
  

033  การเปิดโอกาสให้มีการมีส่วนร่วม 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้ด าเนินการจัดท ามาตรการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ลงวันที่  30 เมษายน  
2564  เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามภารกิจของส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ในการร่วมวางแผน  ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และร่วมติดตามประเมินผล  ตามภารกิจและลักษณะงาน ของกลุ่มงานภายในส านักงาน  ดังนี้  

1. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เช่น  การมีส่วนร่วมในการด าเนินการรับนักเรียน  การมีส่วนร่วม 

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  การสร้างเครือข่ายการการศึกษา อาสาสมัครพัฒนา
การศึกษาประจ าหมู่บ้าน (อกศม.)  

2. กลุ่มอ านวยการ   เช่น การมีส่วนร่วมในการด าเนินการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน  การสร้าง 

เครือข่ายประชาสัมพันธ์    

3. กลุ่มบริหารงานบุคคล เช่น การมีส่วนร่วมในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา  การประเมินวิทยฐานะ  การด าเนินการจัดท ากรอบอัตราก าลัง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง อ านวยการสถานศึกษา   

4.  กลุ่มนโยบายและแผน เช่น การมีส่วนร่วมในเรื่องการจัดแผนปฏิบัติการประจ าปี  การยุบรวม  

เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  การขับเคลื่อน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการด าเนินการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.  

5. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   เช่น การมีส่วนร่วมในการด าเนินการคัดเลือกรางวัล 

เชิดชูเกียรติต่างๆ   

6. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เช่น การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  

7. กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เช่น การมีส่วนร่วมในการด าเนินการการเร่งรัดติดตาม 

งบประมาณ   

8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เช่น การมีส่วนร่วมในการ 

การพัฒนาคุณภาพซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนห่างไกล DLTV  ในสถานศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ดังตัวอย่าง  การด าเนินการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินการ การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และติดตามประเมินผล  ดังนี้  
เรื่องที่  1   การมีส่วนร่วมในการเรื่อง  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

กลุ่มนโยบายและแผน 
ภารกิจงาน/ลักษณะงาน เรื่อง  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

(การมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับ จังหวัด) 
 
การด าเนินงาน 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในยุคโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลง 
การประกอบอาชีพ การด ารงชีวิต สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการสื่อสาร การ
คมนาคม จึงท าให้ประชากรมีการเคลื่อนย้ายและมีการลงทุนทางด้านการศึกษามากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณนักเรียนในแต่
ละโรงเรียนมีการเปลี่ยนไป โดยเฉพาะในชนบทมีจ านวนนักเรียนลดน้อยลง ด้วยเหตุมีการคุมก าเนิด การเคลื่อนย้ าย 
การเลือกสถาบันในการเข้าเรียนที่มีความนิยมสูง  เมื่อสถานศึกษามีจ านวนนักเรียนลดลง จึงส่งผลให้ปัจจัยการ
สนับสนุนลดลง เช่น มีครูไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาขาด
ประสิทธิภาพ คุณภาพของนักเรียนไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  ผู้ปกครองไม่มี
ความเชื่อมั่นต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาขาดขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติงาน   

จากปัญหาดังกล่าว  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดนโยบายให้มีการเรียนรวม 
และการเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามความเหมาะสมเพ่ือให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่พร้อมด้วยปัจจัย
สนับสนุนโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้อย่างคุ้มค่า นักเรียนได้รับสิทธิโอกาส
และคุณภาพการศึกษาท่ีเท่าเทียมกัน ภายใต้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2550   

 
กระบวนการมีส่วนร่วม ผลการด าเนินงาน 

1. การประกาศ ประชาสัมพันธ์ นโยบาย/แนวทางการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

จัดท าคู่มือการด าเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนขาดเล็กในสังกัด 
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการด าเนินงาน การบริหารจัดการ 
ก่อนการรวม การเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการด าเนินงานภาย
หลังจากการรวมหรือการเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการจัดท า
ขั้นตอนการด าเนินงานโดยละเอียด  การด าเนินงานจัดท าคู่มือประกอบ
ไปด้วยคณะกรรมการ จากกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มหน่วยสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี และกลุ่มนโยบายและแผน  
ตามค าสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 93/2564 สั่ง ณ วันที่ 2 มีนาคม 
2564 

 
 
 

 

 
โรงเรียนในสังกัด 131 แห่ง 
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 



กระบวนการมีส่วนร่วม ผลการด าเนินงาน 
2. การมีส่วนร่วมตามภารกิจงาน 

2.1. การมีส่วนร่วมวางแผน 
2.1.1. การจัดท าแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กตามค าสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 64/2564 สั่ง ณ 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  ประกอบด้วยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ได้แก่ รอง 
ผอ.สพป. ที่รับผิดชอบ Area Based  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทางตามที่
ก าหนดไว้ในหมวดที่ 2  ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
จัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2550  โดยการศึกษา
บริบทในการจัดการศึกษา เพ่ือพิจารณาว่าควรมีการเลิก หรือรวม
สถานศึกษาใดภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดท าแผนการรวม
สถานศึกษา การเลิกสถานศึกษาเป็นรายปี  

2.1.2. เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์   ตลอดจนเผยแพร่แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็กให้แก่สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้น าไปใช้ในการวางแผนในการ
บริหารจัดการต่อไป 

2.2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
2.2.1. การพิจารณากลั่นกรองข้อมูล ให้ความเห็นชอบในการ

รวมหรือเลิกสถานศึกษาภายใต้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  โดย
คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการโรงเรียน และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

2.2.2. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานบุคคล ในการวาง
แผนการบริหารงานบุคคล ด้านอัตราก าลังครู  การแต่งตั้งผู้รักษาการ
ในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  เพ่ือให้โรงเรียนขนาดเล็กสามารถ
ด ารงอยู่ได้ และได้รับการยอมรับจากชุมชน 

2.2.3. การ เสนอขอความเห็นชอบในการรวมหรื อ เลิ ก
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.3. การรับฟังความคิดเห็น 
2.3.1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการประชาสัมพันธ์ 

ชี้แจง ให้ความชัดเจน ตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้น าทางการศึกษา ผู้น าศาสนา  

 

 
 
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มี

ข้อมูล และสามารถก าหนดทิศทางการ
บริหาร การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ระดับจังหวัด 

2.  สพป.มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก ที่ผ่านความเห็นชอบจาก กศจ.
เพชรบูรณ์ และใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนด าเนินงาน/การแก้ไข/พัฒนา 

3. โรงเรียนในสังกัด 131 แห่ง ได้ทราบ
ทิศทาง แนวโน้มในการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก ตลอดจนมีแนว
ทางการด าเนินงานที่สามารถน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้จริง 

4. บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มี
แนวทางน านโยบาย และข้อมูลน าไปวาง
แผนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  

5. ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก  ได้รับการ
แก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
ได้รับความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนครูและลดภาระในการ
ปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน 

6. ผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่เท่า
เทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ าในการจัด
การศึกษา 

7. ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากการใช้สถานที่
ของโรงเรียนที่รวมหรือเลิกสถานศึกษา
กรณีท่ีโรงเรียนหลักไม่ใช้ประโยชน์ 

8. ผู้ปกครองมีความมั่นใจที่บุตรหลานได้เข้า
เรียนในโรงเรียนที่มีศักยภาพ มี
สิ่งแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียน
การสอนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

9. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้
แสดงความคิดเห็น เสนอแนะวิธีการ
บริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ 

 



กระบวนการมีส่วนร่วม ผลการด าเนินงาน 
2.3.2. ด าเนินการรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา จากการบริหาร

จัดการแบบเรียนรวม และด า เนินการให้ความช่วยเหลือ  ชี้แจง
ข้อเท็จจริงและเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหา โดยการบูรณาการ
และร่วมมือกันจากกลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ 

2.4. การมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผล 
2.4.1. ด าเนินการติดตามและให้ความช่วยเหลือในการ

ด าเนินการ การบริหารจัดการตามภารกิจหลักของโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน  
ภายหลังจากมีการรวมสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยการมีส่วนร่วมจากผู้
ที่เก่ียวข้อง  ได้แก่ รอง ผอ.สพป.ที่รับผิดชอบ Area Based กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตามค าสั่งที่  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
95/2564  ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564    

2.4.2. ด าเนินการก ากับ ติดตามการด าเนินงานในการบริหาร
จัดการทั้ง 4 ด้าน ภายหลังจากท่ีสถานศึกษาด าเนินการเลิกสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานแล้ว  โดยการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ รอง ผอ.
สพป.ที่รับผิดชอบ Area Based กลุ่มนิเทศ ติดตาม กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มกฎหมายและคดี ตามค าสั่ง
ที่  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 95/2564  ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564      
 

  



 
 

 เรื่องที่  2   การมีส่วนร่วมในการด าเนินการรับนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา  2564  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   ได้ด าเนินการประกาศนโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ปีการศึกษา 2564       
ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2564  โดยมี
หลักการ ดังนี้  
  1.การมีส่วนร่วม  โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินการรับนักเรียน เพ่ือให้กระบวนการรับนักเรียนมีความเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้
ตามหลักธรรมาภิบาล  
  2. การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม เพ่ือให้เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโอกาสได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล  
  3. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการท างานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมุ่นเน้นให้
เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าเรียนอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
  4. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สร้างการรับรู้เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจและความเชื่อมั่น สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือลดความขัดแย้ง มีการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีและระบบ
เครือข่ายต่างๆ ที่สามารถสื่อสารไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิผล   
   

           การด าเนินการรับนักเรียน ประจ าปี  2564  มีดังนี้  
การด าเนินการรับนักเรียน ตามภาระกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

    1. สพป.พช. เขต 1  ได้ด าเนินการจัดท าโครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2564 

2. จัดท านโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เพชรบูรณ์ เขต 1  ปีการศึกษา 2564  และแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินการตามนโยบาย  
3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวนไม่เกิน 9 คน โดย 

มีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นประธาน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นรอง
ประธาน ผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่เกิน 3 คนเป็นกรรมการ ผู้แทน
หน่วยงานที่จัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ โดยจ านวนนี้ให้มีผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างร้อย 1 คน และผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่จัดการศึกษาในพ้ืนที่ เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  

4. รวบรวม ประมวลแผนการรับนักเรียน จ านวนห้องเรียนและจ านวนนักเรียนต่อห้อง เขตพ้ืนที่ 
การบริการ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในเขตพ้ืนที่บริหาร  สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  5. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สถานศึกษาในสังกัด
ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

6. รายงานผลการด าเนินงานรับนักเรียน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบตามล าดับ  หลังสิ้นสุดการรับนักเรียน 

 



 
 

การมีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล
ของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

1. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งจากส านักงาน 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  จ านวน  3  ครั้ง  เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินการ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการด าเนินการรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา  2564 ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา  
ดังนี้  
   1.1  ครั้งที่  1/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม  2564               
          1) ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   
          2) เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม 
          3) ประกาศมาตรการป้องกัน ป้องปราม การทุจริต เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ในการ
รับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

   1.2 ครั้งที่  1/2564 เมื่อวันที่   12  มกราคม  2564 

            1)  ขอความเห็นชอนร่างแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา  2564  
          2)  ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1          
เรื่อง  การประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาภาค
บังคับ ปีการศึกษา  2565                  
         3) ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  เรื่อง การ
จัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 
            4) การก าหนดข้อหลักเกณฑ์การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ (โรงเรียนอนุบาล
เพชรบูรณ์)  ปีการศึกษา 2564 
         5) แผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์)   ปีการศึกษา 2564   

   1.3 ครั้ง  2/2564  เมื่อวัน 14 มิถุนายน 2564 (มติแจ้งเวียน)  
          1) ขอความเห็นชอบเพ่ิมแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

2. คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบรายงานการประชุมและรับรอง
รายงานการประชุมในแต่ละครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการด าเนินงาน 

   รายงานผลการด าเนินงานรับนักเรียน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบตามล าดับ  หลังสิ้นสุดการรับนักเรียน  ซึ่งมีผลการรับนักเรียน ดังนี้  
แบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ประเภทท่ัวไป 

ระดับชั้น 

ห้องเรียนปกติ 
รวมจ านวน 

ห้องเรียน 

รวมจ านวน 

นักเรียน 
จ านวน 

ห้องเรียน 

จ านวน 

นักเรียน 

อนุบาล 1 (3 ขวบ) 25 198 25 198 

อนุบาล 2 (4 ขวบ) 128 1179 129 1179 

ประถมศึกษาปีที่ 1 133 1479 133 1479 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 48 843 48 843 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 - - - - 

 
ประเภทโรงเรียนแข่งขันสูง (โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์) 

ระดับชั้น ห้องปกติ ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนพิเศษอ่ืน รวม 

ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน 

อนุบาล 2 (4 ขวบ) 7     210 1 25 - - 8 235 

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 280 1 30  - - 8 310 

ประถมศึกษาปีที่ 4  - - - - 1 36 1 36 

รวม 14 490 2 55 1 36 17 581 

 
 

 
(ดังเอกสารรายละเอียดแนบท้าย)   

  



 
 

เรื่องที่ 3   การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา  ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  มีข้ันตอนการด าเนินการ  ดังนี้  

การด าเนินการตามภารกิจ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

1. ด าเนินการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและก าหนดปฏิทินการด าเนินการ  

2.  ด าเนินการจัดท าโครงการประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามจุดเน้นของส านักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

3.  ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการก าหนดทิศทางและ แนวทาง มาตรการในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือมีส่วนร่วมในการก าหนดจุดเน้นของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ  2564 

4.  ด าเนินการก าหนดจุดเน้น และประกาศจุดเน้น จ านวน 8 จุดเน้น ให้สถานศึกษารับทราบและปฏิบัติ 
ตามจุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  และด าเนินการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างผู้อ านวยการสถานศึกษากับผู้อ านวยการ   

5.  ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินการของสถานศึกษา ตามจุดเน้นของ สพป.พช. 
เขต 1 จากบุคคลภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก เพื่อมีส่วนร่วมในการประเมินฯตามจุดเน้น การปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา  

6.  ด าเนินการประกาศเกณฑ์ วิธีการ คะแนน ระยะเวลาการประเมิน และคณะกรรมการในการประเมิน 

แต่ละจุดเน้น ให้สถานศึกษาทุกแห่งรับทราบ และปฏิบัติตามจุดเน้นแต่ละจุดเน้น  
7.  ด าเนินการประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา

และรักษาราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  
2564 รอบที่ 1 (1ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2564) ที่อยู่ในระดับดีเด่นและระดับดีมาก   

การมีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล
ของคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินการของสถานศึกษา ตามจุดเน้นของ สพป.พช.เขต 1 

1.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการประเมินฯ ตามจุดเน้นแต่ละจุด  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน      
การด าเนินการเกี่ยวกับการออกแบบเกณฑ์การประเมิน วิธีการการประเมิน การให้คะแนน ระยะเวลาการประเมิน 
คณะกรรมการที่จะประเมินแต่ละจุดเน้น เป็นต้น   

2.  มีการประเมินตามจุดเน้นแต่ละจุดเน้น จากคณะกรรมการภายในหน่วยงาน และหน่วยงาน 

ภายนอก เพ่ือมีส่วนร่วมในการด าเนินการฯดังกล่าว  ซึ่งคณะกรรมการภายในหน่วยงาน ได้แก่ รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์  ประธานกลุ่มโรงเรียน  และคณะกรรมการจาก
หน่วยงานอ่ืน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล  

3.  ด าเนินการติดตามประเมินผล โดยให้คณะกรรมการสรุปผลการประเมินตามจุดเน้นแต่ละจุดเน้นตาม 

เกณฑ์ประเมินฯ  ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล  เพ่ือรวบรวมคะแนนผลการประเมินฯ  ให้กับคณะกรรมการพิจารณาผล
กาประเมินการปฏิบัติงาน ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ประจ าปี  2564 
 



 
 
 

ผลการด าเนินการ    

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาและรักษาราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่มีผล      
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  2564 รอบที่ 1 (1ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2564)       
ที่อยู่ในระดับดีเด่นและระดับดีมาก  
 
 
  
 

(ดังเอกสารรายละเอียดแนบท้าย)   



  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  การด าเนินการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 
 

         เรื่องที่ 1   เรื่อง  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 
 
 

เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
1. แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับ

ปรับปรุง) 
2. คู่มือการด าเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
3. ค าสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองการรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. ค าสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 



 บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1   
ที ่  วันที่ 1  มีนาคม  2564  
เรื่อง เผยแพร่แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  

เรียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม  เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกท่าน 

ตามทีส่ำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  
เรียบร้อยแล้ว 

เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด และวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทั่วถึง
และสอดคล้องตามสภาพบริบทของหน่วยงาน  จึงขอเผยแพร่เอกสารแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  หรือสามารถดาวน์โหลด
เอกสารที่เว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 หรือที่เว็บไซต์ shorturl.at/lLN02 หรือ QR Code ที่
แนบมาพร้อมนี้ 

 

 
(นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
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ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 

 
 

นางทอกาญจน์  กลิ่นจันทร์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
โทรศัพท์ 080 5156968 

Mail : ntpbn1@gmail.com 
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คำนำ 
 
 

การเปลี ่ยนแปลงโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในยุคโลกาภิวัตน์และการ
เปลี่ยนแปลง การประกอบอาชีพ การดำรงชีวิต สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก
ด้านการสื่อสาร การคมนาคม จึงทำให้ประชากรมีการเคลื่อนย้ายและมีการลงทุนทางด้านการศึกษามากขึ้น  
ส่งผลให้ปริมาณนักเรียนในแต่ละโรงเรียนมีการเปลี่ยนไป โดยเฉพาะในชนบทมีจำนวนนักเรียนลดน้อยลง 
ด้วยเหตุมีการคุมกำเนิด การเคลื่อนย้าย การเลือกสถาบันในการเข้าเรียนที่มีความนิยมสูง  เมื่อสถานศึกษามี
จำนวนนักเรียนลดลง จึงส่งผลให้ปัจจัยการสนับสนุนลดลง เช่น มีครูไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
ส่งผลให้คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาขาดประสิทธิภาพ คุณภาพของนักเรียนไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  ผู้ปกครองไม่มีความเชื่อมั่นต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาขาดขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน   

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จึงได้กำหนดแนวทางในการรวมและการเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  
พร้อมกันนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานเพื่อให้สถานศึกษาแล ะผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
นางทอกาญจน์  กลิ่นจันทร์ 

กลุ่มนโยบายและแผน 
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งบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. คำสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 93/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการ 
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 
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คู่มือแนวทางการดำเนินงานรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 
1. การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เหตุผล/ความจำเป็นในการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในยุคโลกาภิวัตน์และการ

เปลี่ยนแปลง การประกอบอาชีพ การดำรงชีวิต สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก
ด้านการสื่อสาร การคมนาคม จึงทำให้ประชากรมีการเคลื่อนย้ายและมีการลงทุนทางด้านการศึกษามากขึ้น 
ส่งผลให้ปริมาณนักเรียนในแต่ละโรงเรียนมีการเปลี่ยนไป โดยเฉพาะในชนบทมีจำนวนนักเรียนลดน้อยลง 
ด้วยเหตุมีการคุมกำเนิด การเคลื่อนย้าย การเลือกสถาบันในการเข้าเรียนที่มีความนิยมสูง  เมื่อสถานศึกษา
มีจำนวนนักเรียนลดลง จึงส่งผลให้ปัจจัยการสนับสนุนลดลง เช่น มีครูไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการ
สอน ส่งผลให้คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาขาดประสิทธิภาพ คุณภาพของนักเรียนไม่เป็นไปตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  ผู้ปกครองไม่มีความเชื่อมั่นต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาขาดขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน   

จากปัญหาดังกล่าว  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กำหนดนโยบายให้มีการ
เรียนรวมสถานศึกษาข้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป รวมกันบริหารจัดการเป็นช่วง
ชั้น หรือเป็นชั้น ตามความเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่พร้อมด้วยปัจจัยสนับสนุนโดย
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้อย่างคุ้มค่า นักเรียนได้รับสิทธิโอกาสและ
คุณภาพการศึกษาที่เท่าเทียมกัน 

1.1. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550  

ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณารวมสถานศึกษา โดยมีขั้นตอนและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
ระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

สถานศึกษาจัดทำข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  ประกอบการรวมสถานศึกษาตามแบบข้อมูล
พ้ืนฐานของสถานศึกษา 

2. การจัดทำแผนการรวมสถานศึกษา 
สถานศึกษาร่วมกันจัดทำแผนการรวมสถานศึกษา โดยมีผู้บริหารครู คณะกรรมการสถานศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ปกครอง ร่วมกันดำเนินการตามแบบการรวมสถานศึกษา 
3. การรับฟังความคิดเห็น 

สถานศึกษาที่จะรวมกันดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง นักเรียน
และชุมชน และการจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ตามแบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งใน
การรับฟังความคิดเห็นนี้จะมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
3.2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
3.4. ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า 
3.5. ผู้นำทางการศึกษา ผู้นำศาสนา 
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4. การเสนอแผนการรวมสถานศึกษา 
สถานศึกษาที่จะรวมกันเสนอแผนการรวมสถานศึกษาต่อคระกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

จัดส่งแผนการรวมสถานศึกษา ให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา ภายในเดือนกรกฎาคม  เพื ่อนำเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

5. การรวมสถานศึกษา 
เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้สถานศึกษาดำเนินการรวม

สถานศึกษา 
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
1. การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรวมสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับแนวทางตามที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 2  ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือ
เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550  เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อใช้เป็น
แนวทางการดำเนินงานและประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

2. การจัดทำแผนการรวมสถานศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูล บริบทในการจัดการศึกษา และ School 

Mapping ในเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละปี เพื่อพิจารณาว่าควรมีการรวมสถานศึกษาใดภายในเขตพื้นที่การศึกษา
และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการรวมสถานศึกษา  โดยให้คณะกรรมการดำเนินการ  ดังนี้ 

2.1. จัดทำขอ้มูลพื้นฐานของสถานศึกษา ตามแบบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
2.2. จัดทำแผนการรวมสถานศึกษา ตามแบบแผนการรวมสถานศึกษา 

3. การรับฟังความคิดเห็น 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นจาก

ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน และจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ตามแบบสรุปผลการรับฟังความ
คิดเห็นซึ่งในการรับฟังความคิดเห็นนี้จะมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
3.2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
3.4. ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า 
3.5. ผู้นำทางการศึกษา ผู้นำศาสนา 

4. การเสนอแผนการรวมสถานศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำเสนอเอกสารหลักฐาน  แผนการรวมสถานศึกษาที่ผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  ต่อที ่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(คณะกรรมการเขตพ้ืนที่เดิม) โดยที่ประชุมจะมีมติเพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการดังนี้ 

4.1. กรณีมติที ่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธ ิการจังหวัด เห็นชอบอนุญาตให้รวม
สถานศึกษา ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศรวมสถานศึกษา 

4.2. กรณีมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(คณะกรรมการเขตพื้นที่เดิม) ไม่
เห็นชอบให้รวมสถานศึกษา เนื่องจากแผนการรวมไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แต่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
และสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาพิจารณาเห็นความจำเป็นโดยมี เหตุผลตามข้อ 13 ของระเบ ียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ให้นำเสนอขออนุมัติต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบการรวมสถานศึกษา โดยให้มี
ผลก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษา (16 พฤษภาคม ....) ไม่น้อยกว่า 180 วัน 

5. การรวมสถานศึกษา 
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้สถานศึกษาดำเนินการรวม

สถานศึกษา  และให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาติดตามช่วยเหลือนักเรียนและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. การรายงานการรวมสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษารายงายการรวมสถานศึกษา พร้อมประกาศให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ  ภายในเวลาไม่เกิน  30 วัน หลังจากประกาศ 

ระดับสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. รับทราบประกาศรวมสถานศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. นำเสนอการรวมสถานศึกษาในกรณีท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำเสนอ ตามข้อ 13 แห่ง

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 และแจ้งผลการ
พิจารณาให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 

3. ประสานการปรับข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาในส่วนกลาง และวางแผนให้การสนับสนุน
ด้านงบประมาณ บุคลากร และอ่ืนๆ เพ่ือประสิทธิภาพและคุณภาพของสถานศึกษาที่รวมกัน 
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เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
ไมเ่ห็นชอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

1.2. แผนภูมิขั้นตอนการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษา 

จัดทำข้อมูลพื้นฐาน 

จัดทำแผนการรวม 

การประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น 

เสนอแผนการรวมต่อคระกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถานศึกษาดำเนินการ 

รวมสถานศึกษา 

เสนอแผนการรวมต่อสำนักงานเขตพื้นท่ี 

ภายในเดือน กรกฎาคม 

สำนักงานเขตพื้นท่ี ไปตรวจสอบข้อมูลโรงเรียน 

เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
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1.3. แบบฟอร์มการรวมสถานศึกษษ 
 

แบบ  ร.๑ 
แบบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
------------------------------ 

 
 

๑. ชื่อสถานศึกษา......................................อำเภอ..............................จังหวัด........................ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

๒. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
๒.๑   สถานศึกษาได้รับประกาศตั้งเมื่อปี พ.ศ. .............................................  
๒.๒  ในปีการศึกษา 2563 (ปัจจุบันและย้อนหลัง ๓ ปี) สถานศึกษามีจำนวนนักเรียนและจัด
หอ้งเรียนดังนี้ 

 

ระดับชั้น 

แนวโน้มที่ผ่านมา 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
จำนวน
ห้อง 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้อง 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้อง 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้อง 

จำนวน
นักเรียน 

อนุบาล  ๑         
อนุบาล  ๒         
ป.๑         
ป.๒         
ป.๓         
ป.๔         
ป.๕         
ป.๖         
ม.๑         
ม.๒         
ม.๓         
ม.๔         
ม.๕         
ม.๖         
รวมทั้งสิ้น         
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๓. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร  
ปัจจุบันมีครู  พนักงานราชการ  ครูอัตราจ้าง  และลูกจ้าง  ดังนี้ 
๓.๑  ข้าราชการครูและพนักงานราชการ  จำนวน.....................คน  แยกเป็น 
    ๓.๑.๑  ข้าราชการครู.................คน 
    ๓.๑.๒  พนักงานราชการ...........คน 
๓.๒  ครูอัตราจ้าง  จำนวน...............คน  แยกเป็น 
   ๓.๒.๑  อัตราจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ    จำนวน....................คน 
   ๓.๒.๒  อัตราจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ  จำนวน.................คน   
  ๓.๒.๒.๑   ลูกจ้างประจำ  จำนวน...................คน 
  ๓.๒.๒.๒   ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ  จำนวน....................คน 
  ๓.๒.๒.๓   ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกประมาณ  จำนวน.................คน 
๓.๓  จำนวนข้าราชการครู  พนักงานราชการ  และอัตราจ้างที่วุฒิ/วิชาเอก-โท 
   ๓.๓.๑  วุฒิการศึกษา 

ที ่ วุฒิการศึกษา 
ข้าราชการครู 
(จำนวน) 

พนักงานราชการ 
(จำนวน) 

อัตราจ้าง 
(จำนวน) 

รวม 

๑ ปริญญาเอก     
๒ ปริญญาโท     
๓ ปริญญาตรี     
๔ ต่ำกว่าปริญญาตรี     

รวมทั้งสิ้น     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

  ๓.๓.๒  วิชาเอก-โท 
 

ที ่ วิชาเอก-โท 
ข้าราชการครูและพนักงาน

ราชการ 
อัตราจ้าง รวม

ทั้งสิ้น 
วิชาเอก  วิชาโท  รวม วิชาเอก  วิชาโท  รวม 

๑ ภาษาไทย        
๒ คณิตศาสตร์        
๓ วิทยาศาสตร์ทั่วไป        
๔ เคมี        
๕ ชีววิทยา        
๖ ฟิสิกส์        
๗ สังคมศึกษา        
๘ สุขศึกษา        
๙ ศิลปะ        
๑๐ พาณิชยกรรม        

๑๑ 
คหกรรม (ผ้า อาหาร คหกรรม 
ทั่วไป) 

       

๑๒ ภาษาอังกฤษ        
๑๓ ภาษาฝรั่งเศส        
๑๔ ภาษาญี่ปุ่น        
๑๕ ภาษาเยอรมัน        
๑๖ ภาษาจีน        
๑๗ คอมพิวเตอร์        
๑๘ พลศึกษา        
๑๙         
๒๐         
๒๑         
๒๒         
๒๓         
๒๔         
๒๕         
รวมทั้งสิ้น        
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 4. อาคารเรียน 
อาคารเรียน  อาคารประกอบ การใช้อาคารเรียน  อาคารประกอบ 
อาคารเรียน 
๑.  อาคารเรียนแบบ...........................จำนวน........หลัง 
      สร้างปี  พ.ศ. .......... 
๒. อาคารเรียนแบบ............................จำนวน........หลัง 
      สร้างปี  พ.ศ. .......... 
๓.  อาคารเรียนแบบ..........................จำนวน.........หลัง 
      สร้างปี  พ.ศ. .......... 
อาคารประกอบ 
๑.  อาคารฝึกงานแบบ.......................จำนวน......หลัง 
      สร้างปี  พ.ศ. ......... 
      สภาพอาคาร.........................................................  
 ๒.  อาคารฝึกงานแบบ........................จำนวน.......หลัง 
      สร้างปี  พ.ศ. ......... 
      สภาพอาคาร.........................................................  
๓.  ส้วมแบบ.....................................จำนวน..........หลัง  
      สร้างปี  พ.ศ. ........ 
      สภาพอาคาร.........................................................  

ใช้เป็นห้องเรียนวิชาสามัญ  รวม.....................ห้อง 
ใช้เป็นห้องเรียนบริหารและห้องพักครู   
                                   รวม...............ห้อง 
ใช้เป็นห้องเรียนภาคปฏิบัติ  รวม................ห้อง 
ใช้เป็นห้องบริการ 

- ห้องสมุด  รวม................ห้อง 
- ห้องโสตทัศนูปกรณ์  รวม.............หอ้ง 
- ห้อธุรการ  รวม...............ห้อง 
- ห้องแนะแนว  รวม................ห้อง 
- ห้องอ่ืน ๆ (ระบุ)  รวม..............ห้อง 

ใช้เป็นที่พักนักเรียน  รวม............ห้อง..............
หลัง 
สภาพอาคาร 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 

หมายเหตุ    นอกเหนือจากนี้  โปรดระบุ 
๔. แผนที่แสดงเขตบริการ  ให้แสดงรายละเอียดดังนี้ 

๕.๑   ตำบลแสดงที่ตั้งหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  และทุกตำบลที่มีนักเรียนเดินทางมาเรียน 
๕.๒  ระบุจำนวนนักเรียนที่มาจากตำบลต่าง ๆ ไว้ในเขตพ้ืนที่ของตำบลนั้น ๆ  

  ๕.๓   แสดงจุดที่ตั้งของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่ในรศัมี  
๑๐  กิโลเมตร 
๕.๔   แสดงเส้นทางคมนาคมต่าง ๆ ที่ถึงสถานศึกษา  โดยระบุระยะทางจากจุดสำคัญ ๆ ตาม
เส้นทางคมนาคมนั้น ๆ ถึงสถานศึกษาด้วย 
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 ๖.  การเดินทางของนักเรียนที่จะไปเรียนรวมกัน  (เส้นทางคมนาคมสะดวกหรือไม่  :  เดินทางโดย
พาหนะสะดวก  หรือมีความยากลำบากในการเดินทางอย่างไร  และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

๗.  ข้อมูลอื่น ๆ ที่จะนำเสนอประกอบการพิจารณา 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
                               
                              ลงชื่อ.......................................... 
                                       (..........................................) 
                                       ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน…………………………….. 
                                     วันที่..........เดือน...................พ.ศ. ...........  
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แบบ  ร.๒ 
 

แบบสรุปการรับฟังความคิดเห็นการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

๑. ชื่อสถานศึกษา..............................................อำเภอ..................................จงัหวดั............. 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   
รวมกับ 
ชื่อสถานศึกษา..............................................อำเภอ..................................จั งหวัด.............. 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

๒. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น  เมื่อวันที่..................เดือน..................................พ.ศ. ........  
เวลา.........................................................ณ...... ................................................................ 
ผู้เข้ารวมประชุมและการแสดงความคิดเห็น  รวมทั้งสิ้น.............................คน  ประกอบด้วย 
๒.๑  ผู้แทนชุมชน...........................................      จำนวน..................................คน 
๒.๒  ผู้ปกครองนักเรียน................................      จำนวน..................................คน 
๒.๓  กรรมการสถานศึกษา............................      จำนวน..................................คน 
๒.๔  ...........................................      จำนวน..................................คน  
๒.๕   ..............................................................      จำนวน..................................คน  

๓. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  เป็นดังนี้ 
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นในการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียน.............. ตำบล

.................อำเภอ...........จังหวัด............ไปเรียนรวมที่โรงเรียน...................ตำบล............อำเภอ..............จังหวัด

....................... ระยะทางจากเรียนรวมไปโรงเรียนหลัก.................. กม.   ตั้งแต่วันที่       เดือน        พ.ศ.        
โดยมีนักเรียน  ที่ไปเรียนรวมทั้งสิ้น .......... คน  ดังนี้ 

1. นักเรียนชั้น อ.1  จำนวน..............คน 
2. นักเรียนชั้น อ.2  จำนวน..............คน 
3. นักเรียนชั้น อ.3  จำนวน..............คน 
4. นักเรียนชั้น ป.1  จำนวน..............คน 
5. นักเรียนชั้น ป.2  จำนวน..............คน 
6. นักเรียนชั้น ป.3  จำนวน..............คน 
7. นักเรียนชั้น ป.4  จำนวน..............คน 
8. นักเรียนชั้น ป.5  จำนวน..............คน 
9. นักเรียนชั้น ป.6  จำนวน..............คน 

 
ลงชื่อ........................................ 

(......................................) 
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน................... (โรงเรียนหลัก) 

วันที่...............เดือน..............พ.ศ. ......... 
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แบบ ร.3 
แบบแผนการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(กรณีจัดเป็นชั้นหรือช่วงชั้น) 
....................................................... 

ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียน..................................  หมู่.......................ตำบล........................................  
อำเภอ...........................  จังหวัด เพชรบูรณ์   สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 

รวมกับ 
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียน..........................  หมู่ .............  ตำบล ..................  อำเภอ.......................  
  จังหวัด  เพชรบูรณ์   สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านเศรษฐกิจ สังคม การประกอบ

อาชีพ การดำรงชีวิตที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมมากขึ้น ส่งผลให้ประชากรมีการการเคลื่อนยา้ย
ด้านการเรียนรู้มากขึ้น ปริมาณนักเรียนในแต่ละโรงเรียนจึงมีการเปลี่ยนแปลงไป จำนวนนักเรียนในชนบท
น้อยลง เพราะมีการคุมกำเนิด การเลือกเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ได้รับความนิยมมากขึ้น  เมื่อจำนวนนักเรียน
ลดลง ครูไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยสนับสนุนลดลง ขาดแคลนปัจจัยสนับสนุนการบริหาร
จัดการ ทำให้คุณภาพการบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ คุณภาพนักเรียนตกต่ำไม่ได้มาตรฐาน ผู้ปกครองขาด
ศรัทธาต่อสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาขาดขวัญกำลังใจ 

โรงเรียน.................. สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) มีนักเรียน จำนวน........คน และไม่มีผู้บริหาร
สถานศึกษา มีข้าราชการครู จำนวน........ คน ต้องรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน จำนวน........ชั้นเรียน และ
มี.....................................................................ตำแหน่ง............................................เป็ นผูร้บัผิดชอบรักษาราชการ
แทนผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน........................ ทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่เต็มประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื ่อให้การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ โดยการรวมสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โรงเรียน

...........................................ไปเรยีนรวมท่ีโรงเรยีน  ........................................ 
3. ข้อมูลพื้นฐาน 

ด้วยโรงเรียน........................... จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ............ ตั้งอยู่ที่หมู่...............ตำบล............ ... 
อำเภอ...................................... จังหวัดเพชรบูรณ์  

3.1 ระยะทางระหว่างสถานศึกษาที่จะไปเรียนรวม..............................  กิโลเมตร 
3.2 พ้ืนที่ของสถานศึกษา.....................ไร่....................ตารางวา.................  
3.3 การได้มาหรือการใช้ประโยชน์ของที่ดิน (กรรมสิทธิ์ที่ดิน) ที่ดินเป็นของ.................................. 
3.4 จำนวนชั้นเรียนที่เปิดสอน 

(    )  อนุบาล 1-2 
(    )  ประถมศึกษาปีที่ 1-4 
(    )  ประถมศึกษาปีที่ 1-6 
(    )  มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
(    )  อ่ืนๆ ระบุ..............................................  
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3.5 จำนวนนักเรียนปัจจุบัน 10 มิถุนายน 2562 (รายชั้น)  จำนวนนักเรียนทั้งหมด....คน 

อนุบาล 1  จำนวน    คน 
อนุบาล 2  จำนวน    คน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน    คน 
ประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน    คน 
ประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน    คน 
ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน    คน 
ประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน    คน 
ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน    คน 

3.6 จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่เข้าเรียนในสถานศึกษาอื่นๆ ................................ คน  
จำนวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 

อายุ 3-5 ปี  จำนวน................................ คน (อ.1) 
อายุ  6-7  ปี  จำนวน ............................... คน (ป.1) 

3.7 การเดินทางไปเรียนของนักเรียน 
- การเดินเท้า 
- รถจักรยาน 

4. วิธีการดำเนินงาน 
4.1 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบการรวมสถานศึกษา ตามแบบฟอร์มการรวม

สถานศึกษาในแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4.2 จัดทำแผนการรวมสถานศึกษา จากการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที ่เกี ่ยวข้อง เช่น ผู ้บริหาร

สถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน เป็น
ต้น ร่วมกันดำเนินการตามแบบการรวมสถานศึกษา 

4.3 ประชาสัมพันธ์ และประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู ้เกี ่ยวข้อง สถานศึกษาที ่จะรวมกัน
ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน และจัดทำรายงานสรุปผล
การรับฟังความคิดเห็น ตามแบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งในการรับฟังความคิดเห็น มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

4.3.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
4.3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
4.3.4 ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า 
4.3.5 ผู้นำทางการศึกษา ผู้นำศาสนา 
 

4.4 เสนอแผนการรวมสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดส่งแผนการรวม
สถานศึกษา ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป 

5. งบประมาณ 
การบริหารงบประมาณ โรงเรียน...................................... เป็นผู้ดำเนินการ  

6. การติดตามประเมินผล 
การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียน................................... เป็นผู้ดำเนินการ  
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7. บุคลากรของสถานศึกษา 
ข้าราชการครูตำแหน่ง...................................จำนวน.......................  อัตรา ได้แก่  
1..............................................  ตำแหน่ง ครู  
2.............................................    ตำแหน่ง ครู 
2................................................ ตำแหน่ง ครู  
ครูพ่ีเลี้ยง พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำจำ ลูกจ้างชั่วคราว อ่ืนๆ  
1. ........................................ ตำแหน่ง........................................   
2....................................... ตำแหน่ง.....................................................  
3....................................... ตำแหน่ง.....................................................  

8. การดำเนินการเก่ียวกับบุคลากร การบริหารจัดการด้านบุคลากร 
การบริหารจัดการด้านบุคลากร โรงเรียน........................................... เป็นผู้ดำเนินการ  

9. การบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
การบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน โรงเรียน................................. เป็นผู้ดำเนินการ 

10. การดำเนินการเก่ียวกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
การบริหารจัดการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่เกี ่ยวข้อง โรงเรียน...................... .................เป็น
ผู้ดำเนินการ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 ระบบการบริหารงานของโรงเรียนดีขึ้น 
11.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 

 
 

(ลงชื่อ)...................................................  
 (..........................................) 

            ผู้อำนวยการโรงเรียน................................ 
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1.4. แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศรวมโรงเรียน 
การดำเน ินการหล ังประกาศรวมโรงเร ียนแล ้ว ให ้ดำเน ินการตามแนวทางของระเบ ียบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550 
1.4.1. ด้านการบริหารทั่วไป 

การบริหารจัดการเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ให้โรงเรียนที่ไปเรียนรวมเป็น
ผู้ดำเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และให้เป็นไปตามแนวทางของโรงเรียนหลัก โดยให้ผู้อำนวยการ
โรงเรียนหลักเป็นผู้กำกับ ควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง การเก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
หลังจากการรวมโรงเรียนให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  โรงเรียนที่เรียนรวมยังดำเนินงานด้านเอกสาร 
หลักฐานต่างๆ ตามปกติ เนื่องจากยังมีสถานะเป็นโรงเรียนตามปกติ รายชื่อนักเรียนยังอยู่ในทะเบียนของ
โรงเรียน  มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะสถานที่เรียนและการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนตามแนวทางของ
โรงเรียนหลัก 

1.4.2. การบริหารงานวิชาการ 
1) งานพัฒนาหลักสูตร 
➢ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนร่วมกันระหว่าง

โรงเรียนหลักและโรงเรียนมาเรียนรวม โดยผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง 
➢ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียน ศึกษา วิเคราะห์เอกสาร

หลักสูตร วิเคราะห์สภาพแวดล้อม บริบทของโรงเรียนหลักและโรงเรียนมารวม เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
เป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

➢ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียน ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาที ่สอดคล้องกับบริบท สภาพแวดล้อมของโรงเรียนหลักและโรงเรียนมารวมทั้ งนี ้ให้
ดำเนินการตามกระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

➢ ครูนำหลักสูตรสถานศึกษามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 
2) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
➢ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อปรับสภาพพื้นฐานความรู้ ความสามารถของนักเรียน

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ 
➢ พัฒนาครูให้ตรงกับภาระงาน ที่ได้รับมอบหมาย 
➢ ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนิเทศ ติดตาม กำกับ การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3) งานวัดประเมินผล 
➢ กำหนดระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของโรงเรียนหลักและโรงเรียนมารวมมา

พิจารณาร่วมกันเพื่อกำหนดให้เป็นระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลเดียวกันและให้ใช้ระเบียบการวัดและ
ประเมินผลร่วมกัน 

4) งานประกันคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนหลักและโรงเรียนมารวมจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในร่วมกันเพื่อรองรับการประเมินภายนอก 

5) การมอบหมายภาระงาน 
➢ สำรวจความรู ้ ความสามารถของครู เพื ่อวางแผนในการมอบหมายภาระงานให้

ดำเนินการ เช่น การประจำชั้น การประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ การดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ เป็นต้น 
➢ มอบหมายภารกิจให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของครูแต่ละคน 
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6) งานธุรการประจำชั้นเรียน 
➢ ให้โรงเรียนหลักและโรงเรียนมารวม ใช้เอกสารธุรการประจำชั้นเรียนของโรงเรียนเดิม

ไปก่อนจนกว่าจะมีการประกาศรวมโรงเรียน ส่วนผู้จัดทำเอกสารธุรการประจำชั้นเรียน ให้เป็นหน้าที่ครูประจำ
ชั้น/ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย 

7) งานนิเทศภายในโรงเรียน 
➢ ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักและผู้อำนวยการโรงเรียนมาเรียนรวม ร่วมกันพิจารณา

แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบการนิเทศภายในและทำการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง โดย
ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง 

8) งานวิจัย 
➢ ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักและผู้อำนวยการโรงเรียนมารวม ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้น

เรียนเพ่ือแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักเรียน และนำผลการวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
➢ ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักและผู้อำนวยการโรงเรียนรวม ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์และ

จัดทำวิจัยเพื่อการบริหารและการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในภาพรวมของโรงเรียน 
9) งานแก้ปัญหาการเรียนรู้ 
➢ จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพื่อคัดกรองแยกกลุ่ม และปรับพื้นฐานความรู ้ของ

นักเรียนให้ใกล้เคียงกัน 
➢ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน แก้ไข ส่งเสริม การพัฒนาผู้เรียนให้มี

ศักยภาพตามาตรฐานการเรียนรู้และดำเนินการจัดกิจกรรมที่สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข เช่น การจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรับเพื่อนใหม่ กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม 

10) งานสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
➢ โรงเรียนหลักและโรงเรียนมารวม นำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้

จัดการเรียนการสอนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า โดยโรงเรียนหลักจัดเก็บ บำรุง รักษา ซ่อมแซมให้พร้อม
ใช้งาน โดยจัดทำทะเบียนคุมไว้อย่างเป็นระบบ 

➢ พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต จัดหา และใช้สื่อ อุปกรณ์ การเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

11) งานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ 
➢ จัดและพัฒนาสถานที่ห้องสมุดในโรงเรียนมารวม มาจัดไว้ที่โรงเรียนหลัก เพ่ือให้มีวัสดุ 

ครุภัณฑ์ และเครื่องอำนวยความสะดวกท่ีเพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพ่ิมมาขึ้น 
➢ การดูแล เก็บรักษา ซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพที่ดี มอบหมายให้ผู ้บริหาร

โรงเรียนหลักเป็นผู้รับผิดชอบ 
➢ สำรวจและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน รวมทั้งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมา

ร่วมกันจัดการเรียนรู้ เพ่ือนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
12) การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 
➢ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานในการรวมโรงเรียน เพ่ือการสร้าง

ความเข้าใจและรายงานผลการดำเนินงานอย่างภาคภูมิใจ 
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1.4.3. การบริหารงานบุคคล 
การบริหารจัดการด้านบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  

จะดำเนินการแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนหลัก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพและอยู่ใกล้เคียง เป็นผู้รักษาการ
แทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนที่ไปเรียนรวม และครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนที่ไปเรียนรวม ให้
ปฏิบัติหน้าที่ที ่โรงเรียนหลัก  โดยให้สอนตามวิชาเอก ตามความถนัด และจัดการเรียนการสอนร่วมกันกับ
โรงเรียนหลักตามแบบแผนการรวมสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   

1.4.4. การบริหารด้านงบประมาณ 
1) การบริหารการเงินและงบประมาณ 
➢ โรงเรียนมาเรียนรวม จัดทำข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู บุคลากรที ่ไปปฏิบัติงานใน

โรงเรียนหลัก รายงานสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา เพื ่อตรวจสอบและรายงานสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบต่อไป 

➢ โรงเรียนมารวมร่วมกับโรงเรียนหลัก ตรวจสอบและจัดทำบัญชีทรัพย์สิน งบประมาณ 
หนี้ สิทธิและการผูกพันทั้งหมดตามระเบียบของทางราชการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

➢ เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ให้จัดไปตามตัวนักเรียน โดยโอนเข้าบัญชีโรงเรียนหลัก 
หรือโรงเรียนอื่นที่นักเรียนไปเรียนรวม 

➢ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้โรงเรียน สิทธิ หนี้และการผูกพันให้
โอนให้โรงเรียนหลัก 

➢ เงินงบประมาณจากส่วนราชการอื ่น เช่น งบประมาณโครงการอาหารเสริม(นม) 
โครงการอาหารกลางวัน ให้แจ้งส่วนราชการเจ้าของงบประมาณทราบเพ่ือดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ของ
ส่วนราชการนั้นต่อไป 

➢ เงินที่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินให้ดำเนินการนำส่งโดยเร็ว 
2) การบริหารการพัสดุ 
➢ วัสดุ ครุภัณฑ์ โอนให้โรงเรียนหลัก หรือจำหน่ายตามสภาพของวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ขั้นที่ 1 การเตรียมการให้โรงเรียนมารวมกับโรงเรียนหลัก ทำบัญชีทรัพย์สิน อาคาร
สถานที ่ทั ้งหมด ทั ้งมีมูลค่าทางบัญชีหรือไม่มีมูลค่าทางบัญชี ที ่ย ังคงสภาพการใช้งานอยู ่ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ขั้นที่ 2 การส่งมอบ ให้ส่งมอบบัญชีทรัพย์สินให้โรงเรียนหลักโดยเร็ว นับแต่วันที่มี
ประกาศการรวมโรงเรียนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 
และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1340/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบ
อำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ขั้นที่ 3 การดำเนินการหลังการส่งมอบ 
1) ให้โรงเรียนที่ได้รับโอนตรวจนับและจัดทำทะเบียนพัสดุ เพื่อจัดหมวดหมู่ 

พร้อมทั้งออกหมายเลขครุภัณฑ์ 
2) เงินงบประมาณ ให้นำฝากธนาคารและลงบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 

➢ ที่ดิน 
(1) กรณีโรงเรียนมารวมได้รับอนุญาตใช้ที่ดินของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น เช่น 

กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สำนักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หรือวัด ให้ตรวจสอบการถือกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง รวมทั้งเอกสารสิทธิ์
รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อประสานงานกับส่วนราชการ/หน่วยงานเจ้าของที่ดิน ดำเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะของส่วนราชการ/หน่วยงานเจ้าของที่ดินนั้นๆ 
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(2) กรณีโรงเรียนมารวมได้รับบริจาคที ่ดิน ให้ตรวจสอบสภาพการถือกรรมสิทธิ์ 
เอกสารสิทธิ์ รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรณีโอนให้โอนให้โรงเรียนหลัก กรณีจำหน่ายต้องผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการ
และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 
2546 

(3) กรณีขอใช้ที่ราชพัสดุ โรงเรียนมารวมตรวจสอบสิทธิการใช้เอกสารสำคัญ การขอใช้ 
การอนุญาต แล้วรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ทั้ง
กรณีขอใช้ประโยชน์และไม่ขอใช้ประโยชน์ 
  

1.5. การบริหารจัดการการเดินทางไปเรียนรวม 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดแนวทางการบริหารจัดการการเดินทางมาเรียน 

หลักเกณฑ์ เงื ่อนไข การจัดตั ้งและจัดสรรงบประมาณ สำหรับชดเชยค่าเดินทางแก่พ่อแม่ ผู ้ปกครอง ค่า
ยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาะบริการ โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน ดังนี้ 

1.5.1. กำหนดบทบาทหน้าที่ของโรงเรียน ดังนี้ 
โรงเรียนมารวมดำเนินการในช่วงระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการรวม และเมื่อมีการประกาศรวม

แล้วให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนหลัก ดังนี้ 
1) จัดทำข้อมูลพื้นฐานนักเรียนโรงเรียนมารวม ประกอบด้วย 

- รายชื่อนักเรียน จำแนกเป็นรายชั้น โดยมีเลข 13 หลักกำกับ 
- พ้ืนที่เขตบริการโรงเรียนมารวม ทั้งต้องนำไปปรับรวมเป็นพ้ืนที่บริการของโรงเรียนหลัก 
- ประชากรวัยเรียน ที่ต้องได้รับการศึกษาในพื้นที่เขตบริการโรงเรียนมารวม 
- ระยะทาง สภาพการคมนาคมจากบ้านไปโรงเรียนหลัก 
- วิธีการเดินทางของนักเรียนเป็นรายคน 
- รายชื่อประชากรวัยเรียนที่จะเข้าเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน มารวมในแต่ละปี

การศึกษา 
 2) ขอสนับสนุนงบประมาณค่าพาหนะนักเรียนสำหรับนักเรียนเดินทางมาเรียนรวมและเลิก

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
- สำหรับนักเรียนมาเรียนรวมทุกชั้น กับโรงเรียนหลักหรือเลิกสถานศึกษา จัดสรรให้

นักเรียนทุกคนที่เดินทาง 
- สำหรับนักเรียนที่เข้าใหม่ในปีการศึกษาต่อๆ มา ที่มีอายุเข้าเกณฑ์ระดับปฐมวัยและ

เข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับและมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตบริการของโรงเรียนมารวมให้ได้รับค่าพาหนะจน
จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนหลัก(การศึกษาภาคบังคับ) 

- นักเรียนที ่มาเรียนรวมบางชั ้น ตามแผนการบริการจั ดการโรงเรียนขนาดเล็กของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดสรรให้ตามที่เสนอขอแต่ไม่เกิน 2 ปีการศึกษา 

- รายงานผลการใช้งบประมาณ ค่าพาหนะนักเรียน 
1.5.2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณทางการบริหารจัดการเดินทางของ

นักเรียนไปเรียนกรณีรวม 
1.5.2.1. กรณีค่าพาหนะ จัดสรรเป็นค่าพาหนะนักเรียนตามระยะทางจากโรงเรียนมารวมถึง

โรงเรียนหลัก ดังนี้ 
(1) ระยะทางไม่เกิน 3 กิโลเมตร อัตราคนละ 10 บาทต่อวัน 
(2) ระยะทางมากกว่า 3 กิโลเมตรแต่ไม่เกิน 10 กิโลเมตร อัตราคนละ 15 บาทต่อวัน 
(3) ระยะทางมากว่า 10 กิโลเมตรขึ้นไป อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน 
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1.5.2.2. กรณีค่าจ้างเหมาบริการ 
(1) จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการให้โรงเรียนมารวมหรือโรงเรียนหลัก บริหารจัดการด้วย

วิธีการที่เหมาะสม จ้างเหมายานพาหนะรับส่งนักเรียนจากโรงเรียนมารวม 
(2) จัดสรรให้ผู้ปกครองที่รับส่งนักเรียนไปโรงเรียนหลัก 

1.5.2.3. กรณีจ ัดสรรยานพาหนะให้โรงเร ียนหลักหรือกรณีโรงเรียนได้ร ับการบริจาค
ยานพาหนะสำหรับ รับ-ส่งนักเรียน 

(1) จัดสรรจักรยานสำหรับนักเรียนบ้านใกล้ เพ่ือทดแทนค่าพาหนะ 
(2) จัดสรรยานพาหนะ เช่น รถยนต์ เรือ ให้โรงเรียนหลักเพื่อใช้รับ -ส่งนักเรียน 

จัดสรรค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษายานพาหนะให้กับโรงเรียนหลักที่ได้รับการจัดสรรยานพาหนะหรือ
ได้รับบริจาค 

1.5.2.4. หากมีการดำเนินการอื ่นใดนอกเหนือจากนี ้ให ้เสนอสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อขออนุมัติเป็นกรณีไป 

1.6. แนวทางในการนิเทศ กำกับ ติดตามการบริหารจัดการเรียนรวม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ นิเทศ กำกับ ติดตามและให้ความ

ช่วยเหลือ สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด โดยดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน 
ภายหลังจากท่ีสถานศึกษาได้รับการประกาศในการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการประกอบด้วย รอง 
ผอ.สพป.ที่กำกับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  ผู้อำนวยการการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะ
ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ  ดำเนินการการ กำกับ 
ติดตามช่วยเหลือ ในด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารงบประมาณ  ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง จนกว่าโรงเรียนจะได้รับการประกาศเลิกสถานศึกษาขั ้นพื้นฐานหรือมีการยกเลิกการรวม
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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2. การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เหตุผล/ความจำเป็นในการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในยุคโลกาภิวัตน์และการ
เปลี่ยนแปลง การประกอบอาชีพ การดำรงชีวิต สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก
ด้านการสื่อสาร การคมนาคม จึงทำให้ประชากรมีการเคลื่อนย้ายและมีการลงทุนทางด้านการศึกษามากขึ้น 
ส่งผลให้ปริมาณนักเรียนในแต่ละโรงเรียนมีการเปลี่ยนไป โดยเฉพาะในชนบทมีจำนวนนักเรียนลดน้อยลง 
ด้วยเหตุมีการคุมกำเนิด การเคลื่อนย้าย การเลือกสถาบันในการเข้าเรียนที่มีความนิยมสูง  เมื่อสถานศึกษา
มีจำนวนนักเรียนลดลง จึงส่งผลให้ปัจจัยการสนับสนุนลดลง เช่น มีครูไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการ
สอน ส่งผลให้คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาขาดประสิทธิภาพ คุณภาพของนักเรียนไม่เป็นไปตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  ผู้ปกครองไม่มีความเชื่อมั่นต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาขาดขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ได้กำหนดนโยบายให้มีการเรียนรวมสถานศึกษาข้นพ้ืนฐาน สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กตั้งแต่ 2 แห่ง
ขึ้นไป รวมกันบริหารจัดการเป็นช่วงชั้น หรือเป็นชั้น ตามความเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการที่พร้อมด้วยปัจจัยสนับสนุนโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้
อย่างคุ้มค่า นักเรียนได้รับสิทธิโอกาสและคุณภาพการศึกษาที่เท่าเทียมกัน 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก มีปัญหา อุปสรรค ยากแก่การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  เนื่องจากมีข้อจำกัดเกี่ยวกับเกณฑ์อัตรากำลังครู การจัดสรร
งบประมาณ การพัฒนาการทางสังคมของเด็กในวัยเรียน วิถีทางหนึ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับขนาดจำนวนนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื ้นฐาน จ ึงได ้กำหนดแนวทางการเล ิกสถานศึกษาเพื ่อให้ เป ็นแนวทางและเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ต่อไป 

 
2.1. ขั้นตอนการดำเนินการ 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  
ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเลิกสถานศึกษา โดยมีขั้นตอนและแนวปฏิบัติดังนี้ 

2.1.1. ระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถานศึกษาใดไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน หรือมีจำนวนนักเรียนลดลงจนไม่สามารถ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาได้ ให้ดำเนินการเพื่อเลิกสถานศึกษา ดังนี้ 
2.1.1.1. จัดเตรียมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนได้แก่ 

1) ที่ตั้งและเขตบริการ สภาพภูมิศาสตร์ เส้นทางคมนาคม เศรษฐกิจ สังคมของชุมชน 
2) ที่ดิน อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ 
3) จำนวนนักเรียนปัจจุบัน ย้อนหลัง 5 ปี อนาคต  5 ปี 
4) จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา เกณฑ์อัตรากำลังครู 
5) ข้อมูลคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. 
- ผลการประเมินภายในของสำนักงานเตพ้ืนที่การศึกษา (18 มาตรฐาน) 

6) ข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
2.1.1.2. ขอความเห็นชอบการเลิกสถานศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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2.1.1.3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและ
ชุมชนโดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ 

2.1.1.4. โรงเรียนรายงานผลสรุปการดำเนินงานตามข้อ 2.1.3 ต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พร้อมทั้งส่งเอกสาร ภายใน  15 วัน ดังนี้ 

- แบบคำขอเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (แบบ ล.1) 
- แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลิกสถานศึกษา (แบบ ล.2) 
- แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน กรณีเลิกสถานศึกษา  

(แบบ ล.3) 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

2.1.1.5. กรณีท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีมติให้เลิกโรงเรียนต้องดำเนินการ ดังนี้ 
- แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  1 ปีก่อนวันเปิด

ภาคเรียนแรก (16 พฤษภาคม .............) ของปีการศึกษาถัดไป 
- จัดเตรียมส่งมอบบรรดาเอกสารสำคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภทให้โอน

ไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสถานศึกษาอ่ืนตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(คณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษาเดิม) กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน  30 วัน หลังจากเลิกสถานศึกษา 

- จัดเตรียมส่งมอบทรัพย์สินและจัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินและชำระบัญชี
รวมถึงการดำเนินการโอนหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ของสถานศึกษา  เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจะได้ดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายใน  30 วัน หลังจากเลิกสถานศึกษา 

2.1.2. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
2.1.2.1. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในเรื่องการเลิกสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับแนวทางตามที่กำหนดไว้ในหมวด 1  ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการดำเนินงานและประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

2.1.2.2. ร่วมกับสถานศึกษา จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ โดยดำเนินการดังนี้ 
- ดำเนินการเลิกสถานศึกษาที่ไม่มีนักเรียน 
- สถานศึกษาที่มีขนาดเล็ก/เล็กมาก ที่มีแนวโน้มจำนวนนักเรียนลดลงให้จัดทำแผนเพ่ิม

ประสิทธิภาพโดยพิจารณาจัดทำแผนเลิกสถานศึกษาตามข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทุกปี 
2.1.2.3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชนของ

สถานศึกษาท่ีมีการขอเลิกสถานศึกษา 
2.1.2.4. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลก่อนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
2.1.2.5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอความเห็นชอบเลิกสถานศึกษาต่อ คณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด 
2.1.2.6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งมติท่ีประชุมของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้

โรงเรียนทราบ ภายใน  15 วัน 
2.1.2.7. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ประกาศเลิกสถานศึกษาตาม

มติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
2.1.2.8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สิน และชำระบัญชี รวมถึง

การดำเนินการโอนหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ของสถานศึกษา 
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2.1.2.9. โอนการดูแลรับผิดชอบบรรดาเอกสารสำคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภทไปยัง
สถานศึกษาอ่ืนที่เหมาะสม 

2.1.2.10. ประสานงานกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร 
2.1.2.11. การดำเนินการจัดให้นักเรียนของโรงเรียนที่ถูกเลิก ได้เข้าเรียนทุกคน 
2.1.2.12. รายงานสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ภายในเวลาไม่เกิน 30 

วัน หลังจากประกาศเลิก 
2.1.2.13. กรณีโรงเรียนไม่มีนักเรียนหรือบุคลากรให้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น

ผู้ดำเนินการทุกขั้นตอน 
2.1.3. ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) รับทราบการประกาศเลิกสถานศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2) นำเสนอการเลิกสถานศึกษาในกรณีที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำเสนอ ตามข้อ 13 แห่ง

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ จัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 และแจ้งผลการ
พิจารณาให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 

3) ประสานการปรับข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาในส่วนกลาง 
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2.2. แผนภูมิขั้นตอนการเลิกสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพฐ. 
- ก ำหนดนโยบำย 

- สนบัสนนุกำรบรหิำรจดักำร 
- สนบัสนนุงบประมำณ 

สถำนศกึษำจดัเตรียมศกึษำ 

วิเครำะห ์ขอ้มลูพืน้ฐำน 

สพท.รว่มกบัสถำนศกึษำจดัท ำแผน 

เพิ่มประสิทธิภำพสถำนศกึษำ 

ขอควำมเห็นชอบจำก 

คณะกรรมกำร 
สถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

รำยงำนผลสรุปกำรด ำเนินงำนตอ่ 

สพท. (แบบ ล.1 – ล.4) 

จดัรบัฟังควำมคดิเห็นของ
ผูป้กครองนกัเรียน 

และชมุชน 

กรณี กศจ.เห็นชอบสถำนศกึษำตอ้งด ำเนินกำร 
 - แจง้ผูป้กครองล่วงหนำ้ 1 ปี 

 - เตรียมส่งมอบเอกสำร 
 - จดัเตรียมส่งมอบทรพัยสิ์น 

สพท.รว่มฟังควำมคิดเห็นและให้
ขอ้เสนอแนะ 

 

แต่งตัง้คณะกรรมกำรกลั่นกรองขอ้มลู 

 

สพท.เสนอขอควำม
เห็นชอบ กศจ. 

สพท.แจง้มติที่ประชมุภำยใน 15 วนั 
สพท.ประกำศเลิกสถำนศกึษำ 

 สพท. ด ำเนินกำร 
- ตรวจสอบทรพัยสิ์น 

- โอนเอกสำร ทรพัยสิ์น 

- ประสำนงำน กศจ. 
- จดัที่เรยีนใหน้กัเรียนทกุคน 

- รำยงำน สพฐ. 
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2.3. แบบฟอร์มการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

แบบ ล.1 
 

คำขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

  ชื่อสถานศึกษา     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
   

   ด้วยโรงเรียน     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1   ได้จัดตั้งขึ้น  ตั้งแต่   เป็นเวลา  ปี ปัจจุบันจัดการศึกษา     ม ี ค รู   
จำนวน  คน  มีจำนวนนักเรียน  คน 

  ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และที่ประชุมคณะกรรมการรับฟัง 
ความคิดเห็นผู้ปกครองและชุมชน  ให้ความเห็นชอบในการเลิกสถานศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา     
ด้วยเหตุผลสำคัญ  คือ 
  1.            
  2.            
  3.            
  โดยนักเรียนมีความประสงค์จะเข้าเรียนสถานศึกษาอ่ืน ๆ  ดังนี้ 
  1.  โรงเรียน..................................... จำนวน.................คน 
  2.  โรงเรียน..................................... จำนวน.................คน 
  3.  โรงเรียน..................................... จำนวน.................คน 
 
 
 
 
      ลงชื่อ........................................................ 
       (   ) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน    รักษาการในตำแหน่ง 
      ผู้อำนวยการโรงเรียน    
      วันที่ เดือน   พ.ศ.   

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ    กรณีสถานศึกษาไม่มีนักเรียน หรือบุคลากรให้ สพท.เป็นผู้ดำเนินการทุกขั้นตอน 
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แบบ ล.2 

แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณาเลิกสถานศึกษา 

 

ชื่อสถานศึกษา.............................................สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  

ตั้งที่หมู่บ้าน..............................หมู่ที่..........ตำบล................อำเภอ..............จังหวัดอุดรธานี  

ชื่อผู้บริหาร.................................................................ตำแหน่ง................................................ 

โทศัพท์.........................................................โทรสาร...............................มือถือ.................. ..... 

ส่วนที่  1  ข้อมูลพื้นฐาน 

 1. ที่ตั้งและเขตบริการ 

  1.1  แผนผังแสดงบริเวณสถานศึกษาและที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ 
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1.2  แผนที่แสดงเขตบริการให้แสดงรายละเอียด  ดังนี้ 

  1.2.1  ตำบลแสดงที่ตั้งหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน และทุกตำบลที่มีนักเรียนเดินทางมาเรียน 
  1.2.2  แสดงจุดที่ตั้งของสถานศึกษาและระดับการศึกษาภาคบังคับทุกสถานศึกษา ทุกสังกัดที่
อยู่ใกล้เคียงหรือสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนสามารถไปเรียนได้สะดวก 
  1.2.3  แสดงเส้นทางคมนาคมต่างๆ  ที่ถึงสถานศึกษา โดยระบุระยะทางจากจุดสำคัญๆ ตาม
เส้นทางคมนาคมนั้นๆ  ถึงสถานศึกษาด้วย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School   Mapping 
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1.3  ข้อมูลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอื่นที่เปิดสอนการศึกษาภาคบังคับทุกสังกัด สถานศึกษาใกล้เคียง 
หรือสถานศึกษาท่ีนักเรียนสามารถไปเรียนได้สะดวก 
ที ่ สถานศึกษา สังกัด ตำบล อำเภอ ระยะห่าง ช่วงชั้น 

ที่เปิดสอน 
       
       
       
       

  1.4   สภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมของชุมชน 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 2.  ที่ดิน อาคารเรียน และอาคารประกอบ วัสดุ ครุภัณฑ์  และแหล่งเรียนรู้ 
  2.1  ที่ดิน 
   2.1.1  จำนวนไร่.............งาน.................ตารางวา 
   2.1.2  ลักษณะ 
    [    ]  ที่ลุ่ม 
    [    ]   เนินเขา 
    [    ]   ที่ราบ น้ำไม่ท่วม 
                                          [    ]   อ่ืน ๆ............................................................................  
    2.1.3  ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย 
     [    ] เอกชน 
     [    ] สาธารณประโยชน์ 
     [    ] เขตปฏิรูปที่ดิน/ที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับอนุญาตแล้ว 
     [    ] ที่ราชพัสดุถือครองโดยหน่วยงาน 
          (ระบุชื่อและต้นสังกัด)....................................................................  
        [    ] อื่น ๆ....................................................... ....................................... 
    2.1.4   ผู้รับโอนที่ดิน 
    [    ] เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
    [    ] บุคคลอื่น ๆ 
           (ระบุ)............................................... .............................................. 
          ...................................................................................................... 
    2.1.5   หลักฐานที่ดินที่แนบมาพร้อมนี้ 
    (ระบุ).............................................. ........................................................ 
    ............................................................................................................... 
    ............................................................................................................... 
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    2.2  อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
       2.2.1 อาคารเรียน...........................หลัง  ดังนี้ 
   1)  อาคารเรียนแบบ......................................จำนวน........................หลังวัสดุส่วนใหญ่
ที่ใช้ก่อสร้าง (ตึก ไม้ ครึ่งตึก ครึ่งไม้ วัสดุท้องถิ่น เช่นโครงไม้ไผ่มุงแฝก ฯลฯ ระบุ)........................... .......... 
สภาพ(พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม หมดสภาพ ระบุ)........................................................................................... 
สร้างเสร็จปี พ.ศ. ...................สามารถใช้งานได้ประมาณ..............ปี 
   2)  อาคารเรียนแบบ......................................จำนวน................... .....หลังวัสดุส่วนใหญ่
ที่ใช้ก่อสร้าง (ตึก ไม้ ครึ่งตึก ครึ่งไม้ วัสดุท้องถิ่น เช่น  โครงไม้ไผ่มุงแฝก ฯลฯ ระบุ)................................... สภาพ
(พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม หมดสภาพ ระบุ).............................................................................. ..............สร้าง
เสร็จปี พ.ศ. ...................สามารถใช้งานได้ประมาณ..............ปี 
    3)   อาคารเรียนแบบ......................................จำนวน................... ......หลังวัสดุส่วน
ใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ตึก ไม้ ครึ่งตึก ครึ่งไม้ วัสดุท้องถิ่น เช่น โครงไม้ไผ่มุงแฝก ฯลฯ ระบุ)............................ ........
สภาพ(พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม หมดสภาพ ระบุ).................................................................... ........................ 
สร้างเสร็จปี พ.ศ. ...................สามารถใช้งานได้ประมาณ...........ปี 
   4)   อาคารเรียนแบบ......................................จำนวน.........................หลังวัสดุส่วน
ใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ตึก ไม้ ครึ่งตึก ครึ่งไม้ วัสดุท้องถิ่น เช่น โครงไม้ไผ่มุงแฝก ฯลฯ ระบุ).................... ................
สภาพ(พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม หมดสภาพ ระบุ).................................................................... ........................ 
สร้างเสร็จปี พ.ศ. ...................สามารถใช้งานได้ประมาณ............ปี 
        2.2.2 อาคารประกอบ ประกอบด้วยอาคารประกอบประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
   1)  อาคารอเนกประสงค์  จำนวน.......................หลัง  ดังนี้ 
      1.1)  อาคารอเนกประสงค์แบบ...........................รวมพ้ืนที่ในอาคาร .....................
ตารางเมตร วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ในการากอสร้าง (ระบุ)...........................................................................................  
(สภาพพร้อมใช้งาน ต้องซ่อม ระบุ)...................................................................................................................... 
สร้างเสร็จ ปี พ.ศ...............สามารถใช้งานได้ประมาณ..............ปี 
        2.2.3 อาคารฝึกงาน  จำนวน..................หลัง   ดังนี้ 
    1) อาคารฝึกงานแบบ................................... ..............รวมพื้นที่ในอาคาร..................
ตารางเมตร วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ในการากอสร้าง(ระบุ)...........................................................................................  
 (สภาพพร้อมใช้งาน  ต้องซ่อม ระบุ)....................................... ............................................................................ 
สร้างเสร็จ ปี พ.ศ...........สามารถใช้งานได้อีกประมาณ....................ปี 
    2)  อาคารฝึกงานแบบ...............................................รวมพื้นที่ในอาคาร...................
ตารางเมตร วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ในการากอสร้าง(ระบุ).................................................................... ....................... 
(สภาพพร้อมใช้งาน  ต้องซ่อม ระบุ)..................................................................................................................... 
สร้างเสร็จ ปี พ.ศ..........สามารถใช้งานได้อีกประมาณ...................ปี 
         2.2.4  ส้วม จำนวน..........................หลัง...................... .......ท่ี 
   1)  ส้วมแบบ.......................จำนวน..............หลัง..................................ที่วัสดุส่วนใหญ่
ท ี ่ ใช ้ก ่อสร ้าง  (ระบ ุ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .สภาพ (พร ้อมใช ้  ต ้องซ ่อมแซม 
ระบุ)........................... ...................... .................................สร้างเสร็จปี พ.ศ...............สามารถใช้งานได้อีก
ประมาณ.................ปี 
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               2)  ส้วมแบบ.......................จำนวน..............หลัง..................................ที่วัสดุสว่น
ใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ).......................................................สภาพ (พร้อมใช้ ต้องซ่อมแซม 
ระบุ)...........................................สร้างเสร็จปี พ.ศ. ..............สามารถใช้งานได้อีกประมาณ.................ปี 
             2.2.5   บ้านพัก 
      1)  บ้านพักครู จำนวน........หลัง  ครูในบ้านพักปัจจุบัน......คน      
        -  แบบ..................จำนวน............หลัง.............หน่วย วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง 
(ระบุ)...................................สภาพ (พร้อมใช้ ต้องซ่อมแซม ระบุ).............................. ......................................... 
สร้างเสร็จปี พ.ศ..........สามารถใช้งานได้อีกประมาณ......ปี 
       -  แบบ..................จำนวน............หลัง.............หน่วย วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง 
(ระบุ)...................................สภาพ (พร้อมใช้ ต้องซ่อมแซม ระบุ).............................. ........................................ 
สร้างเสร็จปี พ.ศ..............สามารถใช้งานได้อีกประมาณ...................ปี 
       2)  บ้านพัก/หอนักเรียน จำนวน........หลงั  นักเรยีนในหอพักปัจจุบัน...........คน      
        -  แบบ..................จำนวน............หลัง.............หน่วย  วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง 
ระบุ)..................................สภาพ (พร้อมใช้ ต้องซ่อมแซม ระบุ)................. ............................................ ............ 
สร้างเสร็จปี พ.ศ. .......สามารถใช้งานได้อีกประมาณ.........ปี 
        -  แบบ..................จำนวน............หลัง.............หน่วย  วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง 
ระบุ)..................................สภาพ (พร้อมใช้ ต้องซ่อมแซม ระบุ)................. ........................................................ 
สร้างเสร็จปี พ.ศ. .......สามารถใช้งานได้อีกประมาณ.........ปี 
        3)  บ้านพักลูกจ้าง จำนวน........หลัง  ลูกจ้างในบ้านพัก ปัจจุบัน...........คน      
       -  แบบ..................จำนวน............หลัง.............หน่วย วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง 
ระบุ)...................................สภาพ (พร้อมใช้ ต้องซ่อมแซม ระบุ)..................................................... ...................
สร้างเสร็จปี พ.ศ.............สามารถใช้งานได้อีกประมาณ ....................ป ี
       -  แบบ..................จำนวน............หลัง.............หน่วย วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง 
ระบุ)...................................สภาพ (พร้อมใช้ ต้องซ่อมแซม ระบุ)............................... .........................................
สร้างเสร็จปี พ.ศ.............สามารถใช้งานได้อีกประมาณ ....................ป ี
              2.2.6   อ่ืน ๆ  ระบุ
........................................................................................................ .........................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
             2.3  วัสดุ  ครุภัณฑ์ 
         2.3.1   วัสดุตามบัญชีวัสดุ ดังนี้ 
.................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... .................................
         2.3.2   ครุภัณฑ์ตามทะเบียนครุภัณฑ์  ดังนี้ 
........................................................................................................................................................................... ......
...........................................................................................................................................................................  
           2.4  แหล่งเรียนรู้ 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
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 3.  จำนวนนักเรียนปัจจุบัน  ย้อนหลัง  5  ปี  อนาคต  5  ปี 
  3.1  นักเรียนและชั้นเรียน  ปีการศึกษา  ..........มีรายละเอียดตามบัญชี 
                                จัดชั้นเรียน  ดังนี้ 

ชั้นเรียน 
จำนวนนักเรียน 

หมายเหตุ ชาย หญิง รวม 
     
     
     
     
     
รวม     

 
   3.2   จำนวนนักเรียนย้อนหลัง  5  ปี 

ปีการศึกษา จำนวนนักเรียน หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

     
     
     
     
     
รวม     

 
  3.3   คาดคะเนนักเรียน  5  ปี  ข้างหน้าจากหลักฐานทะเบียนราษฎร์ 

ปีการศึกษา จำนวนนักเรียน หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

     
     
     
     
     
รวม     
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 4.  จำนวนครู และบุคลากรทางการศึกษา เกณฑ์อัตรากำลังครู 
  4.1  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ ชื่อ -  สกุล ตำแหน่ง วุฒิ วิชาเอก ทำหน้าที ่ หมายเหตุ 
       
       
       
       
       

 
   4.2  เกณฑ์อัตรากำลังครู 
         เกณฑ์ ก.ค.ศ.  มีครูได้...............  คน    เกิน................คน  ขาด............ คน  
 
 5.  ข้อมูลคุณภาพการศึกษา 
  5.1  แนบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
  5.2  แนบผลการประเมินภายใน (18  มาตรฐาน ) 
  5.3  แนบผลการประเมินภายนอก (สมศ.) 
 6.  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ   (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 
 
    ผู้รายงาน............................................................... 
           (.................................................)  
            ผู้อำนวยการโรงเรียน....................................... 
     วันที่......................เดือน................พ.ศ............ . 
 

 
 
 

หมายเหตุ    กรณีสถานศึกษาไม่มีนักเรียน หรือบุคลากรให้ สพท.เป็นผู้ดำเนินการทุกขั้นตอน 
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แบบ ล.3 
 

แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน 
กรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
   
 ชื่อสถานศึกษา..........................................ตำบล.............................อำเภอ..................จังหวัด ................ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียน.................................................... 
มีมติเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในคราวประชุม  ครั้งที่......./....... ..... เมื่อวันที่......... 
...................................  และดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน เขาร่วมแสดงความคิดเห็น
และลงมติ  ดังนี้ 
 1.  ผู้ปกครองของนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ...........................ครอบครัว 
 2.  ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น...............................คน  (ครอบครัวละ 1 คน) 
  2.1  เลิกสถานศึกษา................................คน  คิดเป็นร้อยละ............... ...... 
  2.2  ไม่เลิก............................................. คน  คิดเป็นร้อยละ.....................  
สรุปความคิดเห็น............................................................................................................ ...................................... 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 

ลงชื่อ................................................ 
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    กรณีสถานศึกษาไม่มีนักเรียน หรือบุคลากรให้ สพท.เป็นผู้ดำเนินการทุกขั้นตอน 
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แบบ ล.4 
 

ด้านหน้า 
 

เลขที่............ 
บัตรแสดงความคิดเห็น 
การเลิกสถานศึกษาโรงเรียน........................... 
 
ชื่อ.........................................................................................  

สถานภาพ                   ผู้ปกครอง               ชุมชน 
ความคิดเห็น               เลิก                       ไม่เลิก 
 

ลายมือชื่อ............................ 
........../........../....... 

 
ด้านหลัง 

 
 
 

ตราโรงเรียน 
 
 
 
 

ลายมือชื่อ.............................. 
ประธานกรรมการสถานศึกษาขันพ้ืนฐาน 
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2.4. แนวทางการดำเนินงานหลังจากการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.4.1. ด้านบริหารทั่วไป 

นักเรียนโรงเรียนในเขตบริการโรงเรียนที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ไปเรียนที่โรงเรียนหลัก 
โดยให้โรงเรียนหลักขอรับการสนับสนุนค่าพาหนะตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ 
ภาคเรียนละ 100 วัน  ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนดหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ
ทางการบริหารจัดการเดินทางของนักเรียนไปเรียนกรณีรวม 

(1) ระยะทางไม่เกิน 3 กิโลเมตร อัตราคนละ 10 บาทต่อวัน 
(2) ระยะทางมากกว่า 3 กิโลเมตรแต่ไม่เกิน 10 กิโลเมตร อัตราคนละ 15 บาทต่อวัน 
(3) ระยะทางมากว่า 10 กิโลเมตรขึ้นไป อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน 
การบริหารจัดการเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ให้โรงเรียนที่เลิกสถานศึกษา

ดำเนินการส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หลักฐาน คู่มือ ทะเบียนนักเรียน ทะเบียนคุมต่างๆ ทุกรายการ ให้
เป็นไปตามระเบียบ และโรงเรียนหลักให้ดำเนินการรับมอบให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2.4.2. ด้านบริหารงานบุคคล 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนหลัก จนกว่าจะมีการดำเนินการย้าย

ตัดโอนตำแหน่งหรือเกลี ่ยอัตรากำลัง โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปโรงเรียนที ่มี
อัตรากำลังข้าราชการครู ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ กคศ.กำหนด หรือตามแผนบริหารอัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

ธุรการโรงเรียน ครูอัตราจ้าง ครูพี่เลี้ยง ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนหลักหรือตามที่สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จะสั่งการให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารงานบุคคลและระเบียบ 
แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

2.4.3. ด้านวิชาการ 
ให้โรงเรียนหลักดำเนินการรับมอบ ลงทะเบียนวัสดุ สื ่อ ICT  และสื ่อการเรียนการสอน

ลงทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษาให้ถูกต้อง  
2.4.4. ด้านงบประมาณ 

สถานศึกษาที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องส่งมอบบรรดาเอกสารสำคัญของสถานศึกษาทุก
ประเภทให้โอนไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนหลักให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ประกาศ
เลิกสถานศึกษา พร้อมกับรายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ทราบ  หาก
โรงเรียนหลักไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุแล้วให้ส่งคืนกรมธนารักษ์   

2.5. แนวทางในการนิเทศ กำกับ ติดตามการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ นิเทศ กำกับ ติดตามและให้

ความช่วยเหลือ สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด โดยดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน 
ภายหลังจากท่ีสถานศึกษาได้รับการประกาศในการเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการประกอบด้วย รอง 
ผอ.สพป.ที่กำกับกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นิติกร นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการ
ศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ  ดำเนินการการ กำกับ ติดตาม
ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำในด้านการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน  ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหาร
ทั่วไป ด้านงบประมาณ  ภายหลังจากท่ีสถานศึกษาเลิกสถานศึกษา 30 วัน  
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2.6. ข้อสรุปจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนที่เลิกสถานศึกษา เมื่อปีการศึกษา 2563  

1) หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานของโรงเรียนหลักภายหลังจากการรับ
มอบทรัพย์สินและเอกสารทุกประเภทจากโรงเรียนที่เลิกสถานศึกษา 

2) โรงเรียนที่เลิกสถานศึกษาจัดทำทะเบียนคุม ครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง ดอกเบี้ย บัญชีเงินฝาก บัญชี
กระแสรายงาน เงินประกันสัญญา ทะเบียนคุมเงินต่างๆ หนี้สิน ค่าจัดการเรียนการสอน งบเทียบยอดธนาคาร 
สมุดคุมเงินคงเหลือประจำวัน จัดทำบันทึกการส่งมอบโดยมีพยานบุคคลอย่างน้อย ๒ คน 

3) ครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง ต้องมากำหนดรหัสพัสดุใหม่ที่ รร.หลัก  
4) รร.ที่เลิกต้องไปปิดบัญชีทะเบียนคุมเงินต้องตรงกับสมุดเงินฝาก ยอดเงินคงเหลือจะโอนไปที่

โรงเรียนหลัก 
5) รร.หลักไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้สลิปจากธนาคารที่ปิดบัญชีและโอน เป็นหลักฐานแทน

ใบเสร็จรับเงิน ตามประเภทของรายงานงบประมาณ 
6) ภายในสามสิบวันต้องปิดบัญชีของ รร.ที่เลิกและโอนเงินที่เหลือเข้า บช รร.หลัก เก็บหลักฐานไว้ที่

โรงเรียนหลัก 
7) เงินรายได้สถานศึกษารับโอนมาอยู่ในทะเบียนคุมเงินของ รร.หลัก 
8) กรณีท่ี รร.ที่เลิกสถานศึกษา ไม่มีบุคลากรที่จะดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินร่วมด้วย ให้ใช้

บุคลากรของ รร.หลักเป็นกรรมการในการรับและมอบทรัพย์สิน แต่ให้เป็นกรรมการคนละชุด  
9) ตรวจสอบจากทะเบียนคุมทรัพย์สินของ รร.ที่เลิก ให้ รร.หลักตรวจรับตามท่ีส่งมอบ 
10) ค่าอาหารกลางวันหากภายหลัง อปท.โอนเงินให้ รร.ที่เลิกหลังจากท่ี รร.ที่เลิกสถานศึกษาปิด

บัญชีแล้ว กรณีเงินอาหารกลางวันอาจต้องทำบันทึกหมายเหตุไว้ว่ายังไม่สามารถปิดบัญชีภายในสามสิบวันได้ 
เนื่องจากรอการโอนเงินค่าอาหารกลางวันจาก อปท.  ต้องแจ้งให้ อปท.ทราบล่วงหน้า ในการเพิ่มจำนวน
นักเรียน รร.ที่เลิกสถานศึกษาทราบทันที 

11) ค่าอาหารกลางวันต้องไม่มียอดเงินคงเหลือ เนื่องจากหากคงเหลือต้องส่งคืน อปท.หรือส่งคืนท่ี 
สพป.  

12) ค่าจัดการเรียนการสอน ให้ปิดบัญชีตามข้อเท็จจริง  
13) หากอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 
14) หลังประกาศเลิกสถานศึกษาแล้ว ไม่ควรมีการจัดซื้อจัดจ้างหรือก่อหนี้ผูกพันใดๆ 
15) หากมีหน่วยงานอื่นมาขอใช้สถานที่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผอ.รร.หลักท่ีรับผิดชอบและมีอำนาจ

ให้หน่วยงานของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ไม่เกิน 2 ไร่ หากเกิน 2 ไร่ให้เสนอเรื่องต่อ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 เพ่ือขออนุญาตต่อเลขา กพฐ.ต่อไป 

16) ให้ รร.สำรวจสิ่งปลูกสร้างที่มีตัวตนที่อยู่จริงกับทะเบียนที่ราชพัสดุ คัดสำเนาจากธนารักษ์จังหวัด
และตรวจสอบ ดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 

17) รร.จัดทำ ทบ.๐๖  เสนอเขตพ้ืนที่ 
18) ทะเบียนที่ราชพัสดุมีน้อยกว่าของจริง ทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ยื่นขอขึ้น

ทะเบียนที่ราชพัสดุใหม่ ตามแบบฟอร์ม ทบ.๐๔ ให้ตรงกับที่หลักฐานราชพัสดุที่ปรากฏ 
19) ทะเบียนที่ราชพัสดุมีมากกว่าสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่จริง เนื่องจากอาจมีการรื้อถอนแต่ไม่ได้มีการแจ้ง

จำหน่ายต่อท่ีราชพัสดุ ต้องมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง แนบเอกสารพร้อมแนบบันทึกถ้อยคำ 
พร้อมกับแจ้งจำหน่าย ทบ.๑๑ 

20) กรณีท่ีมีการอนุญาตรื้อถอนแล้ว ต้องแจ้งจำหน่ายออกที่ราชพัสดุ โดยใช้ ทบ.๐๒  ก่อนส่งคืนต้อง
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พร้อมแนบรายงานการประชุม ส่งคืนโดยใช้ ทบ.๐๖ พร้อมเอกสาร
ประกอบ แผนผังสิ่งปลูกสร้างของ รร.ที่สอดคล้องกับทะเบียนที่ราช 
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21) รายการอาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ตรงกับของจริง  ให้ทำรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ 
ก่อนส่งคืนที่ราชพัสดุ 

22) หาก รร.หลักหรือข้างเคียงมีความประสงค์ในการใช้ไม้เพ่ือใช้ประโยชน์ของ รร.ที่เลิกแล้ว 
สามารถทำได้  ภายหลังจากการส่งมอบแล้วให้ รร.หลักดำเนินการ  ไม่ให้รื้อถอนโดยไม่ได้รับการอนุญาตรื้อถอน
จาก สพป. 

23) การดำเนินการเรื่องการจำหน่าย โอน ส่งคืน เปลี่ยนแปลงรายการที่ราชพัสดุให้ดำเนินการผ่าน 
สพป. 

24) หลักฐานทางการศึกษา ปพ.๑ ปพ.๒ ปพ.๓ ทะเบียนนักเรียน เอกสารทางการศึกษาต้องส่งมอบ
ให้ รร.หลักทุกรายการ 

25) ปพ.๑ ที่เหลือของ รร.ที่เลิกสถานศึกษาต้อง สพป.ให้ทราบ 
26) ข้อมูลนักเรียน  ให้จำหน่ายนักเรียนออกจากโรงเรียนที่เลิกสถานศึกษาในวันที่ประกาศเลิก

สถานศึกษา และให้รับย้ายนักเรียนไปโรงเรียนหลักในวันถัดไป 
27) B-OBEC ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมทรัพย์สิน เอกสารที่ราชพัสดุ 
28) ข้าราชการ บุคลากรและลูกจ้างใน โรงเรียนที่เลิกสถานศึกษา  ดำเนินการตามระเบียบ แนว

ทางการบริหารงานบุคคล ตามที่กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้ง 
29) จัดให้โรงเรียนที่มาเรียนรวมทุกชั้นที่เลิกสถานศึกษา 
30) จัดให้นักเรียนที่เข้าใหม่ในระดับปฐมวัย จนถึงชั้นสูงสุดของโรงเรียนหลัก 
31) นักเรียนที่อยู่ในเขตบริการของ รร.ที่เลิกสถานศึกษา แต่ไม่มีชื่อก่อนประกาศเลิกสถานศึกษา ย้าย

เข้ามาเรียนโรงเรียนหลักภายหลังจากการเลิกสถานศึกษา ไม่สามารถขอค่าพาหนะในการเรียนรวมได้ 
32) กรณีนักเรียนย้ายมาจากต่างจังหวัด แต่ว่ามีชื่อนักเรียนอยู่ทะเบียนบ้าน หรืออยู่กับผู้ปกครองที่

อยู่ในเขตบริการของ รร.ที่เลิก  สามารถขอค่าพาหนะได้ แต่ให้มีหนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน 
33) การนับระยะทาง นับจาก รร.หลักถึง รร.ที่ไปเรียนรวมหรือเลิกสถานศึกษา 

- ระยะทางไม่เกิน ๓ กม. ได้รับค่าพาหนะ ๑๐ บาท/คน/วัน  
- ระยะทาง ๓-๑๐ กม.ได้รับค่าพาหนะ ๑๕ บาท/คน/วัน 
- ระยะทางมากกว่า ๑๐ กม. ได้รับค่าพาหนะ ๒๐ บาท/คน/วัน 
- กรณีจ้างเหมา  เนื่องจากคำนวณค่าพาหนะรายหัวแล้ว ไม่เกิน ๓๐๐ บาทต่อวัน จำนวนนักเรียน

น้อย ไม่มีผู้รับจ้าง สามารถของบประมาณเป็นค่าจ้างเหมาได้ตามจริง หรือวันละ ๓๐๐ บาท 
34) การปรับแผนปฏิบัติการของ รร. งบประมาณของ รร.ที่เลิกสถานศึกษาต้องถูกโอนมาที่ รร.หลัก 

ในระหว่างปี ปรับโครงการ/กิจกรรม งบประมาณให้ตรวจสอบโครงการ กิจกรรม แล้วปรับรวมเป็นกิจกรรม
เดียวกัน และผ่านกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รร.หลัก 

35) ให้รายงานผลการดำเนินงานภายหลังจากท่ี รร.ดำเนินการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ให้ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 ทราบภายใน 30 วันหลังจากการรับมอบทรัพย์สิน เอกสารทุกประเภท 
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เอกสารอ้างอิง 

 
 
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค  

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. คำสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 95/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามและให้ความ

ช่วยเหลือ สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. คำสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 93/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการ 
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 

 
 



หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการจัดต้ัง  รวม  หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

โดยที่ เห็นเปนการสมควรกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดต้ัง  รวม  หรือเลิกสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  ประกอบกับมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ   พ.ศ .   ๒๕๔๒   และที่แกไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่  ๒)  พ .ศ .   ๒๕๔๕  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา   “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดต้ัง  รวม  หรือ 
เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ในระเบียบนี้   
“การจัดต้ัง”  หมายความวา  การจัดต้ังสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 
“รวม”  หมายความวา  การนํานักเรียนในสถานศึกษาที่ต้ังอยูใกลกันต้ังแตสองแหงข้ึนไป 

มาเรียนรวมกัน  โดยจัดเปนชั้นหรือชวงชั้น  เพื่อใหการบริหารและจัดการศึกษา  มีประสิทธิภาพ   
เกิดผลดีแกผูเรียนทั้งในดานสิทธิ  โอกาส  และคุณภาพการศึกษา   

“เลิก”  หมายความวา  การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

“สถานศึกษา”  หมายความวา  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

“สถานศึกษาพิเศษ”  หมายความวา  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษบางประการ  ไดแก 

(๑) สถานศึกษาที่เนนการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเลิศเฉพาะดาน 
(๒) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในเชิงทดลอง  วิจัยและพัฒนา 
(๓) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผูดอยโอกาส 
(๔) สถานศึกษาที่จัดต้ังข้ึนเพื่อใหเปนสถานศึกษาตัวอยางหรือตนแบบสําหรับการจัดการศึกษา   
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(๕) สถานศึกษาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  หรืออยูในพระบรมราชานุเคราะห  
หรือจัดต้ังเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง  ๆ 

ขอ ๓ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  และ
ใหมีอํานาจในการตีความ  วินิจฉัย  รวมทั้งออกประกาศ  คําส่ัง  ขอกําหนด  และจัดทําคําชี้แจงใหเปนไป
ตามระเบียบนี้ 

ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจนุเบกษาเปนตนไป   
 

หมวดที่  ๑ 
การจัดต้ังสถานศึกษา 

 
 

ขอ ๕ ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาจัดต้ังสถานศึกษาใหม 
แนวปฏิบัติในการจัดต้ังสถานศึกษา  ใหดําเนินการดังนี้ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนการจัดต้ังสถานศึกษา  และนําเสนอคณะกรรมการเขต

พื้นที่การศึกษา  โดย 
(๑) สถานศึกษาที่จะจัดต้ังข้ึนในชุมชนใดตองมีจํานวนนักเรียน  ดังตอไปนี้ 
 (๑.๑) ระดับประถมศึกษา  ตองมีจํานวนนักเรียนในแตละรายอายุไมนอยกวาย่ีสิบหาคน 

มาเขาเรียน  ถามีนักเรียนในแตละรายอายุไมถึงย่ีสิบหาคน  แตมากกวาสิบคน  ใหจัดต้ังเปนสาขาของ
สถานศึกษาอื่น 

 (๑.๒) ระดับมัธยมศึกษา  ตองมีจํานวนนักเรียนที่จะมาเขาเรียนชั้นละไมนอยกวาแปดสิบคน  
ถามีนกัเรียนไมถึงชั้นละแปดสิบคน  แตมากกวาส่ีสิบคน  ใหจัดต้ังเปนสาขาของสถานศึกษาอื่น 

(๒) สถานที่ที่จะจัดต้ังสถานศึกษาตองเปนที่ดินที่มีหลักฐานอนุญาตใหใช  ตามประเภทของ
ที่ดินอยางถูกตอง  จํานวนไมนอยกวาย่ีสิบหาไร   

(๓) สถานศึกษาที่จะจัดต้ังข้ึนใหมจะตองอยูหางจากสถานศึกษาประเภทเดียวกัน  ที่ต้ังอยูเดิม  
ไมนอยกวาหกกิโลเมตร  ตามเสนทางคมนาคม   

(๔) ใหบุคคล  นิติบุคคล  องคกรชุมชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น  ย่ืนคํารองขอใหจัดต้ังสถานศึกษาตอสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
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(๕) ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณากลั่นกรองคํารองตามหลักเกณฑของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา  และนําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  หรือในกรณีที่ทางราชการเห็นวา 
มีความจําเปนตองจัดต้ังสถานศึกษาเปนกรณีพิ เศษ  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําเสนอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาอนุญาต 

ขอ ๖ ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุญาตการจัดต้ังสถานศึกษาตาม 
คํารองขอในขอ  ๕  (๔)   

เมื่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุญาตแลวใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศจัดต้ังสถานศึกษา  และใหจัดระบบสงเสริม  สนับสนุน  ใหสถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพ  พรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ขอ ๗ ในทองที่ที่เปนชุมชนหนาแนน  หรือในทองที่ที่มีความจําเปนพิเศษ  หากไมสามารถ
ดําเนินการจัดต้ังสถานศึกษาตามเกณฑดังกลาวขางตนได  ใหขออนุมัติตอเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงงบประมาณ  ประสิทธิภาพ  และคุณภาพของการจัดการศึกษา   

ขอ ๘ การจัดต้ังสถานศึกษาพิ เศษให เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด   

 
หมวดที่  ๒ 

การรวมสถานศึกษา 
 

 

ขอ ๙ ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณารวมสถานศึกษาต้ังแตสองแหงข้ึนไป  
เพื่อใหสถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  เกิดผลดีแกผูเรียน  ทั้งในดานสิทธิ  
โอกาส  และคุณภาพการศึกษา  โดยจัดเปนชั้นหรือชวงชั้น   

แนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษา  ใหดําเนินการดังนี้    
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบขอมูล  จัดทําแผนการรวมสถานศึกษา  และนําเสนอ

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  โดย 
(๑) สถานศึกษาใดที่อยูใกลเคียงกันมีความเห็นควรรวมสถานศึกษา  ใหดําเนินการ  ดังนี้ 
 (๑.๑) จัดทําแผนการรวมสถานศึกษา   
 (๑.๒) จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนและชุมชน   
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 (๑.๓) เสนอแผนการรวมสถานศึกษาตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(๒) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใดมีความเห็นควรรวมสถานศึกษา  ใหดําเนินการดังนี้ 
 (๒.๑) จัดทําแผนการรวมสถานศึกษา   
 (๒.๒) แจงสถานศึกษาที่จะรวมกัน   
 (๒.๓) จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนและชุมชน   
 (๒.๔) เสนอแผนการรวมสถานศึกษา  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาการใหความเห็นชอบการรวม

สถานศึกษา  โดยใหมีผลกอนวันเร่ิมตนปการศึกษา  ไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน   
เมื่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบแลวใหสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประกาศรวมสถานศึกษา  และใหจัดระบบติดตามชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง 
 

หมวดที่  ๓ 
การเลิกสถานศึกษา 

 
 

ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเลิกสถานศึกษา  เมื่อสถานศึกษานั้น   
มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้   

(๑) ไมมีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน 
(๒) จํานวนนักเรียนลดลง  จนไมสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทาง   

การปฏิรูปการศึกษาได 
แนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษา 
(๑) ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูปกครอง

นักเรียนและชุมชน  แลวใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณา 

(๒) ใหสถานศึกษา  แจงผูปกครองนักเรียนและชุมชนทราบลวงหนา  ไมนอยกวาหนึ่งป  
กอนวันเปดภาคเรียนแรกของปการศึกษาถัดไป 



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๓) ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศเลิกสถานศึกษาและจัดใหมีการตรวจสอบ
ทรัพยสินและชําระบัญชี  รวมถึงการดําเนินการโอนหรือจําหนายทรัพยสินที่ ยังคงเหลืออยูของ
สถานศึกษา 

(๔) บรรดาเอกสารสําคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภท  ใหโอนไปอยูใน  ความดูแล
รับผิดชอบของสถานศึกษาอื่นตามที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากําหนด   

(๕) การดําเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของสถานศึกษา  ใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา 

(๖) การเลิกสถานศึกษาโดยปกติควรเลิกปละหนึ่งชั้นเรียน  เร่ิมต้ังแตชั้นตนของสถานศึกษา  
เวนแตมีเหตุผลความจําเปนเปนพิเศษอาจเลิกปละเกินกวาหนึ่งชั้นเรียน  หรืออาจเลิกพรอมกันทุกชั้น   

(๗) เมื่อเลิกสถานศึกษาจะตองจัดใหนักเรียนในสถานศึกษาที่ถูกเลิกไดเขาเรียนทุกคน   
ขอ ๑๒ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานการจัดต้ัง  รวม  และเลิกสถานศึกษา   

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อทราบและใหการสนับสนุน  
ขอ ๑๓ ในกรณีที่มีความจําเปนที่ไมอาจมีหลักเกณฑที่กําหนดในระเบียบนี้มาใชกับ   

การจัดต้ัง  รวม  หรือเลิกสถานศึกษาได  ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนําเสนอ   
ขอความเห็นชอบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิจิตร  ศรีสอาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๑๙/๒๕๖๐ 

เร่ือง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

จากข้อเท็จจริงที่ได้ปรากฏให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วน
ภูมิภาคท้ังในด้านโครงสร้างขององค์การ  ด้านระบบบริหารจัดการ  และด้านบุคลากรที่เก่ียวข้อง   
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกําลังคน 
ที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ  และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษา 
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ  แม้ที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยการกําหนดมาตรการและกลไกข้ึนโดยมีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ  แต่โดยเหตุที่สภาพปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศ 
ในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน  จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการกําหนดมาตรการและ
กลไกเพิ่มเติมเพื่อให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว  เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและ
รองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเร่ืองสําคัญเร่ืองหน่ึงในการปฏิรูปประเทศตามที่ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากประชามติได้บัญญัติไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคลื่อน 

การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๒) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ

ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๓) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่  ๑๑/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๔) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑/๒๕๖๐  เร่ือง  การแก้ไขปัญหา 
การบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ  เฉพาะข้อ  ๘ 

ข้อ ๒ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการ 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นกรรมการ 
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๖) เลขาธิการสภาการศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๗) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๘) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๙) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
(๒) โอนกิจการ  ทรัพย์สิน  หนี้  และเงินงบประมาณของส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการ 

ไปเป็นของส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด  รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 

(๓) วางแผนงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค 
หรือจังหวัด 

(๔) เกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เงินงบประมาณและทรัพย์สิน
ของส่วนราชการต่าง ๆ  ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวงโดยต้องไม่เพิ่มอัตรากําลังคนและ
งบประมาณ  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค 

 การเกลี่ยอัตรากําลังตามวรรคหนึ่ง  ให้ตัดโอนอัตราตําแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําอัตรา  รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจํา  และเงินอื่นที่เก่ียวข้อง  
ซึ่งตั้งไว้สําหรับตําแหน่งที่เกลี่ยนั้นมาเป็นของส่วนราชการท่ีรับโอน  และการโอนหรือการนํารายจ่าย 
ที่กําหนดไว้สําหรับส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมไปใช้สําหรับส่วนราชการที่รับโอน  นอกเหนือจากกรณี
ตามมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติวิธกีารงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  ให้กระทําได้ 

(๕) แต่งตั้ง  โอน  หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงาน 
ในตําแหน่งต่าง ๆ  ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  ทั้งนี้   
ตามประเภทหรือระดับตําแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

 ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบัญญัติใด
กําหนดให้องค์กรอื่นใดมีอํานาจหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  มิให้นําบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับแก่องค์กร 
ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดังกล่าว 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๖) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ  
ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจาก
ตําแหน่ง 

 ในกรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานผู้ใดถูกสั่ง
ให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้งดการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิ
ประโยชน์ใด ๆ  ในตําแหน่งในระหว่างที่ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่
วันที่ได้รับทราบคําสั่ง 

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ  ๙ 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น 
(๙) เชิญข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ  หรือบุคคล 

ที่เก่ียวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เก่ียวข้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๔ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามข้อ  ๓  (๘) 

การเบิกจ่ายเบ้ียประชุมของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการ  ส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการอื่นที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  ทั้งนี้  ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๕ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการภาค  จํานวนสิบแปดภาค  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่  ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการ
อํานวยการ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เก่ียวข้องในพื้นที่นั้น ๆ  และให้มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ  ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ  ทิศทางการดําเนินงานตามข้อ  ๓  (๑)  นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ  ในพื้นที่
รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ 

(๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การวิจัยและพัฒนา 
(๓) กํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ในพื้นที่รับผิดชอบ 
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(๔) สนับสนุนการตรวจราชการ  และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 

(๕) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ
ในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด  โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ ให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ในสํานักงานศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
และให้มีรองศึกษาธิการภาคจํานวนหน่ึงคน  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค  ทั้งนี้  ผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง 
รองศึกษาธิการภาคต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับสูง  หรือศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ 

ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุศึกษาธิการภาค  และสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
รองศึกษาธิการภาค  จากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๗ ในแต่ละจังหวัด  ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “กศจ.”  
ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และผู้แทน
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นกรรมการ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่เกินหกคน  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กร
ภาคเอกชน  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  และผู้แทนภาคประชาชน  ด้านละหนึ่งคน 

(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๖) รองศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้ช่วยเลขานกุาร 
กศจ .   อาจแต่งตั้ งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวนไม่เ กินสองคน 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
ข้อ ๘ ให้  กศจ.  มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้   
(๑) อํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
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(๒) กําหนดยุทธศาสตร์  แนวทางการจัดการศึกษา  และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ทุกระดับและทุกประเภท  ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  
องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 

(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ

ดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๕) เสนอความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒ 
(๖) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๗) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
(๘) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ตามข้อ  ๙ 
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

ของ  กศจ.  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  และคณะอนุกรรมการ
เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  โดยให้นําองค์ประกอบของ  อกศจ.  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง  ต้องคํานึงถึง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ  ความคุ้มค่า  ความประหยัด  ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอน 
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จําเป็น 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด  หรือตามที่คณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  
มอบหมาย 

ข้อ ๙ ให้  กศจ.  เสนอคณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “อกศจ.”  เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่  กศจ.  เก่ียวกับ
การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การโยกย้าย  การดําเนินการทางวินัย  การกําหนดวิทยฐานะ  หรือการกําหนด
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้  อกศจ.  ตามวรรคหน่ึง  ประกอบด้วย   
(๑) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนหนึ่งคน  เป็นประธานอนุกรรมการ 
(๒) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนสองคน  เป็นอนุกรรมการ 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๓) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษาในจังหวัดจํานวนสองคน  
เป็นอนุกรรมการ 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน  กศจ.  จํานวนไม่เกินสามคน  เป็นอนุกรรมการ 
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
ในกรณีมีความจําเป็น  กศจ.  อาจแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวน 

ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 

ตามข้อ  ๘  (๙)  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ  ที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  โดยเบิกจ่าย 
จากงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๑๑ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด   
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่  นโยบาย  และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ  ที่มอบหมาย  
และให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน  รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ 
ที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ  กศจ.  และตามที่  กศจ.  มอบหมาย 

(๒) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
(๓) สั่งการ  กํากับ  ดูแล  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๔) จัดระบบ  ส่งเสริม  และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อการศึกษา 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(๖) ดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๗) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การนิเทศ  และแนะแนว

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
(๘) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๙) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬาเพื่อการศึกษา 

(๑๐) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
(๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้ง

ปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ  และประสานงานตา่ง ๆ  ในจังหวัด 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้มีศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการ  และ
ลูกจ้างในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่
รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  รวมท้ังให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เฉพาะงานที่เก่ียวกับ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด  จํานวนสามคน 

ให้ศึกษาธิการจังหวัด  รองศึกษาธิการจังหวัด  และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทั้งนี้  ให้ศึกษาธิการจังหวัด 
ดํารงตําแหน่งเทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการระดับสูง  และผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

ข้อ ๑๓ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๕๓  (๓)  และ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ  กศจ.  
เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน  กํากับดูแล  และบูรณาการการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
มอบอํานาจเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  วิชาการ  การบริหารทั่วไป  งบประมาณ  และทรัพย์สิน 
ให้กับศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้น 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการแทน 

การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  กําหนด 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  กําหนดสถานที่ตั้งของสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  การดําเนินการดังกล่าวต้องไม่เป็น
การเพิ่มหรือกระทบต่อภาระงบประมาณ 

ข้อ ๑๖ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  
คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  
เร่ือง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน   
ตามคําสั่งนี้   

ข้อ ๑๗ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๘ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับราชการ  กิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  
หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
ไปเป็นของสํานักงานศึกษาธิการภาค  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๙ ให้สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  
เป็นสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๐ ให้ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับเป็นศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และ 
รองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งนี้ 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๒๑ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ถือว่าอ้างถึง  กศจ.  ตามคําสั่งนี้  
โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๒ การยุบเลิกและการใดที่ได้ดําเนินการไปในส่วนที่เก่ียวข้องกับการยุบเลิกคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  
๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้  ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

ข้อ ๒๔ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้ 

ข้อ ๒๕ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 



 
สำเนาคู่ฉบับ 

 

 
 
 

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ ์เขต 1 
ที่  95  /2564 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ตดิตามและให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาเพชรบรูณ ์เขต 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

ด้วยโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่มีนักเรียน 
ต่ำกว่า 40 คนลงมา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้กำหนดไว้ในแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน 

เพื่อให้การดำเนินการรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
เป็นไปตามบริบทของพื้นที่และนักเรียนได้รับโอกาสในการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นไป
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามและให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้การบริ หารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
เป็นไปตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ที่กำหนดไว ้

1. การบริหารจัดการแบบเรียนรวม ในปีการศึกษา 2563 - 2564 
1) นายวิทยา เกษาอาจ รอง ผอ.สพป. ประธานกรรมการ 
2) นายพิน สงค์ประเสรฐิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ  กรรมการ 
3) นางอารีย ์ คำมาตร ผู้อำนวยการกล่มส่งเสรมิการจัดการศกึษา กรรมการ 
4) นางนิลยา ทองศร ี ศึกษานิเทศก ์ กรรมการ 
5) นางสาวกาญจนา  คูทิพย ์ ศึกษานิเทศก ์ กรรมการ 
6) นางทอกาญจน ์ กลิ่นจนัทร ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานกุาร 
7) นางสาวกชนิภา เกษมสุข เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าวมีหน้าที่การนิเทศ กำกับ ติดตามให้ความช่วยเหลือ เสนอแนะแนวทาง
แก้ปัญหาและการพัฒนา ตลอดจนการศึกษา วิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนหลักที่
บริหารจัดการโดยการเรียนรวมในปีการศึกษา 2563 – 2564 ให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการโดยการเรียนรวม
ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนบริหารจัดการแบบเรียนรวม ทั้งด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้าน
งบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป  

 

 

 

 

 
2. การบริหารจัดการโรงเรียน... 
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2. การบริหารจัดการโรงเรียนที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2564  
1) นายชาญณรงค ์ ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป. ประธานกรรมการ 
2) นางรัศม ี สุวาชาติ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
3) นายวุฒิพันธ ์ ฤกษ์จนัทร ์ นิติกร กรรมการ 
4) นางวารุณ ี ผลบญุ นักวิชาการพสัด ุ กรรมการ 
5) นางชนิดาภา สาตรีเฮ้า นักวิชาการศกึษา กรรมการ 
6) นางทอกาญจน ์ กลิ่นจนัทร ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานกุาร 
7) นางสาวกชนิภา เกษมสุข เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าวมีหน้าที่การนิเทศ กำกับ ติดตามให้ความช่วยเหลือ เสนอแนะแนวทาง
แก้ปัญหา  ให้โรงเรียนหลัก ที่โรงเรียนขนาดเล็กบริหารจัดการโดยการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 
2564  ให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการงานด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านบริหาร
ทั่วไป  ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   4    มีนาคม  พ.ศ.  2564 

สั่ง  ณ  วันที่    4     มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 

 
(นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์)  

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 



 บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1   
ที ่  วันที่ 3  มีนาคม  2564  
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก   

เรียน คณะทำงานจัดทำคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตามคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ที่ 93/2564   ลงวันที่  2 
มีนาคม  2564   ได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นคณะทำงานจัดทำคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   นั้น 

เพื ่อให้การดำเนินการบริหารจัดการโรงเร ียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  โดยการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานของ
โรงเรียนขนาดเล็กภายหลังจากการรวมหรือการเลิกสถานศึกษาแล้ว มีความชัดเจน สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
และ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2550  
จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ในวันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 
2564  เวลา 09.00  น. ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AOC)  

จึงเรียนมาเพ่ือเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

 

 
(นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์)  

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 

 
 



สำเนาคู่ฉบับ 
 
 

คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ที่ 93  /2564 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   
-------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่มีการบริหาร
จัดการในรูปแบบการเรียนรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปแล้ว  ยังดำเนินการไม่เป็นไปตามแนวทาง ระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องภายหลังจากการรวมและการเลิกสถานศึกษา ส่งผลให้เกิดปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการ 
ทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา   

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และลดความเสี่ยงในการดำเนินการภาย
หลังจากการรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว  ตลอดจนเพ่ือสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ด้านความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสทางการศึกษา และสนับสนุน ส่งเสริมให้
สถานศึกษาที่บริหารจัดการแบบเรียนรวมและการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2550  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ดังนี้ 

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 หัวหน้าคณะทำงาน 
2. นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะทำงาน 
3. นายพิน สงค์ประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ คณะทำงาน 
4. นายมนตรี ช่วยพยุง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะทำงาน 
5. นางรัศมี สุวาชาติ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะทำงาน 
6. นางอารีย์ คำมาตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะทำงาน 
7. นายวุฒิพันธ์ ฤกษ์จันทร์ นิติกร  คณะทำงาน 
8. นางวารุณี ผลบุญ นักวิชาการพัสดุ คณะทำงาน 
9. นางสาวกาญจนา คูทิพย์ ศึกษานิเทศก ์ คณะทำงาน 
10. นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวกชนิภา เกษมสุข เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าวมีหน้าที่ ในการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้
สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ให้เกิกประโยชน์ เป็นไปตามแนวทาง และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
จัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  และระเบียบ กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทั้ง 4 
ด้านของโรงเรียน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   2  มีนาคม  พ.ศ.  2564 

สั่ง  ณ  วันที่    2  มีนาคม พ.ศ. 2564   

 
(นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์)  

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 
 









 บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1   
ที ่  วันที่ 8  กุมภาพันธ์  2564  
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก   

เรียน คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตามคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ที่ 64/2564   ลงวันที่   
8  กุมภาพันธ์  2564   ได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  นั้น 

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  มีความชัดเจนและเกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษากับผู้เรียน ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  
โดยคำนึงถึงผู ้ด ้อยโอกาสที ่ไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ได้ และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2550  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วม
ประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AOC)  

จึงเรียนมาเพ่ือเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
 

 
 

(นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

  



สำเนาคู่ฉบับ 
 

 
 

คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ที่   64/2564 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

-------------------------------- 
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแนวโน้มทวีจำนวนเพิ่มมากข้ึน

ทุกปีอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 75 แห่ง จากจำนวนโรงเรียนทั้งหมด 131 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 
59.25  เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 6.77   

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  มีความชัดเจนและเกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษากับผู้เรียน ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  
โดยคำนึงถึงผู ้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ได้ และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2550  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประธานกรรมการ 
2. นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองประธาน 
3. นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองประธาน 
4. นายสุนัด   บุญสวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการ 
5. นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการ 
6. นายพิน สงค์ประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กรรมการ 
7. นายมนตรี ช่วยพยุง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
8. นางอารีย์ คำมาตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
9. นางสาวกาญจนา คูทิพย์ ศึกษานิเทศก ์ กรรมการ 
10. นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 

ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
11. นางสาวกชนิภา เกษมสุข เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าวมีหน้าที่ ในการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง)   เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
แบบเรียนรวม การเลิกสถานศึกษา หรือโรงเรียน Stand Alone ให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับแนวทาง และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550  และดำเนินการสนับสนุน
ภารกิจในการสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   8   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 

สั่ง  ณ  วันที่  8   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564   
 

 
 

(นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



สำเนาคู่ฉบับ 
 

 
 

คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ที่   64/2564 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

-------------------------------- 
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแนวโน้มทวีจำนวนเพิ่มมากข้ึน

ทุกปีอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 75 แห่ง จากจำนวนโรงเรียนทั้งหมด 131 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 
59.25  เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 6.77   

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  มีความชัดเจนและเกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษากับผู้เรียน ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  
โดยคำนึงถึงผู ้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ได้ และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2550  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประธานกรรมการ 
2. นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองประธาน 
3. นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองประธาน 
4. นายสุนัด   บุญสวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการ 
5. นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการ 
6. นายพิน สงค์ประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กรรมการ 
7. นายมนตรี ช่วยพยุง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
8. นางอารีย์ คำมาตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
9. นางสาวกาญจนา คูทิพย์ ศึกษานิเทศก ์ กรรมการ 
10. นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 

ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
11. นางสาวกชนิภา เกษมสุข เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าวมีหน้าที่ ในการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง)   เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
แบบเรียนรวม การเลิกสถานศึกษา หรือโรงเรียน Stand Alone ให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับแนวทาง และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550  และดำเนินการสนับสนุน
ภารกิจในการสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   8   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 

สั่ง  ณ  วันที่  8   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564   
 

 
 

(นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



 
สำเนาคู่ฉบับ 

 

 
 
 

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ ์เขต 1 
ที่  95  /2564 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ตดิตามและให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาเพชรบรูณ ์เขต 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

ด้วยโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่มีนักเรียน 
ต่ำกว่า 40 คนลงมา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้กำหนดไว้ในแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน 

เพื่อให้การดำเนินการรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
เป็นไปตามบริบทของพื้นที่และนักเรียนได้รับโอกาสในการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นไป
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามและให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้การบริ หารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
เป็นไปตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ที่กำหนดไว ้

1. การบริหารจัดการแบบเรียนรวม ในปีการศึกษา 2563 - 2564 
1) นายวิทยา เกษาอาจ รอง ผอ.สพป. ประธานกรรมการ 
2) นายพิน สงค์ประเสรฐิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ  กรรมการ 
3) นางอารีย ์ คำมาตร ผู้อำนวยการกล่มส่งเสรมิการจัดการศกึษา กรรมการ 
4) นางนิลยา ทองศร ี ศึกษานิเทศก ์ กรรมการ 
5) นางสาวกาญจนา  คูทิพย ์ ศึกษานิเทศก ์ กรรมการ 
6) นางทอกาญจน ์ กลิ่นจนัทร ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานกุาร 
7) นางสาวกชนิภา เกษมสุข เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าวมีหน้าที่การนิเทศ กำกับ ติดตามให้ความช่วยเหลือ เสนอแนะแนวทาง
แก้ปัญหาและการพัฒนา ตลอดจนการศึกษา วิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนหลักที่
บริหารจัดการโดยการเรียนรวมในปีการศึกษา 2563 – 2564 ให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการโดยการเรียนรวม
ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนบริหารจัดการแบบเรียนรวม ทั้งด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้าน
งบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป  

 

 

 

 

 
2. การบริหารจัดการโรงเรียน... 

 



2 

 

 

2. การบริหารจัดการโรงเรียนที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2564  
1) นายชาญณรงค ์ ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป. ประธานกรรมการ 
2) นางรัศม ี สุวาชาติ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
3) นายวุฒิพันธ ์ ฤกษ์จนัทร ์ นิติกร กรรมการ 
4) นางวารุณ ี ผลบญุ นักวิชาการพสัด ุ กรรมการ 
5) นางชนิดาภา สาตรีเฮ้า นักวิชาการศกึษา กรรมการ 
6) นางทอกาญจน ์ กลิ่นจนัทร ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานกุาร 
7) นางสาวกชนิภา เกษมสุข เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าวมีหน้าที่การนิเทศ กำกับ ติดตามให้ความช่วยเหลือ เสนอแนะแนวทาง
แก้ปัญหา  ให้โรงเรียนหลัก ที่โรงเรียนขนาดเล็กบริหารจัดการโดยการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 
2564  ให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการงานด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านบริหาร
ทั่วไป  ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   4    มีนาคม  พ.ศ.  2564 

สั่ง  ณ  วันที่    4     มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 

 
(นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์)  

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 



  
 
 
 
 
 
 

          



  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

เรื่องที่  2   การมีส่วนร่วมในการด าเนินการรับนักเรียน    
               ประจ าปีการศึกษา  2564  

เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
1. โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา   

2564 
2. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
   ขั้นพ้ืนฐาน 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา    
    เพชรบูรณ์ เขต 1 
5. รายงานการประชุมรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 





































































































































ชื่อกิจกรรม  ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์    
เขต 1 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 
 

เรื่องที่ 3   การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ     
              ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง 
              ผู้อ านวยการสถานศึกษา  

 

 
เอกสารประกอบการด าเนินงาน 

1. แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ปฏิทินปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ตามจุดเน้นของ 

    สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 
5. รายงานโครงการประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามจุดเน้นของส านักงาน            
    เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 

6. นโยบายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

7. ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



แผนผังแสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพท.ช้ีแจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน และก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 
 

ผอ.สถานศึกษาจดัท าข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกับ ผอ.สพท. 
 

ผอ.สพท.ร่วมกบั รองผอ.สพท.และ ผอ.กลุ่ม
ประเมินผลการปฏิบัติตนของ ผอ.สถานศึกษา 

 

 สพท.แจง้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ให ้ผอ.สถานศึกษาทราบ 
 

สพท.ประกาศรายชื่อ ผอ.สถานศกึษาผู้มีผลการประเมินการปฏิบัตงิาน 

อยู่ในระดับดเีด่น และระดับดมีาก 
 

สพท.น าผลการประเมินผลการปฏบิัติงาน 

ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินการตา่ง ๆ เช่น การเลื่อนเงินเดือน เป็นต้น 

ผอ.สถานศึกษาปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้  
 

ผอ.สถานศึกษาเสนอผลการประเมินตนเองและรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อ ผอ.สพท. 
 

สพท.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมนิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ตามจุดเน้นของ สพท. และด าเนินการประเมิน  
เพื่อน าผลมาประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลผลการปฏิบัติงานของ ผอ.สถานศึกษา 

 



 
 

 
    ด่วนท่ีสุด 
ที่  ศธ ๐๔๑๐๖/780                                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

เพชรบูรณ์ เขต ๑   
ถนนสระบุรี – หล่มสัก   พช ๖๗๐๐๐ 

                  3   มีนาคม   ๒๕64 

เรื่อง การนับจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1008  
    ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564      จ านวน  1  ฉบับ 
2. แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนและปฏิทินปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือน  จ านวน  1  ฉบับ  
3. ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 

               จ านวน  1  ชุด 
4. รายชื่อข้าราชการครูที่รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน  1  ฉบับ 
5. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ สายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา 

          จ านวน  1  ชุด 
6. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาและ 
    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา    จ านวน  1  ฉบับ 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ก าหนดแนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนและปฏิทินปฏิบัติงานเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ขอให้ท่านด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลการนับจ านวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3        
ผ่านช่องทาง https://1pt.co/u8bx หรือแสกน QR Code ด้านล่างนี้ หากมีข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง            
ให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติม โดยการกรอกข้อมูลที่ถูกต้องในช่องการตรวจสอบข้อมูล หากข้อมูล   
ของขา้ราชการคนใดถูกต้องแล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย  ในชอ่งการตรวจสอบข้อมูล เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ออกจากระบบได้เลยโดยไม่ต้องกดบันทึก ระบบจะท าการบันทึกการเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ โดยให้ด าเนินการ
ตรวจสอบภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวปฏิบัติและปฏิทินปฏิบัติงาน
เลื่อนเงินเดือนฯ ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 ก าหนด 

                จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 

                       ขอแสดงความนับถือ                                

                               
                                     (นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต) 
                         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
                      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1                                                                                 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร. ๐๕๖-๗๓๗๐๘0 ต่อ ๒5 
โทรสาร ๐๕๖-๗๓๗๐๗๕ 

https://1pt.co/u8bx


แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ครั้งที่ 1 (๑ มีนาคม ๒๕64) 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
............................................... 

ด้วย ก.ค.ศ. ได้ออกกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  

เพ่ือให้การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (๑ เมษายน 2564) 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม และ
เหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานต าแหน่ง จึงให้โรงเรียน 
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
๑.๑  กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕1 
๑.๒  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ า       
       ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕1  
๑.3  ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณา 
       เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
       ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕62  
๑.4  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทุกกลุ่มอันดับ ให้ใช้          
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด     
โดยให้สรุปผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 

ผลการประเมินดีเด่น          ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 90.00 ขึ้นไป 
ผลการประเมินดีมาก          ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 80.00 – 89.99 
ผลการประเมินดี           ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 70.00 – 79.99 
ผลการประเมินพอใช้          ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 60.00 – 69.99 
ผลการประเมินปรับปรุง          ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 59.99 ลงมา (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) 

๓. การแบ่งกลุ่มบริหารวงเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน 
3.1  การแบ่งกลุ่มเพื่อบริหารวงเงิน ให้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
   กลุ่มท่ี 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 
   กลุ่มท่ี 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ.4 และ คศ.5 
 
             /3.2 การบริหารวงเงิน... 
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3.2  การบริหารวงเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน ให้แยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือนเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
   กลุ่มท่ี 1 รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน 
   กลุ่มท่ี 2 รอง ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์ และผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทั้งนี้ ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในวงเงินของแต่ละต าแหน่งก่อน 

หากวงเงินเลื่อนเงินเดือนของต าแหน่งใดมีเหลือจึงสามารถเกลี่ยไปให้ต าแหน่งอื่นได้    
๔. การนับจ านวนข้าราชการและอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการ เพื่อค านวณวงเงิน 3% ที่ใช้ในการ 

เลื่อนเงินเดือนให้นับจากจ านวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม   
๕. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและวงเงินที่ได้รับจัดสรร 

มาประกอบการพิจารณาและก าหนดร้อยละ โดยใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนในแต่ละกลุ่ม
และอันดับเงินเดือนตามตารางฐานในการค านวณท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
      5.1  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนในแต่ละครั้งให้เลื่อนได้ 
ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้ง 
    ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
เงินเดือน ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า
หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ การเลื่อนเงินเดือนให้ค านวณจากฐานในการค านวณของอันดับเงินเดือนของต าแหน่ง 
และวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 
      5.2  ไม่ให้น าวงเงินมาหารเฉลี่ยเพ่ือให้ทุกคนได้เลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากัน 
      5.3  การเลื่อนเงินเดือนแต่ละคนในแต่ละครั้ง เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการค านวณ 
      5.4  เฉพาะจ านวนเงินที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท  

6.  การไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจงเหตุผล   
ให้ข้าราชการผู้นั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานการไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน          
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 
 7.  การจัดเก็บผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เมื่อน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมินจัดเก็บสรุปผล          
การประเมินของผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ตามความเหมาะสมอย่างน้อยสองรอบการประเมิน    

8.  บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา 
     8.1  ก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน 
     8.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นการเบื้องต้น 
     8.3  ผู้อ านวยการสถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
          /8.4 ผู้อ านวยการ... 
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     8.4  ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 คน  
ท าหน้าทีพิ่จารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ.  

       หากในสถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ครบ 3 คน ให้ผู้อ านวยการ-
สถานศึกษาท าหนังสือขอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาใกล้เคียงเพ่ือแต่งตั้ง      
เป็นคณะกรรมการให้ครบตามจ านวน  
 หากส านักงาน ก.ค.ศ. / สพฐ. มีหนังสือสั่งการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ จะได้ด าเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายต่อไป 
หมายเหตุ 

หากมีปัญหาใดๆ ในทางปฏิบัติให้สอบถาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑   
- กลุ่มบริหารงานบุคคล   โทร. ๐๕๖ ๗๓๗ ๐๘0 ต่อ ๒5   
- นายมนตรี  ช่วยพยุง    โทร. ๐64 865 5406 
- นางสาวชมัยพร  อ่อนวัน โทร. 086 934 8048 

 
....................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ปฏิทินปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ครั้งที่ 1 (๑ มีนาคม ๒๕64) 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 

ภายในวันที่  5  มีนาคม  ๒๕64 
 สพท.จัดส่งบัญชีแสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ ไปยัง สพฐ. 
ภายในวันที่  11  มีนาคม  2564 

- ผอ.สถานศึกษา หรือรักษาการในต าแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัด 
(แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน) 

- ผอ.สถานศึกษา หรือรักษาการในต าแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ด าเนินการประเมินตนเอง ด้านประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ก าหนด (แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร        
ทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา) พร้อมจัดท าแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4)
ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ทั้งนี้ ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 15 มีนาคม 2564   
และน าผลการปฏิบัติงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 มีนาคม 2564 มาประกอบการพิจารณาด้วย 
ภายในวันที่  15  มีนาคม  2564 
 คณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการประชุม    
และแจ้งการจัดสรรวงเงินให้โรงเรียนทราบ 
ภายในวันที่  2  เมษายน  ๒๕64  
 - สถานศึกษาจัดท าบัญชีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติ  
และพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
 - สถานศึกษารายงานผลการพิจารณาเสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับสถานศึกษา ไปยังส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ภายในวันที่  9  เมษายน  ๒๕64 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการต่อคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 - คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ          
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ภายในวันที่  16  เมษายน  2564 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด เสนอ อกศจ.
กลั่นกรองข้อมูล และเสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ. 
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ภายในวันที่  30  เมษายน  2564 
- ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  

 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร           
ทางการศึกษา ไปยัง สพฐ. 

......................................................... 
 

***หมายเหตุ รักษาการในต าแหน่ง ผอ.สถานศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการ 
ในต าแหน่ง ผอ.สถานศึกษา กรณีที่ไม่ได้แต่งตั้ง ผอ.สถานศึกษาอ่ืนมารักษาการในต าแหน่ง 
ผอ.สถานศึกษานั้นๆ ในการนี้ จะนับมีตัวอยู่ในกลุ่ม ผอ.สถานศึกษา  
 











































ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รอบ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มีนาคม 2564 

 
 1. ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน  4  ราย 
  ระดับดีเด่น   จ านวน  4  ราย 
  ระดับดีมาก   จ านวน   -   ราย   
  ระดับดี    จ านวน   -   ราย 
  ระดับพอใช้   จ านวน   -   ราย 
  ระดับปรับปรุง   จ านวน   -   ราย        
 2. ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ จ านวน  16  ราย 
  ระดับดีเด่น   จ านวน  16  ราย 
  ระดับดีมาก   จ านวน   -   ราย   
  ระดับดี    จ านวน   -   ราย 
  ระดับพอใช้   จ านวน   -   ราย 
  ระดับปรับปรุง   จ านวน   -   ราย       
 3. ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาและรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน  117  ราย 
  ระดับดีเด่น   จ านวน  114  ราย 
  ระดับดีมาก   จ านวน       3  ราย   
  ระดับดี    จ านวน       -   ราย 
  ระดับพอใช้   จ านวน       -   ราย 
  ระดับปรับปรุง   จ านวน       -   ราย       
 






























































