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คำนำ
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดําเนินการ กํากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กําหนดให้หลักการ จัดการศึกษาให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีการกระจายอํานาจ
สู่เขตพื้นที่การศึกษา โดยให้ยึดหลักการ มีส่วนร่วมหลายๆ ภาคส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตามนโยบายการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานให้ดียิ่งขึ้นไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จึงกําหนดเป็นมาตรการในการมาตรการ
มีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขึ้น
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ สุพรรณบุรี เขต ๑
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5 ขั้นตอนและมาตรการดําเนินการ
6. ภารกิจงาน/ลักษณะงาน ของกลุ่มงานทุกกลุ่ม
ที่มีประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
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มาตรการ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
1. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2560 ได้กําหนดเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ต่อนโยบายการพัฒนาของภาครัฐตามมาตรา ๕๔ รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการ
ดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สม
กับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย
รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ
โดยรัฐมีหน้าที่ดําเนินการ กํากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กําหนดให้หลักการ
จัดการศึกษาให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีการกระจายอํานาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา โดยให้ยึดหลักการ
มีส่วนร่วมหลายๆภาคส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตามนโยบายการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนการดําเนินงานให้ดียิ่งขึ้นไป
ในการนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้เล็งเห็นความสําคัญ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการตาม
ภารกิจงานหรือลักษณะงาน โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้มีการกําหนดมาตรการ
แนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน วิธีการดําเนินการ ขั้นตอน กระบวนการ กําหนดปฏิทินการดําเนินงานมีระยะเวลาในการมี
ส่วนร่วมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีกรอบแนวทาง
การเข้ามามีส่วนร่วม การวางแผนการดําเนินการ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซงึ่ กันและกัน การแสดงความคิดเห็น
ผ่านทางเว็บไซต์ หรือการแสดงความคิดเห็น,ตามแบบสอบถามและการประชุม อบรม สัมมนา การประชาพิจารณ์ ได้มี
การให้ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหา และนําข้อเสนอแนะ ปัญหา มาปรับปรุง พัฒนา ต่อไป อย่างยัง่ ยืน
2. ข้อมูลหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
สังกัด
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนน มาลัยแมน ตําบลรั้วใหญ่ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
0-35 5222291 โทรสาร 0-35 521919
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3. การวางแผนมาตรการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
แนวทาง การวางแผนมาตรการตามภารกิจ/ลักษณะงาน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
เพื่อให้ทุกกลุ่มงานที่มีภารกิจงาน/ลักษณะงาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ร่วมรับผิดชอบ โดย
มีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวม เรื่อง สรุปรายงานผลการดําเนินงาน การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยกําหนดให้มีแนวทางการดําเนินงาน
ร่ว มกั น และให้ ถือ ปฏิบั ติ โดยมีขั้ น ตอน ให้ศึ ก ษาภารกิจ งาน กํ า หนดมาตรการ กํา หนดปฏิ ทิน การกํ ากั บ ติ ดตาม
ประเมินผลและสรุปรายงานผล เป็นต้น จึงจําเป็นจะต้องมีมาตรการ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์และได้รับประโยชน์
สูงสุดตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 พร้อมทั้งเป็นนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
4. คาจากัดความ
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากการดําเนินการของส่วนราชการ เช่น ข้าราชการในสังกัด เด็กนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และ
ประชาชนทั่วไป
“การมีส่วนร่วม” หมายถึง การมีส่วนร่วมที่เป็นอิสระโดยความสมัครใจ ในการร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือการปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และการให้ประชาชน กลุ่ม ชุมชน ร่วมกันคิดและตัดสินใจกําหนด
ทิศทางการพัฒนาการดํารงชีวิต ร่วมปฏิบัติตามแผนของกลุ่มหรือของชุมชนและรับประโยชน์ร่วมกันโดยรัฐเป็นเพียง
ผู้สนับสนุน
5. ขั้นตอนและมาตรการดาเนินการ
ขั้นตอน

มาตรการดาเนินการ

1. ศึกษาภารกิจงาน/ลักษณะงาน - ศึกษำภำรกิจงำน/ลักษณะงาน ที่ต้องมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือ
ของกลุ่ม
ระบบในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดําเนินงาน
2. กาหนดมาตรการหลัก

2.1. มี การบันทึ กสั่ง การจากผู้บริ หาร ที่ใ ห้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ร่วมดําเนินการในภารกิจ
งานของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2. มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการที่มีส่วนร่วม
2.3. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจงาน/ลักษณะงาน ของทุก
กลุ่ม งาน ตามข้อเสนอแนะ /ข้อ คิด เห็ น ของผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสีย ว่ าให้
ดําเนินการ อย่างไรบ้าง
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2.4. ให้ผู้รับผิดชอบ นําผลสรุปไปดําเนินการ ปรับปรุง,พัฒนา,แก้ไข ให้ดี
ขึ้นอย่างยั่งยืน ต่อไป
2.5. เมื่อผู้รับผิดชอบ ปรับปรุง ,พัฒนา, แก้ไข ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
มีผลข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร
2.6. มี การบั น ทึก เสนอ รายงานผลการดํ าเนิน งาน ตามข้อ เสนอแนะ
โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้ให้ความเห็นชอบ
2.7. มี ก ารสรุ ป รายงานผลการเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในแต่ ล ะภารกิ จ งาน
ภายในปีงบประมาณ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ต่อไป
3. กาหนดมาตรการเสริม

3.1 กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน จะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้
ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
- มีลักษณะเป็นสรุปรายงานผล รายงานการประชุม
ภาพประกอบหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เหมาะสม
- มีเนื้อหาแสดงถึงตัวอย่างการดําเนินงานตามที่ระบุไว้ในกรอบ
แนวทางและขั้นตอน
4. กาหนดมาตรการให้ภาค
4.1. ภารกิจงาน/ลักษณะงาน ต้องกําหนดการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเปิด
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดําเนินงาน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ต่างๆ ของหน่วยงาน มี 3 แนวทาง
- แสดงความคิดเห็น ผ่านทางเว็บไซต์ ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
- ใช้แบบสอบถาม ส่งถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การประชุม/อบรม/สัมมนา/การประชาพิจารณ์ การรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.2. มีการรายงานสรุปผล การเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละภารกิจงาน ให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องรับทราบและนําไปปรับปรุง,พัฒนา,แก้ไข ให้ดีขึ้นมั่นคงยั่งยืน
ต่อไป
5. กาหนดปฏิทิน การกากับ
ติดตามผลการดาเนินการ ตาม
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

5.1. ปฏิทิน การติดตามผลการดําเนินการ ตามข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ผู้รับผิดชอบ ของทุกกลุ่มงาน ดําเนินการเสร็จ ส่งสรุปรายงาน
ผลการดําเนินงานตามภารกิจงาน/ลักษณะงาน ภายในไตรมาสที่ 2 หรือ
ภายในไตรมาสที่ 4
5.2. ผลสําเร็จของการดําเนินงาน เป็นไปตามมาตรการมีส่วนร่วม ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 1 สามารถรายงานตามข้อคําถาม การจัดเก็บข้อมูล เอกสารหลักฐาน
เป็นไปตามเงื่อนไขของ ข้อ O33 และ ข้อ O43
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6. ภารกิจงาน/ลักษณะงาน ของกลุ่มงานทุกกลุ่ม ที่มีประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
กลุ่มงาน
ภารกิจงาน/ลักษณะงาน
1. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

2. กลุ่มอานวยการ

3. กลุ่ม ICT

4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มนโยบายและแผน

1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ นางพิชยา รักผล
2. การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ นางเด่นดวง ขันคํา
3. งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ
- งานการรับนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ นางกมลทิพย์ พุทธจํา
4. งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว
องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น
ผู้รับผิดชอบ นางกมลทิพย์ พุทธจํา
5. งานบริหารจัดการขยะของหน่วยงานและสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ นางพิชยา รักผล
5. การประสานงานการให้ทุนการศึกษาของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ นางเด่นดวง ขันคํา
1. การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐหรือเอกชน
ผู้รับผิดชอบ นางวิภา ประกอบวิทย์
2. การประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ผู้รับผิดชอบ นางนิศรา เจริญผล
3. งานการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งเครือข่ายภายนอก และ
เครือข่ายภายในองค์กร
ผู้รับผิดชอบ นางมาลี สร้อยสุวรรณ
1. งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยการศึกษาความพึงพอใจคุณภาพ
การให้บริการ
ผู้รับผิดชอบ นายชัยศักดิ์ ตั้งนิติพิฐจักร
2. การพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้รับผิดชอบ นายชัยศักดิ์ ตั้งนิติพิฐจักร
1. การย้าย ข้าราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ นางผุสดี เพชรน้ําดี.
1. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
ผู้รับผิดชอบ นางจินตนา องค์ปรีชา
2. การพิจารณาการเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ .นางช่อเพชร สุนทรวิภาต
3. งานยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้รับผิดชอบ นางวาสิฐี ดวงจินดา
4. งานการเปิดห้องเรียนพิเศษ
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6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

7. กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์

ผู้รับผิดชอบ .นางช่อเพชร สุนทรวิภาต
5. การจัดสรรงบประมาณ และงบรายจ่ายอื่น ให้แก่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา และการจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ นางช่อเพชร สุนทรวิภาต
1. การประสาน ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน
คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานอื่นในการจัดทําหลักสูตรและการ
จัดการศึกษาพิเศษ ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ การจัดห้องเรียนคุณภาพ เกณฑ์
การประเมินต่างๆ
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิราภรณ์ โกพัฒน์ตา นางดวงทิพย์ เพ็ชรนิล และนาย
อนุชา คะชาชัย
2. การจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ผู้รับผิดชอบ นางสาวภัทรัฒณ์ศรีทองสุข และนางเกสรา อารยะจารุ
1. การประสานงานด้านการเบิกจ่าย จัดหาจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ในส่วนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสรญา สุดโต และนางลํายอง โพธิ์ไกรสวรรค์.

