ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒
เรื่อง มาตรการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒
**************
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ได้จัดทามาตรการมีส่วนร่วม
ของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจงาน/ลักษณะงาน
อาศัยอานาจ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2560 ได้กาหนดเรื่อง การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของภาครัฐตามมาตรา ๕๔ รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
เป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้อง
ดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
เข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ
รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กาหนดให้หลักการจัดการศึกษาให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีการกระจาย
อานาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา โดยให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมหลายๆภาคส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว
ชุมชน องค์กรชุ มชน องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น เอกชน องค์ กรเอกชน องค์ กรวิช าชี พ สถาบัน ศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตามนโยบายการจัดการศึกษา และ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจงานหรือลักษณะงาน โดย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ได้มีการกาหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน
วิธีการดาเนินการ ขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลาในการมีส่วนร่วม
ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
มีกรอบแนวทางการเข้ามามีส่ วนร่ วม การวางแผนการดาเนินการ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
การแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ หรือการแสดงความคิดเห็นตามแบบสอบถาม มีการให้ข้อเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหา และนาข้อเสนอแนะ ปัญหา มาปรับปรุง พัฒนา ต่อไปอย่างยั่งยืน
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบุญสม โพธิ์เงิน)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

มาตรการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒
1. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2560 ได้กาหนดเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ต่อนโยบายการพัฒนาของภาครัฐตามมาตรา ๕๔ รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการ
ดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สม
กับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย
รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ
โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กาหนดให้หลักการจัด
การศึกษาให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีการกระจายอานาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา โดยให้ยึดหลักการมีส่วน
ร่วมหลายๆภาคส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วน
ร่วมในการวางแผนตามนโยบายการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนการดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้นไป
ในการนี้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ได้เล็งเห็นความสาคัญ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการตามภารกิจ
งานหรือลักษณะงาน โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ได้มีการกาหนดมาตรการ
แนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน วิธีการดาเนินการ ขั้นตอน
กระบวนการกำหนดปฏิทินการดำเนินงานมีระยะเวลาในการมีส่วนร่วมของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีกรอบแนวทาง การเข้ามามีส่วน
ร่วม การวางแผนการดาเนินการ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์
หรือการแสดงความคิดเห็น,ตามแบบสอบถามและการประชุม อบรม สัมมนา การประชาพิจารณ์ ได้มีการให้
ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหา และนาข้อเสนอแนะ ปัญหา มาปรับปรุง พัฒนา ต่อไป อย่างยั่งยืน
2. ข้อมูลหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒
สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถานที่ตั้ง
ถนน วังทอง – เขาทราย ตาบลดินทอง อาเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก
โทรศัพท์
0๕๕-๓๙๔๐๔๗ โทรสาร 0๕๕-๓๙๔๐๘๓

3. การวางแผนมาตรการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒
แนวทาง การวางแผนมาตรการตามภารกิจ/ลักษณะงาน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
เพื่อให้ทุกกลุ่มงานที่มีภารกิจงาน/ลักษณะงาน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ร่วมรับผิดชอบ
โดยมีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวม เรื่อง สรุปรายงานผลการดาเนินงาน การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ โดยกาหนดให้มีแนวทางการดาเนินงาน
ร่วมกันและให้ถือปฏิบัติ โดยมีขั้นตอน ให้ศึกษาภารกิจงาน กาหนดมาตรการ กาหนดปฏิทินการกากับ ติดตาม
ประเมินผลและสรุ ป รายงานผล เป็ นต้น จึงจ าเป็ นจะต้องมีมาตรการ
เพื่อให้ ตรงตามวัตถุ ประสงค์และได้รับ ประโยชน์ สู งสุ ดตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี
พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
พร้อมทั้งเป็นนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. คาจากัดความ
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากการดาเนินการของส่วนราชการ เช่น ข้าราชการในสังกัด เด็กนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และ
ประชาชนทั่วไป
“การมีส่วนร่วม” หมายถึง การมีส่วนร่วมที่เป็นอิสระโดยความสมัครใจ ในการร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือการปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และการให้ประชาชน กลุ่ม ชุมชน ร่วมกันคิดและตัดสินใจกาหนด
ทิศทางการพัฒนาการดารงชีวิต ร่วมปฏิบัติตามแผนของกลุ่มหรือของชุมชนและรับประโยชน์ร่วมกันโดยรัฐเป็นเพียง
ผู้สนับสนุน
5. ขั้นตอนและมาตรการดาเนินการ
ขั้นตอน
มาตรการดาเนินการ
1. ศึกษาภารกิจงาน/ลักษณะงาน - ศึกษาภารกิจงาน/ลักษณะงาน ที่ต้องมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือ
ของกลุ่ม
ระบบในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนรวมใน
การดำเนินงาน
2. กาหนดมาตรการหลัก

2.1. มีการบันทึกสั่งการจากผู้บริหาร ที่ให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ร่วมดาเนินการในภารกิ จงาน
ของ สพป.พิษณโลก
ุ เขต ๒
2.2. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการที่มีส่วนร่วม
2.3. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามภารกิจงาน/ลักษณะงาน ของทุก
กลุ่ มงาน ตามข้อเสนอแนะ /ข้อคิด เห็ น ของผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ว่าให้
ดาเนินการ อย่างไรบ้าง

2.4. ให้ผู้รับผิดชอบ นาผลสรุปไปดาเนินการ ปรับปรุง,พัฒนา,แก้ไข ให้ดี
ขึน้ อย่างยั่งยืน ต่อไป
2.5. เมื่อผู้รับผิดชอบ ปรับปรุง ,พัฒนา, แก้ไข ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
มีผลข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร
2.6. มีก ารบัน ทึ กเสนอ รายงานผลการดาเนิ น งาน ตามข้ อเสนอแนะ
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 ได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
- มีลักษณะเป็นสรุปรายงานผล รายงานการประชุม
ภาพประกอบหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เหมาะสม
- มีเนื้อหาแสดงถึงตัวอย่างการดาเนินงานตามที่ระบุไว้ในกรอบ
แนวทางและขั้นตอน
4. กาหนดมาตรการให้ภาค
4.1. ภารกิจงาน/ลักษณะงาน ต้องกำหนดการเข้ามามีส่วนรวม เพือ่ เปิด
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โอกาสใหประชาชน/ผู้รับบริการ/ผมส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานต่างๆ
่
มี 3 แนวทาง
เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ของหนวยงาน
- แสดงความคิดเห็น ผ่านทางเว็บไซต์ ของสำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณโลก
ุ เขต ๒ ่
- ใชแบบสอบถาม
้
สงถึ
่ งผลสวนไดสวนเสี
่ ้่ ย
- การประชม/อบรม/สั
ุ
มมนา/การประชาพิจารณ การรับฟัง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผลสวนไดสวนเสี
่ ้่ ย
4.2. มีการรายงานสรปผล
ุ การเขามามี
้ ส่วนรวมในแตละภารกิ
่
จงาน ให
ผูที้ ่เกีย่ วข้องรับทราบและนำไปปรับปรุง,พัฒนา,แก้ไข ให้ดีขึ้นมั่นคงยั่งยืน
ตอไป
่
5. กาหนดปฏิทิน การกากับ
ติดตามผลการดาเนินการ ตาม
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

5.1. ปฏิทิน การติดตามผลการดาเนินการ ตามข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ผู้รับผิดชอบ ของทุกกลุ่มงาน ดาเนินการเสร็จ ส่งสรุปรายงาน
ผลการดาเนินงานตามภารกิจงาน/ลักษณะงาน ภายในไตรมาสที่ 2 หรือ
ภายในไตรมาสที่ 4
5.2. ผลสาเร็จของการดาเนินงาน เป็นไปตามมาตรการมีส่วนร่วม ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณโลก
ุ
เขต ๒ สามารถรายงานตามข้อคาถาม การจัดเก็บข้อมูล เอกสารหลักฐาน
เป็นไปตามเงื่อนไขของ ข้อ ๐33 และ ข้อ ๐43

6. ภารกิจงาน/ลักษณะงาน ของกลุ่มงานทุกกลุ่ม ที่มีประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
กลุ่มงาน
ภารกิจงาน/ลักษณะงาน
1. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ นางกนิษฐา พึ่งม่วง
2. การคุม้ ครองและช่วยเหลือนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ นางกนิษฐา พึ่งม่วง
3. งานการจดการศกษาภาคบงคบ
ั
ึ
ั ั
- งานการรบนกเรยน
ั ั ี
ผู้รับผิดชอบ นางสุทัศน์ จำปาศักดิ์
4. งานสงเสรมสนบสนุ
่ ิ ั นการจดการศกษาขนพนฐานของบุ
ั
ึ
ั้ ื้
คคล ครอบครวั
องคกร
์ ชมชน องคกรวิ
์ ชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สงคมอน
ั ื่
ผู้รับผิดชอบ นางพัชรี บุญนาคแย้ม
5. งานบรหารจดการขยะของหนวยงานและสถานศกษา
ิ ั
่
ึ
ผู้รับผิดชอบ นางบุญญดา วงศ์สุวคันธ
๖. การประสานงานการใหทนการศึ
้ ุ
กษาของหนวยงาน
่
ผู้รับผิดชอบ นางลำพึง อ้นหนู,นางกนิษฐา พึ่งม่วง

2. กลุ่มอานวยการ

1. การประสานงานระหวางหนวยงาน
่
ภาครัฐหรือเอกชน
ผู้รับผิดชอบ นางละออ อุทัยวัฒน์
2. การประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ผู้รับผิดชอบ นางละออ อุทัยวัฒน์
3. งานการสรางเครอขายการประชาสมพนธทงเครอขายภายนอก
้
ื ่
ั ั ั้ ื ่
และ
เครือขายภายในองคกร
่
์
ผู้รับผิดชอบ นายปิยะ ธูปทอง
1. งานพัฒนาคณภาพการใหบริ
ุ
การ โดยการศึกษาความพึ่งพอใจคณภาพ
ุ
การใหบริ
้ การ
ผู้รับผิดชอบ นางสุราณี เมืองมัจฉา
2. การพัฒนาเครือขายเทคโนโลยสารสนเทศและการสื
่
่อสาร
ผู้รับผิดชอบ นายพงศ์พีระ ทองแบบ

3. กลุ่ม ICT

4. กลุ่มบริหารงานบุคคล

1. การย้าย ข้าราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ นางราตรี แจ่มใส,นางสาวบุญเรือง คงพิรอด

5. กลุ่มนโยบายและแผน

1. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
ผู้รับผิดชอบ นายพิทักษ์ อภิพัฒนอักษร

2. งานยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้รับผิดชอบ นางสุมาลี ยอดยิ่ง

6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

1. การประสาน ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน
คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานอื่นในการจัดทาหลักสูตรและการ
จัดการศึกษาพิเศษ ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ การจัดห้องเรียนคุณภาพ เกณฑ์
การประเมินต่างๆ
ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ
2. การจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพัชรี บุญนาคแย้ม

7. กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์

1. การประสานงานด้านการเบิกจ่าย จัดหาจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
ในสวนของสานกงานเขตพนทการศกษาประถมศึกษาพิษณุโลก ๒
ผู้รับผิดชอบ นายสมนึก อ่อนล้อม,นางสาวยุพา บุญสุข,นายภานุกร ปานนิ่ม

