทั้ง 
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หากพบว่ามีรายการใดครบระยะเวลาการเผยแพร่ตามที่กำหนด ให้นำรายการนั้น 
ลงจากเว็บไซต์ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  

 3.3 เจ้าหน้าที่ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
ว ่าด้วยการกระทำความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด เพื ่อป้องกันไม่ให้                
เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565  
 

 

 

            (นายธวัชชัย  โสมาสวน) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 

 
 
 


