ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
เรื่อง มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
----------------------------------------สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้กาหนดมาตรการในการดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ เพื่อเป็นแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน หรือผู้ มีส่ว นได้ส่ว นเสี ย เพื่อ ให้เ กิด การบริ หารกิจการบ้านเมือ งที่ ดี เป็ น
ประโยชน์สุขของประชาชน และเกิดความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติงาน
สาหรับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูล และผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน สาหรับการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้เป็นรูปแบบและทิศทางเดียวกัน โดยมี
ลักษณะข้อมูลดังนี้
ประเภทข้อมูล หมายถึง ข้อมูลที่แบ่งตามลักษณะการจัดเก็บในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการแบ่ง
ข้อมูลตามลักษณะข้อมูลตามชนิดและนามสกุลของข้อมูลซึ่งประกอบด้วย
1. ข้อมูลตัวอักษร เช่น ตัวหนังสือ ตัวเลข และสัญลักษณ์ ข้อมูลประเภทนี้มักมีนามสกุลต่อท้ายชื่อ
ไฟล์เป็น .txt และ .doc
2. ข้อมูลภาพ เช่นภาพกราฟิกต่าง ๆ และภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัล ข้อมูลประเภทนี้มักมีนามสกุล
ต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น .bmp .gif และ .jpg
3. ข้อมูลเสียง เช่น เสียงพูด เสียงดนตรี และเสียงเพลง ข้อมูลประเภทนี้มักมีนามสกุลต่อท้ายชื่อไฟล์
เป็น .wav .mp3 และ .au
4. ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว เช่น ภาพเคลื่อนไหว ภาพมิวสิกวีดีโอ ภาพยนตร์ คลิปวิดีโอ ข้อมูลประเภท
นี้มักมีนามสกุลต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น .avi
ประเภทของสารสนเทศ หมายถึง สารสนเทศ (Information) คือ สิ่งที่ได้จากการประมวลผลของ
ข้อมูล เพื่อให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ ในด้านการวางแผน การพัฒนา การควบคุม และการตัดสินใจ การแบ่ง
สารสนเทศสามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ เช่น
1. การแบ่งสารสนเทศตามหลักแห่งคุณภาพ ได้แก่ สารสนเทศแข็งและสารสนเทศอ่อน
2. การแบ่งสารสนเทศตามแหล่งกาเนิด ได้แก่ สารสนเทศภายในองค์กรและสารสนเทศภายนอก
องค์กร
3. การแบ่งสารสนเทศตามสาขาความรู้ ได้แก่ สารสนเทศสาขามนุษยศาสตร์ สารสนเทศสาขา
สังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสารสนเทศสาขาอื่น ๆ
4. การแบ่ง ตามการน าสารสนเทศไปใช้ง าน ได้แก่ สารสนเทศด้านข้อ มูลนักเรีย นรายบุคคล
สารสนเทศด้านข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา และสารสนเทศด้านครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น
5. การแบ่งตามการใช้และการถ่ายทอดสารสนเทศ ได้แก่ สารสนเทศที่เน้นวิชาการ สารสนเทศที่เน้น
เทคนิค สารสนเทศที่เน้นบุคคล และสารสนเทศที่เน้นการปฏิบัติ
/ 6. การแบ่ง . . .

-26. การแบ่งตามขั้นตอนของการพัฒนาสารสนเทศ ได้แก่ สารสนเทศระยะแรกเริ่มและสารสนเทศ
ระยะยาว
7. การแบ่งสารสนเทศตามวิธีการผลิตและการจัดทา ได้แก่ สารสนเทศต้นแบบและสารสนเทศ
ปรุงแต่ง
8. การแบ่งสารสนเทศตามรูปแบบที่นาเสนอ ได้แก่ สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นเสียง สารสนเทศ ที่มี
ลักษณะเป็นข้อความ สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นโสตทัศนวัสดุ และสารสนเทศที่มีลักษณะเป็นอิเล็กทรอนิกส์
9. การแบ่งสารสนเทศตามสภาพความต้องการที่จัดทาขึ้น ได้แก่ สารสนเทศที่ทาประจาสารสนเทศที่
ต้องทาตามกฎหมาย และสารสนเทศที่ได้รับหมอบหมายให้จัดทาขึ้นโดยเฉพาะ
ขั้นตอนการดาเนินการเผยแพร่ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าหน่วยงานของแต่ละหน่วยงาน
ภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ทาหน้าที่จัดเตรียมเอกสารและตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ของข้อมูล กรอกแบบแบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ คาพร้อมทั้งลง
ลายมือ ชื่อในฐานะผู้รับผิดชอบ (ผู้รายงาน)
ขั้นตอนที่ 2 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลอนุมัติ
การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารพร้ อ มลงลายมื อ ชื่ อ ในฐานะผู้ อ นุ มั ติ รั บ รองให้ มี ก ารน าข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วเผยแพร่
บนหน้าเว็บของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้
ขั้นตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบในการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บจะทาการตรวจทานความครบถ้วน และ
สมบูรณ์ของข้อมูลก่อนจะนาขึ้นเพื่อเผยแพร่ โดยใช้รหัสผ่านตามสิทธิ์ผู้ใช้งานที่ กาหนด ระบุชื่อผู้ใช้งาน (Username)
และรหัสผ่านผู้ใช้งาน (Password) เข้าสู่ระบบ แล้วดาเนินการบันทึกนาข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการเผยแพร่บนหน้าเว็บ
ของงานที่ตนเองรับผิดชอบ
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

วัน/เดือน/ปี : .............................................................
เรื่อง
เรียน

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ สพป.มหาสารคาม เขต 1
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ด้วย (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................................
สังกัด.................................................................................................เบอร์ติดต่อกลับ...................................
มีความประสงค์จะขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ในหัวข้อ
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง Tor / สรุปผลการดาเนินงานประจาเดือน / ราคากลาง
 โครงการประจาปี
 เผยแพร่ Banner / ภาพประชาสัมพันธ์
 เอกสารเผยแพร่ / วารสาร  ข่าวประจาวัน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สถานการณ์ประจาวัน
 อื่น ๆ(โปรดระบุ)............................................................................................................................
ชื่อเรื่อง..................................................................................................................................................................
โดยทั้งนี้ ได้ส่งไฟล์ข้อมูล
 ด้วยตนเอง
 อีเมล (ict2015.mk1@gmail.com

 DVD / CD จานวน....... แผ่น
 อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................
ซึ่งประกอบด้วย ดิจิตอลไฟล์ จานวน......................ไฟล์ ได้แก่
( ) Ms-word (.doc) ( ) Ms-Excel (.xls) ( ) Ms- PowerPoint (.ppt)
( ) Adobe Acrobat (.pdf) ( ) ไฟล์ภาพความกว้างขนาด 1024 pixel (.jpg , .gif) ( ) อื่นๆ
(หมายเหตุ :: เอกสารที่เป็นข้อความกรุณาพิมพ์ ส่งแนบมาด้วย
ทางเบอร์โทรศัพท์ 043-722990 คุณสัญชัย และคุณสุมิตตรา โทรสาร 043-711102 )

ข้อความทั้งหมดนี้ได้ดาเนินการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องและสามารถเผยแพร่ได้

ลงชื่อ.................................................... ผู้แจ้งความประสงค์ ลงชื่อ.................................................... ผู้บังคับบัญชา
(………………..……………………………..)
(……………………………………………..)
ตาแหน่ง.....................................................
ตาแหน่ง.....................................................
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

เรียน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ........................................................ (หัวหน้ากลุ่มงาน)
(…………………………………………………..)
⃝ อนุญาต
⃝ ไม่อนุญาต
เริ่ม :
ลงชื่อ......................................................
เสร็จ :
(…………………………………………………..)

ลงชื่อ................................................ (ผู้ดาเนินการ)
(………………………….…………………..)

