
 

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

เรื่อง  มาตรการวางระบบให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

**********************************  

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นกรอบใน
การพัฒนาประเทสอย่างยั่งยืน โดยในมาตรการท่ี 65 ได้กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาประเทศรวมทั้งพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา3/1 
กำหนดให้การปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี คำนึงถึงความรับผิดชอบของ
ผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ของประชาชนและการปฏิบัติราชการท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  

  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส 
ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และการประพฤติชองภาครัฐตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อ้นของราชการในโรงเรียนและได้กำหนด
มาตรการกลไกหรือวางระบบให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
ตลอดจนมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไกหรือระบบดังกล่าว โรงเรียนบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยผู้บริหาร
โรงเรียน ประชาชน ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและปฏิบัติงานตรามมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน มาตรฐานตำแหน่งและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย โดยจะดำเนินการตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
นี้ 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกันและถือปฏิบัติ 
   
   ประกาศ ณ วันท่ี .....๑๒......เดือน พฤษภาคม พ.ศ....๒๕๖๕...... 
 
 
 

          ( นายสมยศ พรเพ็ง ) 

         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
 
 
 



 
มาตรการให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

******************************** 

 ด้วยโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมโดยผู้บริหารโรงเรียน ประชาชน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานตำแหน่งและ
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีข้ันตอนและวิธีการดังนี ้
 1. ส่งเสริมให้ภาคประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
ได้แก่ 
  1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครู ผู้บริหารโรงเรียน 
  1.2 คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล 
  1.3 องค์กรต่าง ๆ ในชุมชนท้ังภาครัฐและรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน 
  1.4 องค์การบริหารส่วนตำบล 
  1.5  ผู้ปกครองและประชาชนท่ัวไปอื่น ๆ 
 2. แนวทางการมีส่วนร่วม 
  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.5 มีส่วนร่วมในการระดมความคิดวางแผนการดำเนินการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามแนวทางข้างต้นให้ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 3. ลักษณะการมีส่วนร่วม 
  แต่งต้ังหรือเชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางขั้นตอนและวิธีการในการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของโรงเรียนโดยระบุช่อง
ทางการมีส่วนร่วมแนวทางปฏิบัติหรือกระบวนการท่ีใช้ในการดำเนินงาน 
  3.1 การมีบทบาทและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและข้อมูล
ระหว่างกันในการวางแผน การดำเนินการ การพฒันา การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งการเป็นเครือข่ายในความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมโดยมุ่งผลสำเร็จและเป้าหมายท่ี
ชัดเจน   
  โดยโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ได้กำหนดกรอบขั้นตอนและวิธีการดำเนนิงานให้ผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดังนี้ 
   1) การทบทวนผลการดำเนินงานท่ีสอดคล้องกับภารกิจหลักหรือกลยุทธ์สำคัญของ
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ให้มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
   2) จัดให้มีช่องทางท่ีหลากหลายในการเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการและมีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รวมถึงช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อพัฒนา  
ปรับปรุงการดำเนินงานตามภารกิจของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสยิ่งขึ้น ได้แก่ เฟสบุ๊ค ไลน์ ทวิตเตอร์ 
อีเมล์ ระบบ My Office เว็ปไซต์ กล่องแสดงความคิดเห็น หนังสือราชการและทางโทรศัพท์เป็นต้น 
  3.2 การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของ
โรงเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ตามข้อ 3.1 (2) ซึ่งโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จะนำเสนอข้อมูลท่ีเป็น



จริง ถูกต้อง ทันสมัย เกี่ยวกับภารกิจของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ให้ประชาชนรับทราบและเข้าถึงได้โดยง่าย
และสะดวก 
  3.3 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและเกี่ยวกับการดำเนินการ
หรือการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีหลากหลาย ตามช่องทางในนข้อ 3.1 (2)  
  3.4 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม
ภารกิจหลักของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  
 4. จัดให้มีการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของการมีส่วนร่วม ตามภารกิจแผนการ
ดำเนินงานและผลการสำรวจข้อ 3.4 พร้อมท้ังสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงการ
ดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์ของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
 5. ผู้รับผิดชอบ 
  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ นางมัทนา รัตนพลแสน ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครู
ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานฝ่ายบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดมาตรการ และแนวทาง
ปฏิบัติงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานและรายงานผลการดำเนินการ
มีส่วนร่วมต่อผู้อำนวยการโรงเรียนทราบ     
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บนัทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ   โรงเรยีนอนุบาลมหาสารคาม  
ท่ี พเิศษ / 25665  วนัท่ี  ....12.........เดอืน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
เรื่อง      ประกาศมาตรการการวางระบบให้ภาครัฐและภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วม 
            ในการดำเนินงานของโรงเรียน 
                                                                                                                                                              
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  

 
ด้วยโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ

ดำเนินการรของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesment : ITA) ซึ่งในการประเมินตามกรอบ
แนวทางดังกล่าว กำหนดให้มีมาตรการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

 
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จึงได้ประกาศมาตรการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ โดยมุ่งมั่นท่ีจะนำ
หน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจาค การทุจริต ตาม
รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ 
  
  เห็นควร   ดำเนินการดังนี้ 
   1. หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศฯ  
   2. แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3. ลงในเว็ปไซต์โรงเรียน 
   4. ขออนุญาตใช้บันทึกข้อความฉบับนี้แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
  

จงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
 
 
 

 

              (...นางมัทนา รัตนพลแสน....) 

     ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

                                            หัวหน้ากลุ่มบริหารงานฝ่ายบุคคล ครโูรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

 

 



 

 

 

คำส่ังโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

ท่ี  ๓๐   / 2562 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการตอบข้อสอบถามของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

              ด้วย  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ได้มีช่องทางท่ีผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถาม
ข้อมูล หรือข้อกังวลสงสัย และโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ตอบข้อสอบถามหรือส่ือสารโต้ตอบกันได้ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนา มาตรฐานการปฏิบัติงาน               ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงาน โดยมีช่องทางผ่านเว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  

              ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
เพื่อรับผิดชอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้  

1. นายสมยศ  พรเพ็ง  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางกิติกานต์  สารมาคม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคค รองประธาน 
3. นางธนัตถ์พร  โคจรานนท์  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ รองประธาน 
4. นางสาวขนิษฐา  กำเนิดทอง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป        รองประธาน 
5. นางสาวจันทร์ธิวา โสภา  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ    รองประธาน 
6. นายจำรัส  มงคลมะไฟ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป กรรมการ 
7. นายชาคริต  เดชโยธิน  ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
8. นางศิริลักษณ์  ทองบุ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายงานบุคคล  กรรมการ 
9. นางวนิดา  สาพิมาน    ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ กรรมการ 
10. นางมัทนา รัตนพลแสน  ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานฝ่ายบุคคล   กรรมการ/เลขานุการ 
11. นางสหพร วิมุกตานนท์    ตำแหน่ง ครู         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติงานให้เสร็จเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์เกิดผลดีแก่ทาง
ราชการ หากเกิดปัญหาอุปสรรคประการใด  รายงานคณะกรรมการอำนวยการทราบทันที  
         

ท้ังนี้ ต้ังแต่บดันี้เป็นต้นไป 

   ส่ัง ณ วันท่ี....๑๑........เดือน....พฤษภาคม...พ.ศ.. ๒๕๖๕.... 
 
 
 

                   ( นายสมยศ พรเพ็ง ) 

         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 


