ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
พ.ศ. ๒๕๒2
----------------------------------ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ได้มุ่งเน้นในประเด็นการคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพของ
ประชาชน โดยให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อานาจของรับอย่าง เป็นรูปธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จึงได้กาหนดมาตรการการเปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดาเนินงาน ภายใต้
ความร่วมมือ จากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลและ
หรือการรับ ฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การดาเดินงานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
และเกิด ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานการให้ ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน ร่วมในการดาเนินงานของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 2 ดังนี้
๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 วิเคราะห์ทบทวนผลการดาเนินงานและ
ข้อเสนอจากการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่าน มาให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก หรือยุทธศาสตร์ที่สาคัญของ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยวิเคราะห์จากผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้มี ส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ที่สาคัญอย่างครอบคลุมและชัดเจน
๒. แต่ง ตั้งคณะทางานจากผู้ รั บ บริ การ หรือผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ให้ เหมาะสมกับภารกิจในแต่ล ะกลุ่ม
ภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
๓. กาหนดแนวทางในการดาเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจหรือยุทธศาสตร์ของ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จัดให้มีความหลากหลายในการรับฟัง
ความ คิดเห็ น ของผู้ รั บ บริ การ หรื อผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยกับการด าเนิน งานของส านั กงานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 และรายงานสรุปผลความคิดเห็นของแต่ล ะภารกิจ เพื่อนาเสนอต่อที่ ประชุม
คณะกรรมการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
๕. ให้ ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 และส่ ว นงานภายใน กาหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบในการจัดทาแผนดาเนินงาน รวบรวมข้อมูล ติดตาม วิเคราะห์ผล และรายงานผลการดาเนินงาน
รวมทั้งนาข้อมูลที่ได้ใช้ในการวางแผน ปรับปรุง การดาเนินงานและการบริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2

-2วิธีการดาเนินงาน
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึ กษานครพนม เขต 2 บริห ารราชการแบบมีส่ ว นร่ว ม โดยให้
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ตามความเหมาะสมดังนี้
๑. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 หรือส่วนราชการภายในแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย
๒. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียร่วม แสดง ความ
คิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดาเนินการ หรือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 และส่วนราชการภายในอย่างเป็นระบบ
๓. การมีส่วนร่วมให้เข้ามามีบทบาท โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ทางานใน
กระบวนการวางแผนและตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างสานักงานเขตพื้นที่ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 หรือส่วนราชการภายในกับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
จริงจังและ มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
๔. การมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือ โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริ การ ผู้มีส่วนได้เสียมีบทบาท ในการ
ตัดสินใจ ตั้งแต่ระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไข รวมทั้งการเป็นภาคีในการดาเนินกิจกรรม ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 หรือส่วนราชการภายใน
๕. มีส่วนร่วมในด้านการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
โดย โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย มีบทบาทในการร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ตลอดจนเปิดโอกาสบุคลากร ร่วมแสดง ความ
คิดเห็น หรือเสนอแนะการปฏิบัติงานของผู้บริหารโดยมีคณะกรรมการติดตามและตรวจ ประเมินผลงาน ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เป็นผู้กากับดูแล
การกาหนดกรอบแนวทางให้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้ามามีส่วนร่วม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้กาหนดกรอบแนวทางในการให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 2 โดยแบ่งตามกลุ่มภารกิจภายใต้วัตถุประสงค์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มนโยบายและแผน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือ
คณะทางาน ในการดาเนินงาน ดังนี้
(ก) การจัดทานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(ข) การวิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา
(ค) การตรวจสอบ ติดตามประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม นโยบายและแผน
(ง) การดาเนินการวิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ โอน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

-3๒. กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา เปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการหรือคณะทางาน ในการดาเนินงาน ดังนี้
(ก) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ - การศึกษาตาม
อัธยาศัย
(ข) การจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กร วิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
(ค) การประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ นโยบาย และ
มาตรฐานการศึกษา
(ง) การส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
(จ) การส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุ วกาชาด เนตร นารี
ผู้บาเพ็ญประโยชน์ ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน และงานกิจการนักเรียน
(ฉ) การส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ช) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความ ประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ซ) การส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม (n) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม
ทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ญ) การส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๓. กลุ่ ม บริ ห ารงานการเงิ น และสิ น ทรั พ ย์ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ร่ ว ม เป็ น
คณะกรรมการหรือคณะทางานในการดาเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหาร สินทรัพย์
๔. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน ดังนี้
(ก) การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และ หลักสูตร
การศึกษาพิเศษ
(ข) การพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน (ค) การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
(ง) การพัฒ นาและยกระดับ มาตรฐานการศึกษาและการประกัน คุณภาพการศึ กษา รวมทั้งประเมิน
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) การนิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (ฉ) การพัฒ นาสื่ อนวัตกรรมการนิเทศทาง
การศึกษา
๕. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วม เป็น
คณะกรรมการหรือคณะทางาน ดังนี้
(ก) การฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ข) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน วิชาชีพและ จรรยาบรรณ
(ค) การส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

-4(จ) การเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล เปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการ หรื อ คณะท า งานใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
(ก) วางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ค) วิเคราะห์ และจั ดทาข้อมูล เกี่ย วกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และ การลาออกจาก
ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน
การ
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗. กลุ่มกฎหมายและคดี เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือคณะทางาน ดังนี้
(ก) การส่งเสริมและพัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
(ข) การดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) การดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัย
(ง) การดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(จ) การดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(ฉ) การดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
(ช) การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การกากับและติดตาม
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินงานตามกลุ่มภารกิจ เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน และนามาผลการดาเนินงานมา วิเคราะห์
รวมทั้งนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุง การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 2
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1

(นายประสงค์ สุภา)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

