
 
 
   

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเกาะสิเหร่ 
เรื่อง  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

       ........................................................................................ ....................... 
 ด้วยหลักการการมีส่วนร่วมเป็นกลไกหนึ่งในหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการตรวจสอบ การ ทํางานของภาครัฐ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่บัญญัติให้ประชาชน มีบทบาทและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการดําเนินงานของโรงเรียนเกาะสิเหร่ ที่มีความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ ทุกภาคส่วน โรงเรียนเกาะสิเหร่ จึงได้กําหนด
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดังนี้ 
 ข้อที ่๑ ในประกาศนี้ 
        “โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนเกาะสิเหร่ 
        “ผู้อํานวยการ” หมายถึง ผู้อํานวยการโรงเรียนเกาะสิเหร่ 
        “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน” หมายถึง ครู เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และนักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนเกาะ
สิเหร่ 
        “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก” หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนเก่าของโรงเรียนเกาะสิเหร่ 
        “คร”ู หมายถึง ครูของโรงเรียนเกาะสิเหร่ 
        “เจ้าหน้าที”่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเกาะสิเหร่              
                  “ลูกจ้าง” หมายถึง ลูกจ้างของโรงเรียนเกาะสิเหร่ 
        “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนของโรงเรียนเกาะสิเหร่ 

 ข้อที่ ๒ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ผู้อํานวยการโรงเรียนมอบหมายเผยแพร่ให้ประชาสัมพันธ์ ช่อง
ทางการรับฟังความคิดเห็น คําแนะนําและข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของโรงเรียน ได้แก่ 
   (๑)  หนังสือส่งไปรษณีย์ได้ที่ ผู้อํานวยการโรงเรียนเกาะสิเหร่ หมู่ 1  ตําบลรัษฎา  อําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต  83000 
  (๒) ทางโทรศัพท์ หมายเลข 076 614 087 
  (๓) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-Mail : info@kohsiraeschool.ac.th  
              (๔) เว็บไซต์ของโรงเรียนเกาะสิเหร่ www.kohsiraeschool.ac.th 
 

 ข้อที่ ๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ผู้อํานวยการโรงเรียนมอบหมายให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียนอย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน อาทิ ภารกิจหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ทําเนียบผู้บริหาร อํานาจหน้าที่แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  แผนปฏิบัติราชการประจําปี โครงการ กิจกรรม 

http://www.kohsiraeschool.ac.th/


และงบประมาณรายจ่ายประจําปี ผ่านช่องทางที่เหมาะสม อาทิ เว็บไซต์ของโรงเรียน ติดประกาศ  ภายหลังจาก
การเผยแพร่ข้อมูลของโรงเรียน ให้รายงานสรุปผลการดําเนินการต่อผู้อํานวยการโรงเรียน 

ข้อที่ ๔ โรงเรียนจัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในได้ให้ความคิดเห็น คําแนะนํา และข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของโรงเรียน โดยจัดการประชุม ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําเดือน 

ข้อที่ ๕ โรงเรียนจัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีโอกาสให้ความคิดเห็น คําแนะนํา และข้อเสนอแนะ 
อันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของโรงเรียน โดยโรงเรียนอนุญาตให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู
โรงเรียนเกาะสิเหร่ ผู้ปกครอง และชุมชนใช้สถานที่ในโรงเรียนเป็นที่ประชุมได้ 

ข้อที่ ๖ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ผู้อํานวยการโรงเรียนมอบหมายจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง
ภายในและภายนอก เพ่ือที่โรงเรียนจะได้รับฟังข้อแสดงความคิดเห็น คําแนะนํา และข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของโรงเรียน ได้แก่ 

(๑) การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(2) การประชุมของผู้ปกครองนักเรียน 
(3) การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเกาะสิเหร่  
(4) การประชุมของส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามท่ีโรงเรียนกําหนด 

ข้อที่ ๗  ภายหลังการประชุมตามข้อที่ 6 แล้วเสร็จ ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ทีผู่้อํานวยการโรงเรียน 
มอบหมายรายงานสรุปผลการประชุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว  เพ่ือที่จะได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป หากที่ประชุมข้างต้นให้ความคิดเห็น คําแนะนําและข้อเสนอแนะที่โรงเรียนเห็นว่า มีความจําเป็นต้อง
ดําเนินการเร่งด่วน ให้รายงานต่อผู้อํานวยการโดยเร็ว 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๔

 (นางเภาพรรณ  วงคไทย)    
 ผูอํานวยการโรงเรียนเกาะสิเหร 

. 
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การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
.................................................................... 

โรงเรียนเกาะสิเหร่ ในฐานะที่เป็นโรงเรียนของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษประถมศึกษา
ภูเก็ต สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นการผลักดันไปสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมจึงได้กําหนดให้มีนโยบายต่อต้านการ ให้สินบนเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบาย
สําคัญ  ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของคร ูบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเกาะสิเหร่เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล ภารกิจทุกภารกิจต้องมีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
การนํา ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน 

1. การปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนเกาะสิเหร่มีแนวทาการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามาตรฐาน มีความโปร่งใส
ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามข้ันตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียม
กันไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็ม
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

2. การใช้งบประมาณ โรงเรียนเกาะสิเหร่ จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่าง
โปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือ
พวกพ้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

3. การใช้อ านาจ โรงเรียนเกาะสิเหร่มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ โรงเรียนเกาะสิเหร่มีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการ
ก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต โรงเรียนเกาะสิเหร่ ด าเนินการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้าง
ความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงาน
จะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงานรวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

6. คุณภาพการด าเนินงาน โรงเรียนเกาะสิเหร่มีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึ งจะต้องให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเละค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร โรงเรียนเกาะสิเหร่ ได้ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามรถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่
เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดําเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่



สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคํา
ติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่าง
ชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการท างาน โรงเรียนเกาะสิเหร่ ได้ปรับปรุงพัฒนาฝ่ายงาน ทั้งการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความส าคัญ
กับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 

9. การเปิดเผยข้อมูล โรงเรียนเกาะสิเหร่ เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน
5 ประเด็น คือ 

 (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
 (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
 (3) การบริหารเงินงบประมาณได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุ 
 (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  การ

ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการ

เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน
และการด าเนินงานของหน่วยงาน 

10. แนวทางการป้องกันการทุจริต
10.1 โรงเรียนเกาะสิเหร่จัดท าโครงการกิจกรรมประจ าปีงบประมาณ ที่มีแนวทางสอดคล้อง

หรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนเกาะสิเหร่ 
10.2 โรงเรียนเกาะสิเหร่ด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจิต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การ

ประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 

10.3 โรงเรียนเกาะสิเหร่ด าเนินการทบทวนและจัดท ามาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
ประกอบด้วย 

10.3.1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
10.3.2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
10.3.3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
10.3.4 มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น 
10.3.5 มาตรการป้องกันการรับสินบน 
10.3.6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวม 
10.3.7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
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