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ประกาศโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
เรื่อง มาตรการ กลไก การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

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

โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) ได้จัดมาตรการ กลไก การมีส่วนร่วมของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจงานและลักษณะงาน 

อาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดเรื่อง การมีส่วนร่วม ของ
ภาคประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของภาครัฐตามมาตรา 54 รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา  
เป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วม ในการด าเนินการด้วย รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษา ตามความ
ต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม 
และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการ
และตรวจสอบการด าเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้หลักการจัดการศึกษาให้สังคมมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา  

โดยมีการกระจายอ านาจสู่เขตพ้ืนที่ โดยให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมหลายๆภาคส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วม 
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์การวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่เก่ียวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตามนโยบาย การจัดการ
ศึกษา และขับเคลื่อนการด าเนินการด าเนินงานของ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา มีส่วนร่วมในการด าเนินการ ตามภารกิจงานหรือ
ลักษณะงาน โดยโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) ได้ก าหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติงาน วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอนในการมีส่วนร่วม ของโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีกรอบแนวทางการ  
เข้ามามีส่วนร่วม การวางแผนการด าเนินการ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน (LEARN & SHARE) 
การแสดงความคิดเห็นจากการประชุมสัมมนา การตอบแบบสอบถาม การให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข
ปัญหา สามารถนามาก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงภารกิจงานต่อไป  
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โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) จึงได้ก าหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการบริหารและจัด
การศึกษา ตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
1. กลุ่มภารกิจและลักษณะงานท่ีต้องให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน  
1.1  กล่มบริหารวิชาการ 

1.1.1.  การบริหารและพัฒนาหลักสูตร  
1.1.2.  การจัดการเรียนการสอน  
1.1.3.  การวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
1.1.4.  การนิเทศและติดตามผลการศึกษา  
1.1.5.  การวางแผนวิชาการ  
1.1.6.  การแนะแนวการศึกษา  
1.1.7.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและงานประกันคุณภาพสถานศึกษา  
1.1.8.  การคัดเลือกหนังสือและแบบเรียน  
1.1.9.  การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
1.1.10.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
1.1.11.  งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
1.1.12.  งานจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติกการ 

1.2 การบริหารเงินงบประมาณ  
1.2.1.  การจัดซ้ือ จัดหาพัสดุ  
1.1.2.  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงินและน าเงินส่งคลัง  
1.2.3.  การประสานงานด้านเบิกงบประมาณและด้านจ่ายงบประมาณ  
1.2.4.  งานพัสด  
1.2.5.  งานการเงินและบัญชี  
1.2.6.  งานควบคุมและตรวจสอบภายใน  

 1.3  กลุ่มบริหารบุคคล 
1.3.1.  การสรรหา บรรจุและแต่งต้ัง 
1.3.2.  การย้ายราชการครูและบุคลากร 
1.3.3.  บันทึกข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ การเลื่อนเงินเดือน   
1.3.4.  การพัฒนาครูบุคลากรมาตรฐานวิชาชีพ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน วิทยฐานะ 
         เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
1.3.5.  งานด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

  
1.4  กลุ่มบริหารท่ัวไป 
  1.4.1.  งานสารบรรณและธุรการ  

1.4.2.  งานกิจการนักเรียนและพัฒนาคุณภาพให้ผู้เรียน  
1.4.3.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
1.4.4.  งานสวัสดิการและสวัสดิการนักเรียน  
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1.4.5.  งานสัมพันธ์ชุมชน  
1.4.6.  งานระเบียบ วินัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน  
1.4.7.  งานเลขานุการใน คณะกรรมการต่างๆ  
1.4.8.  งานอนามัยโรงเรียน  
1.4.9.  งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  
1.4.10.  งานจัดระบบและพัฒนาองค์กร  
1.4.11.  งานรับนักเรียน ทะเบียนนักเรียน  
1.4.12.  งานประชาสัมพันธ์  
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ จากการด าเนินการของ

โรงเรียน เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป  
การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมที่เป็นอิสระโดยความสมัครใจ ในการร่วมคิด ร่วมตัดสิน ร่วม

ลงมือปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และให้ประชาชน กลุ่ม ชุมชน ร่วมกันคิดและตัดสินใจก าหนดทิศทาง การ
พัฒนาการด ารงชีพในสังคม ร่วมปฏิบัติตามแผนของกลุ่มหรือชุมชน และรับประโยชน์ร่วมกัน โดยรัฐเป็นเพียง
ผู้สนับสนุนด้านงบประมาณ การมีส่วนร่วมเป็นการเรียนรู้ ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ท าให้การท างาน
ร่วมกันเกิดความสุข ประสบผลส าเร็จ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

   (นางสาววาณี  คมข า) 
  ครูช านาญการรักษาราชการในต าแหน่ง 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 


