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  ๒.๑ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล น าส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ 
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยระบุชื่อ ต าแหน่ง หน่วยงาน 
และข้อมูลการติดต่อกลับอย่างชัดเจน 
  ๒.๒ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ด าเนินการอนุมัติ/อนุญาตให้น าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
ในเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
(Web Master) ซึ่งได้รับสิทธิเข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ด าเนินการน าข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่
ถูกต้อง ระบุแหล่งที่มาระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภทไฟล์ 
ขนาดไฟล์ และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น 
  ๒.๓ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูล (น า
ออกเมื่อครบเวลา) และความครบถ้วนตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ  (Government Website 
Standard Version ๒.๐) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่คณะกรรมการข้อมูล
ของราชการก าหนด ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
  ๒.๔ จัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๒.๕ การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต์ ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทาง
อินเตอร์เน็ต (Cyber Security) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรการรักษา
ความมั่นคงและปลอดภัยส าหรับเว็บไซต์ (Website Security Standard) ประกาศโดยส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาทิ การติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (CA) และใช้ HTTPS 
(Hypertext Transfer Protocol Secure) ช่วยรักษาความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้และเก็บข้อมูลไว้เป็น
ความลับระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับเว็บไซต์ที่มีบริการรับข้อมูล การใช้ Software หรือ Hardware 
ป้องกันการบุกรุกโจมตี (Firewall)  
  ๒.๖ ข้อมูลข่าวสารต้องใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกต้องและมีความเหมาะสม ไม่
ขัดต่อกฎหมาย 

 ๓. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2  ดังนี้ 
  ๓.๑ หัวหน้าหนว่ยงานแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
  ๓.๒ การน าเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน ระบุแหล่งที่มาหรือ
เจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์ โดยมีล าดับการ
ปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้ 
   ๓.๒.๑ เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้หัวหน้า
กลุ่มงานที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์พิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ 
   ๓.๒.๒ แจ้งผลการน าขึ้นเผยแพร่ให้เจ้าของข้อมูลทราบ 

 ๔. การตรวจสอบและติดตาม 
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  ๔.๑ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ (Web Master) 
  ๔.๒ ผู้รับผิดชอบ (Web Master) จะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อยู่เสมอ 
  ๔.๓ ผู้รับผิดชอบ (Web Master) จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  
 5. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
  เพ่ือให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการับรู้  ตรวจสอบ ตัดสินใจและร่วมพัฒนา
โรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ก าหนดแนวทางให้ส่วนราชการด าเนินการ ดังนี้ 
  5.1 วิเคราะห์ ทบทวนผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่าน
มาให้สอดคล้องกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
  5.2 จัดให้มีช่องหรือกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งด าเนินการ
ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และรายงานสรุปผลความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบการ
พิจารณาจัดท าโครงการ  
  5.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลการด าเนินการรวมถึงแผนงาน/โครงการ ให้
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและมีส่วนร่วมตรวจสอบและติดตาม 
 6. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  เพ่ือให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการ
แข่งขันกันอย่างเป็นธรรม จึงให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  6.1  จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีและประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือ
ส่วนราชการ 
  6.2 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
และติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
     6.3 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาทั้งประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
  6.4 จัดท ารายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2460 ที่ก าหนดรายละเอียดอย่างเคร่งครัด 
 7. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
               เพ่ือให้การจัดการเร่องร้องเรียนการทุจริตของส่วนราชการมีแนวทางการด าเนินการจัดการเรื่อง
รอ้งเรียนที่ชัดเจน จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 
              7.1 ก าหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่ผู้ ร้องเรียนสามารถเข้าถึงได้สะดวกโดยให้
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนให้ทราบโดยทั่วถึง 
              7.2 การพิจารณาร้องเรียนการทุจริต ต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
                      7.2.1 เรื่องที่น ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ไม่ปฏิบัติ ละเว้นการปฏิบัติหรือเลือกปฏิบัติ ประกอบด้วยการใช้ดุลยพินิจโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย กระท าการทุจริตต่อหน้าทีร่าชการ การปฏิบัติหน้าที่ที่ล่าช้าเกินสมควร 
       7.2.2 เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหาย
แก่บุคคลและขาดหลักฐานที่ชัดเจน 
   7.2.3 การร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน
ชัดเจน 
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