
 

 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

เรื่อง  มาตรการ กลไก แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ เว็บเพจ และโซเซี่ยลเน็ตเวิร์ค 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

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

 มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจ ำวันที่ 3 ตุลำคม 2560  ให้หน่วยงำนของรัฐถือปฏิบัติและด ำเนินกำรตำมประกำศ
คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร เรื่องก ำหนดให้ข้อมูลข่ำวสำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมโปร่งใสและตัวชี้วัด
ควำมโปร่งใสของหน่วยงำนของรัฐเป็นข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ ตำมมำตรำ 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 อย่ำงเคร่งครัด เพ่ือเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนของ
หน่วยงำนของรัฐ และเพ่ือแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนของรัฐที่พึงมีต่อประชำชน 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 จึงก ำหนด
มำตรกำร กลไก แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ เว็บเพจ และโซเซี่ยลเน็ตเวิร์ค ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 ดังต่อไปนี้ 
 1. ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่ต้องกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณะ 
  1.1 ข้อมูลข่ำวสำรที่เก่ียวข้องกับกำรจัดหำพัสดุ เช่น แผนกำรจัดหำพัสดุ ผลกำรจัดหำพัสดุ ในแต่ละโครงกำร
หรือรำยกำร หรือรำยกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องตำมประกำศก ำหนด 
  1.2 ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรให้บริกำรประชำชน เช่น หลักเกณฑ์และขั้นตอนในกำรบริกำรประชำชนของ
หน่วยงำน เอกสำรและคู่มือกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำยใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนกำรให้บริกำรประชำชน รวมทั้ง
ระเบียบที่เก่ียวข้องและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรำยงำนเชิงสถิติที่เก่ียวข้องตำมประกำศ
ก ำหนด 
  1.3 ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน ได้แก่ โครงสร้ำงและอ ำนำจหน้ำที่ วิสัยทัศน์และ
พันธกิจ แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี รวมทั้งงบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำนที่บุคลำกรของหน่วยงำนต้องใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนคู่มือเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน และรำยงำน
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
  1.4 ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณของหน่วยงำน ได้แก่ แผนงำน โครงกำร และงบประมำณ
ประจ ำปีของหน่วยงำน หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีในภำพรวมของหน่วยงำน 
และรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
  1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำน ได้แก่ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรคัดเลือกหรือสรรหำ
บุคลำกร รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรคัดเลือกบุคลำกรมำตรฐำนทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณของวิชำชีพของบุคลำกร
ในหน่วยงำนและผลกำรประเมินมำตรฐำนในแต่ละรอบปีงบประมำณ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรพิจำรณำให้คุณหรือ ให้
โทษต่อบุคลำกรในหน่วยงำน หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีจ ำของบุคลำกรในหน่วยงำน และ
รำยงำนกำรประเมินผลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์กำรให้คุณให้โทษต่อบุคลำกรและรำยงำนกำรประเมินผล
เกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของบุคลำกรในหน่วยงำน 
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 1.6 ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน ได้แก่ หลักเกณฑ์และ
ตัวชี้วัดที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน รำยงำนของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภำยใน รำยงำนกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี และรำยงำนหรือผลกำรตรวจสอบของ สตง. หรือ
หน่วยงำนภำยนอกอ่ืนที่มีหน้ำที่ในกำรติดตำมประเมินผล 
 2. วิธีกำร ขั้นตอน และผู้มีหน้ำที่ในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 
  2.1 วิธีกำร ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร 
   2.1.1 กำรจัดตั้งข้อมูลก่อนน ำขึ้นเผยแพร่ 
   - ผู้รับผิดชอบ ต้องจัดท ำข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง สมบูรณ์เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลำ 
   - เสนอขอควำมเห็นชอบต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ ก่อนน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
   2.1.2 กำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
   - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ดูแลเว็บไซต์ประจ ำ
กลุ่ม เพื่อท ำหน้ำที่ในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร 
   - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 ก ำหนด Username และ Password  
ส ำหรับกำรเผยแพร่ข้อมูล พร้อมให้ค ำแนะน ำรำยละเอียดวิธีกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูล 
   - ผู้ที่ได้รับมอบหมำยของกลุ่ม ขอควำมเห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ ก่อนกำรเผยแพร่ และน ำ
ข้อมูลขึ้นเผยแพร่ภำยใน 3 วัน 
  2.2 ผู้มีหน้ำที่ในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบและดูแลเว็บไซต์ ประจ ำ
กลุ่มในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 ตำมค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 ที่    28/2562  เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ดูแลเว็บไซต์ประจ ำกลุ่มส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3  สั่ง ณ วันที่    6    มีนำคม   พ.ศ. 2562 
 3. บันทึกขออนุญำตกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรบนเว็บไซต์ ให้ด ำเนินกำรตำมแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลบน
เว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3  รำยละเอียดตำมแนบท้ำย 
 4. กลไกกำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 
  4.1 หน่วยงำนต้องปรับปรุงข้อมูลต่ำง ๆ บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนให้มีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  4.2 เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ ด ำเนินกำรตรวจสอบเว็บไซต์เป็นประจ ำทุกวัน หำกพบข้อผิดพลำดต้องรีบ
ด ำเนินกำรแก้ไขทันที พร้อมรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
  4.3 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร และปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนให้
ผู้บังคับบัญชำทรำบทุกระยะ 1 เดือน 
  4.4 มีระบบกำรจัดเก็บข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ (Log File) ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ฉบับที่มีผลบังคับใช้ 
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  ทั้งนี้ ให้กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ กลุ่มอ ำนวยกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช 
เขต 3 ก ำกับ ติดตำม และรวบรวมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร และปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะในกำร
ด ำเนินงำน พร้อมทั้งรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบต่อไป 
 จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
    ประกำศ ณ วันที่        7   มีนำคม       พ.ศ. 2562 
 

 
(นำยยงศักดิ์   เชำวน์วุฒิกุล) 

                               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 
ที่     ๒8   /  2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 

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

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 ได้ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564)ร่วมสร้ำงวัฒนธรรม
ต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำล ในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำร และปฏิรูปกระบวนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้มีมำตรฐำนเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรพัฒนำงำนให้บรรลุ
เป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  เพ่ือให้กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 
3 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 ดังนี้ 

 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ กำรบริหำรเว็บไซต์ของส ำนักง ำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและส ำเร็จลุล่วงไปด้วยควำมเรียบร้อย 

1.1. นำยยงศักดิ์  เชำวน์วุฒิกุล      ผอ.สพป.นศ.3    ประธำนกรรมกำร 
1.2. นำยบุญเรือง  วุฒิวงศ์       รอง ผอ.สพป.นศ.3         รองประธำนกรรมกำร 
1.3. นำยปรีชำ  รักษ์ทอง        รอง ผอ.สพป.นศ.3   กรรมกำร 
1.4. นำงสำวสุมล  ชุมทอง       รอง ผอ.สพป.นศ.3   กรรมกำร 

 2. คณะกรรมกำรพิจำรณำข้อมูลเผยแพร่ต่อสำรธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ มีหน้ำที่ พิจำรณำข้อมูลกลุ่ม/หน่วย ที่
ต้องกำรจะเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่อสำรธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต 3 ให้เป็นไปตำมมำตรกำรในกำรเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำร ประกอบด้วย 
 2.1 นำยบุญเรือง  วุฒิวงศ์       รอง ผอ.สพป.นศ.3   ประธำนกรรมกำร 
 2.2 นำงวิมลมำศ  สังสุณี        ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร         รองประธำนกรรมกำร 
     2.3 นำยมนัด  ตั้งเส้ง        ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร 

2.4 นำยจรูญ  พันธ์โภชน์        ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล   กรรมกำร 
2.5 นำงจิตรำ  แกล้วทนงค์          ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน    กรรมกำร 

 2.6 นำงกัลยำ  เกื้อกำญจน์          ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  กรรมกำร 
 2.7 นำงอำภรณ์  หัสดิสำร       ผอ.หนว่ยตรวจสอบภำยใน    กรรมกำร 
 2.8 นำงเยำวรัตน์  เพิงมำก       ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  กรรมกำร 

2.9 นำงประไพพิศ  ไชยเดช  ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรรมกำร 
 2.10 นำงจุรีรัตน์  สงณรงค์          ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี   กรรมกำร 
 2.11 น.ส.เกษร  เพ็ชรหนูน      ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล และ  
        เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร       กรรมกำร/เลขำนุกำร 

2.12 น.ส.เยำวรัตน์  ฉำยประชีพ  นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
           2.13 นำยศิลำเพชร  ค ำภูเมือง     นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์   กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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  3. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร มีหน้ำที่ติดตั้งโปรแกรม พัฒนำเว็บไซต์ เผยแพร่ข้อมูลสำรบนเว็บไซต์ 
หรือผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ ปิดประกำศประชำสัมพันธ์ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กำรรักษำควำมปลอดภัยทำง
เว็บไซต์เมื่อพบปัญหำฉุกเฉินเร่งด่วน ให้รำยงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช 
เขต 3 ทรำบโดยด่วนและก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเว็บไซต์ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3  
      3.1 นำยบุญเรือง  วุฒิวงศ ์      รอง ผอ.สพป.นศ.3  ประธำนกรรมกำร 
      3.2 นำงวิมลมำศ  สังสุณี      ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร        รองประธำนกรรมกำร 
      3.3 น.ส.เกษร  เพ็ชรหนูน      ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล และ  
        เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร       กรรมกำร/เลขำนุกำร 
      3.4 น.ส.เยำวรัตน์  ฉำยประชีพ  นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      3.5 นำยศิลำเพชร  ค ำภูเมอืง     นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์     กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
  ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ และ
เกิดผลดีต่อทำงรำชกำร 

                    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                           สั่ง  ณ  วนัที่    ๖    เดือน  มีนำคม         พ.ศ.2562 
 
 

 
                                      (นำยยงศักดิ์   เชำวน์วุฒิกุล) 

                                               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 
 
 
 
 
 

 


