
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
เรื่อง  มาตรการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
************** 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ได้จัดท ามาตรการมีส่วนร่วม  
ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจงาน/ลักษณะงาน  

อาศัยอ านาจ ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2560 ได้ก าหนดเรื่อง การมีส่วนร่วม 
ของภาคประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของภาครัฐตามมาตรา ๕๔ รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา 
เป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้อง ด าเนินการ
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน เข้ามีส่วนร่วมใน
การด าเนินการด้วย รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ภาคเอกชน ในการจัดการ
ศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานสากล และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
ก าหนดให้หลักการจัดการศึกษาให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีการกระจาย อ านาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา 
โดยให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมหลายๆภาคส่วน  ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่
เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตามนโยบายการจัดการศึกษา และ ขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุผล ส าเร็จตามเป้าหมาย  โดยให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการตามภารกิจงานหรือลักษณะงาน โดย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ได้มกีารก าหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน วิธีการ ด าเนินการ ขั้นตอน กระบวนการ 
ระยะเวลาในการมีส่วนร่วมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลศรีสะเกษ เขต ๔ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มี
กรอบแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วม การวางแผนการด าเนินการ กระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การ
แสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ หรือการแสดงความคิดเห็นตามแบบสอบถาม มีการให้ข้อเสนอแนะ การ
แก้ไขปัญหา และน าข้อเสนอแนะ ปัญหา มาปรับปรุง พัฒนา ต่อไปอย่างยั่งยืน

ประกาศ ณ วันที่   26 เมษายน พ.ศ. 2562 

      (นายเสนีย  เรืองฤทธิ์ราวี) 
      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 



มาตรการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

1. หลักการและเหตุผล
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2560 ได้ก าหนดเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ต่อนโยบายการพัฒนาของภาครัฐตามมาตรา ๕๔ รัฐต้องด าเนินการใหเ้ด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี 
ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการ
ดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สม
กับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย           
รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ก าหนดให้หลักการจัด
การศึกษาให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีการกระจายอ านาจสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยให้ยึดหลักการมีส่วน
ร่วมหลายๆภาคส่วน  ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วน
ร่วมในการวางแผนตามนโยบายการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นไป 

ในการนี้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ได้เล็งเห็นความส าคัญ เพื่อให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการตามภารกิจ 
งานหรือลักษณะงาน โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ได้มีการก าหนดมาตรการ 
แนวทาง ปฏิบัติงานที่ชัดเจน วิธีการด าเนินการ ขั้นตอน กระบวนการ ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานมีระยะเวลาในกา
รมีส่วนร่วม ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีกรอบแนวทาง 
การเข้ามามีส่วน ร่วม การวางแผนการด าเนินการ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การแสดงความคิดเห็น
ผ่านทางเว็บไซต์ หรือการแสดงความคิดเห็น,ตามแบบสอบถามและการประชุม อบรม สัมมนา การประชาพิจารณ์ ได้มี
การให้ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหา และน าข้อเสนอแนะ ปัญหา มาปรับปรุง พัฒนา ต่อไป อย่างยั่งยืน

2. ข้อมูลหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน 
สังกัด 
สถานที่ตั้ง 

โทรศัพท์  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔   
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   
ถนน กันทรลักษ - ศรีสะเกษ  ต าบลกระแชง  อ าเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ  

๐๔๕-๘๑๐๕๖๑  โทรสาร   ๐๔๕-๘๑๐๕๖๑



3. การวางแผนมาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

แนวทาง การวางแผนมาตรการตามภารกิจ/ลักษณะงาน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผน เพื่อให้ทุกกลุ่มงานที่มีภารกิจงาน/ลักษณะงาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 

เขต ๔ ร่วมรับผิดชอบ โดยมี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวม เรื่อง สรุปรายงานผลการด า
เนินงาน การมีส่วนร่วม ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ โดยก า
หนดให้มีแนวทางการด าเนินงาน ร่วมกัน และให้ถือปฏิบัติ โดยมีขั้นตอน ให้ศึกษาภารกิจงาน ก าหนดมาตรการ ก าหนด
ปฏิทินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและ สรุปรายงานผล เป็นต้น จึงจ าเป็นจะต้องมีมาตรการ เพื่อให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์และได้รับประโยชน์สูงสุดตาม เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2560  และพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 พร้อมทั้งเป็นนโยบายของส า
นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
4. ค าจ ากัดความ

“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”  หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
จากการด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ข้าราชการในสังกัด เด็กนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และ
ประชาชนทั่วไป 

“การมีส่วนร่วม”  หมายถึง การมีส่วนร่วมที่เป็นอิสระโดยความสมัครใจ ในการร่วมคิด        
ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือการปฏิบัติ  ร่วมประเมินผล และการให้ประชาชน กลุ่ม ชุมชน ร่วมกันคิดและตัดสินใจก าหนด
ทิศทางการพัฒนาการด ารงชีวิต  ร่วมปฏิบัติตามแผนของกลุ่มหรือของชุมชนและรับประโยชน์ร่วมกันโดยรัฐเป็นเพียง
ผู้สนับสนุน 

5. ขั้นตอนและมาตรการด าเนินการ
ขั้นตอน มาตรการด าเนินการ 

1. ศึกษาภารกิจงาน/ลักษณะงาน
ของกลุ่ม 

- ศึกษาภารกิจงาน/ลักษณะงาน ที่ต้องมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 

2. ก าหนดมาตรการหลัก 2.1. มีการบันทึกสั่งการจากผู้บริหาร ที่ให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วน 
เสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ขอ้คิดเห็น ร่วมด าเนินการในภารกิจงาน 
ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ 

2.2. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการที่มีส่วนร่วม 

2.3. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจงาน/ลักษณะงาน ของทุก
กลุ่มงาน ตามข้อเสนอแนะ /ข้อคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าให้
ด าเนินการ อย่างไรบ้าง  



2.4. ให้ผู้รับผิดชอบ น าผลสรุปไปด าเนินการ ปรับปรุง,พัฒนา,แก้ไข ให้ดี
ขึน้อย่างยั่งยืน ต่อไป  

2.5. เมื่อผู้รับผิดชอบ ปรับปรุง,พัฒนา, แก้ไข ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
มีผลข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร  

2.6. มีการบันทึกเสนอ รายงานผลการด าเนินงาน ตามข้อเสนอแนะ 
โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้ให้ความเห็นชอบ  

2.7. มีการสรุปรายงานผลการเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละภารกิจงาน 
ภายในปีงบประมาณ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ต่อไป 

3. ก าหนดมาตรการเสริม 3.1 กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน จะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้
ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  

      - มีลักษณะเป็นสรุปรายงานผล รายงานการประชุม 
ภาพประกอบหรือหลักฐานอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 

       - มีเนื้อหาแสดงถึงตัวอย่างการด าเนินงานตามที่ระบุไว้ในกรอบ
แนวทางและขั้นตอน 

4. ก าหนดมาตรการให้ภาค
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

4.1. ภารกิจงาน/ลักษณะงาน ต้องก าหนดการเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือเปิด
โอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินงาน
ต่างๆ ของหน่วยงาน มี 3 แนวทาง 

- แสดงความคิดเห็น ผ่านทางเว็บไซต์ ของส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

- ใช้แบบสอบถาม ส่งถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
        - การประชุม/อบรม/สัมมนา/การประชาพิจารณ์  การรับฟัง

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4.2. มีการรายงานสรุปผล การเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละภารกิจงาน ให้ผู้
ที่เก่ียวข้องรับทราบและน าไปปรับปรุง,พัฒนา,แก้ไข ให้ดีขึ้นมั่นคงยั่งยืน
ต่อไป  

5. ก าหนดปฏิทิน การก ากับ
ติดตามผลการด าเนินการ ตาม
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ปฏิทิน การติดตามผลการด าเนินการ ตามข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ผู้รับผิดชอบ ของทุกกลุ่มงาน ด าเนินการเสร็จ ส่งสรุปรายงาน 
ผลการด าเนินงานตามภารกิจงาน/ลักษณะงาน  ภายในไตรมาสที่ 4 



6. ภารกิจงาน/ลักษณะงาน ของกลุ่มงานทุกกลุ่ม ที่มีประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
กลุ่มงาน ภารกิจงาน/ลักษณะงาน 

1. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ นางสาว ธนิทอร  หอมพันธ 
2. การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ นาง ธัญรดา  บุญโต 
3. งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ
- งานการรับนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ นาง ชาลินี  เชื้อทอง 
4. งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว
องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน 
สังคมอื่น 
ผู้รับผิดชอบ นนาง จิรวรรธ  ยังใจ 
5. งานบริหารจัดการขยะของหน่วยงานและสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ นาง ธัญรดา  บุญโต 
5. การประสานงานการให้ทุนการศึกษาของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ นาง ธัญรดา  บุญโต  

2. กลุ่มอ านวยการ 1. การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐหรือเอกชน
ผู้รับผิดชอบ  นาย ยุทธพงษ  มิ่งขวัญ 
2. การประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ผู้รับผิดชอบ  นางสาว สุภัชญา  สาวันดี 
3. งานการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งเครือข่ายภายนอก และ
เครือข่ายภายในองค์กร 
ผู้รับผิดชอบ นางสาว สุภัชญา  สาวันดี 

3. กลุ่ม ICT 1. งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยการศึกษาความพึงพอใจคุณภาพ
การให้บริการ 
ผู้รับผิดชอบ นาง รุงอรุณ  บุญไว 
2. การพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้รับผิดชอบ วาที่รอยตรี อมร  ศรีอนันต 

4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 1. การย้าย ข้าราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ  นาย ชยพล  อัมภรัตน 

5. กลุ่มนโยบายและแผน 1. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ผู้รับผิดชอบ นาย ฉัตรชัย  เหมือนมาตย 



๒. งานยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ผู้รับผิดชอบ นาง รุงอรุณ  บุญไว 

๓. การจัดสรรงบประมาณ และงบรายจ่ายอื่น ให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา และการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  นาง ชลลัดดา  เปยมอักโข

6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

1. การประสาน  ส่งเสริม  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน
คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานอื่นในการจัดท าหลักสูตรและการ 
จัดการศึกษาพิเศษ ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ การจัดห้องเรียนคุณภาพ เกณฑ์ 
การประเมินต่างๆ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาว มยรุ ี สารบีุตร และนาย มานิต  สิทธิศร 
2. การจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาว มยุรี  สารีบุตร 

7. กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

1. การประสานงานด้านการเบิกจ่าย จัดหาจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ในส่วนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศรีสะเกษ 
เขต ๔ 
ผู้รับผิดชอบ นาง ศุภานัน  เสนคราม
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