ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
เรื่อง มาตรการมีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
…………………………………………….
อาศั ย อ านาจตามความในม าตรา 5 4 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณ าจั ก รไท ย
พุท ธศั ก ราช 2560 ที่ ได้ก าหนดเรื่อ งการมี ส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อนโยบายการพั ฒ นาของภาครัฐ
ซึ่งรัฐต้องดาเนิน การให้เด็ก ทุ ก คนได้รับ การศึก ษาเป็ นเวลาสิบ สองปี ตั้งแต่ ก่ อนวัยเรียนจนจบการศึก ษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริม
และสนับ สนุนให้อ งค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามี ส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย รัฐต้อง
ดาเนินการให้ประชาชนร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษา
ทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและ
ได้ม าตรฐานสากล และพระราชบัญ ญั ติก ารศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2545 กาหนดให้หลักการจัดการศึกษาให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีการกระจายอานาจ
สู่เขตพื้นที่การศึกษา โดยให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมหลาย ๆ ภาคส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว
ชุม ชน องค์ก รชุม ชน องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น เอกชน องค์ก รเอกชน องค์ก รวิชาชีพ สถาบัน ศาสน า
สถานประกอบการ และสถาบั น สั ง คมอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนตามนโยบาย
การจัดการศึกษา และขับเคลื่อนการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จึงกาหนดมาตรการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจงานหรือลักษณะงาน ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีกรอบแนวทางการเข้ามามี
ส่วนร่วมการวางแผน การดาเนินการ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การแสดงความคิดเห็นผ่าน
เว็ บ ไซต์ ห รื อ การแสดงความคิ ด เห็ น ตามแบบสอบถามมี ก ารให้ ข้ อ เสนอแนะ การแก้ ไขปั ญ หา และน า
ข้อเสนอแนะปัญหาเพื่อนามาปรับปรุง พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2
(นายสันติชัย บัวทอง)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
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มาตรการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
(แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน
พ.ศ. 2562)
--------------------------------------รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 กาหนดเรื่องการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของภาครัฐ รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึ กษาเป็น
เวลาสิบ สองปี ตั้งแต่ก่ อ นวัยเรียนจนจบการศึก ษาภาคบัง คับ อย่างมี คุ ณภาพโดยไม่ เ ก็ บ ค่าใช้จ่าย รัฐต้อ ง
ดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒ นาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามี ส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย รัฐต้องดาเนินการให้ป ระชาชน
ร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่
ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และ
พระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดให้
หลักการจัดการศึกษาให้สังคมมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีการกระจายอานาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา โดย
ให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมหลาย ๆ ภาคส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์ก รวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตามนโยบายการจัดการศึกษาและขับเคลื่อนการ
ดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้เล็งเห็นความสาคัญของการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย จึงได้กาหนดมาตรการ
ขั้นตอน วิธีการ ที่ เป็นมาตรฐานเดียวกั น การเข้ามามี ส่วนร่วม การวางแผนการดาเนินการ กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะปัญหา เพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม จากการดาเนินการของส่วนราชการ เช่น ข้าราชการในสังกัด เด็กนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
“การมีส่วนร่วม” หมายถึง การมีส่วนร่วมที่เป็นอิสระโดยความสมัครใจ ในการร่วมคิดร่วม
ตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และการให้ประชาชน กลุ่ม ชุมชนร่วมกันคิดและตัดสินใจ กาหนด
ทิศทางการพัฒนาการดารงชีวิต ร่วมปฏิบัติตามแผนของกลุ่มหรือชุมชนและรับประโยชน์ร่วมกัน โดยรัฐเป็น
เพียงผู้สนับสนุน
ขั้นตอนและวิธีการ
1. ภารกิจงาน/ลักษณะงาน ต้องกาหนดการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่ อเปิดโอกาสให้ประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดาเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน มี 3 แนวทาง ดังนี้
1.1 แสดงความคิดเห็น ผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3
1.2 ใช้แบบสอบถาม ส่งถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.3 สร้างแบบสอบถามออนไลน์ ในการประชุม/อบรม/สัมมนา/การประชาพิจารณ์ การ
รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3
2. การรายงานสรุปผล การเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละภารกิจงาน ให้ผู้ที่เ กี่ยวข้องรับทราบและ
นาไปปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขให้ดีขึ้นมั่นคงยั่งยืนต่อไป
ภารกิจงาน/ลักษณะงาน ที่ให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
กลุ่มอานวยการ
1) งานการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งเครือข่ายภายนอก และเครือข่ายภายในองค์กร
2) งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยการศึกษาความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ
3) การประสานระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐหรือเอกชน
4) การประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
5) งานแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2) การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3) งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ
4) งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
5) การประสานงานการให้ทุนการศึกษาของหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1) ร่วมแสดงความคิดเห็นหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) กลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจา
3) เกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4) การคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับรางวัลต่าง ๆ และยกย่องเชิดชูเกียรติ
กลุ่มนโยบายและแผน
1) การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
2) งานยุบรวม เลิก สถานศึกษา
3) การจัดสรรงบประมาณ และงบรายจ่ายอื่น ให้แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา และการจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1) การประสาน ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและ
หน่วยงานอื่ นในการจัดท าหลัก สูตรและการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ที่มี ความสามารถพิเศษ การจัดห้องเรียน
คุณภาพ เกณฑ์การประเมินต่าง ๆ
2) การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การประสานงานด้านการเบิ ก จ่าย จัด หาจัดซื้อ วัส ดุ ครุภั ณ ฑ์ ค่าที่ ดิ่น และสิ่ง ก่ อสร้าง ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

