
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
เรื่อง  มาตรการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารบนเว็บไซต์ 

ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
---------------------------------------- 

 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก     
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2555 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่
กฎหมายก าหนด วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปหรือผู้รับบริการได้รับรู้ รับทราบถึงภารกิจนโยบาย 
กระบวนการ ด าเนินงานต่าง ๆ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อันจะเป็น  
การสร้างความเข้าใจอันดี แสดงความโปร่งใสและสุจริตตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนโยบายของรัฐบาล
ปัจจุบันและของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารบนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพื่อเป็น
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 หน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและสามารถตรวจสอบการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จึงได้ก าหนดมาตรการ และวิธี
ปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ที่ www.nptedu.go.th  หรือ www.esanpt1.go.th โดยประเภทข้อมูลข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่ต่อ
สาธารณะจะต้องมีลักษณะดังนี้ 
 1. ข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้าง ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 2. ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด 
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและสถานศึกษาในสังกัด 
  4. นโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา และภารกิจของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
 5. การขยายและพัฒนาเนื้อหาสาระ นโยบาย แผนงาน แนวคิด กิจกรรม โครงการของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 
 6. แผนปฏิบัติการประจ าปี และผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้งแผนอื่น ๆ 
ตลอดจนการรายงานที่เกี่ยวข้อง 
 7. การขับเคลื่อนประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพของผลผลิตต่อสาธารณะชน 
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 8. ข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 10. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล 
 11. มาตรฐานและข้ันตอนการให้บริการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 12. ผลส าเร็จจากการด าเนินงาน 
 13. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 14. การเก็บข้อมูลและการรายงานข้อมูลออนไลน์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 15. ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 16. ข้อมูลกิจกรรมการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
และสถานศึกษาในสังกัด 
 17. ข้อมูลประกาศต่าง ๆ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด 
 18. ข้อมูลนวัตกรรมทางการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
 19. ข้อมูลอื่น ๆ  ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและความ
มั่นคงของประเทศ 

  ประกาศ   ณ   วันที่   18     เดือน   ตุลาคม    พ.ศ.   2561 

             

                                                  
         (นายไพฑูรย์   อรุณศรีประดิษฐ์) 
           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ที่  448 / 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารบนเว็บไซต์ 
ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

---------------------------------------- 

 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก     
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2555 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่
กฎหมายก าหนด วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปหรือผู้รับบริการได้รับรู้ รับทราบถึงภารกิจนโยบาย 
กระบวนการ ด าเนินงานต่าง ๆ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อันจะเป็น  
การสร้างความเข้าใจอันดี แสดงความโปร่งใสและสุจริตตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนโยบายของรัฐบา ล
ปัจจุบันและของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และเพื่อให้การด าเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เสนอแนะ
แนวทางการด าเนินงาน ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรค ประกอบด้วย  
1.1 นายไพฑูรย์     อรุณศรีประดิษฐ์   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
               ประธานกรรมการ 
1.2 นายดุสิต        หังเสวก    ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
          รองประธานกรรมการ 
1.3 นางสมพร       เมืองแป้น    ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                   กรรมการ 
1.4 นายสุธี           เพิ่มพูนขันติสุข   ผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย์               กรรมการ 
1.5 นางพชรภรณ์   เอกสินธ์ุ    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
                                               รักษาการในต าแหนง่ผู้อ านวยการกลุม่อ านวยการ               กรรมการ 
1.6 นางพะเยาว์     เอี่ยมสะอาด       นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
       รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล       กรรมการ 
1.7 นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น    นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ 
       รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุม่ส่งเสรมิการจัดการศึกษา  กรรมการ 
1.8 นางมณฑา      ประเสริฐสม    นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพเิศษ 
       รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน      กรรมการ 
1.9 นางลาวัลย์      ศรีวิเศษ    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
                                               ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา    กรรมการ 
      / 1.10 นายจิรวิทย์... 
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1.10 นายจิรวิทย์   มาสิกะ              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน 
                                               ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดี                                 กรรมการ 
1.10 นางสาวอุษา  ใหญ่ไล้บาง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
      ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                               และการสือ่สาร                                กรรมการและเลขานุการ 
1.11 นางเบญญพฒัน์  สุอมรา    นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.12 นายหาญณรงค์   วิไลย            ลูกจ้างช่ัวคราว                               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนรายงานผลการด าเนินงาน  สรุปตามแบบสรุปในแต่ละเดือนรายงาน
กลุ่ม/หน่วย ประกอบด้วย 

2.1 ผู้ท าหน้าท่ีปรับปรุง แก้ไข ควบคุม ดูแลระบบเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 
2.1.1 นางสาวอุษา  ใหญ่ไล้บาง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
      ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                               และการสือ่สาร                                       ประธานกรรมการ 
2.1.2 นางเบญญพัฒน์  สุอมรา    นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ                                  กรรมการ 
2.1.3 นายหาญณรงค์   วิไลย           ลูกจ้างช่ัวคราว                                      กรรมการและเลขานุการ 

2.2 ผู้ท าหน้าท่ีเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
2.2.1 นางวิไล เรียนทพั    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  กลุ่มอ านวยการ                กรรมการ 
2.2.2 นางสมใจ กายเย็น    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  กลุ่มอ านวยการ                กรรมการ 
2.2.3 นางเบญญพัฒน์  สุอมรา    นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ    กลุ่มอ านวยการ                กรรมการ 
2.2.4 นางสาววิชุดา    ศรีสุวัฒนานันท์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กลุ่มนโยบายและแผน         กรรมการ 
2.2.5 นายปกรณ์       อรุณศรีประดิษฐ์ ลูกจ้างช่ัวคราว                   กลุ่มนโยบายและแผน        กรรมการ 
2.2.6 นายหาญณรงค์  วิไลย            ลูกจ้างช่ัวคราว          กลุ่มสง่เสรมิการศึกษาทางไกลฯ        กรรมการ 
2.2.7 นางธนาภา       สุขผล           เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กรรมการ 
2.2.8 นางสาวชลธิชา  อาภานุรักษ์    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   กลุ่มบริหารงานบุคคล        กรรมการ 
2.2.9 นายอธิพงษ์      รักคง            เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    กลุ่มบริหารงานบุคคล        กรรมการ 
2.2.10 นางลาวัลย์    ศรีวิเศษ         นักวิชาการศึกษาช านาญการ     กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ กรรมการ 
2.2.11 นางสาวบงกช ยิ้มหนองโพธ์ิ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ         กลุ่มนิเทศฯ                     กรรมการ 
2.2.12 นางสุนีย์       นิ่มคล้าย        เจ้าพนักงานธุรการ                 กลุ่มนิเทศฯ                    กรรมการ 
2.2.13 นางศิริพร      กู้วัฒนะ         นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
2.2.14 นางสาวณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน กลุม่สง่เสรมิการจัดการศึกษา กรรมการ 
2.2.15 นางมณฑา    ประเสริฐสม    นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
2.2.16 นายจิรวิทย์   มาสิกะ          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน      กลุ่มกฎหมายและคดี  กรรมการ 

/3. คณะกรรมการก ากับ... 
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3. คณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข่าวสาร  มีหน้าที่ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษา
แนะน า ตลอดจนการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ในการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ของแต่ละกลุ่ม/หน่วย ประกอบด้วย 
ภารกิจกลุ่มอ านวยการ 
3.1 นายดุสิต        หังเสวก    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   กรรมการ 
3.2 นางพชรภรณ์  เอกสินธ์ุ    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
                                               รักษาการในต าแหนง่ผู้อ านวยการกลุม่อ านวยการ               กรรมการ 
ภารกิจกลุ่มนโยบายและแผน 
3.3 นายดุสิต        หังเสวก    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   กรรมการ 
3.4 นางสมพร       เมืองแป้น          ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                 กรรมการ 
ภารกิจกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3.5 นายดุสิต        หังเสวก    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   กรรมการ 
3.6 นางสาวอุษา    ใหญ่ไล้บาง         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ 
      ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                               และการสือ่สาร                                                 กรรมการ 
ภารกิจกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
3.7 นายดุสิต        หังเสวก    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   กรรมการ 
3.8 นายสุธี          เพิ่มพูนขันติสุข    ผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย์               กรรมการ 
ภารกิจกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.9 นายดุสิต        หังเสวก    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   กรรมการ 
3.10 นางพะเยาว์  เอี่ยมสะอาด        นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
       รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล       กรรมการ 
ภารกิจกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.11 นายดุสิต        หังเสวก    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   กรรมการ 
3.12 นางลาวัลย์      ศรีวิเศษ    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
                                               ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา    กรรมการ 
ภารกิจกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
3.13 นายดุสิต        หังเสวก    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   กรรมการ 
3.14 นางสาวยุพา    ทรัพย์อุไรรัตน์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ                                     กรรมการ        
ภารกิจกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3.15 นายดุสิต        หังเสวก    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   กรรมการ 
3.16 นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น    นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ 
       รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุม่ส่งเสรมิการจัดการศึกษา  กรรมการ 
ภารกิจหน่วยตรวจสอบภายใน 
3.17 นายดุสิต        หังเสวก    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   กรรมการ 
3.18 นางมณฑา      ประเสริฐสม    นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพเิศษ 
       รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน      กรรมการ 
       /ภารกิจกลุ่มกฎหมาย... 
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ภารกิจกลุ่มกฎหมายและคดี 
3.19 นายดุสิต        หังเสวก    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   กรรมการ 
3.20 นายจิรวิทย์   มาสิกะ              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน 
                                               ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดี                                 กรรมการ 

4. คณะกรรมการสรุปรายงานผลการด าเนินงาน  มีหน้าที่จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานและการก ากับ
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ประกอบด้วย 
4.1 นายดุสิต        หังเสวก ผู้อ านวยการกลุม่นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ประธานกรรมการ 
4.2 นางพชรภรณ์   เอกสินธ์ุ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
                                            รักษาการในต าแหน่งผูอ้ านวยการกลุม่อ านวยการ                  กรรมการ 
4.3 นางสาวอุษา  ใหญ่ไล้บาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ 
   ปฏิบัติหน้าทีก่ลุม่สง่เสรมิการศึกษาทางไกลเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                                            และการสื่อสาร                                กรรมการและเลขานุการ 
4.4 นางเบญญพฒัน์  สุอมรา นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
4.5  นายหาญณรงค์   วิไลย         ลูกจ้างช่ัวคราว                                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รบัการแตง่ตั้ง ปฏิบัตหิน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมาย ใหเ้ป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มปีระสิทธิภาพ ส าเร็จลลุ่วงตามวัตถุประสงค์ 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

  สั่ง   ณ   วันที่  18  ตุลาคม   พ.ศ.  2561 

                 

    (นายไพฑูรย์  อรุณศรปีระดิษฐ)์ 
      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. ขั้นตอนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
    1.1 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
    1.2 แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ มหีน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูล 
    1.3 ช้ีแจงท าความเข้าใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในส านักงาน 
    1.4 ก าหนดเรื่องทีจ่ะเผยแพร่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 , กลุ่ม/หน่วย 
    1.5 บันทึกการขออนญุาตการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของแตล่ะกลุ่ม/หน่วย โดยเสนอผ่านรอง
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 / ผอ.กลุม่ /หน่วย เพื่ออนญุาตใหค้วามเห็นชอบ 
    1.6 การบันทึกขออนญุาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ได้รบัอนุญาตและความเห็นชอบแล้ว ส่งใหผู้้ทีม่ีหน้าที่ใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
    1.7 ผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ จัดท าระบบ รับเรื่อง เอกสารที่จะท าการเผยแพร่ 
    1.8 ผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ ด าเนินการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่ www.nptedu.go.th หรือ  www.esanpt1.go.th  ผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ 
รายงานผลการด าเนินการเผยแพร่ต่อผู้ดูแลรบัผิดชอบ 
    1.9 การก ากับ ติดตาม โดยรองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 / ผอ.กลุม่/หน่วย 

2. วิธีการเผยแพร่  ข้ันตอนการขยายผลและพฒันาเนื้อหาสาระนโยบาย แผนงาน แนวคิด กิจกรรม โครงการ
และผลส าเรจ็ของการด าเนินงาน 

 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

1. วางแผนการถ่ายภาพกิจกรรม/ประชุม จาก
โครงการ/งานต่าง ๆ 
2. ด าเนินการถ่ายภาพ และคัดเลือกภาพกจิกรรมที่จะ
น าเสนอแสดงบนเว็บไซต ์
3. ด าเนินการเขียนบรรยายภาพกิจกรรม 
4. โหลดข้อมูลและภาพถ่ายเข้าสูร่ะบบเว็บไซต์
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 
5. ประเมินการเผยแพร ่

วางแผน 

ถ่ายภาพ 

พิจารณาคัดเลือกภาพ 

เขียนร่างข่าว 

ตรวจสอบภาพ/เน้ือข่าว 

อัพโหลดข้อมูลเผยแพร่ 

วิธีการขั้นตอนและผูท้ี่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่อสาธารณะ 

ประเมินผล 

http://www.nptedu.go.th/
http://www.esanpt1.go.th/
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3. วิธีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ ภารกจิ แผนปฏิบัตกิารประจ าปีและ
แผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้ันตอน กฎระเบียบข้อบงัคับข้อมลูการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บข้อมูล online ฯลฯ 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

1. วางแผนวัตถุประสงค์ในการเผยแพร ่
2. จัดหาข้อมลู 
3. รวบรวมข้อมลู 
4. เสนอผู้บงัคับบญัชาเพื่อพจิารณา 
   - กรณีแก้ไข ให้ด าเนินการปรบัปรุงใหม่ 
   - กรณีไม่แก้ไข ให้ด าเนินการตอ่ไปได ้
5. ด าเนินการและเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ต่อไป 
6. ประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วางแผน 

แหล่งข้อมูล 

รวบรวมข้อมูล 

น าเสนอเพ่ือพิจารณา 

ด าเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 

ประเมินผล 



 
แบบฟอร์มการขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 
  แบบฟอร์มการขออนุมัตเิผยแพร่ข้อมลู  เป็นแบบฟอร์มที่จัดท าข้ึนเพื่อใหผู้้รับผิดชอบในการให้
ข้อมูลของแตล่ะงาน จัดเตรียมรายละเอียดเนื้อหาของข้อมูล เพื่อเผยแพรผ่่านเว็บไซตเ์ป็นรูปแบบเดียวกัน และ
จะต้องรับรองความถูกต้อง ครบถ้วนสมบรูณ์ และสามารถตดิตามตรวจสอบแหลง่ที่มาได้ ซึ่งเป็นความน่าเช่ือถือ
ของข้อมูลที่จะเผยแพร่ ก่อนส่งต่อให้กบัผู้ท าหน้าที่น าข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป 
 
ค าอธิบายแบบฟอร์มการเผยแพร่ข่าวสาร 
 
หน่วยงาน 
 

 
หน่วยงานในสพป.นครปฐม เขต 1 เป็นผู้จัดท าและเผยแพรข้่อมูล 

  
วัน เดือน ปี 
 

 
วัน เดือน ปี ที่ขอน าข้อมูลเผยแพร ่

 
เรื่องที่จะเผยแพร ่
 

ก าหนดหัวข้อทีจ่ะเผยแพร่ให้มีใจความส าคัญที่มาจากเนื้อหาข่าวสาร
และมีความยายไม่เกิน 10 บรรทัด 

 
รายละเอียดข้อมลูข่าวสาร 

เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยาย ทีม่ีความกระชับ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและ
สะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธี เหมาะสมกับลักษณะรปูแบบข้อมลูแต่
ละชนิด 

 
ภาพหัวข่าว/แสดงหน้าแรก 

ภาพแสดงหน้าแรกข่าวและภาพประกอบ  ให้ link ภายนอก  ส่วนภาพ
หัวข่าว ขนาด 854/480 pixels และรองรับรูปภาพที่มีไฟล์สกลุ jpg / 
png เท่านั้น 

 
Link ภาพประกอบ 
 

 
ให้ระบุ Link แหล่งของภาพที่จะน ามาเผยแพร ่

 
หมายเหต ุ

ระบรุายละเอียดข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเพิ่มเตมิ กรณีพเิศษแล้วแต่
กรณี อาทิ เผยแพรผ่่านทางช่อง Facebook ให้ปักหมุดให้เห็นก่อนข่าว
อื่น ไว้จ านวน 1 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สพป.นครปฐม เขต 1 
 

.                                 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร    สพป.นครปฐม เขต 1   

ท่ี................................วันท่ี.............….เดือน............................................................พ.ศ........................... 

เร่ือง   ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารบนเว็บไซต์ 

เรียน    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 
 

                ด้วยข้าพเจ้า………………………………………………………ต าแหน่ง..................................................... 

....................................................กลุม่.................................................................... ....มีความประสงค์เผยแพร ่

ข้อมูลบนเว็บไซตส์ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  เรื่อง......................................... 

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

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

จ านวน............................................ไฟล์   จ านวน.................................... .........................แผ่น  ภาพประกอบ 

โดยส่งภาพทาง    ( Facebook   ,  Line กลุ่มคนในเขต ,   e-mail……………………………………………………… 

Inbox………………………………………… Link ภายนอก....................................................................(คัดลอกurl) 

หมายเหตุ..................................................................................................................... ...................................... 

 
                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
 
                                                             (ลงช่ือ)......................................................ผู้ขออนญุาต 
                                                            ต าแหน่ง.................................................................... 
 
 
 
ค าสั่ง       อนุมัติ         ไม่อนุมัต ิ
 
                                                            (ลงช่ือ).......................................................ผู้อนมุัติ   
                                                            ต าแหน่ง.................................................................... 
 
 
 


