ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
เรื่อง มาตรการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
----------------------เพื่อให้การบริหารงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษาเขต ๕ มีกระบวนการใน
การเปิ ดโอกาสให้ ภ าคประชาชน หรือผู้ มีส่วนได้ส่ วนเสียของหน่ว ยงานได้มีส่ วนร่วมในการดาเนินงานของ
หน่วยงาน และเพื่อกระดับการพัฒนาระบบงาน พัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน มีความรับผิดชอบต่อความสาเร็จร่วมกัน ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ให้ มี ก ารก าหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึ กษาเขต ๕ จึงขอกาหนดมาตรการให้ ภ าคประชาชนหรือ ผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ดังนี้
ลักษณะงานที่จะต้องให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
๑. กลุ่มนโยบายและแผน
๑.๑ เรื่องการจัดท าแผนปฏิ บัติการประจาปี แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
๑.๒ เรื่องการพิจารณาจัดสรรงบประมาณหรือจัดตั้งงบประมาณ
๑.๓ เรื่องรายงานการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
๑.๔ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในงานกลุ่มนโยบายและแผน
๒. กลุ่มบริหารงานบุคคล
๒.๑ เรื่องการพิจารณากลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
๒.๒ เรื่องการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
๒.๓ เรื่องการพิจารณาความดีความชอบ
๒.๔ เรื่องการเกลี่ยอัตรากาลัง
๒.๕ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
๓. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๓.๑ เรื่องการรับนักเรียน
๓.๒ เรื่องของคณะกรรมการสถานศึกษา
๓.๓ เรื่องการพิจารณาทุนการศึกษาของนักเรียน ทุกประเภท
๓.๔ เรื่อ งการพิ จารณาคั ดเลื อ กเพื่ อเข้ ารับ รางวัล ของสถานศึก ษา บุ คลากร ครู
นักเรียน ที่เกี่ยวของกับงานกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
๓.๕ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในงานกลุ่มนโยบายและแผน
๔/กลุ่มนิเทศ.................

๒
๔. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา
๔.๑ เรื่องแผนการนิเทศ
๑) การนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้
๒) การนิเทศตามนโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๒ เรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๔.๓ เรื่องพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑) หลักสูตรใหม่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้
๔.๔ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
๕. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
๕.๑ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
๕.๒ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
๖. กลุ่มอานวยการ
๖.๑ เรื่องรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
๖.๒ เรื่องการกาหนดมาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
๖.๓ เรื่องการจัดทาคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๕
๖.๔ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในงานกลุ่มอานวยการ
๗. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗.๑ เรื่องการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
ฝึกอบรม
๗.๒ เรื่องการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
ประกวด แข่งขัน กิจกรรมต่างๆ เพื่อรับรางวัล ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
๗.๓ เรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๘. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๘.๑ เรื่องการจัดสรรครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน ของกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๘.๒ เรื่องการใช้ระบบสัญญาณอินเทอร์ของสถานศึกษา
๘.๓ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในงานส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓/วิธีการ/ขั้นตอน...............

๓
วิธีการ/ขั้นตอนในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๑. ร่วมวางแผน (Plan) เป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วม ในการวางแผนปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนะแนวทางที่นาไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้
ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ว่าข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมจะถูกนาไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริ หารงาน การดาเนินงาน
ของกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มอานวยการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามลักษณะเรื่องของกลุ่มงาน
๒. ร่วมปฏิบัติ (Do) เป็นการดาเนินการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วม โดยเป็นคณะกรรมการฯ ในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดาเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ใน
กลุ่ มนโยบายและแผน กลุ่ ม บริห ารงานบุคคล กลุ่มส่ งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่ มนิเทศติดตามตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มอานวยการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามลักษณะเรื่องของกลุ่ม
งาน
๓. ร่วมตรวจสอบ (Chek) ติดตามการดาเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงาน
บุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหาร
การเงินและสิ นทรัพย์ กลุ่มอานวยการ กลุ่มพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่ง เสริมการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามลักษณะเรื่องของกลุ่มงาน
๔. ร่วมปรับปรุงแก้ไข (Action) ส่วนที่มีความบกพร่อง เพื่อหาทางแก้ไข และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ในดาเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่ม
นิเทศติดตามตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มอานวยการ กลุ่ม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามลักษณะเรื่องของกลุ่มงาน
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน
๑. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
๒. รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
๓. กลุม่ อานวยการ
๔. กลุ่มบริหารงานบุคคล
๕. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
๖. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๗. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
๘. กลุ่มอานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

๔/๙. กลุ่มนิเทศ............

๔
๙. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑๐. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายธวัช แซ่ฮ่า)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕

