เอกสาร 1
ลักษณะ/ประเภทข้อมูล ที่ สพป.ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ
กลุ่มนโยบายและแผน
1. ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนประเภทต่าง ๆ
2. ข้อมูลนโยบายและยุทธศาสตร์ของ สพป.
3. แผนปฏิบัติการประจาปี และการติดตามประเมินผลการดาเนินการตาม แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
4. การรายงานผลการจัดการศึกษาประจาปี
5. คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่ม
6. คู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. คู่มือสาหรับประชาชน
2. มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานที่ฯ
3. ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการขอทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ
4. ระเบียบการขออนุมัติกองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
5. ระเบียบการรับนักเรียน
6. คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่ม
7. คู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. สารสนเทศโรงเรียนด้านวิชาการ
3. หลักสตูร
4. คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่ม
5. คู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล
กลุ่มอานวยการ
1. คาสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
2. เครือข่ายสถานศึกษา
3. งานควบคุมภายใน
4. เวรประจาสถานที่ราชการ
5. งานสวัสดิการครูและบุคลากกรทางการศึกษา
6. คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่ม
7. คู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล

เอกสาร 1
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1. จานวนครู/บุคลากรทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ
2. เกณฑ์การย้ายผู้บริหาร/ครู
3. เกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
4. รายละเอียดและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
5. ความต้องการวิชาเอก
6. คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่ม
7. คู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
3. รายงานงบประมาณ
4. รายงานการเงิน (งบทดรอง)
5. คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่ม
6. คู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล
กลุ่มตรวจสอบภายใน
1. แนวทางการตรวจสอบ
2. ปฏิทินการตรวจสอบ
3. หนังสือแจ้งการตรวจสอบ
4. คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่ม
5. คู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล

เอกสาร 2
วิธีการ ขั้นตอน เผยแพร่ข้อมูล
1. ผู้รับผิดชอบของกลุ่มจัดทำข้อมูล เอกสำร ที่ต้องกำรเผยแพร่
2. ขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูลต่อ ผอ.กลุ่ม ผ่ำนระบบออนไลน์
3. ผอ.กลุ่ม ตรวจสอบ/พิจำรณำข้อมูลที่จะเผยแพร่
4. ผอ.สพป.สงขลำ เขต 3 พิจำรณำอนุญำตผ่ำนระบบออนไลน์
5. เมื่อได้รับอนุมัติจำก ผอ. สพป. สงขลำ เขต 3 ICT ผู้รับผิดชอบของกลุ่มจึงจะเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์ได้
6 กลุ่มนโยบำยและแผน สรุปกำรเผยแพร่ข้อมูลสัปดำห์ละครั้ง
7. สรุปสถิติกำรใช้บริกำรของผู้รับบริกำรข้อมูลข่ำวสำรสัปดำห์ละครั้ง
8. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อผอ.สพป.สงขลำ เขต 3 สัปดำห์ละครั้ง
ผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล
1. กำหนดให้แต่ละกลุ่มงำนมีหน้ำที่ในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของกลุ่มงำน
2. ให้ผู้รับผิดชอบในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของกลุ่มงำนเป็นผู้อับโหลดข้อมูล
3. Admin เว็บไซต์ สพป. กำหนด user และ password ให้กับผู้รับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม
4. รำยชื่อผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรประจำกลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มนโยบำยและแผน
นำยดนรอฝำด โส๊ะหัด
- กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
นำยเชิดวงศ์ ชี้เจริญ
- กลุ่มนิเทศติดตำมฯ
นำยดนุเดช เหมรัญ
- กลุ่มอำนวยกำร
นำยศักรียำ เหมมันต์
- กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
นำยประเสริฐ สุขเพ็ง
น.ส.กำญจนำ ปรำบณรงค์
- กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ นำยอัศนี รัตนชัย
น.ส.หัศญำวดี ตรีไวย
น.ส.อรัญญำ เพ็ชรอนัน
น.ส.มณฑำ ไชยถำวร
- กลุ่มตรวจสอบภำยใน
นำงสำวอรุณี คงอำสำ
- หน้ำห้อง
นำยวัชรพล นนทิกำร
- นิติกร
นำยจรัญ หวันหะ

เอกสาร 3
แบบขออนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
วัน เดือน ปี..................................................
เรียน ผอ.สพป.สงขลา เขต 3
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................................ตาแหน่ง................................................
ขออนุญาตนาเอกสารเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดังนี้
1.................................................................................................................................................................
2............................................................................................................................ .....................................
3......................................................................................................................................... ........................
การเผยแพร่
 หน้าเว็บของ สพป.สงขลา เขต 3
 เว็บไซต์กลุ่มงาน
 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.สงขลา เขต 3
วิธีการเผยแพร่

 ไฟล์ word
 ไฟล์ Pdf
 ไฟล์ Excel
 ไฟล์ ภาพ
 อื่น ๆ ระบุ...............................................
ลงชื่อ...................................ผูข้ ออนุญาต

ความเห็นผู้อานวยการกลุ่ม
สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล

 ผอ.สพป./รอง ผอ. สพป.
 ผอ.กลุ่ม
 ICT ประจากลุ่ม
 บุคลากรใน สพป.
 บุคคลทั่วไป
ข้อความทั้งหมดได้ดาเนินการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องและสามารถเผยแพร่ได้
ลงชื่อ...................................ผูอ้ านวยการกลุ่ม
วัน เดือน ปี...................................................

ความเห็นผอ.สพป.สงขลา เขต 3

 อนุญาตให้เผยแพร่
 ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ (ระบุ) ................................................
ลงชื่อ...................................ผอ.สพป.สงขลา เขต 3
วัน เดือน ปี.........................................
ลาดับที่ขอ.................
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แผนผังการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์
เริ่มต้น

ผู้รับผิดชอบของกลุ่ม
จัดทำข้อมูลข่ำวสำร

ขออนุญำตออนไลน์

ผู้อำนวยกำรกลุ่ม
พิจำรณำ

ปรับปรุง/แก้ไขเอกสำร

ไม่ผ่ำน

ผ่ำน
ผอ.สพป.สงขลำ
เขต 3 พิจำรณำ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

เผยแพร่

ไม่เผยแพร่

จบ

