ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
เรื่อง มาตรการวางระบบให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
----------------------------------------ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นกรอบใน
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยในมาตรการ 65 ได้กาหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศรวมทั้งในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2545 มาตรา
3/1 กาหนดให้ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คานึงถึงความ
รั บ ผิ ดชอบของผู้ ป ฏิ บั ติง าน การมีส่ ว นร่ว มของประชาชน การเปิด เผยข้ อ มู ล กรติด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนและการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและเกิด
ผลสั มฤทธิ์ต่ อภารกิ จ ภาครั ฐ ผู้ รั บ บริ การและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยในการพัฒ นาระบบบริ ห ารจัด กา รภาครั ฐ
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ให้ความสาคัญกับการบริหารงาน
ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต และการประพฤติมิชอบในภาครัฐตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 และประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของข้าราชการในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 และได้กาหนดมาตรการ กลไก
หรือวางระบบให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ตลอดจนมีการ
ปฏิบัติตามมาตรการ กลไกหรือระบบดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยผู้บริหารทุกระดับ ประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดาเนินงานและปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานตาแหน่งและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย โดยจะดาเนินการตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

มาตรการให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
----------------------------------------สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
โดยผู้บริหารทุกระดับ ประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานและ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานตาแหน่งและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีขั้นตอนและ
วิธีการดังนี้
1. ส่งเสริมให้ภาคประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน ได้แก่
1.1 คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ประกอบด้วย (1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
คณะกรรมการ (2) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายอาเภอ นายกเทศมนตรี นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด (3) กรรมการประเภทผู้แทน ได้แก่
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนสถานศึกษา อาชีวศึกษา ผู้แทนค่ายลูกเสือจังหวัด ผู้แทนสมาคมหรือสโมสร
ลูกเสือ และผู้แทนจากลูกเสือชาวบ้าน (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนายอาเภอ เป็นต้น
1.2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ผู้อานวยการโรงเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ
ไปแล้ว
1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัด
1.5 นายกสมาคมผู้บริหารอาเภอ
1.6 ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์
1.7 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
1.8 หน่วยงานทางการศึกษาอื่น เช่น สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามและวิทยาลัยอาชีวศึกษา
มหาสารคาม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นต้น
1.9 องค์กรต่าง ๆ ในชุมชนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
1.10 ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปอื่น ๆ
2. แนวทางการมีส่วนร่วม
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามข้อ 1.1 ถึง ข้อ 1.10 เข้าร่วมในการระดมความคิดวางแผนการ
ดาเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงาน ตามภาระงานของทุกกลุ่มงานในงานที่
เกี่ยวข้อง หรือผลประโยชน์ในภาพรวมขององค์กรตามความเหมาะสม เช่น งานนิเทศ งานส่งเสริมการจัด
การศึกษา งานลูกเสือ งานประเมินติดตามนโยบาย งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน งานพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ งานอัตรากาลัง งานตรวจสอบภายใน เป็นต้น และให้ทุกกลุ่มรายงานการมีส่วนร่วมตาม
แนวทางข้างต้น ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้รับทราบ

3. ลักษณะการมีส่วนร่วม
แต่งตั้งหรือเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้อง กาหนดแนวทางขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานในการให้
ผู้รับบริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม และมีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยระบุช่องทางการมีส่วนร่วมแนวทาง
ปฏิบัติหรือกระบวนการที่ใช้ในการดาเนินงาน
3.1 การมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูล
ระหว่างกันในการวางแผน การดาเนินงาน การพัฒนา การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงการดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งการเป็นเครือข่ายในความร่วมมือการดาเนินกิจกรรมโดยมุ่งผลสาเร็จและ
เป้าหมายที่ชัดเจน
โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้กาหนดกรอบ
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ดังนี้
1) การทบทวนผลการดาเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจหลักหรือกลยุทธ์สาคัญของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เพื่อทบทวนและจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2) จัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน รวมถึงช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่าง ๆ
เพื่อพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงานตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสยิ่งขึ้น ได้แก่ เฟสบุ๊ค ไลน์ ทวิตเตอร์ อีเมล์ ระบบ MyOffice เว็ปไซต์
กล่องแสดงความคิดเห็น หนังสือราชการและทางโทรศัพท์ เป็นต้น
3.2 การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่
หลากหลาย ตามข้อ 3.1 2) ซึง่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จะนาเสนอ
ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัย เกี่ยวกับภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษามหาสารคาม
เขต 1 ให้ประชาชนรับทราบและเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก
3.3 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ดาเนินการหรือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ตามช่องทางในข้อ 3.1 2)
3.4 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามภารกิจหลักของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
4. จัดให้มีการกากับ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานของการมีส่วนร่วม ตามภารกิจ
แผนการดาเนินงานและผลการสารวจข้อ 3.4 พร้อมทั้งสรุปผลการดาเนินงานภาพรวมเพื่อนาข้อมูลไปพัฒนา
ปรับปรุงการดาเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

5. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้มอบหมายให้กลุ่ม
อานวยการ โดยนางอุนาภรณ์ แสงแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ เป็นผู้รับผิดชอบในการกาหนด
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
และรายงานผลการดาเนินการมีส่วนร่วมต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 ทราบ
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