
ประกาศโรงเรียนบ.านเหล1านาด ี

เรื่อง มาตรการให.ประชาชน ผู.รับบริการ ผู.มีส1วนได.ส1วนเสียเข.ามามีส1วนร1วมในการดำเนินงาน 

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

ด$วยรัฐธรรมนูญแห1งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได$ยึดหลักธรรมาภิบาลเปIนกรอบในการพัฒนา

ประเทศอย1างย่ังยืน โดยในมาตรา ๖๕ กำหนดว1า รัฐพึงจัดให$มียุทธศาสตรTชาติเปIน เปUาหมายการพัฒนา ประเทศ 

รวมท้ังในระเบียบบริหารราชการแผ1นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ กาหนดว1า ในการปฏิบัติ หน$าท่ีของ

ส1วนราชการ ต$องมีวิธีการบริหารกิจการบ$านเมืองท่ีดี คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู$ปฏิบัติงาน การมี ส1วนร1วมของ

ประชาชน การเปdดเผยข$อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน และพระราช กฤษฎีกาว1าด$วย

หลักเกณฑTและวิธีการบริหารกิจการบ$านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ ท่ีมุ1งเน$นประโยชนTสุขของประชาชน และการปฏิบัติ

ราชการท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ$มค1า และเกิดผลสัมฤทธ์ิต1อภารกิจภาครัฐ ผู$รับบริการและผู$มี ส1วนได$ส1วนเสีย 

ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐสอดคล$องกับหลัก ธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการ บ$านเมืองท่ีดี 

โรงเรียนบ$านกุดกว$างประชาสรรคT ให$ความสำคัญกับการบริหารงานด$วยคุณธรรมและความโปร1งใส ตามนโยบาย

นายกรัฐมนตรี ในการส1งเสริมการบริหารราชการแผ1นดินท่ีมี    ธรรมาภิบาลและการปUองกันปราบปราม การทุจริต 

และการประพฤติมิชอบในภาครัฐตามประมวลจริยธรรมข$าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๒ และประมวล จริยธรรม

เก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปUองกันผลประโยชนTทับซ$อนของข$าราชการในโรงเรียนบ$านเหล1านาดีและได$กำหนด

มาตรการ กลไก หรือวางระบบให$ประชาชน ผู$รับบริการ ผู$มีส1วนได$ส1วนเสียเข$ามามีส1วนร1วม ในการดำเนินงาน 

ตลอดจนมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไกหรือระบบดังกล1าว ดังน้ี 

๑. โรงเรียนบ$านเหล1านาดี จึงได$กาหนดมาตรการ กลไก ให$ผู$รับบริการ ผู$มีส1วนได$ส1วนเสียเข$ามามีส1วน ร1วมในการ

ดำเนินงานตามภารกิจและความเหมาะสม ดังน้ี                      

๑.๑ การมีส1วนร1วมในการให$ข$อมูลข1าวสาร โรงเรียนบ$านเหล1านาดี จะนำเสนอข$อมูลท่ีถูกต$อง เปIนจริงเก่ียวกับ

ภารกิจของหน1วยงาน ข$อมูล ข1าวสาร กิจกรรมต1างๆ เพ่ือให$ประชาชนผู$รับบริการ ผู$มีส1วนได$ส1วน เสียได$รับทราบ

และเข$าถึงข$อมูล                                                                   

๑.๒ การมีส1วนร1วมในการแสดงความคิดเห็น โรงเรียนบ$านเหล1านาดี เปdดโอกาสให$ผู$รับบริการ ผู$มีส1วนได$ส1วนเสีย

ร1วมแสดงความคิดเห็น รวมท้ังให$ข$อเสนอแนะเก่ียวกับการดำเนินการหรือการปฏิบัติงานของ หน1วยงานผ1าน

ช1องทางต1าง ๆ ท่ีหลากหลาย                               

๑.๓ การมีส1วนร1วมในการเข$ามามีบทบาท โรงเรียนบ$านเหล1านาดี เปdดโอกาสให$ผู$รับบริการ ผู$ มีส1วนได$ส1วนเสียมี

ส1วนร1วมในการวางแผนและการตัดสินใจ ร1วมแสดงความคิดเห็น มีการแลกเปล่ียนความเห็น และข$อมูลระหว1างกัน 



โดยมุ1งผลสำเร็จของงานและมีเปUาหมายท่ีชัดเจน                                 

๑.๔ การมีส1วนร1วมโดยการสร$างความร1วมมือโรงเรียนบ$านเหล1านาดีเปdดโอกาสให$ผู$รับบริการ ผู$มีส1วนได$ส1วนเสีย

เข$ามามีส1วนร1วมในการตัดสินใจ ต้ังแต1การระบุปmญหา พัฒนาทางเลือกและแนวทางแก$ไข รวมท้ังเปIนภาคีในการ

ดำเนินกิจกรรม 

๒. โรงเรียนบ$านเหล1านาดี ได$กำหนดข้ันตอนและวิธีดาเนินงานให$ผู$รับบริการ ผู$มีส1วนได$ส1วนเสียเข$ามา มีส1วนร1วม

ในการดำเนินงาน ดังน้ี                          

๒.๑ วิเคราะหTทบทวนผลการดำเนินงาน และข$อเสนอแนะจากการดาเนินงานในปnท่ีผ1านมาให$ สอดคล$องกับภารกิจ

หลักหรือยุทธศาสตรTท่ีสำคัญ โดยเปdดโอกาสให$ผู$มีส1วนได$ส1วนเสียเข$ามามีส1วนร1วมในการ ดำเนินงานเพ่ือให$การ

เปล่ียนแปลงยุทธศาสตรTของโรงเรียนบ$านเหล1านาดีไปสู1การปฏิบัติงาน ตอบสนองความต$องการของผู$รับบริการ ผู$

มีส1วนได$ส1วนเสีย                           

๒.๒ แต1งต้ังคณะกรรมการทำงานจากผู$รับบริการ ผู$มีส1วนได$ส1วนเสีย ให$เหมาะสมกับภารกิจ ของแต1 ละกลุ1ม

ภารกิจของโรงเรียนบ$านเหล1านาดี                                                                          

๒.๓ กำหนดแนวทางในการให$ผู$รับบริการ ผู$มีส1วนได$ส1วนเสีย เข$ามามีส1วนร1วมในการ ดำเนินงานให$เหมาะสม          

๒.๔ โรงเรียนบ$านเหล1านาดีจัดให$มีช1องทางท่ีหลากหลายในการเปdดโอกาสให$ ผู$รับบริการ หรือผู$มีส1วนได$ส1วนเสีย 

เข$ามามีส1วนร1วมในการดำเนินงาน รวมถึงช1องทางการรับฟmงความ คิดเห็น ข$อเสนอและข$อเรียกร$องต1าง ๆ เพ่ือนา

มาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามภารกิจของโรงเรียน บ$านเหล1านาดีให$โปร1งใสและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

๒.๕ โรงเรียนบ$านเหล1านาดีจัดให$มีการประเมินความพึงพอใจของผู$รับบริการ และผู$มีส1วนได$ส1วนเสียตามภารกิจ

หลักและยุทธศาสตรTของหน1วยงาน และนำผลท่ีได$มาจัดทารายงาน สรุปผลการดำเนินงานภาพรวม เพ่ือนำข$อมูล

ไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให$มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

จึงประกาศให$ทราบท่ัวกัน  

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

           ว1าท่ีร$อยตรี 

      ( มานพ  อานจันทึก ) 

               ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านเหล1านาดี 
 

 



 

 

ประกาศโรงเรียนบ.านเหล1านาด ี

 เรื่อง มาตรการส1งเสริมความโปร1งใสในการจัดซื้อจัดจ.าง 

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

เพ่ือให$การบริหารราชการของโรงเรียนบ$านเหล1านาดีเปIนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร1งใส 

ตรวจสอบได$ ตลอดจนสอดคล$องกับยุทธศาสตรTชาติว1าด$วยการปUองกันและ ปราบปรามการทุจริตและนโยบายของ

รัฐบาล เกิดประโยชนTสูงสุดแก1หน1วยงานและสอดคล$องกับ หลักการตามมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ

จัดจ$างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ คือ คุ$มค1า โปร1งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบ

ได$ โรงเรียนบ$านเหล1านาดี จึงกำหนดมาตรการส1งเสริมความโปร1งใสในการจัดซ้ือจัดจ$าง เพ่ือให$ส1วนราชการ

โรงเรียนบ$านเหล1านาดีใช$เปIนแนวทางการ  

ปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ$าง ดังน้ี                                        

๑. ให$เจ$าหน$าท่ีของโรงเรียนบ$านเหล1านาดี ซ่ึงปฏิบัติหน$าท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัด จ$างดำเนินการเผยแพร1การจัดซ้ือ

จัดจ$างให$เปIนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ$างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ

กระทรวงการคลังว1าด$วยการจัดซ้ือจัดจ$างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐          

๒. ให$เจ$าหน$าท่ีของโรงเรียนบ$านเหล1านาดีซ่ึงปฏิบัติหน$าท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัด จ$างดำเนินการบันทึกรายละเอียด 

วิธีการ และข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ$างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให$เปIนไปตามข้ันตอนของระเบียบ

กระทรวงการคลังว1าด$วยการจัดซ้ือจัดจ$างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยดำเนินการในระบบ

เครือข1ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ1านระบบจัดซ้ือ จัดจ$างภาครัฐด$วยอิเล็กทรอนิกสT (Electronic 

Government Procurement : e-GP) ตามวิธีการท่ี กรมบัญชีกลางกาหนดแต1ละ      

ข้ันตอน ดังน้ี 

(๑) จัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจ$าง                        

(๒) ทำรายงานขอซ้ือขอจ$าง 

(๓) ดำเนินการจัดหา 

(๔) อนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ$าง 

(๕) การทำสัญญา 



(๖) การบริหารสัญญา 

(๗) การควบคุมและการจำหน1าย  

๓. ห$ามมิให$เจ$าหน$าท่ีของโรงเรียนบ$านเหล1านาดีซ่ึงปฏิบัติหน$าท่ีเก่ียวกับการ จัดซ้ือจัดจ$าง เข$าไปมีส1วนได$ส1วนเสีย

กับผู$ย่ืนข$อเสนอหรือคู1สัญญากับโรงเรียนบ$านเหล1านาดี และให$คณะกรรมการต1าง ๆ ท่ีได$รับการแต1งต้ังให$มีหน$าท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ$าง จะต$องให$คารับรองเปIนหนังสือว1าไม1เข$าไปมีส1วนได$ส1วนเสียกับผู$ย่ืนข$อเสนอ

หรือคู1สัญญาของ โรงเรียนบ$านเหล1านาดี                            

๔. ห$ามมิให$เจ$าหน$าท่ีของโรงเรียนบ$านเหล1านาดี ซ่ึงปฏิบัติหน$าท่ีเก่ียวกับการ จัดซ้ือจัดจ$าง ยอมให$ผู$อ่ืนอาศัย

หน$าท่ีของตนหาประโยชนTจากการจัดซ้ือจัดจ$างกับโรงเรียนบ$านเหล1านาดี                     

๕. ห$ามมิให$บุคลากรภายนอกหน1วยงาน ใช$อานาจในตำแหน1งหน$าท่ีดำเนินงานโครงการ ท่ีเอ้ือผลประโยชนTกับ

ตนเองท้ังท่ีเก่ียวกับตัวเงินและไม1เก่ียวกับตัวเงิน ทรัพยTสิน หรือสิทธ์ิประโยชนT ทุกรูปแบบ                    

๖. ให$หัวหน$าหน1วยงาน กากับ ดูแล การปฏิบัติหน$าท่ีของเจ$าหน$าท่ีผู$ใต$บังคับบัญชาซ่ึง ปฏิบัติหน$าท่ีเก่ียวกับการ

จัดซ้ือจัดจ$างให$เปIนไปด$วยความเรียบร$อย กรณีปล1อยปละละเลยให$ถือเปIน ความผิดทางวินัย     

๗. จัดให$มีระบบตรวจสอบเพ่ือปUองกันการเปIนผู$มีส1วนได$ส1วนเสียกับผู$ย่ืนข$อเสนอหรือคู1สัญญาของหน1วยงาน 

สำหรับผู$ท่ีทาหน$าท่ีเปIนคณะกรรมการซ้ือหรือจ$าง และเจ$าหน$าท่ีจัดซ้ือจัด จ$าง โดยให$เจ$าหน$าท่ีรายงานผลการดา

เนินการตรวจสอบ เพ่ือปUองกันการเปIนผู$มีส1วนได$ส1วนเสียกับ ผู$ย่ืนข$อเสนอหรือคู1สัญญาของหน1วยงาน ตาม

แบบฟอรTมท่ีกำหนด เสนอให$หัวหน$าส1วนราชการ ทราบ โดยเสนอผ1านหัวหน$าเจ$าหน$าท่ี                     

๘. ให$กลุ1มบริหารการเงินและสินทรัพยTติดตามความก$าวหน$าการดำเนินการต1าง ๆ และ รายงานผลการดำเนินการ

ตามมาตรการส1งเสริมความโปร1งใสในการจัดซ้ือจัดจ$างต1อหัวหน$าส1วน ราชการทราบปnละ ๒ คร้ัง ภายในเดือน

เมษายนและเดือนตุลาคม ของทุกปn  

จึงประกาศให$ทราบท่ัวกัน  

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

           ว1าท่ีร$อยตรี 

 

 

       ( มานพ  อานจันทึก ) 

      ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านเหล1านาดี 



 

 

ประกาศโรงเรียนบ.านเหล1านาด ี

เรื่อง มาตรการในการเผยแพร1ข.อมูลต1อสาธารณะ 

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

โรงเรียนบ$านเหล1านาดี ได$มีการกำหนดมาตรการดำเนินการเผยแพร1ข$อมูลต1อ สาธารณะผ1านเว็บไซตTของ

โรงเรียนบ$านเหล1านาดี http://kdk.kkzone1.go.th/ เพ่ือให$ การเปdดเผยข$อมูลเปIนไปอย1างตรงไปตรงมา มี

ความถูกต$อง ชัดเจนครบถ$วน และเปIนปmจจุบัน ผู$รับบริการและประชาชน สามารถเข$าถึงข$อมูลข1าวสารได$สะดวก 

และสามารถตรวจสอบการ ดำเนินการของโรงเรียนบ$านเหล1านาดี ตามนโยบายท่ีได$ประกาศไว$  

โรงเรียนบ$านเหล1านาดี จึงประกาศมาตรการในการเผยแพร1ข$อมูลต1อสาธารณะผ1าน เว็บไซตTของโรงเรียนบ$านเหล1า

นาดี มีรายละเอียด ดังต1อไปน้ี                         

๑. ลักษณะ/ประเภท ข$อมูลท่ีเผยแพร1ต1อสาธารณะผ1านเว็บไซตTของโรงเรียนบ$านเหล1านาดี ประกอบด$วย ๑.๑ 

ข$อมูลข1าวสารตามพระราชบัญญัติข$อมูลข1าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ๑.๒ 

ข1าวสาร ประกาศ กิจกรรมการดำเนินงาน                                                                

๑.๓ ข$อมูลข1าวสารอ่ืน นอกเหนือจาก ๑.๑ และ ๑.๒                         

๒. บุคคลท่ีนำเข$าข$อมูลเผยแพร1ต1อสาธารณะผ1านเว็บไซตTของโรงเรียนบ$านเหล1านาดี ได$แก1 เจ$าหน$าท่ีเผยแพร1

ข$อมูลต1อสาธารณะผ1านเว็บไซตTของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาขอนแก1น เขต ๑ ท่ี ได$รับการ

แต1งต้ัง 

๓. วิธีการและข้ันตอนการเผยแพร1ข$อมูล ประกอบด$วย                      

๓.๑ กรณีข$อมูลข1าวสารตามพระราชบัญญัติข$อมูลข1าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ และมาตรา 

๙ มีวิธีการและข้ันตอน ดังน้ี                       

(๑) เจ$าหน$าท่ีรับผิดชอบจัดทำข$อมูลเปIนไฟลT PDF หรือไฟลTรูปภาพ และบันทึก                         

ขออนุมัติผู$อานวยการโรงเรียนบ$านเหล1านาดี เพ่ือเผยแพร1บนเว็บไซตT และ จัดเก็บเปIนข$อมูลข1าวสารของโรงเรียน

บ$านเหล1านาดี                                                



(๒) เม่ือผู$อานวยการโรงเรียนบ$านเหล1านาดี อนุมัติแล$ว เจ$าหน$าท่ีรับผิดชอบ จัดส1งข$อมูลเปIนไฟลT PDF หรือ ไฟลT

รูปภาพ มอบให$เจ$าหน$าท่ีเผยแพร1ต1อสาธารณะผ1านเว็บไซตTของ  

โรงเรียนบ$านเหล1านาดี และจัดเก็บเปIนข$อมูลข1าวสารของโรงเรียนบ$านเหล1านาดี                 

๓.๒ กรณี ข1าวสาร ประกาศ กิจกรรมการดำเนินงาน ซ่ึงเปIนข1าวสาร ประกาศกิจกรรมการ ดำเนินงานตามภารกิจ

ของโรงเรียนบ$านเหล1านาดี เจ$าหน$าท่ีเผยแพร1ต1อสาธารณะผ1าน        

เว็บไซตTของโรงเรียนบ$านเหล1านาดี ท่ีได$รับการแต1งต้ัง ดำเนินการนำเข$าข$อมูลเผยแพร1ต1อ สาธารณะผ1านเว็บไซตT

ของโรงเรียนบ$านเหล1านาดี และจัดเก็บเปIนข$อมูลข1าวสารของ โรงเรียนบ$านเหล1านาดี ได$ทันที               

๓.๓ กรณีข$อมูลข1าวสารอ่ืนนอกเหนือจาก ๑.๑ และ ๑.๒ มีวิธีการและข้ันตอน ดังน้ี      

๑) เจ$าหน$าท่ีท่ีรับผิดชอบกรอกแบบฟอรTมการขออนุมัตินาข$อมูลข1าวสารเผยแพร1ต1อ สาธารณะผ1านเว็บไซตTของ

โรงเรียนบ$านเหล1านาดีเพ่ือให$ผู$อานวยการโรงเรียนบ$านเหล1านาดี พิจารณาอนุมัติ                                

(๒) เม่ือผู$อานวยการโรงเรียนบ$านเหล1านาดี อนุมัติแล$ว เจ$าหน$าท่ีท่ีรับผิดชอบ จัดส1งข$อมูลท่ีเปIนไฟลT PDF หรือ

ไฟลTรูปภาพ มอบให$เจ$าหน$าท่ีเผยแพร1ข$อมูลต1อสาธารณะผ1าน เว็บไซตTของโรงเรียนบ$านเหล1านาดีท่ีได$รับการ

แต1งต้ัง นาเข$าข$อมูลเผยแพร1ต1อสาธารณะ ผ1านเว็บไซตTของโรงเรียนบ$านเหล1านาดี และจัดเก็บเปIนข$อมูลข1าวสาร

ของโรงเรียนบ$านเหล1านาดี 

จึงประกาศให$ทราบท่ัวกัน  

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

           ว1าท่ีร$อยตรี 

 

 

       ( มานพ  อานจันทึก ) 

         ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านเหล1านาดี 
 

 



 

           ประกาศโรงเรียนบ.านเหล1านาด ี

เรื่อง มาตรการในการปLองกันการขัดกันระหว1างผลประโยชนMส1วนตัวกับผลประโยชนMส1วนรวม  

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

ยุทธศาสตรTชาติว1าด$วยการปUองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) มี 

วัตถุประสงคTหลักเพ่ือให$สังคมมีพฤติกรรมร1วมต$านการทุจริตในวงกว$างโดยประชาชนคนไทยต$องก$าวข$าม ค1านิยม

อุปถัมภTและความเพิกเฉยต1อการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังน้ัน เพ่ือให$การบริหารงานของโรงเรียนบ$านเหล1านาดี

เปIนไปด$วยความโปร1งใส เปdดเผย ตรวจสอบได$ทุกข้ันตอน และเกิดประโยชนTสูงสุดต1อ ประชาชน รวมท้ังได$รับความ

ไว$วางใจ และความเช่ือม่ันจากประชาชน จึงได$กำหนดมาตรการในการปUองกัน การขัดกันระหว1างผลประโยชนT

ส1วนตัวกับผลประโยชนTส1วนรวม โรงเรียนบ$านเหล1านาดี  

เพ่ือให$เกิดความชัดเจนมากย่ิงข้ึนเพ่ือปUองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอันจะเปIนประโยชนTต1อ การ

คุ$มครองประโยชนTของรัฐเพ่ือปUองกันการขัดกันระหว1างผลประโยชนTส1วนตัวกับผลประโยชนTส1วนรวมของ โรงเรียน

บ$านกุดกว$างประชาสรรคTจึงประกาศใช$มาตรการในการปUองกันการขัดกันระหว1างผลประโยชนT ส1วนตัวกับ

ผลประโยชนTส1วนรวมของโรงเรียนบ$านเหล1านาดียึดถือปฏิบัติอย1างเคร1งครัดดังมาตรการ แนบท$ายประกาศน้ี  

จึงประกาศให$ทราบท่ัวกัน  

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

           ว1าท่ีร$อยตรี 

 

 

       ( มานพ  อานจันทึก ) 

                  ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านเหล1านาดี 



 

 


