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วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 (เวลา 14.30 น.) นายยงศักดิ ์เชาวน์วุฒิกุล  

ผอ.สพป.นศ.3 น าคณะบุคลากร สพป.นศ.3 ร่วมบันทักเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
มหิศรภูมพิลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดลุยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถ
บพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพือ่แสดงความจงรักภักดี และ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทีท่รงมีตอ่พสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศนแ์ห่ง
ประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
 

 



 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 (เวลา 11.00 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วฒุิกุล ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) 
ประธานเปิดโครงการอบรมทักษะชีวิตพิชิตภัยในวัยเรยีน ด าเนินการอบรมระหว่าง 
วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ วัดแรร่าษฎรส์ุทศัน์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 
เป้าหมายนักเรยีนระดับมัธยมศึกษา 17 โรงเรยีน จ านวน 106 คน วัตถุประสงคเ์พือ่ให้
นักเรียนมีความตระหนกัและรับผิดชอบต่อหนา้ที่ในฐานะเป็นนักเรียนแกนน า และน าไป
ขยายผลตอ่เพือ่น ครอบครัว และชุมชนให้มีความรับผิดชอบ มีจิตส านึกที่ดี ไม่ต้องพึ่งพา
ยาเสพติดและได้เรยีนรูก้ารป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ท าให้มี
เครือขา่ยนักเรยีนแกนน าเพิ่มมากขึ้น พรอ้มทั้งได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน
โรงเรยีนวัดแรร่าษฎรส์ทุัศน์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 

 

 
 

 



 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 (เวลา 08.00 น.) นายปรีชา รักษ์ทองรอง

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
(รอง ผอ.สพป.นศ.3) น าคณะบุคลากร สพป.นศ.3 เข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ 
ร้องเพลงสรรเสริญ พระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และกล่าวค าปฏิญญาเขตสุจริต 
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต่อต้านการทจุริตทุกรูปแบบ พร้อมทั้งแจ้งข้อ
ราชการต่าง ๆ ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต 3 

 
 

 

 



 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 (เวลา 08.00-09.00 น.) นายยงศักด์ิ เชาวน์วุฒิกุล 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานการประชุมรับนโยบาย พุธเช้า...ข่าวโรงเรยีน พุธเช้า...ข่าวสพฐ. 

ครั้งที่ 27/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรยีน และประชาชน พร้อมด้วย นายปรีชา รักษ์ทอง 

รอง ผอ.สพป.นศ.3 ผู้อ านวยการกลุม่ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.นศ.3 เข้าร่วม

รับทราบนโยบายการจดัการศึกษา โดยเลขาธกิาร กพฐ. มอบหมายให้ นายสุรศักด์ิ  

อินศรไีกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นผู้ด าเนินการประชมุน าไปสู่การปฏิบัติ

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.นศ.3 

 
 

 

 



 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 (เวลา 08.00 น.) นายยงศักดิ ์เชาวน์วุฒิกุล 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
(ผอ.สพป.นศ.3) ประธานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านยาเสพติด 
และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจ าปี 2562 วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
จรยิธรรม และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด พร้อมทั้งมอบ
ทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จ านวน 115 ทุน เป็นเงิน 156,500 บาท ณ โรงเรียน
วัดสามัคยาราม ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช    

 

 
 

 

 



 

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 (เวลา 09.30 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
(ผอ.สพป.นศ.3) ประธานเปิดการอบรมโครงการเยาวชน คนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันร่วม
ต้านภัยยาเสพตดิ และได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้าน
ควนเงิน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อ
สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังจิตส านึกให้กับเด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษาได้เรียนรู้การป้องกันตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก นายธงชัย 
อนงค์ พนักงานคุมประพฤติ ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
คณะ ด.ต.จตุรพร พูลเทพ ผบ.หมู่จราจร สภ.เชียรใหญ่ และนายวรวุฒิ ประสาร
พจน์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาให้ความรู้ในครั้ง
นี้     

 
 



 
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 (เวลา 08.00 น.) นายยงศักดิ ์เชาวน์วุฒิกุล 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  
(ผอ สพป.นศ.3) น าคณะบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ร้องเพลงสรรเสริญพระ
บารมี กล่าวค าปฏิญญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และ
กล่าวค าปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมสู่เขตสุจริตเพื่อแสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อม
ทั้งแจ้งข้อราชการต่าง ๆ       ณ บริเวณอาคารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
 

 
 



วันท่ี 11 มิถุนายน 2562 (เวลา 09.30 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานประชุมบุคลากร
ในส านักงานเพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 พร้อมด้วย นายปรีชา รักษ์ทอง ดร.สุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 โดยมี นายจ ารูญ  

หนูสังข์ ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในคร้ังนี้ ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ได้ถูกก าหนดให้เป็นมาตรการเสริมเชิงบวกด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560-2564) คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) และถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-
2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) มติคณะรัฐมนตรี 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 

 
 

 



            

       วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการโรงเรียนวัดเกาะจากโดยมี  
นายยงศักดิ ์เชาวน์วุฒิกุล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) นายมนูญ รักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัด
เกาะจาก คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้น าชุมชน ผู้บริหาร
สถานศึกษาอ าเภอปากพนัง และบุคลากรทางการศึกษา ให้การตอ้นรับ ณ 
โรงเรียนวัดเกาะจาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 


