
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

....................................................... 
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นกรอบในการ 
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยในมาตรา 65 ก าหนดว่ารัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา 
ประเทศ รวมทั้งในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2544-2545 มาตรา 3/1 
ก าหนดว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงความรับผิดชอบ ของ
ผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ ปฏิบัติงาน 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของ
ประชาชนและการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจภาครัฐ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของ 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ในฐานะหน่วยงานราชการสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี รับผิดชอบการจัดการศึกษาได้ยึดหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการด าเนินงาน ตามแนวนโยบายของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเน้น ความโปร่งใสตรวจสอบได้
และเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี ส่วนรว่มในการด าเนินงาน  
จึงได้ก าหนดมาตรการกลไกในการให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ 
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ดังนี้  

1. โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมโดยให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจและความเหมาะสม ดังนี้  

1.1 การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมจะน าข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้อง
ทันสมัยเกี่ยวกับภารกิจโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมให้ประชาชนรับทราบและเข้าถึงได้  

1.2 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม เปิดเผยโอกาสให้ประชาชนผู้มี
ส่วนร่วม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรว่มแสดงความคิดเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือการ
ปฏิบัติงานผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย  

1.3 การมีส่วนร่วมในการเข้ามามีบทบาท โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน  

1.4 การมีส่วนร่วมโดยสร้างความร่วมมือโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจต้ังแต่การระบุปัญหาการพัฒนาทางเลือกและแนวทางการ แก้ปัญหา
รวมทั้งการเป็นภาคีในการด าเนินกิจกรรม  

 
 
 



2. โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ได้ก าหนดกรอบขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานในการให้ผู้รับบริการผู้มีส่วน 
ไดส้่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ ดังนี้  

2.1 การทบทวนผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ส าคัญของ  
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม เพ่ือทบทวนการจัดท ายุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทที่ 
เปลี่ยนแปลงโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพ่ือให้การแปลงยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติงานสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการได้  

2.2 การก าหนดแนวทางกระบวนการในการให้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
เหมาะสม (ตามภารกิจข้อ 2.1) โดยระบุช่องทางการมีส่วนร่วมแนวทางปฏิบัติหรือกระบวนการที่ใช้ใน  
การด าเนินงาน  

2.3 จัดให้มีผู้แทนหรือแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ท างานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้รับบริการในการด าเนินงาน 
(ตามภารกิจวิเคราะห์ข้อ 2.1)  

2.4 การจัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานรวมถึงช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเรียกร้องต่างๆเพ่ือ พัฒนาปรับปรุง 
การด าเนินงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสยิ่งขึ้น  

2.5 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจหลักและยุทธศาสตร์
ส าคัญของโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม  

2.6 ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของการมีส่วนร่วมตามภารกิจแผนการด าเนินงานและผลการ 
ส ารวจ ข้อ 2.5 พร้อมทั้งสรุปผลการด าเนินการภาพรวมเพ่ือน าข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 
ของโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ต่อไป  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 
 

ว่าที่พ.ต. 
                                                            (วีรพจน์  จันทรเสนา) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 
 ที่ 54/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับโรงเรียนในชุมชน (ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน)  
……………………………… 

             ด้วยโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 
2564 
   เพ่ือให้การด าเนินงานป้องกันและปราบปราม การทุจริตส าหรับโรงเรียนในชุมชน (ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน) เป็นไป
ตามแนวด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจึงแต่งตั้งอนุกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตส าหรับโรงเรียนในชุมชน ดังนี้ 
              1. นายนายทรงศักดิ์  สุวรรณภักดี    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา    ประธานอนุกรรมการ 
              2. นายจ าเนียร  เหง้าพรหมมินทร์    ผู้แทนองค์กรศาสนา     กรรมการ 
              3. นางสุภาณี  สุวรรณภักดี            ผู้องค์กรส่วนท้องถิ่น     กรรมการ 
              4. นายกฤษณะ  แก้วเจริญ        ผู้แทนชุมชน      กรรมการ 
              5. นายธนวัฒน์  พรหมสิทธิ์      ตัวแทนผู้ปกครอง     กรรมการ 
              6. นางมาลัย  บ ารุงกุล   ตัวแทนศิษย์เก่า      กรรมการ 
              7. นางทองสุข  ประสารศรี      ผู้แทนชุมชน      กรรมการ 
              8. นางวีรยา  อุปศักดิ์   คร ู       กรรมการ 
              9. นางสาววราภรณ์  แสงใส      คร ู       กรรมการ 
             10.ว่าทีพั่นตรีวีรพจน์  จันทรเสนา         ผู้อ านวยการสถานศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 
 

   ให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตส าหรับโรงเรียนในชุมชน (ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน) โดยเคร่งครัดหากมีปัญหาให้รายงานผู้บริหาร
สถานศึกษาทราบเพ่ือพิจารณาด าเนินการแก้ไขต่อไป 

 

                    สั่ง  ณ  วันที่  30  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
                                                     ว่าที่พ.ต.   

       (วีรพจน์  จันทรเสนา) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 

 
 
 
 
 



 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 
ที่ 56/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต  
 .................................................... 

          ด้วยโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา  “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 
2564 

เพ่ือให้การด าเนินงานป้องกันและปราบปราม การทุจริตส าหรับโรงเรียน ให้เป็นไปตามแนวด าเนินการ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนสุจริต ดังนี้ 

1. ว่าที่พันตรีวีรพจน์  จันทรเสนา  ผู้อ านายการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางวีรยา  อุปศักดิ์   คร ู   กรรมการ 
3. นางสาววันศรี  ชื่นจอหอ  คร ู   กรรมการ 
4. นางศิริพร  สุขเกษม   คร ู   กรรมการ 
5. นายบุดดา  คุณาวัฒน์   คร ู   กรรมการ 
6. นางวนิดา  ศรีค าหาญ   คร ู   กรรมการ  
7. นางฐิติมา  ศิริบุตร   คร ู   กรรมการ 
8. นางสาวบุตชรินทร์  คะสีทอง  คร ู   กรรมการ 
9.  นางสาวรุ่งรวี  หลานวงศ์  คร ู   กรรมการ 
10.  นางประภา  ค าวัง   คร ู   กรรมการ 
11.  นางสาวปัทมา  สุวรรณน้อย  คร ู   กรรมการ 
12.  นายอิทธิพงษ ์ ยิ้มเจริญ  คร ู   กรรมการ 
13.  นางสาวปนิดา  วโรรส  คร ู   กรรมการ   
14.  นายณัฐวุฒิ  ยศสงคราม  คร ู   กรรมการ 
15.  นางสาวกนกอร  ศรีค าหาญ  คร ู   กรรมการ 
16.  นางสาวณิชนันท์  พุทธเสน  คร ู   กรรมการ 
17.  นางสาววราภรณ์  แสงใส  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับโรงเรียน

สุจริตโดยเคร่งครัดหากมีปัญหาให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบเพ่ือพิจารณาด าเนินการแก้ไขต่อไป 
                         

                  สั่ง  ณ  วันที่ 30  สิงหาคม พ.ศ.  2564 
 

                 ว่าที่พ.ต. 
                (วีรพจน์  จันทรเสนา) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 


