ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
....................................................
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้สามารถเข้าตรวจดูได้ และต้องดำเนินงานตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวกให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานของโรงเรียน
ได้ตามที่ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อบุคลากรและสาธารณชน จึงกำหนด มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ดังนี้
๑. สถานศึกษาได้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล
๑.๑ ผู้ ได้ รับ แต่งตั้ ง เป็ น เจ้ าหน้ าที่ ด้ านสารสนเทศ มี ห น้ าที่ เผยแพร่ข้อมู ล ข่าวสารผ่ านเว็บ ไซต์ ของ
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม http://thungkaow.ac.th/ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยอย่างน้อยต้องประกอบไป
ด้วย ข้อมูลความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการทำเนียบผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ แผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา ๔ ปี แผนปฎิบัติราชการประจำปี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รายจ่ายประจำปี
รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
๑.๒ ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๑ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอื่น ๆ
เช่น สื่อสังคมออนไลน์ ปิดประกาศภายในหน่วยงาน ฯลฯ
๑.๓ กลุ่มงาน มีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับผิดชอบสำหรับการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่
รับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. การกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
๒.๑ ให้ หัวหน้ ากลุ่มงาน ดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน และกำกับให้ มีการ รายงานผลโดยส่ ง
ข้อมูลให้บุคคลผู้รับผิดชอบตามข้อ ๑ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
๒.๒ ให้มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนรวม และผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทุก ๖ เดือน
และรายงานผลต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
---------------------------------ด้วยหลักการการมีส่วนร่วมเป็นกลไกหนึ่งในหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการตรวจสอบ การ
ทำงานของภาครัฐสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่บัญญัติให้ประชาชน
มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานของโรงเรียน
ที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ
ทุกภาคส่วน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมจึงได้กำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดังนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
“ผู้อำนวยการ” หมายถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน” หมายถึง ครูเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง และนักเรียนปัจจุบัน
ของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก” หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนเก่าของ
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
“ครู” หมายถึง ครูของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
“ลูกจ้าง” หมายถึง ลูกจ้างของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
“นักเรียน” หมายถึง นักเรียนของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ข้อที่ ๒ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมายเผยแพร่ให้ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น คำแนะนำและข้อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงาน ของโรงเรียน ได้แก่
(๑) หนังสือส่งไปรษณีย์ได้ที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
เลขที่ 194 หมู่ 4 ตำบลทุ่งกว๋าว จังหวัดลำปาง 22240
(๒) ทางโทรศัพท์ หมายเลข 054 823 117
(3) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(4) เว็บไซต์ของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม http://thungkaow.ac.th/
ข้อที่ ๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมายให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียนอย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน อาทิ ภารกิจหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการทำเนียบผู้บริหาร อำนาจหน้าที่แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี
โครงการ/ กิจกรรม และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านช่องทางที่เหมาะสม อาทิ เว็บไซต์ของโรงเรียน

ติดประกาศ และหรือสำเนาเอกสาร ภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลของโรงเรียน ให้รายงานสรุปผลการดำเนินการ
ต่อผู้อำนวยการ
ข้อที่ ๔ โรงเรียนจัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในได้ให้ความคิดเห็น คำแนะนำและ
ข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของโรงเรียน โดยจัดการประชุม ครูเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ประจำเดือน
ข้อที่ ๕ โรงเรียนจัดให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีโอกาสให้ความคิดเห็น คำแนะนำ และ
ข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของโรงเรียน โดยโรงเรียนอนุญาตให้สมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนรู้ตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ผู้ปกครองเครือข่าย และชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนรู้ตนโกสินทร์สมโภช
บางเขน ใช้สถานที่ในโรงเรียนเป็นที่ประชุมได้
ข้อที่ ๖ ให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมายให้จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้ง ภายในและภายนอก เพื่อที่โรงเรียนจะได้รับฟังข้อแสดงความคิดเห็น คำแนะนำ และข้อเสนอแนะเชิง
สร้างสรรค์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของโรงเรียน ได้แก่
(๑) การประชุมครูเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ประจำเดือน
(๒) การประชุมของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
(๓) การประชุมของผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียน
(๔) การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง
และครูฯ ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน - เก่า ผู้แทนนักเรียนปัจจุบัน - เก่า
และเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(๕) การประชุมของส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่โรงเรียนกำหนด
ข้อที่ ๗ ภายหลังการประชุมตามข้อที่ ๕ แล้วเสร็จ ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่
ผู้อำนวยการมอบหมายรายงานสรุปผลการประชุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวเสนอโรงเรียน เพื่อที่จะได้ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หากทีป่ ระชุมข้างต้นให้ความคิดเห็น คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่โรงเรียนเห็นว่า มีความ
จำเป็นต้องดำเนินการเร่งด่วน ให้รายงานต่อผู้อำนวยการโดยเร็ว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
---------------------------------การจัดซือ้ จัดจ้างของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีความโปร่งใสเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่หน่วยงาน
และสอดคล้องกับหลักการของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึง
กำหนดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
สุจริตและแผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปด้วย ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม จึงให้ถือปฏิบัติดังนี้
๑. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันทำการหลังจาก วันที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
๒. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถ ตรวจสอบข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามกฎหมาย ระเบียบ กำหนด
๓. กำหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างและผู้
เสนอราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาที่
ประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
๕. ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่ซับซ้อน
๖. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ดังนี้
๖.๑ ตรวจสอบชื่อ- สกุล ของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ บุคลากรในหน่วยงาน หรือไม่ เช่น
บิดา มารดา พี่น้อง ญาติ เพื่อน คู่แข่ง ฯลฯ
๖.๒ ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรใน
หน่วยงาน หรือไม่
๖.๓ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการทั้ง ประโยชน์ส่วนตน
หรือผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
๗. ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ทราบเป็นประจำทุกเดือน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุง่ กว๋าววิทยาคม

