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เรื่อง มาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

******************** 

 ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 ได้จัดท ำมำตรกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 เพ่ือให้ผู้มีส่วนเสียเข้ำมำ
มีส่วนร่วมตำมภำรกิจงำน/ลักษณะงำน 

 โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 54 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชกำรอำญำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
ที่ได้ก ำหนดเรื่องกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนต่อนโยบำยกำรพัฒนำของภำครัฐ ซึ่งรัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุก
คนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บ
ค่ำใช้จ่ำย รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนำ
ร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรด้วย รัฐต้องด ำเนินกำรให้ประชำชนร่วมมือกันระหว่ำงรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับโดยรัฐมีหน้ำที่ด ำเนินกำร ก ำกับ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวมีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก ำหนดให้หลักกำรจัดกำรศึกษำให้สังคมมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ โดยมีกำรกระจำยอ ำนำจสู่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยให้ยึดหลักกำรมีส่วนร่วมหลำย ๆ ภำค
ส่วน ได้แก่ กำรมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืนที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
วำงแผนตำมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ และขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจงำนหรือลักษณะงำน 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 จึงได้มีกำรก ำหนดมำตรกำรแนวทำง
ปฏิบัติงำนที่ชัดเจน วิธีกำรด ำเนินกำร ขั้นตอน กระบวนกำร ระยะเวลำในกำรมีส่วนร่วมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 ที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน มีกรอบแนวทำงกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมกำร
วำงแผน กำรด ำเนินกำร กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน กำรแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนเว็บไซต์หรือกำร
แสดงควำมคิดเห็นตำมแบบสอบถำมมีกำรให้ข้อเสนอแนะ กำรแก้ไขปัญหำ และน ำข้อเสนอแนะปัญหำเพ่ือน ำมำ
ปรับปรุง พัฒนำอย่ำงยั่งยืนต่อไป 
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มาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 54 ได้ก ำหนดเรื่องกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคประชำชนต่อนโยบำยกำรพัฒนำของภำครัฐ รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี 
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำยรัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับ
กำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และ
สติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมใน
กำรด ำเนินกำรด้วย รัฐต้องด ำเนินกำรให้ประชำชนร่วมมือกันระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภำคเอกชน ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ โดยรัฐมีหน้ำที่ด ำเนินกำร ก ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กำรจัด
กำรศึกษำดังกล่ำวมีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก ำหนดให้หลักกำรจัดกำรศึกษำให้สังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ โดยมี
กำรกระจำยอ ำนำจสู่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยให้ยึดหลักกำรมีส่วนร่วมหลำย ๆ ภำคส่วน ได้แก่ กำรมีส่วนร่วมของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบัน
ศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืนที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนตำมนโยบำยกำรจัด
กำรศึกษำ และขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย จึงได้ก ำหนดมำตรกำร 
แนวทำงปฏิบัติงำนที่ชัดเจน วิธีด ำเนินกำร ขั้นตอน กระบวนกำร ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินงำน มีระยะเวลำในกำร
มีส่วนร่วมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 ที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน มีกรอบ
แนวทำง กำรเข้ำมำมีส่วนร่วม กำรวำงแผนกำรด ำเนินกำร กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน กำรแสดง
ควำมคิดเห็นผ่ำนเว็บไซต์ หรือกำรแสดงควำมคิดเห็นตำมแบบสอบถำมและกำรประชุม อบรม สัมมนำ กำรประชำ
พิจำรณ์ ได้มีกำรให้ข้อเสนอแนะ กำรแก้ไขปัญหำ และน ำข้อเสนอแนะปัญหำมำปรับปรุงพัฒนำอย่ำงยั่งยืนต่อไป 
2. ข้อมูลหน่วยงำน 
 ชื่อหน่วยงำน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 
 สังกัด    สักนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร 
 สถำนที่ตั้ง  99 หมู่ที่ 9  ต ำบลท้องล ำเจียก  อ ำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
      80190 
 โทรศัพท์   075-362701-6  โทรสำร 075-771298, 075-771299 



 
 
 
 
 
 
3. การวางแผนมาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3  
 แนวทำงกำรวำงแผนมำตรกำรตำมภำรกิจ/ลักษณะงำน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำมำมีส่วนในกำร
วำงแผนเพ่ือให้ทุกกลุ่มงำนที่มีภำรกิจงำน/ลักษณะงำน ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต 3 ร่วมรับผิดชอบ โดยมีกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ เป็นผู้รับผิดชอบในกำรรวบรวม เรื่องสรุป
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต 3 โดยก ำหนดให้มีแนวทำงกำรด ำเนินงำนร่วมกันและให้ถือปฏิบัติโดยมีขั้นตอนให้ศึกษำ
ภำรกิจงำน ก ำหนดมำตรกำร ก ำหนดปฏิทินกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลและสรุปรำยงำนผล เป็นต้น จึงจ ำเป็น
จะต้องมีมำตรกำร เพ่ือให้ตรงตำมวัตถุประสงค์และได้รับประโยชน์สูงสุดตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พร้อมทั้งเป็นนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
4. ค าจ ากัดความ 
 “ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมำยถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทำงบวกและทำงลบ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม จำกกำร
ด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร เช่น ข้ำรำชกำรในสังกัด เด็กนักเรียน ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครองและ
ประชำชนทั่วไป 
 “กำรมีส่วนร่วม”  หมำยถึง กำรมีส่วนร่วมที่เป็นอิสระโดยควำมสมัครใจ ในกำรร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมประเมิน และกำรให้ประชำชน กลุ่มชุมชนร่วมกันคิดและตัดสินใจก ำหนดทิศทำงกำร
พัฒนำกำรด ำรงชีวิต ร่วมปฏิบัติตำมแผนของกลุ่มหรือของชุมชนและรับประโยชน์ร่วมกันโดยรัฐเป็นเพียง
ผู้สนับสนุน 
 
5. ข้ันตอนและมาตรการด าเนินการ 

ขั้นตอน มาตรการ 
1 . ศึ ก ษ า ภ ารกิ จ งาน /
ลักษณะงานของกลุ่ม 

- ศึกษำภำรกิจงำน/ลักษณะงำน ที่ต้องมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือระบบใน
กำรให้ภำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 

2. ก าหนดมาตรการหลัก 2.1 มีกำรบันทึกสั่งกำรจำกผู้บริหำร ที่ให้ทุกภำคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำ
มีส่ วนร่วมในกำรให้ ข้อคิด เห็ น  ร่วมด ำเนิ นกำรในภำรกิจงำนของ สพป .
นครศรีธรรมรำช เขต 3 
2.2 มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรที่มีส่วนร่วม 
2.3 มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจงำน/ลักษณะงำน ของทุกกลุ่มงำน 



(ข้อ6) ตำมข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่ำให้ด ำเนินกำร
อย่ำงไรบ้ำง 
2.4 ให้ผู้รับผิดชอบ น ำผลสรุปไปด ำเนินกำร ปรับปรุง,พัฒนำ,แก้ไขให้ดีขึ้นอย่ำง
ยั่งยืน ต่อไป 
2.5 เมื่อผู้รับผิดชอบ ปรับปรุง,พัฒนำ,แก้ไข ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว มีผลข้อดีหรือ
ข้อเสียอย่ำงไร 
2.6 มีกำรบันทึกเสนอ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตำมข้อเสนอแนะโดยรำยงำนให้
ผู้บังคับบัญชำได้ให้ควำมเห็นชอบ 
2.7 มีกำรสรุปรำยงำนผลกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในแต่ละภำคกิจงำนภำยใน
ปีงบประมำณ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบต่อไป 

3. ก าหนดมาตรการเสริม 3.1 กลุ่มงำนทุกกลุ่มงำน (ข้อ6) จะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเปิดโอกำสให้ภำค
ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
- มีลักษณะเป็นสรุปรำยงำนผล รำยงำนกำรประชุม ภำพประกอบหรือหลักฐำนอ่ืน 
ๆ ที่เหมำะสม 
- มีเนื้อหำแสดงถึงตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำนตำมท่ีระบุไว้ในกรอบแนวทำงและขั้นตอน 

4. ก าหนดมาตรการให้ภาค
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน 

4.1 ภำรกิจงำน/ลักษณะงำน ต้องก ำหนดกำรเข้ำมำมีส่วนร่วม เพ่ือเปิดโอกำสให้
ประชำชน /ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้เสียต่อกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำนมี 3 
แนวทำง  
- แสดงควำมคิดเห็น  ผ่ ำนทำงเว็บ ไซต์ของส ำนั กงำนเขตพ้ื นที่ กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3  
- ใช้แบบสอบถำม ส่งถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ขั้นตอน มาตรการ 
 - กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/กำรประชำพิจำรณ์  กำรรับฟังควำมคิดเห็น

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4.2 มีกำรรำยงำนสรุปผล กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในแต่ละภำรกิจงำน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทรำบและน ำไปปรับปรุง, พัฒนำ, แก้ไขให้ดีขึ้นมั่นคงยั่งยืนต่อไป 

5. ก าหนดปฏิทินการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินการ
ตามข้อคิด ข้อเสนอแนะ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5.1 ปฏิทิน กำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำร ตำมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะขอผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
-ผู้รับผิดชอบของทุกกลุ่มงำน (ข้อ 6 ) ด ำเนินกำรเสร็จส่งสรุปงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจงำน/ลักษณะงำน ภำยในไตรมำสที่ 2 หรือภำยในไตรมำสที่ 4 
5.2 ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน เป็นไปตำมมำตรกำรมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 
สำมำรถรำยงำนตำมข้อค ำถำม กำรจัดเก็บข้อมูล เอกสำรหลักฐำนเป็นไปตำม
เงื่อนไขข้อ O34  และข้อ O43 



 
 
 
 
  
6. ภารกิจงาน/ลักษณะงาน ของกลุ่มงานทุกกลุ่ม ที่มีประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม  

กลุ่มงาน ภารกิจงาน/ลักษณะงาน 
1. กลุ่ มส่ ง เสริม การจั ด
การศึกษา 

1. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสียติดในสถำนศึกษำ 
2. กำรคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. งำนกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ 
4. งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กร 
ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน 
5. กำรประสำนงำนกำรให้ทุนกำรศึกษำ 
6. งำนแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

2. กลุ่มอ านวยการ 1. กำรประสำนระหว่ำงหน่วยงำน ภำครัฐหรือเอกชน  
2. กำรประสำนให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
3. งำนกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ทั้งเครือข่ำยภำยนอกและเครือข่ำย
ภำยในองค์กร 
4. กำรเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำรและภำรงำน 
5. งำนกำรเลือกตั้ง 
- กำรสรรหำคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

3. กลุ่มส่งเสริการศึกษา
ท า ง ไ ก ล  เท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

1. พัฒนำเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
2. กำรประสำนและติดตั้งระบบ Internet 
 

4.กลุ่มบริหารงานบุคคล 1. กำรคัดเลือกบุคลำกรดีเด่น 
5. กลุ่มนโยบายและแผน 1. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี/แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

2. งำนจัดตั้ง รวม และเลิกสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
3. กำรเสนอจัดตั้งและจัดสรรงบประมำณ 
4. กำรับ โอน สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
5. กำรขยำยชั้นเรียน/เลิกขยำยชั้นเรียน 

กลุ่มงาน ภารกิจงาน/ลักษณะงาน 
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร จั ด
การศึกษา 

1. กำรประสำน ส่งเสริม กำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำและหน่วยงำนอ่ืนในกำรจัดท ำหลักสูตรและกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ผู้ที่
มีควำมสำมำรถพิเศษ กำรจัดห้องเรียนคุณภำพ เกณฑ์ประเมินต่ำง ๆ  
2. กำรจัดประชุมคระกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ



ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 
3. งำนบริหำรจัดกำรขยะของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ 

7. กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย ์

-กำรประสำนงำนด้วยกำรเบิกจ่ำย จัดหำจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงในส่วนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช 
เขต 3 

8 . ก ลุ่ ม พั ฒ น าค รู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. กำรอบรม พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
2. กำรส่งเสริมสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีผลงำนเชิง
ประจักษ์ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 

9. กลุ่มกฎหมายและคดี - งำนด ำเนินกำรทำงระเบียบวินัย กฎหมำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
- งำนป้องกันกำรทุจริต 

1 0 . ห น่ ว ย ต ร ว จ ส อ บ
ภายใน 

- 

 
 


