
 

 
 
 
 

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  
เรื่อง มาตรการดําเนินการเพือ่การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเวบ็ไซตของ 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
.................................................... 

  เพื่อใหการดําเนินการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๙ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ           
พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) และระเบียบกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ ตลอดจนเพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ สามารถเผยแพร ขอมูลขาวสาร  
ผานระบบเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารไดอยางเปนระบบ จึงกําหนดมาตรการดําเนินการในเรื่องดังกลาว
ดังรายละเอียดตอไปนี ้

๑. ขาวภายในองคกร หมายถึง รายละเอียดเนื้อหาหรือประมวลภาพกิจกรรมการดําเนินงานหรือ การ
ปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ตามภารกิจหนวยงาน  

๒. ขาวรับสมัคร หมายถึง รายละเอียดเนื้อหาหลักเกณฑการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเขารับ
ราชการ หรือหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ หรือการจางเหมาบริการ
เกี่ยวกับพนักงานจางเหมา อาทิเชน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว 
ประกาศจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประกาศรายซื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรพนักงาน 
ราชการทั่วไป ประกาศการขึ้นทะเบียนและยกเลิกบัญชีผูไดรับการคัดเลือก เปนตน 

๓. ขาวจัดซื้อจัดจาง หมายถึง รายละเอียดเนื้อหาการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานัก 
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ อาทิเขน ประกาศการจัดซื้อจัดจาง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง ตารางแสดง
วงเงินงบประมาณโครงการจัดซือ้จัดจาง ประกาศขายทอดตลาด เปนตน 

กลุมงานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  ใหผูรับผิดขอบหรือผูดําเนินการ
เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของหนวยงาน จะตองดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติการเผยแพรขอมูล
ขาวสารผานระบบเผยแพรประซาสัมพันธ มีรายละเอียดดังนี ้

๑. ขั้นตอนการดาํเนนิการเผยแพรขอมลูขาวสาร 
ขั้นตอนที่ ๑ ผูรับผิดชอบที่ไดรับการแตงตั้งจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 

จัดเตรียมและคัดเลือกเนื้อหาขาวสารและรูปภาพประกอบ ตามแบบฟอรมการเผยแพรขอมูลขาวสาร พรอมทั้ง  
ลงลายมือซื่อในฐานะผูรับผิดชอบ (ผูรายงาน) 

ขั้นตอนที่ ๒ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ / ผูอํานวยการกลุม / 
ผูอํานวยการหนวย ตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหาขาวสาร และอนุมิติ การเผยแพรขอมูลขาวสารพรอมลงลายมือ
ซื่อในฐานะผูอนุมัติรับรอง 

ขั้นตอนที่ ๓ ผูรับผิดชอบเขาใชงานผานงานประชาสัมพันธหนาเว็บไซตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๙ www.secondary29.go.th โดยใชรหัสผานตามสิทธิ์ผูใชงานที่ไดรับจากกลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กําหนด ระบุชื่อผูใชงาน (Username) และรหัสผาน
ผูใชงาน (Password) เขาสูระบบ แลวดําเนินการบันทึก รายละเอียดเนื้อหาขาวสารที่ตองการเผยแพรพรอมทั้ง
รูปภาพประกอบ 

/ขั้นตอนที่ ๔... 
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 ขั้นตอนที่ ๔ ผูรับผิดชอบดําเนินการรวบรวมขอมูลและสรุปผลรายงานการเผยแพรขอมูล ขาวสารผาน

ระบบเผยแพรประชาสัมพันธและองคความรูของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เปนรายเดือน

และรายป เพื่อนําเสนอ ตอผูบังคับบัญชารับทราบตอไป 

๒. แผนภาพขั้นตอนการดาํเนนิการเผยแพรขอมูลขาวสาร 

แผนภาพกระบวนการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓. ขอปฏิบัติการเผยแพรขาวสารผานระบบเผยแพรประชาสัมพันธ 
๑. การจัดเตรียมขอมูลขาวสาร ควรจัดเตรียมใหสอดคลองกับแบบฟอรมการเผยแพรขอมูลขาวสาร 

ตามทีก่ลุมอํานวยการกําหนด 
๒. การเผยแพรขอมูลขาวสารของกลุมงานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ จะตอง

ไดรับการอนุมัติรับรองจากรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา / ผูอํานวยการกลุม / ผูอํานวยการหนวยทุกครั้ง 
๓. เมื่อไดรับการอนุมัติรับรองจากรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา / ผูอํานวยการกลุม / 

ผูอํานวยการหนวย ใหดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  
๔. ควรเลือกใชคําอธิบาย/คําบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกตองและมีความเหมาะสม และควรระมัดระวัง/

หลีกเลี่ยงการเผยแพรขอมูลขาวสารโดยเฉพาะประเด็นที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงในสังคมและ ความมั่นคง
ภายในประเทศ 

๕. ขอความและรูปภาพประกอบที่นํามาใชจะตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ หากจําเปนตองนํามาเผยแพรให 
ระบุแหลงที่มาขอมูลอางอิงแนบทายประกอบรายละเอียดขาว 

/๖. จะตองปฏิบัติ... 

ผูรับผิดชอบของหนวยงาน 
จัดเตรียมและคัดเลือกเนื้อหาขาว 

และสรุปรูปภาพ 

ตรวจสอบ และ

อนุมัติ 
รอง ผอ. / ผอ.กลุม / ผอ.

ผูรับผิดชอบของหนวยงาน 

ผูรับผิดชอบหนวยงาน 
เขาสูระบบจัดการเนื้อหา 

แลวทําการบันทึกเนื้อหาขาวที่จะ

เผยแพรพรอมทั้งภาพประกอบ 

นําเสนอตอผูบริหารเทคโนโลยี 

สาระสนเทศระดับสูง ผูรับผิดชอบหนวยงาน 

ไมอนุมัต ิ

อนุมัต ิ
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๖. จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ และพระราชบัญญัติวา            
ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๔๔๐ อยางเครงครัด เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย  
และลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

๔. แบบฟอรมการเผยแพรขาวสาร  
แบบฟอรมการขอเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร เปนแบบฟอรมที่จัดทําขึ้นเพื่อให ผูรับผิดชอบ

ของหนวยงานในสังกัดจัดเตรียมรายละเอียดเนื้อหาขาวสารผานระบบเผยแพร ประชาสัมพันธใหถือปฏิบัติเปน
รูปแบบเดียวกัน จะตองมีลงลายมือชื่อ ผูรับผิดชอบ (ผูรายงาน) และผูอนุมัติรับรองเปนผูบังคับบัญชาในแตละ 
กลุมงานเพื่อรับรองวาขอมูลขาวสารดังกลาวเปนขาวสารท่ีไดรับการอนุมัติรับรองจากผูบังคับบัญชาในแตละกลุมงาน 
ทําใหขอมูลขาวสารมีความนาเชื่อถือ ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ และปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอยางเครงครัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/คําอธิบาย... 
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คําอธิบายแบบฟอรม 

หวัขอ คําอธิบาย 
หนวยงาน หนวยงานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
วัน/เดือน/ป วัน เดือน ป ที่ Upload ผานเว็บไซตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
หมวดหมู สามารถเลือกหมวดหมูของขาวสารไดทั้งหมด ๓ หมวด ดังนี้ 

- ขาวภายในองคกร 
- ขาวรับสมัคร 
- ขาวจัดซื้อจัดจาง 
สามารถคัดเลือกและระบุหมวดหมูของขาวสารเพียงหมวดหมูเดียวเทานั้น 

หัวขอขาว กําหนดหัวขอขาวใหมีใจความสําคัญที่มาจากเนื้อหาขาวสารและตองมีความยาว  
ไมเกิน ๒ บรรทัด 

รายละเอียดขาว ตองมีความยาวไมเกิน ๘ บรรทัด และเลือกใชคําอธิบาย/คําบรรยายที่มีความกระซับ 
เขาใจงาย ตรงประเด็น และสะกดคําใหถูกตองตามอักขระวิธี 

ภาพปก ภาพปกเปนลักษณะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยขนาดภาพปกกําหนดไว คอื ขนาดภาพปก 
๕๑๒*๕๑๒ Pixel (ขนาดไฟลขอมูลภาพไม เกิน ๑ MB.) และรองรับรูปภาพที่มีไฟล
นามสกุลระบุเปน JPG เทานั้น 

ภาพประกอบ จํานวนภาพประกอบไมเกิน ๓ ภาพตอขาว , กําหนดใหไมขนาดใหญเกินไป                  
โดย ขนาดภาพประกอบที่ระบบกําหนดไว คือ ขนาดภาพประกอบ ๑๐๒๔*๗๖๘ Pixel 
(ขนาดไฟลขอมูลภาพไมเกิน ๑ MB.) และรองรับรูปภาพที่ไม ไฟลนามสกุลระบุเปน 
JPG เทานั้น 

Link ภายนอก สามารถระบุไดทั้ง Link ที่อยูในรายละเอียดขาวสาร และ YouTube Embedded 
Players เพือ่แสดง VDO YouTube บน Application 

หมายเหตุ ระบุรายละเอียดขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 
ผูรับผิดชอบ (ผูรายงาน) ระบุลงลายมือชื่อของผูรับผิดชอบที่ไดมอบหมายจากหนวยงาน 
ผูอนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือชื่อของหัวหนาหนวยงาน 
 
  จึงประกาศใหทราบทั่วกัน 
   
                                     ประกาศ ณ วันที ่ 2 ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
(นายพิทยา  ไชยมงคล) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ 


