ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒
เรื่อง มาตรการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

.............................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ได้จัดทํามาตรการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมตาม
ภารกิจงาน/ลักษณะงาน
อาศัยอํานาจ ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กําหนดเรื่อง การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของภาครัฐตามมาตรา ๕๔ รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ การศึกษา
เป็นเวลาสิบ สองปี ตั้งแต่ ก่ อ นวัยเรียนจนจบการศึก ษาภาคบัง คับ อย่างมี คุณ ภาพโดยไม่ เก็ บ ค่าใช้จ่าย รัฐต้อ ง
ดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
เข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ
รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน ในการจั ดการศึก ษาทุ ก ระดับ โดยรัฐมี ห น้าที่ ดําเนิ นการ กํ ากั บ ส่งเสริม และสนั บ สนุ นให้ ก ารจั ด
การศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้ม าตรฐานสากล และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดให้หลักการจัดการศึกษาให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมี
การกระจายอํานาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา โดยให้ยึดหลัก การมีส่วนร่วมหลายๆภาคส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถาน ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่ เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตามนโยบายการจัด
การศึกษา และขับ เคลื่อ นการดําเนิน งานของสํานั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาพะเยา เขต 2 ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด บรรลุผ ล สําเร็จตามเป้าหมาย โดยให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการตาม
ภารกิจงานหรือลักษณะงาน โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ได้มีการกําหนดมาตรการ
แนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน วิธีการ ดําเนินการ ขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลาในการมีส่วนร่วมของสํานักงานเขต
พื้นที่ การศึก ษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ที่ เป็นมาตรฐานเดียวกั น มี กรอบแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วม การ
วางแผนการดําเนินการ กระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ หรือ
การแสดงความคิดเห็นตามแบบสอบถาม มีการให้ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหา และนาข้อเสนอแนะ ปัญหา มา
ปรับปรุง พัฒนา ต่อไปอย่างยั่งยืนรับทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายทินกร อินทะนาม)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

มาตรการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
************
1. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2560 ได้กํ าหนดเรื่อง การมี ส่วนร่วมของภาคประชาชนต่ อ
นโยบายการพัฒนาของภาครัฐตามมาตรา 54 รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ ก่อน
วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและ
พัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดย
ส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย รัฐต้องดําเนินการ
ให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้ งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มี การ
ร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับโดยรัฐมีหน้าที่ดําเนินการ
กํากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลและพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให้หลักการจัดการศึกษาให้สั งคมมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาโดยมีการกระจายอํานาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา โดยให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมหลายๆภาคส่วน ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่ เกี่ ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตามนโยบายการจัด
การศึกษา และขับเคลื่อนการดําเนินงานให้ดียิ่งขึ้นไป
ในการนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้เล็งเห็นความสําคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด บรรลุผลสําเร็ จตามเป้าหมาย โดยให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี ส่วนร่วมในการดําเนิ นการตามภารกิ จงานหรือ
ลักษณะงาน โดยสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้มี การกํ าหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจน วิธีการดําเนินการ ขั้นตอน กระบวนการ กําหนดปฏิทินการดําเนินงานมีระยะเวลาในการมีส่วนร่วมของสํานั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีกรอบแนวทาง การเข้ามามีส่วนร่วม การวางแผน
การดําเนินการ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์หรือการแสดงความ
คิดเห็น,ตามแบบสอบถามและการประชุม อบรม สัมมนา การประชาพิจารณ์ ได้มีการให้ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหา และ
นําข้อเสนอแนะ ปัญหา มาปรับปรุง พัฒนา ต่อไป อย่างยั่งยืน
1. ข้อมูลหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถานที่ตั้ง
ถนน จุน–ปง ตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
โทรศัพท์
0-5407-9869, 0-5407-868, 0-5407-9867
Hotline 0-5407-9866
2. การวางแผนมาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางการวางแผนมาตรการตามภารกิจ/ลักษณะงาน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนเพื่อให้ทุกกลุ่มงานที่มีภารกิจงาน/ลักษณะงาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2 ร่วมรับ ผิดชอบ โดยมีก ลุ่ม ส่งเสริมการศึก ษา เป็นผู้รับ ผิดชอบในการรวบรวม เรื่อง สรุป รายงานผลการ
ดําเนินงาน การมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดย
กําหนดให้มีแนวทางการดําเนินงาน ร่วมกันและให้ถือปฏิบัติ โดยมีขั้นตอน ให้ศึกษาภารกิจงาน กําหนดมาตรการ
กําหนดปฏิทินการกํากับ ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผล เป็นต้น จึงจําเป็ นจะต้องมีมาตรการ เพื่อให้ตรง
ตามวัตถุประสงค์…

-2ตามวัตถุประสงค์และได้รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2560
และพระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2545 พร้อมทั้งเป็น
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. คาจากัดความ
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากการดําเนินการของส่วนราชการ เช่น ข้าราชการในสังกัด เด็กนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และ
ประชาชนทั่วไป
“การมีส่วนร่วม” หมายถึง การมีส่วนร่วมที่เป็นอิสระโดยความสมัครใจ ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมประเมิ นผล และการให้ป ระชาชน กลุ่ม ชุมชน ร่วมกันคิดและตัดสินใจกําหนดทิ ศทางการ
พัฒนาการดํารงชีวิต ร่วมปฏิบัติตามแผนของกลุ่มหรือของชุมชนและรับประโยชน์ร่วมกันโดยรัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุน
5. ขั้นตอนและมาตรการดาเนินการ
ขั้นตอน
1. ศึกษาภารกิจงาน/
ลักษณะงานของกลุม่

มาตรการดาเนินการ
ศึกษาภารกิจงานลักษณะงาน ที่ต้องมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือ ของกลุ่ม
ระบบในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงาน

2. กําหนดมาตรการหลัก

๒.1 มีการบันทึกสั่งการจากผูบ้ ริหาร ที่ให้ทุกภาคส่วนและผูม้ ีส่วนได้ส่วน เสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ร่วมดําเนินการในภารกิจงาน ของ สพป.
พะเยา เขต 2
๒.๒ มีคําสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินการทีม่ ีส่วนร่วม
๒.๓ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจงาน/ลักษณะงานของทุกกลุม่ งาน
ตามข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียว่าให้ดําเนินการอย่างไรบ้าง
๒.๔ ให้ผู้รบั ผิดชอบ นําผลสรุปไปดําเนินการ ปรับปรุงพัฒนา แก้ไข ให้ดีขึ้นอย่าง
ยั่งยืน ต่อไป
๒.๕ เมื่อผู้รบั ผิดชอบ ปรับปรุงพัฒนา แก้ไข ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว มีผลข้อดี
หรือข้อเสียอย่างไร
๒.๖ มีการบันทึกเสนอ รายงานผลการดําเนินงาน ตามข้อเสนอแนะ โดยรายงาน
ให้ผู้บงั คับบัญชาได้ให้ความเห็นชอบ
๒.๗ มีการสรุปรายงานผลการเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละภารกิจงาน ภายใน
ปีงบประมาณ ให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องรับทราบ ต่อไป

3. กําหนดมาตรการเสริม

3.1 กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน จะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนหรือผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
- มีลักษณะเป็นสรุปรายงานผล รายงานการประชุม ภาพประกอบหรือหลักฐาน
อื่นๆ ที่เหมาะสม
- มีเนื้อหาแสดงถึงตัวอย่างการดําเนินงานตามที่ระบุไว้ในกรอบแนวทางและ
ขั้นตอน

-3ขั้นตอน
4. กําหนดมาตรการให้ภาค
ประชาชนหรือผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน

5. กําหนดปฏิทิน การกํากับ
ติดตามผลการดําเนินการ ตาม
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย

มาตรการดาเนินการ
4.1 ภารกิจงาน/ลักษณะงาน ต้องกําหนดการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเปิด
โอกาสให้ประชาชน/ผู้รบั บริการ/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียต่อการดําเนินงานต่างๆ
ของหน่วยงาน มี 3 แนวทาง
- แสดงความคิดเห็น ผ่านทางเว็บไซต์ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พะเยา เขต 2
- ใช้แบบสอบถาม ส่งถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
- การประชุม/อบรม/สัมมนา/การประชาพิจารณ์ การรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
4.2 มีการรายงานสรุปผล การเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละภารกิจ ให้ผทู้ ี่
เกี่ยวข้องรับทราบและนําไปปรับปรุง,พัฒนา,แก้ไข ให้ดีขึ้นมัง่ คงยั่งยืน
ต่อไป
5.1 ปฏิทิน การติดตามผลการดําเนินการ ตามข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
- ผู้รับผิดชอบ ของทุกกลุ่มงาน ดําเนินการเสร็จ ส่งสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจงาน/ลักษณะงาน ภายในไตรมาสที่ 2 หรือ ภายใน
ไตรมาสที่ 4
5.2 ผลสําเร็จของการดําเนินงาน เป็นไปตามมาตรการมีส่วนร่วม ของผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2
สามารถรายงานตามข้อคําถาม การจัดเก็บข้อมูล เอกสารหลักฐานเป็นไป
ตามเงื่อนไขของ ข้อ O33 และ ข้อ O43

-46. ภารกิจงาน/ลักษณะงาน ของกลุ่มงานทุกกลุ่ม ที่มีประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
กลุ่มงาน
1. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ภารกิจงาน/ลักษณะงาน
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
3. งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ
- งานการรับนักเรียน
4. งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล
ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
5. งานบริหารจัดการขยะของหน่วยงานและสถานศึกษา
6. การประสานงานการให้ทุนการศึกษาของหน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบ นางกชพร คาวงษา

2. กลุ่มอํานวยการ

1. การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐหรือเอกชน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิตติมา คาลือ
2. การประสานให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิตติมา คาลือ
3. งานการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งเครือข่ายภายนอก และ
เครือข่ายภายในองค์กร
ผู้รับผิดชอบ นายวิทยา สมบุตร

3. กลุ่ม ICT

1. งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยการศึกษาความพึงพอใจ
คุณภาพการให้บริการ
2. การพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้รับผิดชอบ นายบุญสิน สุปันตา

4. กลุ่มบริหารงานบุคคล

1. การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกฤตยาภ กาติ๊บ
2. ฉก.คศ.สพป.พะเยา เขต 2
ผู้รับผิดชอบ จ่าสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ

5. กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์

การประสานงานด้านการเบิกจ่าย จัดหาจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน
และสิง่ ก่อสร้าง ในส่วนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2
ผู้รับผิดชอบ นายอุเทน มะโนชัย

-4กลุ่มงาน
6. กลุ่มนโยบายและแผน

ภารกิจงาน/ลักษณะงาน
1. การจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารประจําปี
2. การพิจารณาการเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา
3. งานยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. งานการเปิดห้องเรียนพิเศษ
5. การจัดสรรงบประมาณ และงบจ่ายอื่น ให้แก่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา และการจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ นางสาววรนันท์ รวมสุข

7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา

1. การประสาน ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของผูป้ กครอง ชุมชน
คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานอื่นในการจัดทําหลักสูตรและ
การจัดการศึกษาพิเศษ ผูท้ ี่มีความสามารถพิเศษ การจัดห้องเรียน
คุณภาพ เกณฑ์การประเมินต่างๆ
ผู้รับผิดชอบ นางสกาวรัตน์ ไกรมาก
2. การจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นทีก่ ารศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ผู้รับผิดชอบ นายสุจินต์ สุคันธปัญญา

