
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการด าเนินงานของ 

โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 
- - - - - - - - - - - - 

  เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนบ้านหาดสองแควเป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วน
ร่วมในด าเนินงานของโรงเรียนบ้านหาดสองแควดังนี้ 

   ข้อ ๑ โรงเรียนบ้านหาดสองแควมีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยให้ผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินงานของโรงเรียนบ้านหาดสองแคว ตามความเหมาะสมดังนี้ 
   (๑) การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของ 
โรงเรียนบ้านหาดสองแควแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   (๒) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียร่วม แสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการด าเนินการ หรือการปฏิบัติงานของโรงเรียน
บ้านหาดสองแควอย่างเป็นระบบ 
   (๓) การมีส่วนร่วมให้เข้ามามีบทบาท โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
ส่วนร่วม ท างานในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่าง
โรงเรียนบ้านหาดสองแควกับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างจริงจัง และมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน 
   (๔) การมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือ โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีบทบาท ในการตัดสินใจ ตั้งแต่ระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางการแก้ไข รวมทั้งการเป็นภาคีในการ
ด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 
   (๕) มีส่วนร่วมในด้านการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 
เโดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีบทบาทในการร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกทุกระดับ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียน และ
บุคลากร ร่วมแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะการปฏิบัติงานของผู้บริหารโดยมีคณะกรรมการติดตามและ
ตรวจประเมินผลงานของโรงเรียนบ้านหาดสองแควเป็นผู้ก ากับดูแล 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

  ข้อ ๒ โรงเรียนบ้านหาดสองแควได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานการให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านหาดสองแควดังนี้ 

(๑) โรงเรียนบ้านหาดสองแคววิเคราะห์ทบทวนผลการด าเนินงานและข้อเสนอจากการ
ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก หรือยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของโรงเรียนบ้านหาดสอง
แควโดยวิเคราะห์จากผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักหรือ
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญอย่างครอบคลุมและชัดเจน 

(๒) แต่งตั้งคณะท างานจากผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เหมาะสมกับภารกิจในแต่
ละกลุ่ม ภารกิจของโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 
   (๓)  ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานให้เหมาะสมและสอคล้องกับภารกิจหรือยุทธศาสตร์
ของโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 
   (๔) โรงเรียนบ้านหาดสองแควจัดให้มีความหลากหลายในการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านหาดสองแควและรายงานสรุปผลความ
คิดเห็นของแต่ละภารกิจ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

  (๕) ให้โรงเรียนบ้านหาดสองแควก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนด าเนินงาน 
รวบรวมข้อมูล ติดตาม วิเคราะห์ผล และรายงานผลการด าเนินงาน รวมทั้งน าข้อมูลที่ได้ใช้ในการวางแผน 
ปรับปรุง การด าเนินงานและการให้บริการของโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

  ข้อ ๓ โรงเรียนบ้านหาดสองแควได้ก าหนดกรอบแนวทางในการให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านหาดสองแควโดยแบ่งตามกลุ่มภารกิจภายใต้
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 
   (๑) ด้านการศึกษา 

๑.๑ เปิดโอกาสให้ผู้ ใช้บริการ หรือผู้ที่มีบทบาททางด้านการศึกษาร่วมเป็น
คณะกรรมการร่างและพัฒนาหลักสูตร เพ่ือยกระดับการศึกษาโดยผู้ใช้บริการเข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟัง
ความเห็นในการพัฒนา หลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

๑.๒ ให้น าผลการประเมินหลักสูตร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อเสนอแนะมาประกอบ
เป็น ข้อมูลในการจัดท ารายละเอียดหลักสูตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

   (๒) การส่งเสริมวิชาการ 
๒.๑ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรที่ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องต่อความต้องการของ ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติและสากล เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมอาเซียน และเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน การปรับปรุงหลักสูตร 

๒.๒ ให้ศิษย์เก่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ามีส่วนร่วมใน
การวิพากษ์หลักสูตรเพื่อนน าไปพัฒนาให้กับนักเรียน จนเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานของหลักสูตร 

   (๓) การสอน 
๓.๑ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ให้

ความรู้กับนักเรียน เช่น รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิถีชีวิตชุมชน รายวิชาที่เกี่ยวกับการอาชีพชุมชนหรือ
ท้องถิ่น 

๓.๒ เปิดโอกาสให้ คร ูบุคลากร ประชาชน ชุมชน หน่วยงานของรัฐ เข้ามามีบทบาท
ในการร่วมแสดงความเห็นในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ 
    (๔) การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

๔.๑ เปิดโอกาสให้ชุมชน ท้องถิ่น หรือผู้รับบริการ สามารถเข้าถึงการบริการได้ง่าย
สะดวก และรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 

๔.๒ จัดหลักสูตรการศึกษา และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม
การเรียนรู้ของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างกระบวนการเรียนรู้โดย
การใช้ชุมชนเป็นฐาน 

   (๕) ด้านการปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
๕.๑ การน าผลงานวิจัยไปถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือน าไปต่อยอดใน

การ พัฒนา อาชีพและภูมิปัญญาชาวบ้านให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๕.๒ สืบสานโครงการตามศาสตร์พระราชาน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

มุ่งเน้น ให้โรงเรียนบ้านหาดสองแควและสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ให้กับสังคม ชุมชน 
และท้องถิ่น 
    (๖) ด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๖.๑ เปิดโอกาสให้นักเรียนและประชาชนในท้องถิ่น สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรม
เพ่ือ ปลูกฝังและ สร้างจิตส านึกในความเป็นไทย ท านุบ ารุงและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยค้นหา ฟ้ืนฟู สืบสาน 
พัฒนา อนุรักษ์และ เผยแพร่ ไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ค่านิยม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ภูมิปญัญาไทย 

๖.๒ เปิดโอกาสให้นักเรียน บุคลากร ของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหาดสองแคว
ร่วมกันท ากิจกรรมทางพุทธศาสนา และศาสนาอ่ืนๆ ที่บุคลากร นักเรียน นับถือตลอดจนส่งเสริมการใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการสอน การท าสมาธิ ให้กับนักเรียนและบุคลากร เพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่
นักเรียนและบุคลากร ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

 
 



๔ 
 

 ข้อ ๔ โรงเรียนบ้านหาดสองแควแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามกลุ่มภารกิจ เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน  และน ามาผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์  รวมทั้งน า
ข้อมูลที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุง การด าเนินงานของโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

  ข้อ ๕ ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดสองแควรักษาการตามประกาศนี้ มีอ านาจออกค าสั่งให้
เป็นไปตามประกาศนี้ และมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ประกาศนี้ ค าวินิจฉัยชี้ขาด
ดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่     20 ธันวาคม  2565  

 

       

 

          สิบเอก 
 
                          ( )บุญแล  บางจับ  
                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


