
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
เร่ือง มาตรการ ระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

.................................................................... 
 

 เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบว่าด้วย
การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540 เป็นไปอย่างถูกต้อง และเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้โดยสะดวก รวดเร็ว และข้อมูล ข่าวสาร 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเช่ือถือ เป็นปัจจุบัน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
จึงได้ก าหนดมาตรการ กลไล และแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
 1. ประเภทข้อมูลท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 
     1.1 ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
     1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     1.3 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
     1.4 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
     1.5 ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 
     1.6 การน าเสนอข้อมูลทางวิชาการ 
     1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
     1.8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล  
     1.9 มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     1.10 ข้อมูลการให้บริการต่างๆของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
 2. ข้อมูลสามารถเผยแพร่บนช่องทางอื่นๆ เช่น 
     - LINE 
     - Facebook 
 3. ข้อมูลท่ีไม่สามารถเปิดเผยได้ คือ ข้อมูลในมาตรา 14 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ. 2540 
 4. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ มีข้ันตอนดังนี้ 

    4.1 เจ้าของเรื่องเสนอบันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ านเว็บไซต์ต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

    4.2 เมื่อได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ให้น าบันทึกข้อความแนบกับ
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2  
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    4.3 ผู้ดูแลเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตรวจสอบ
ความถูกต้องและด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 5. กลุ่มงานและผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์   

    5.1 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และปรับปรุงข้อมูล 
ให้เป็นปัจจุบันโดยนางสาววิภารัตน์  กองมะเริง พนักงานราชการ เป็นผู้ปรับปรุงข้อมูล 

    5.2 งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ส่ือสังคมออนไลน์  
    5.3 ทุกกลุ่มงานภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีหน้าท่ีสนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่  

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับการเผยแพร่ผ่านช่องทางท่ีรับผิดชอบ 
รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

6. การก ากับ ติดตาม การเผยแพร่ข้อมูล 
    ให้ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ก ากับ ติดตาม ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  

ให้เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน และความเหมาะสมในการเผยแพร่ข้อมูล 
  

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน  
 

ประกาศ ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565 
 
 
 

 
(นายสุชน วิเชียรสรรค์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
เรื่อง มาตรการ ระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2   

แผนภาพขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เจ้าของเรื่อง 

เสนอบันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 
หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบ 

 

น าบันทึกข้อความแนบกับแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 
ให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ด าเนินการ 

พิจารณาอนุมัติการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

 

เจ้าของเรื่อง 

 

ผู้ดูแลเว็บไซต์ 

ผู้ดูแลเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ตรวจสอบความถูกต้องและด าเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

 
ช่ือหน่วยงาน :   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
วัน/เดือน/ปี : ........................................................................................................... 

  หัวข้อ: ..................................................................................................................... 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

  หนังสือราชการ 
           ประกาศ/ค าส่ัง 
           ประชาสัมพันธ์ 
           ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง 
           ดาวน์โหลดเอกสาร 
           อื่นๆ...................................................................................................................................... 
  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผูรั้บรอง 
 
 
 

 

(........................................................) (.........................................................) 
ต าแหน่ง .................................................. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่ม................................ 

วันที่..........เดือน................. พ.ศ. ……………..   วันที.่..........เดือน.................พ.ศ. …..…….. 
  
                        ผู้รับเรื่อง                                                         ผู้รับรองอนุมัติ 

 
                                        
          ลงชือ่.........................................................                               ลงชื่อ.........................................................   
                   ( นางสาววิภารัตน์ กองมะเรงิ )                                               (...........................................) 
               วันที.่...........เดือน................พ.ศ……...…                                 วันที่............เดือน................พ.ศ.……...… 
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