
 
       
                                                    

 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 เรื่อง  มาตรการ กลไกให้ภาคประชนหรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
.................... 

 ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้มุ่งเน้นในประเด็นการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน โดยให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอย่างเป็น
รูปธรรมประกอบกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ด าเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา และ
มีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตามล าดับ เพื่อให้การด าเนินการในการป้องกันและ
แก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นไป
ตามนโยบาย จึงได้ก าหนดมาตรการและกลไกการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการด าเนินงาน ภายใต้ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและหรือรับฝังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสียเพื่อให้การด าเนินงานมีคุณภาพย่ิงข้ึน 

 ขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

1. วิเคราะห์ทบทวนผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้ 
สอดคล้องกับภารกิจหลัก หรือยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยวิเคร าะห์ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ที่ส าคัญอย่างครอบคลุมและ
ชัดเจน 

2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ แผนงาน กิจกรรม ในช่องทางที่หลากหลาย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ 
นิทรรศการ วารสาร จดหมายข่าว แถลงข่าว ติดประกาศ เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ฯ เป็นต้น 

3. จัดให้มีช่องทางหรือกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

4. เปิดโอกาสให้ประชาขนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นไป 
ในลักษณะการเข้าร่วมในการจัดท าแผนงาน การวางแผน การเสนอแนะ การด าเนินงานติดตามความก้าวหน้า
ของการด าเนินงานคณะท างานภาคประชาชนและเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรม  

5. สรุปผลการด าเนินงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วมแล้วน าไปวิเคราะห์จัดท าแนวทางหรือแผนงาน 
โครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป เสนอต่อผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

      ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2561 

      
                                    (นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์) 
                             ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 



วิธีการและข้ันตอนและผู้ทีเ่กี่ยวข้องในการให้ภาคประชาชน 
หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนินงาน 

 
ที่ 

 
ภารกิจ/งาน 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชน/ผู้มสี่วนได้

ส่วนเสีย 

รูปแบบของ 
การเข้าร่วม 

(วิธีการ/ข้ันตอน) 

 
ผู้รบัผิดชอบ 

1 การจัดต้ัง รวม 
หรือเลกิ
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

1. ผู้บริหาร 
สถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
2. กรรมการสถานศึกษา 
3. นักเรียน 
4. ผู้ปกครองนกัเรียน 
5. ประชาชนในเขต

บริการของโรงเรียน 

รูปแบบการมสี่วนร่วมในการจัดต้ัง รวม 
หรือเลกิสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีดังนี ้

1. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี จัดต้ัง รวม 
หรือเลกิสถานศึกษา 

2. การจัดท าแผนจัดต้ัง รวม หรือเลิก
สถานศึกษา 

3. การรบัฟังความคิดเห็น 
3.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน 
3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ก านัน ผู้ใหญบ่้าน 
3.4 ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า 
3.5 ผู้น าทางการศึกษา ผู้น าศาสนา 

4. การเสนอแผนจัดต้ัง รวม หรือเลกิ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

5. การจัดต้ัง รวม หรอืเลิกสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

6. การรายงานผลการจัดต้ัง รวม หรือ
เลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 

2. การติดตาม 
ตรวจสอบ
ประเมินผล 
และนิเทศ
การศึกษาของ
เขตพื้นที
การศึกษา 

1. ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม 
เขต 1 

2. ผู้แทนผูบ้รหิาร
สถานศึกษาของรัฐ 

3. ผู้แทนผูบ้รหิาร

รูปแบบการมสี่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล นิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา อย่าง
เป็นระบบ ตั้งแต่การศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา ความต้องการทีม่ีการรับฟัง 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อวางแผนการด าเนินงานใน

กลุ่มนเิทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 



 
ที่ 

 
ภารกิจ/งาน 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชน/ผู้มสี่วนได้

ส่วนเสีย 

รูปแบบของ 
การเข้าร่วม 

(วิธีการ/ข้ันตอน) 

 
ผู้รบัผิดชอบ 

สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานของเอกชน 

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

  4. ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
ปฐมวัย 

5. ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

6. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
วิจัยและประเมินผล 

7. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
บรหิารการศึกษา 

8. ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
ศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม 

9. ผู้อ านวยการกลุ่ม
นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

ร่วมกัน และมกีารรายงานผลเพื่อ
ปรับปรงุและพัฒนาการจัดการศึกษาให้
ได้คุณภาพ มีขั้นตอนการด าเนินงาน 4 
ข้ันตอน คือ  

1. ข้ันตอนการมสี่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนการนิเทศ ได้แก่ การรวบรวม
ปัญหา การวิเคราะห์ การจัดการประชุม 
เพื่อแสดงความคิดเห็น น าเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาก่อนการ
ด าเนินการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

2. การมสี่วนร่วมในการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
คณะกรรมการได้ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาโดยใช้เครื่องมือนเิทศติดตามที่
พัฒนาข้ึนอย่างเหมาะสม ท าให้ทราบผล
การด าเนินงานในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด รวมทั้งมกีารเสนอ
ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

3. การมสี่วนร่วมในการ
ประเมินผลการด าเนินการจัดการศึกษา
ของโรงเยน มีการแสดงความคิดเห็น 

 



 
ที่ 

 
ภารกิจ/งาน 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชน/ผู้มสี่วนได้

ส่วนเสีย 

รูปแบบของ 
การเข้าร่วม 

(วิธีการ/ข้ันตอน) 

 
ผู้รบัผิดชอบ 

สะท้อนความส าเร็จและปญัหาอปุสรรค
ของการจัดการศึกษา และให้ความ
เห็นชอบในการรายงานผลการนิเทศ
การศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

4. การมสี่วนร่วมในการปรับปรุง
แผนการนเิทศการศึกษา ได้แก่ การ
วิเคราะหผ์ลการจัดการศึกษาจากการ
นิเทศติดตารม และได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นหาแนวทางแก้ไขในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ต่อไป 

 


