
 

 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

เรื่อง  มาตรการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

------------------------------------------------------ 
  

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1  ได้จัดท ำมำตรกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1  เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมตำม
ภำรกิจงำน/ลักษณะงำนอำศัยอ ำนำจตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ก ำหนด เรื่อง กำรมีส่วน
ร่วมของภำคประชำชนต่อนโยบำยกำรพัฒนำของภำครัฐตำมมำตรำ ๕๔ รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำ
เป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพ โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย รัฐต้องด ำเนินกำร
ให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม 
และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินกำรด้วย รัฐต้องด ำเนินกำรให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรในระบบต่ำงๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำ
ทุกระดับ โดยรัฐมีหน้ำที่ด ำเนินกำร ก ำกับส่งเสริม และสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวมีคุณภำพและได้
มำตรฐำนสำกล และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
ก ำหนดให้หลักกำรจัดกำรศึกษำให้สังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำโดยมีกำรกระจำยอ ำนำจสู่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
โดยให้ยึดหลักกำรมีส่วนร่วมหลำยๆ ภำคส่วน ได้แก่ กำรมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบัน ศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนตำมนโยบำย กำรจัดกำรศึกษำ และขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย โดยให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจงำนหรือลักษณะงำน โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1  ได้มีกำรก ำหนดมำตรกำร แนวทำงปฏิบัติงำนที่ชัดเจน วิธีกำรด ำเนินกำร ขั้นตอน 
กระบวนกำร ระยะเวลำ ในกำรมีส่วนร่วมที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน มีกรอบแนวทำงกำรเข้ำมำมีส่วนร่วม กำรวำงแผน
กำรด ำเนินกำร กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน กำรแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนทำงเว็บไซต์ หรือกำรแสดง
ควำมคิดเห็นตำมแบบสอบถำม มีกำรให้ข้อเสนอแนะ กำรแก้ไขปัญหำ และน ำข้อเสนอแนะ ปัญหำมำปรับปรุง พัฒนำ 
ต่อไปอย่ำงยั่งยืน 

ประกำศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

 

(นายสุภาพ  วงษามาตย์) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 
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มำตรกำรมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ 

 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ก ำหนดเรื่อง กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนต่อ

นโยบำยกำรพัฒนำของภำครัฐตำมมำตรำ ๕๔ รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้ งแต่
ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพ โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแล
และพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย 
โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรด้วย รัฐต้อง
ด ำเนินกำรให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรในระบบต่ำงๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
จัดให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน ในกำรจัดกำรศึกษำทุก ระดับ โดยรัฐมี
หน้ำที่ด ำเนินกำร ก ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำว มีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกลและ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ก ำหนดให้หลักกำรจัด
กำรศึกษำ ให้สังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำโดยมีกำรกระจำยอ ำนำจสู่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยให้ยืดหลักกำรมีส่วน
ร่วมหลำยๆ ภำคส่วนได้แก่ กำรมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เข้ำมำมี ส่วน
ร่วมในกำรวำงแผนตำมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ และขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้ดียิ่งขึ้นไป 

ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญ  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรตำม
ภำรกิจงำนหรือลักษณะงำน โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ ได้มีกำรก ำหนดมำตรกำร 
แนวทำงปฏิบัติงำนที่ชัดเจน วิธีกำรด ำเนินกำร ขั้นตอน กระบวนกำร ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินงำน มีระยะเวลำในกำรมี
ส่วนร่วมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน มีกรอบแนวทำง กำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วม กำรวำงแผนกำรด ำเนินกำร กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน กำรแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนทำง
เว็บไซต์หรือกำรแสดงควำมคิดเห็น ตำมแบบสอบถำมและกำรประชุม อบรม สัมมนำ กำรประชำพิจำรณ์ ได้มีกำรให้
ข้อเสนอแนะ กำรแก้ไขปัญหำและน ำข้อเสนอแนะ ปัญหำ มำปรับปรุง พัฒนำ ต่อไป อย่ำงยั่งยืน 

๒. ข้อมูลหน่วยงำน 
ชื่อหน่วยงำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ 
สังกัด 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
สถำนที่ตั้ง 
๑๐๓/๑ หมู่ ๗ ถนนรณชัยชำญยุทธ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด๔๕๐๐๐ 
โทรศัพท๐์๔๓ - ๕๑๓๐๐๓ 

 

 

 

 



๓.กำรวำงแผนมำตรกำรกำรมีส่วนร่วมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ดเขต ๑ 
แนวทำง กำรวำงแผนมำตรกำรตำมภำรกิจ/ลักษณะงำน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำมำมีส่วนร่วมใน 

กำรวำงแผนเพ่ือให้ทุกกลุ่มงำนที่มีภำรกิจงำน/ลักษณะงำน ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ก ำแพงเพชร เขต ๑ ร่วมรับผิดชอบ โดยมีกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเป็นผู้รับผิดชอบในกำร
รวบรวม สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑โดยก ำหนดให้มีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ร่วมกันและให้ถือปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนให้ศึกษำ
ภำรกิจงำน ก ำหนดมำตรกำร ก ำหนดปฏิทินกำรก ำกับ ติดตำมประเมินผลและสรุปรำยงำนผล เป็นต้น จึงจ ำเป็นจะต้อง
มีมำตรกำร เพ่ือให้ตรงตำมวัตถุประสงค์และได้รับประโยชน์สูงสุด ตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๐ และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ แห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔- และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
พร้อมทั้งเป็นนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

๔. ค ำจ ำกัดควำม 
"ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" หมำยถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทำงบวกและทำงลบ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมจำก 

กำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร เช่น ข้ำรำชกำรในสังกัด เด็กนักเรียน ครู ผู้บริหำร สถำนศึกษำ ผู้ปกครองและ
ประชำชนทั่วไป 

"กำรมีส่วนร่วม" หมำยถึง กำรมีส่วนร่วมที่เป็นอิสระโดยควำมสมัครใจ ในกำรร่วมคิด ร่วมตัดสินใจร่วม
ลงมือกำรปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และกำรให้ประชำชน กลุ่มชุมชน ร่วมกันคิดและตัดสินใจ ก ำหนดทิศทำงกำร
พัฒนำกำรด ำรงชีวิต ร่วมปฏิบัติตำมแผนของกลุ่มหรือของชุมชนและรับประโยชน์ ร่วมกันโดยรัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุน 

๕. ขั้นตอนและมำตรกำรกำรด ำเนินกำร 
ขั้นตอน มำตรกำรกำรด ำเนินกำร 

๑. ศึกษำภำรกิจงำน/
ลักษณะงำนของกลุ่ม 
 

ศึกษำภำรกิจงำน/ลักษณะงำน ที่ต้องมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือระบบในกำร
ให้ภำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 

๒. ก ำหนดมำตรกำร ๒.๑มีกำรบันทึกสั่งกำรจำกผู้บริหำร ที่ให้ทุกภำคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำมำ 
หลักมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อคิดเห็น ร่วมด ำเนินกำรในภำรกิจงำนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ 
๒.๒ มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรที่มีส่วนร่วม 
๒.๓ มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจงำน/ลักษณะงำนของทุกกลุ่มงำน 
ตำมข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่ำให้ด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง 
๒.๔ ให้ผู้รับผิดชอบน ำผลสรุปไปด ำเนินกำรปรับปรุง พัฒนำ แก้ไข ให้ดีขึ้นอย่ำง 
ยั่งยืนต่อไป 
๒.๕ เมื่อผู้รับผิดชอบปรับปรุง พัฒนำ แก้ไข ด ำเนินกำรเรียบร้อย แล้วมีผลข้อดีหรือ 
ข้อเสียอย่ำงไร 
๒.๖ มีกำรบันทึกเสนอ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตำมข้อเสนอแนะ โดยรำยงำนให้ 
ผู้บังคับบัญชำได้ให้ควำมเห็นชอบ 
๒.๗ มีกำรสรุปรำยงำนผลกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในแต่ละภำรกิจงำน ภำยใน 
ปีงบประมำณ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบต่อไป 
 

 
 
 



ขั้นตอน มำตรกำรกำรด ำเนินกำร 
๓. ก ำหนดมำตรกำรเสริม กลุ่มงำนทุกกลุ่มงำน จะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเปิดโอกำสให้ภำคประชำชนหรือ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
- มีลักษณะเป็นสรุปรำยงำนผล รำยงำนกำรประชุม ภำพประกอบหรือหลักฐำน 

อ่ืนๆ ที่เหมำะสม 
- มีเนื้อหำแสดงถึงตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำนตำมที่ระบุไว้ในกรอบ แนวทำงและ 

ขั้นตอน 
๔.ก ำหนดมำตรกำรให้
ภำค ประชำชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำร 
 
 
 

๔.๑ ภำรกิจงำน/ลักษณะงำนต้องก ำหนดกำรเข้ำมำมีส่วนร่วม เพ่ือเปิดโอกำสให้
ประชำชน/ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของหน่วยงำนมี ๓ 
แนวทำง 

- แสดงควำมคิดเห็น ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ 

- ใช้แบบสอบถำมส่งถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/กำรประชำพิจำรณ์ กำรรับฟังควำมคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๔.๒ มีกำรรำยงำนสรุปผล กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในแต่ละภำรกิจงำน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทรำบและน ำไปปรับปรุงพัฒนำ แก้ไข ให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

๕. ก ำหนดปฏิทิน กำร
ก ำ กับ  ติ ดตำมผลกำร
ด ำเนินกำร ตำมข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

 
 

 

๕.๑ปฏิทินกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำร ตำมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

- ผู้รับผิดชอบของทุกกลุ่มงำน ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น ส่งสรุปรำยงำนผลกำร 
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจงำน/ลักษณะงำน ภำยในไตรมำสที่ ๒ หรือภำยในไตรมำสที่ ๔ 
๕.๒ ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน เป็นไปตำมมำตรกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน 
ส่วนเสียเสียของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ สำมำรถ
รำยงำนตำมข้อค ำถำมกำรจัดเก็บข้อมูล เอกสำรหลักฐำนเป็นไปตำมเงื่อนไขของข้อ
๐๓๓ และข้อ ๐๔๓ 

 

๖. ภำรกิจงำน/ลักษณะงำน ของกลุ่มงำนทุกกลุ่ม ที่มีประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วน 
ร่วมกลุ่มงำน 
 

กลุ่มงำน ภำรกิจงำน/ลักษณะงำน 
๑.กลุ่มอ ำนวยกำร ๑.กำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำน ภำครัฐหรือเอกชน 

ผู้รับผิดชอบ นาง สุปรานี  จันทราช,  นาง ไพจิตร  นิลผาย, นาง นันทพร  สุนรบดี 
๒. งำนกำรสร้ำงเครือข่ำย ประสำนสื่อมวลชน ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร ควำม 
เคลื่อนไหวต่ำงๆ ทั้งเครือข่ำยภำยนอก และเครือข่ำยภำยในองค์กร 
ผู้รับผิดชอบ นางสาว นิษชนก   อินอุ่นโชติ 
๓. ประสำนควำมร่วมมือหน่วยงำนอื่น ประสำน รับบริจำคและให้ควำมช่วยเหลือ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำนักเรียน ที่ประสบภัยต่ำงๆ 
ผู้รับผิดชอบ นาง นันทพร  สนุรบดี, นางสาววราภรณ ์ ขจรพงศ์ 
๔. งำนบริกำรจัดกำรขยะ 
ผู้รับผิดชอบ นางสุปรานี  จันทราช 



ขั้นตอน มำตรกำรกำรด ำเนินกำร 
๒.กลุ่มนโยบำยและแผน 
 

๑. งำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
ผู้รับผิดชอบ นางนัฐชรียา  ผิวหอม 
๒. กำรจัดสรรงบประมำณ และงบรำยจ่ำยอื่น ให้แก่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ 
สถำนศึกษำ และกำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำย งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ นางเย็นใจ  อินทร์งาม, นางวิมลรัตน์   ค้อชากุล 
๓. งำนกำรระดมทรัพยำกรของสถำนศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาววราภรณ์  ขจรพงศ์ 
๔. งำนประสำนงำนและให้บริกำร งำนจัดตั้ง รวม และเลิกสถำนศึกษำ และงำนกำร 
ขยำยชั้นเรียน 
ผู้รับผิดชอบ นางนัฐชรียา  ผิวหอม และคณะ 

๓.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 

๑. งำนแต่งตั้ง ย้ำย โอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ นายสุรชาติ  แสนประดิษฐ์, นาย สมศักดิ์  นันทะเสนา 
๒. รำยงำนข้อมูลกำรเบิกจ่ำยเงินวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร 
ศึกษำ กำรขอจัดตั้งงบประมำณค่ำประเมินวิทยฐำนะและค่ำตอบแทน และงำน 
ค่ำตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุภาพร  รดารงค์, นางสาวอารยา  รุ่งโรจน ์
๓.  งำนเลื่อนเงินเดือน และงำนขอเงินค่ำตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรครูและบุคลกร 
ทำงกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ นายสุรชาติ  แสนประดิษฐ์ และคณะ 
๔. งำนบริกำรบุคลำกร 
ผู้รับผิดชอบ นายสุรชาติ  แสนประดิษฐ์, นางสาว เบญจวรรณ  อุตรมาตย์ 
๕. กำรคัดเลือกและสรรหำ และกำรท ำสัญญำลูกจ้ำง-พนักงำนรำชกำร 
ผู้รับผิดชอบ นางอาภรณ์  อนันตา, นางสาว สิรภัทร  เสมารูจี, นางสาว จิราภรณ์   
จันทะชา 

๔.กลุ่มส่งเสริม 
กำรจัดกำรศึกษำ 
 

๑. งำนส่งเสริมงำนกำรแนะแนวสุขภำพอนำมัย กีฬำ และนันทนำกำร ลูกเสือ เนตร 
นำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตยวินัยนักเรียน 
กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและยำวชน และงำนกิจกำรนักเรียนอ่ืน 
ผู้รับผิดชอบ นางวงค์เดือน  ชูมนต์, นาง ล าดวน  พิมพ์วิชัย, นางสาววราภรณ์   
ขจรพงศ์ 
๒. กำรคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ นางสาววราภรณ์  ขจรพงศ,์ นางสาวปิยะธิดา  ปริพุฒ 
๓. งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กร 
ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ กำรสอบนักธรรม สถำนประกอบกำร และ
สถำบัน สังคมอ่ืน 
ผู้รับผิดชอบ นางล าดวน  พิมพ์วิชัย, นางสุนันทา  อนันทวรรณ 
๔. งำนกำรรับนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ นางสุนันทา  อนันทวรรณ 



๕. กำรประสำนงำนกำรให้ทุนกำรศึกษำของหน่วยงำน 
ผู้รับผิดชอบ นางสุนันทา  อนันทวรรณ 

 

 

ขั้นตอน มำตรกำรกำรด ำเนินกำร 
๕ .  ก ลุ่ ม บ ริ ห ำ ร ง ำ น
กำรเงินและสินทรัพย์ 

๑.  จัดท ำหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ของข้ำรำชกำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ลูกจ้ำงประจ ำ 
ผู้รับผิดชอบ นางอภันตรี  มงคลรัฐ 
๒. ตรวจสอบหลักฐำนกำรขอใช้สิทธิ์ และขออนุมัติกำรใช้สิทธิ์เบิกค่ำเช่ำบ้ำน 
ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนประจ ำเดือน และเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนค่ำเบี้ย 
ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ผู้รับผิดชอบ นายกฤษดา   มหาราช 
๓. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอรับเงินบ ำนำญ บ ำนำญพิเศษ บ ำเหน็จ บ ำเหน็จด ำรงชีพ 
ของข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ และเบิกจ่ำยเงิน 
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร ค่ำรักษำพยำบำล ของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ 
และข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
ผู้รับผิดชอบ นางชุติกาญจน์   จิรโรจน์วนชิ, นางอัญชลี  ลี้รัตนศิริ,  
นางจีราภรณ์  สาสีเสาร์, นางสุภาพ  ข้องชัยภูมิ 
๔. เบิกจ่ำยค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำง ของข้ำรำชกำรครูและบุคลกรทำงกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ นางอภันตรี  มงคลรัฐ 
๕. กำรขออนุญำตรื้อถอน กำรจ ำหน่ำยรำยกำรสิ่งปลูกสร้ำงออกจำกทะเบียนที่รำช 
พัสดุ และให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ กับโรงเรียนในสังกัดเกี่ยวกับระบบ e-GP 
ผู้รับผิดชอบ นางวัชราภรณ์  อุ่นสมัย, นางสาวสุปราณี  สาขี 
๖.  ด ำเนินกำรวำงเบิกเงินงบประมำณในงำนที่รับผิดชอบในระบบ GFMIS 
ผู้รับผิดชอบ นางอัญชลี  ลี้รัตนศิริ, นางอภันตรี  มงคลรัฐ 
๗.เบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงชั่วครำวในลักษณะงบด ำเนินงำนที่มิได้เป็นกำรจ้ำงตำม 
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุปราณี  สาขี 

๖. กลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัด 
กำรศึกษำ 

๑. กำรประสำน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำร 
สถำนศึกษำ และหน่วยงำนอ่ืนในกำรจัดท ำหลักสูตร และกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ผู้ที่มี 
ควำมสำมำรถพิเศษ กำรจัด ห้องเรียนคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมินต่ำงๆ 
ผู้รับผิดชอบ นำยสมัย  สลักศิลป์ และศึกษำนิเทศก์ทุกคน 
๒. กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 
ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 
ผู้รับผิดชอบ นำยสมัย  สลักศิลป์  นำยเรืองศิลป์  เห็มชัย 

๗. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกลเทคโนโลยี 
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 

๑. พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดท ำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ พัฒนำ 
ปรับปรุงระบบกำรจัดกำร เรียนรู้ ผ่ำนระบบเครือข่ำย คอมพิวเตอร์ 
ผู้รับผิดชอบ นาย สุพจน์  บานไธสง, นาย บุญลักษณ์  รักด่านกลาง 



๒. ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศตำมระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ นายสุพจน์  บานไธสง, นายบุญลักษณ์  รักด่านกลาง 
๓. ติดตำมประเมินผลระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรกำรเรียนรู้ 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ นายสุพจน์  บานไธสง, นายบุญลักษณ์  รักด่านกลาง 
 

 
ขั้นตอน มำตรกำรกำรด ำเนินกำร 

๘. กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

กำรคัดเลือกดีเด่นต่ำงๆกำรขออนุญำตไปรำชกำรของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำกำร
ขอรับทุนต่ำงๆงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำรของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และจัดท ำแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ นายด าริ  จันทรวิภาค, นางเพชรรัตน์  วงษ์คุย 

๙. กลุม่กฎหมำยและคดี 
 

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ นายสิทธิศักดิ์  จันทร์ศรี 

๑๐. หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน 
 

๑. งำนตรวจสอบภำยในของสถำนศึกษำในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบ นางสาว ศิริมา  ทองก้านเหลือง 
๒. ให้ควำมรู้ ค ำปรึกษำ แนะน ำ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ปัญญำใน 
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยและหน่วยรับตรวจในสังกัดในควำมรับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศิริมา  ทองก้านเหลือง 
๓. จัดท ำคู่มือ หรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำน และงำนประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรและผลงำนของหน่วยตรวจสอบภำยใน 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศิริมา  ทองก้านเหลือง 

 

 


