
 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 
เร่ือง มาตรการ กลไก การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดมาตรการ กลไก การมีส่วนร่วมของ             
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจงานและลักษณะงาน 
 อาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดเรื่อง การมีส่วนร่วม          
ของภาคประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของภาครัฐตามมาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา                   
เป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย                  
รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วม ในการด าเนินการด้วย รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษา              
ตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้ง  ส่งเสริมให้มีการเรียนรู ้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกัน
ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และภาคเอกชน  ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่
ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่ าว มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล             
ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษา
แห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย                
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้
หลักการจัดการศึกษาให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 โดยมีการกระจายอ านาจสู่เขตพ้ืนที่ โดยให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมหลายๆภาคส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วม          
ของบุคคล ครอบครวั ชุมชน องค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์การวิชาชีพ สถาบันศาสนา                       
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตามนโยบาย                       
การจัดการศึกษา และขับเคลื่อนการด าเนินการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา             
มีส่วนร่วมในการด าเนินการ ตามภารกิจงานหรือลักษณะงาน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ได้ก าหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติงาน วิธีการด าเนินการ ขั้นตอนในการมีส่วนร่วม               
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีกรอบแนวทางการ  
เข้ามามีส่วนร่วม การวางแผนการด าเนินการ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (LEARN & SHARE) 
การแสดงความคิดเห็นจากการประชุมสัมมนา การตอบแบบสอบถาม การให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
สามารถน ามาก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงภารกิจงานต่อไป 
 
 

/ ส านักงาน … 



-2- 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงได้ก าหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา ตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 1. กลุ่มภารกิจและลักษณะงานที่ต้องให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน 
 1.1 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  1.1.1 การประสานงาน ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา และหน่วยงานอื่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.1.2 งานบริหารหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ สนับสนุนและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
  1.1.3 การจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
 1.2 กลุ่มนโยบายและแผน 
  1.2.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  1.2.2 การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงบรายจ่ายอื่น 
  1.2.3 การยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 1.3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  1.3.1 การจัดงานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
  1.3.2 การรับนักเรียน 
  1.3.3 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  1.3.4 การประสานการให้ทุนการศึกษาของหน่วยงาน 
  1.3.5 การจัดการศึกษาภาคบังคับและการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.3.6 การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
 1.4 กลุ่มอ านวยการ 
  1.4.1 การประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  1.4.2 การสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งเครือข่ายภายนอกและภายในองค์กร 
  1.4.3 งานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  - การพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสานสรเทศและการสื่อสาร 
 1.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   - การบริหารอัตราก าลังและสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.7 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  - การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล การยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 1.8 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  1.8.1 การจัดซื้อ จัดหาพัสดุ 
  1.8.2 การประสานงานด้านเบิกงบประมาณและด้านจ่ายงบประมาณ 
  1.8.3 การประสานงานด้านครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
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  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ จากการด าเนินการของ    
ส่วนราชการ เช่น ข้าราชการในสังกัด ผ(รวมถึงข้าราชการบ าเหน็จ บ านาญ) เด็กนักเรียน ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป 
 การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมที่เป็นอิสระโดยความสมัครใจ ในการร่วมคิด ร่วมตัดสิน      
ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และให้ประชาชน กลุ่ม ชุมชน ร่วมกันคิดและตัดสินใจก าหนดทิศทาง              
การพัฒนาการด ารงชีพในสังคม ร่วมปฏิบัติตามแผนของกลุ่มหรือชุมชน และรับประโยชน์ร่วมกัน                       
โดยรัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุนด้านงบประมาณ การมีส่วนร่วมเป็นการเรียนรู้ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน              
ท าให้การท างานร่วมกันเกิดความสุข ประสบผลส าเร็จ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 


