ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะบนเว็บไซต์
.............................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ เพื่อเป็นช่องทาง
ในการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างตรงไป ตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และสามารถ
ตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานได้ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต่อสาธารณะเป็นไปด้วยความถูกต้อง
ทันสมัย เหมาะสม และเชื่อถือได้ ตลอดจนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
โดยมีข้อกาหนด ดังนี้
๑.ลักษณะ/ประเภทข้อมูล มีลักษณะ ดังนี้
๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และโรงเรียน
๑.๒ นโยบาย และยุทธศาสตร์การศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒
๑.๓ การขยายผลและพัฒนาเนื้อหาสาระ นโยบาย แผนงาน แนวคิด กิจกรรม โครงการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ และโรงเรียนในสังกัด
๑.๔ การขับเคลื่อนประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพของผลผลิตสู่สาธารณชน
๑.๕ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง
๑.๖ ข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้าง ภารกิจ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒
๑.๗ แผนปฏิบัติการประจาปี และการติดตามผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
๑.๘ มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล
๑.๙ มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๑๐ ผลสาเร็จจากการดาเนินงาน
๑.๑๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ใหม่ ๆ
๑.๑๒ ข้อมูลผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒
๑.๑๓ คู่มือการดาเนินงาน
๑.๑๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
๑.๑๕ นวัตกรรมทางการศึกษา
๑.๑๖ ข้อมูลบุคคล/หน่วยงาน ต้นแบบที่ประสบผลสาเร็จ
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๒. วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๒.๑ วิธีการเผยแพร่/ขั้นตอน (การขยายผลและพัฒนาเนื้อหาสาระ นโยบาย แผนงาน แนวคิด
กิจกรรม โครงการ และผลสาเร็จจากการดาเนินงาน)

วางแผน

ถ่ายภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. วางแผนการถ่ายภาพกิจกรรม/ประชุม
จากโครงการต่าง ๆ
๒. ดาเนินการถ่ายภาพ และคัดเลือกภาพกิจกรรม
ที่จะนาขึ้นแสดงบนเว็บไซด์

คัดเลือกภาพ

เขียนข่าว

๓. ดาเนินการเขียนบรรยายภาพกิจกรรม

อัพโหลดข้อมูล
เผยแพร่

๔. อัพโหลดข้อมูล และภาพถ่ายเข้าสู่ระบบ
เว็บไซต์ สพป.จันทบุรี เขต ๒
(www.chan2.go.th)

ประเมินผล

๕. ประเมินผลการเผยแพร่
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2.2 วิธีการเผยแพร่/ขั้นตอน (กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้าง ภารกิจ แผนปฏิบัติการประจาปี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ใหม่ ๆ มาตรฐานหรือคู่มือการ
ปฏิบัติงานส่วนบุคคล การจัดเก็บข้อมูลออนไลน์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 นวัตกรรม
ทางการศึกษาและข้อมูลบุคคล/หน่วยงาน ต้นแบบที่ประสบผลสาเร็จ)

วางแผน
ข้อมูล

รวบรวมข้อมูล

นาเสนอ
เพื่อพิจารณา
ดาเนินการ
เผยแพร่บนเว็บไซต์

ประเมินผล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. วางแผนวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่

2. จัดหา

3. รวบรวมข้อมูล

4. นาเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
-กรณีแก้ไข ให้ดาเนินการปรับใหม่
-กรณีไม่แก้ ให้ดาเนินการต่อไป
5. ดาเนินการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

6. ประเมินผลการเผยแพร่
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2.3 หน้าที่และความรับผิดชอบ
2.3.1 ผู้ที่ทาหน้าทีใ่ ห้คาปรึกษา ดูแล ตรวจสอบ เว็บไซต์หลักของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประกอบด้วย
1. น.ส.รัตนา อยู่สวัสดิ์
ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2
2. นายภิญโญ อิ่มอุไร
รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2
3. นายภาณพ แจ้งพลอย
รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2
4. นายชนะศักดิ์ ทันธิมา
รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2
2.3.2 ผู้ที่ทาหน้าทีป่ รับปรุง แก้ไข หน้าเว็บไซต์หลักของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประกอบด้วย
1. นางศัณศณี ประดิษฐศิลป์ นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
2. น.ส.สุชาดา เพ็ญวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
3. น.ส.สุภาพร ทองแก้ว
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
2.3.3 ผู้ที่ทาหน้าทีใ่ ห้คาปรึกษา ดูแล ตรวจสอบ เว็บไซต์กลุ่ม/หน่วยฯ
ประกอบด้วย
1. นางดารณี คาภาพันธ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
2. นางสุภาภรณ์ อุ้ยนอง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ
3. นางใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
4. น.ส.อรสา สมัครสมาน ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
5. นางกาญจนา นิยมนา ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
6. น.ส.ดรุณี วัฒฐานะ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
7. น.ส.นันทวรรณ ศศินิมิต ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
8. น.ส.สุชาดา เพ็ญวงษ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9. น.ส.นฤณี อ่อนวงษ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
10. นายนาวี แหล่งสิน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
2.3.4 ผู้ที่ทาหน้าที่ปรับปรุง แก้ไข หน้าเว็บไซต์กลุ่ม/หน่วยฯ ประกอบด้วย
1. น.ส.ลาใย ป้องหมู่
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
2. น.ส.ศิริพร ระโหฐาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
3. น.ส.เมธาพร มุสิกวรรณ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
4. น.ส.นฤมล พร้อมพงศทร นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
5. น.ส.พรทิพา ภูเลื่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
6. นางกันญา ลือพงษ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
7. นายลอย เต่าทอง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
8. น.ส.อารยา ศรีพญา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ

