
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  93  (บ้านลาดตะเคียน) 
เรื่อง  การให้ผู้มีส่วนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

-------------------------------- 
 ด้วยหลักการการมีส่วนร่วมเป็นกลไกหนึ่งในหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรม                         
มาภิบาล  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็น  รวมทั้งการตรวจสอบการท างานของ
ภาครัฐ  สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  ที่บัญญัติให้ประชาชนมีบทบาท
หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการด าเนินงานของโรงเรียนที่มีความโปร่งใส
และตรวจสอบได้  ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียของทุกภาคส่วนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  93                            
(บ้านลาดตะเคียน)  จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1  ในประกาศนี้ 
  “โรงเรียน”  หมายถึง  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 
  “ผู้อ านวยการ”  หมายถึง  ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา93 (บ้านลาดตะเคียน) 
  “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน)  หมายถึง  เจ้าหน้าที่ลูกจ้างและนักเรียนปัจจุบันของโรงเรียน 
  “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก)  หมายถึง  ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนเก่าของโรงเรียน 
  “เจ้าหน้าที”่  หมายถึง  เจ้าหน้าที่โรงเรียน 
  “ลูกจ้าง”  หมายถึง  ลูกจ้างของโรงเรียน 
  “นักเรียน”  หมายถึง  นักเรียนของโรงเรียน 
 ข้อ  2  ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็นค าแนะน าและข้อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการของโรงเรียน  ได้แก่ 
  (1)  หนังสือส่งไปรษณีย์ได้ที่  ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  93  (บ้านลาดตะเคียน)  เลขที่  
295  หมู่ที่  1  ต าบลลาดตะเคียน  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  25110 
  (2)  ทางโทรศัพท์  หมายเลข  ..................... 
  (3)  ทางโทรสาร  หมายเลขสาร  ......................... 
  (4)  เว็บไซต์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  93  (บ้านลาดตะเคียน)  www.thairath93.co.th 
  (5)  ทาง  Facebook  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  93  (บ้านลาดตะเคียน) 
 ข้อ  3  ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน  อาทิ  ภารกิจหลัก  ยุทธศาสตร์  แผนการ  โครงการ  รายงานประจ าปี  ผ่าน
ช่องทางที่เหมาะสม  อาทิ  เว็บไซต์ของโรงเรียน  ติดประกาศ  และหรือส าเนาเอกสารภายหลังจากการเผยแพร่
ข้อมูลของโรงเรียนให้รายงานสรุปผลการด าเนินการต่อผู้อ านวยการ 
 ข้อ 4  โรงเรียนจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในได้ให้ความคิดเห็น  ค าแนะน าและข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของโรงเรียน  โดยจัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรประจ าเดือน  และประชุม
ประธานนักเรียนประจ าเดือน 
 ข้อ  5  โรงเรียนจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้มีโอกาสให้ความคิดเห็น  ค าแนะน าและข้อเสนอแนะอัน
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของโรงเรียนโดยโรงเรียนอนุญาตให้ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  
93  (บ้านลาดตะเคียน)  ผู้ปกครองเครือข่ายใช้สถานที่ในโรงเรียนเป็นที่ประชุมได้ 

http://www.thairath93.co.th/


 ข้อ  6  ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายจัดประชุมผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ
ภายนอกเพ่ือที่โรงเรียนจะได้รับฟังข้อแสดงความคิดเห็น  ค าแนะน าและข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์อันเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของโรงเรียน  ได้แก่ 
  (1)  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
  (2)  การประชุมของผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน 
  (3)  การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 
  (4)  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรประจ าเดือน 
  (5)  การประชุมผู้ปกครองและครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  93  (บ้านลาดตะเคียน) 
  (6)  การรายงานผลการเรียนของนักเรียนถึงผู้ปกครอง 
  (7)  การส่งแบบสอบถามรายงานความพึงพอใจต่อการให้บริการประกอบด้วย 
   7.1  แบบประเมินความพึงพอใจในด้านการบริหารงานและการจัดการศึกษาทั้งหมด  4  
ฝ่าย  (ภายใน) 
    -  ฝ่ายวิชาการ 
    -  ฝ่ายงบประมาณ 
    -  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
    -  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
   7.2  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มี ต่อการบริหารงาน                       
ในโรงเรียน  (ภายนอก) 
  (8)  แบบส ารวจความพึงพอใจในการท ากิจกรรมของโรงเรียน 
 ข้อ  7  ภายหลังการประชุมตามข้อ  6  แล้วเสร็จให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมาย  
รายงาน  สรุปผลการประชุมของผู้มีส่วนเสียดังกล่าวเสนอโรงเรียน  เพ่ือที่จะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
หากที่ประชุมข้างต้นให้ความคิดเห็น  ค าแนะน า  และข้อเสนอแนะที่โรงเรียนเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องด าเนินการ
เร่งด่วนให้รายงานต่อผู้อ านวยการโดยเร็ว  โดยให้รายงานผลการด าเนินการของโรงเรียนต่อที่ประชุมนั้นด้วย 
 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบและยึดถือปฏิบัติต่อไป 
    

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 

 
 
       (นายสมหมาย  สังขะวินิจ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  93  (บ้านลาดตะเคียน) 
     
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  93  (บ้านลาดตะเคียน) 
เรื่อง  ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 

-------------------------------- 
 รัฐบาลก าหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญและถือเป็น
วาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93(บ้านลาดตะเคียน) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต  2  
ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจึงได้การก าหนดให้นโยบาย
ต่อต้านการให้สินบนเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญ  ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93  (บ้านลาดตะเคียน)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลทุกภารกิจต้องโปร่งใส  เป็นธรรม  ตรวจสอบได้  
ปลอดจากทุจริต  โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 1.  บุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต  2  ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม 
 2.  บุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี  เขต  2  จะต้องไม่เรียกร้อง  จัดหา  หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ขององค์กรหรือ
ประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องกับตน  ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับลักษณะอ่ืนใด 
 3.  บุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี  เขต 2  จะต้องสัญญาว่าจะท าให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่  ภาคเอกชน  หรือบุคคลอ่ืนใดโดยมี
จุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท าการหรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 
 4.  เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบนจะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทันที 
 5.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  
เขต  2  ค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องครู  และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิเสธการรับหรือการให้สินบนโดย
จะไม่ด าเนินการด้านลบต่อบุคลากรผู้นั้น 
 6.  ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง  ห้ามมีการรับหรือการให้สินบนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด                           
การด าเนินการต้องโปร่งใส  ซื่อสัตย์  ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 7.  การด าเนินการใด  ๆ  ตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางการปฏิบัติที่ก าหนดไว้  ตลอดจนแนวทาง                    
การปฏิบัติอ่ืนใดที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี  เขต  2  เห็นสมควรก าหนดในภายหลังเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายนี้ 
   

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติ 
   ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 
 
       (นายสมหมาย  สังขะวินิจ) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  93  (บ้านลาดตะเคียน) 


