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ประกาศโรงเรียนบ้านไฮ
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
-----------------------ด้วยโรงเรียนบ้านไฮ ได้จัดทามาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนบ้านไฮ เพื่อให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจงาน ลักษณะงาน โดยอาศัยอานาจตามความ ในมาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่กาหนดเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของ
ภาครัฐ ซึ่งรัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดาเนินการให้เด็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนร่วมมือกันระหว่างรัฐองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้
การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ .๒๕๔๕ กาหนดให้หลักการการจัดการศึกษาให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมี
การกระจายอานาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา โดยให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมในหลาย ๆ ภาคส่วน การมีส่วนร่วมของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่ว มในการวางแผนตามนโยบาย การจัดการศึกษา และ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานโรงเรียนบ้านไฮให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามา
มีส่วนดาเนินการร่วมในการดาเนินการตามภารกิจงานหรือลักษณะงาน
โรงเรี ย นบ้ านไฮได้ มี การก าหนดมาตรการ แนวทาง ปฏิ บั ติ งานที่ ชั ดเจน วิ ธี การด าเนิ นการตามขั้ นตอน
กระบวนการ ระยะเวลาในการมีส่วนร่วมที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีกรอบแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
การดาเนินการกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็ปไซต์หรือการแสดงความคิดเห็น
ตามแบบสอบถามมีการให้ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะปัญหาเพื่อนามาปรับปรุง พัฒนาอย่างยั่งยืน
ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายบรรจบ สิงหร )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไฮ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ ได้กาหนดเรื่อง การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาภาครัฐ รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและ
พัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการ รัฐต้องดาเนินการ
ให้ประชาชนร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่
ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กาหนดให้หลักการจัดการศึกษา
สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีการกระจายอานาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา โดยให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมหลายๆ
ภาคส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตาม
นโยบายการจัดการศึกษาและขับเคลื่อนการดาเนินงาน โรงเรียนบ้านไฮได้เล็งเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมของผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุผลสาเร็จ จึงได้กาหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน วิธีการ
ดาเนินการ ขั้นตอน กระบวนการ กาหนดปฏิทินการดาเนินงาน มีระยะเวลาในการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในกลุ่ม พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีกรอบแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วม การวางแผนการดาเนินการ กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน การแสดงความคิดเห็นผ่านเวปไซค์ หรือการแสดงความคิดเห็นตามแบบสอบถาม การประชุม
อบรมสัมมนา การประชาพิจารณ์ ได้มีการให้ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหา การนาข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาต่อไป
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การวางแผนมาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
แนวทางการวางแผนมาตรการตามภารกิจ ลักษณะงานของผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนในการวางแผนเพื่อให้
ทุกกลุ่มงานที่มีภารกิจ งาน ลักษณะงาน ร่วมรับผิดชอบ โดยมีฝ่ายบริหารทั่วไปทาหน้าที่ ในการรวบรวม สรุปผล
รายงานผลการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียนบ้านไฮได้กาหนดแนวทางในการดาเนินงานโดย
มีขั้นตอนตามปฏิทินการดาเนินงาน มีการกากับ ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผล เป็นต้น จาเป็นจะต้องมี
มาตรการเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์และได้รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ ตลอดจนแนวนโยบายของสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
“ผู้ มีส่ ว นได้เสี ย ” หมายถึง ผู้ ที่ได้รับ ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบทั้ งทางตรงและทางอ้อมจากการ
ดาเนินการของส่วนราชการ เช่น ข้าราชการในสังกัด นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
“การมีส่วนร่วม” หมายถึง การมีส่วนร่วมที่เป็นอิสระโดยความสมัครใจในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ
ร่วมประเมินผลและการให้ประชาชน กลุ่ม ชุมชนร่วมกันคิด ตัดสินใจ กาหนดทิศทางการพัฒนา ร่วมปฏิบัติตาม
แผนงานของกลุ่มหรือของชุมชน การได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยรัฐเป็นเพียงผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน
ขั้นตอนและมาตรการดาเนินการ
ที่
ขั้นตอน
๑ ศึกษาภารกิจ ลักษณะงาน

๒ กาหนดมาตรการหลัก

๓ กาหนดมาตรการเสริม

มาตราการ
-ศึกษาภารกิจ ลักษณะงาน กาหนดมาตรการ กลไก หรือระบบ
ในการให้บริการกับภาคประชาชน ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
-ผู้บริหารฯ กาหนดให้ทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะ ร่วมดาเนินการภารกิจของโรงเรียน
-แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
-ติดตามผลการดาเนินงานตามภารกิจ ลักษณะงาน
-ผู้รับผิดชอบนาผลสรุปไปดาเนินการ ปรับปรุง พัฒนา แก้ไข
ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป
-ปรับปรุง พัฒนา แก้ไข ดาเนินการ สรุปผลการดาเนินงาน
-รายงานผลการดาเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและเปิดเผย
สู่สาธารณะ
-เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมใน
การดาเนินงาน
-สรุปรายงานผล รายงานการประชุม ภาพประกอบหรือหลักฐาน
อื่นที่เหมาะสม
-กรอบแนวทาง เนื้อหา ตามลาดับขั้นตอน

ที่
ขั้นตอน
๔ กาหนดมาตรการให้ภาคประชาชนหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดาเนินงาน

๕ กาหนดปฏิทินการกากับ ติดตามผล
การดาเนินงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มาตราการ
-ภารกิจงาน ลักษณะงาน ต้องกาหนดการเข้ามา การมีส่วนร่วม
เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
การดาเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานมี ๓ แนวทาง คือ
๑) แสดงความคิดเห็นผ่านทางเวปไซค์
๒) ประชุ ม อบรม สั มมนา ประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็ น
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย
๓) รายงานสรุปผล การเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจงาน ลักษณะงาน
นาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไขให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
-ก าหนดปฏิ ทิ น การติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามข้ อ คิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
-ผู้รับผิดชอบสรุปผลการดาเนินงานตามภารกิจงาน ลักษณะงาน
-ประมวลภาพความสาเร็จการดาเนินงานเป็นไปตามมาตรการ
การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เอกสาร
หลักฐานร่องรอย รายงานผลสู่สาธารณะให้ทราบ

