ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
เรื่อง มาตรการ กลไกให้ภาคประชนหรือผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
....................
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2560 ได้มุ่ง เน้นในประเด็นการคุ้ม ครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน โดยให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐอย่างเป็น
รูปธรรมประกอบกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดาเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา และ
มีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลาดับ เพื่อให้การดาเนินการในการป้องกันและ
แก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นไป
ตามนโยบาย จึงได้กาหนดมาตรการและกลไกการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดาเนินงาน ภายใต้ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและหรือรับฝังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสียเพื่อให้การดาเนินงานมีคุณภาพยิ่งขึ้น
ขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
1. วิเคราะห์ทบทวนผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะจากการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้
สอดคล้องกับภารกิจหลัก หรือยุทธศาสตร์ที่ สาคัญของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยวิเคร าะห์ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ที่สาคัญอย่างครอบคลุมและ
ชัดเจน
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ แผนงาน กิจกรรม ในช่องทางที่หลากหลาย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์
นิทรรศการ วารสาร จดหมายข่าว แถลงข่าว ติดประกาศ เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ฯ เป็นต้น
3. จัดให้มีช่องทางหรือกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจ
4. เปิดโอกาสให้ประชาขนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นไป
ในลักษณะการเข้าร่วมในการจัดทาแผนงาน การวางแผน การเสนอแนะ การดาเนินงานติดตามความก้าวหน้า
ของการดาเนินงานคณะทางานภาคประชาชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรม
5. สรุปผลการดาเนินงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วมแล้วนาไปวิเคราะห์จัดทาแนวทางหรือแผนงาน
โครงการที่จะดาเนินการในปีงบประมาณต่อไป เสนอต่อผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

ที่

ภารกิจ/งาน

1

การจัดตัง้ รวม
หรือเลิก
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน

2.

การติดตาม
ตรวจสอบ
ประเมินผล
และนิเทศ
การศึกษาของ
เขตพื้นที
การศึกษา

วิธีการและขั้นตอนและผู้ทเี่ กี่ยวข้องในการให้ภาคประชาชน
หรือผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย
รูปแบบของ
ประชาชน/ผู้มสี ่วนได้
การเข้าร่วม
ส่วนเสีย
(วิธีการ/ขั้นตอน)
1. ผู้บริหาร
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดตั้ง รวม
สถานศึกษา ครูและ
หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้
บุคลากรทางการศึกษา 1. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธี จัดตั้ง รวม
2. กรรมการสถานศึกษา
หรือเลิกสถานศึกษา
3. นักเรียน
2. การจัดทาแผนจัดตั้ง รวม หรือเลิก
4. ผู้ปกครองนักเรียน
สถานศึกษา
5. ประชาชนในเขต
3. การรับฟังความคิดเห็น
บริการของโรงเรียน
3.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน
3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
3.4 ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า
3.5 ผู้นาทางการศึกษา ผู้นาศาสนา
4. การเสนอแผนจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. การจัดตัง้ รวม หรือเลิกสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
6. การรายงานผลการจัดตั้ง รวม หรือ
เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ผู้อานวยการ
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการติดตาม
สานักงานเขตพื้นที่ ตรวจสอบและประเมินผล นิเทศ
การศึกษานครปฐม การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา อย่าง
เขต 1
เป็นระบบ ตั้งแต่การศึกษาสภาพปัจจุบัน
2. ผู้แทนผูบ้ ริหาร
ปัญหา ความต้องการทีม่ ีการรับฟัง
สถานศึกษาของรัฐ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มสี ่วนได้
3. ผู้แทนผูบ้ ริหาร
ส่วนเสีย เพื่อวางแผนการดาเนินงานใน

ผู้รบั ผิดชอบ
กลุ่มนโยบาย
และแผน

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

ที่

ภารกิจ/งาน

4.
5.
6.
7.
8.

9.

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชน/ผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของเอกชน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
ปฐมวัย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
วิจัยและประเมินผล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
บริหารการศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
ศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม
ผู้อานวยการกลุ่ม
นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

รูปแบบของ
การเข้าร่วม
(วิธีการ/ขั้นตอน)
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ร่วมกัน และมีการรายงานผลเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาให้
ได้คุณภาพ มีขั้นตอนการดาเนินงาน 4
ขั้นตอน คือ
1. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการ
กาหนดแผนการนิเทศ ได้แก่ การรวบรวม
ปัญหา การวิเคราะห์ การจัดการประชุม
เพื่อแสดงความคิดเห็น นาเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาก่อนการ
ดาเนินการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
2. การมีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการได้ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาโดยใช้เครื่องมือนิเทศติดตามที่
พัฒนาขึ้นอย่างเหมาะสม ทาให้ทราบผล
การดาเนินงานในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด รวมทั้งมีการเสนอ
ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
3. การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการดาเนินการจัดการศึกษา
ของโรงเยน มีการแสดงความคิดเห็น

ผู้รบั ผิดชอบ

ที่

ภารกิจ/งาน

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชน/ผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย

รูปแบบของ
การเข้าร่วม
(วิธีการ/ขั้นตอน)
สะท้อนความสาเร็จและปัญหาอุปสรรค
ของการจัดการศึกษา และให้ความ
เห็นชอบในการรายงานผลการนิเทศ
การศึกษาต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. การมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
แผนการนิเทศการศึกษา ได้แก่ การ
วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาจากการ
นิเทศติดตารม และได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นหาแนวทางแก้ไขในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ต่อไป

ผู้รบั ผิดชอบ

