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คํานํา 
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พ.ศ. 2550 เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดได้ถือปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินงาน ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  

เพ่ือให้การดําเนินงาน ขอรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้อง   
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบการทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิก สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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แนวทางการดําเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 

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

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั ้ง รวม หรือ               
เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
124 ตอนพิเศษ 6ง เมื ่อวันที ่ 16 มกราคม 2550 มีผลบังคับใช้วันที ่ 17 มกราคม 2550 ดังนั ้น เพื ่อให้                 
การดําเนินงานตามระเบียบดังกล่าวเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงได้จัดทำแนวทางการดําเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง 
รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษาขั้นพื้น คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา นําไปใช้เป็น 
แนวปฏิบัติต่อไป 

บทสรุป 

แนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูล จัดทำแผนการรวมสถานศึกษา และนําเสนอ  
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา โดย 

(1)  สถานศึกษาใดที่อยู่ใกล้เคียงกันมีความเห็นควรรวมสถานศึกษา ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
     (1.1) จัดทำแผนการรวมสถานศึกษา  
     (1.2) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
     (1.3) เสนอแผนการรวมสถานศึกษาต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยผ่านความ  

เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(2)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใดมีความเห็นควรรวมสถานศึกษา ให้ดำเนินการดังนี้ 
     (2.1) จัดทำแผนการรวมสถานศึกษา  
     (2.2) แจ้งสถานศึกษาท่ีจะรวมกัน  
     (2.3) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 

                          (2.4) เสนอแผนการรวมสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
แนวปฏิบัติในการเลิกสถานศกึษา 

1. ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ 
ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน แล้วให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจารณา 

2. ให้สถานศึกษาแจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี  
ก่อนวันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษาถัดไป 
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3. ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศเลิกสถานศึกษาและจัดให้มีการตรวจสอบ  
ทรัพย์สินและชําระบัญชี รวมถึงการดำเนินการโอนหรือจําหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ของ
สถานศึกษา 

4. บรรดาเอกสารสำคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภท ให้โอนไปอยู่ในความดูแล  
รับผิดชอบของสถานศึกษาอ่ืนตามที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษากำหนด 

5. การดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ  
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที ่การศึก  (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที ่
การศึกษา) 

6. การเลิกสถานศึกษา โดยปกติควรเลิกปีละ 1 ชั ้นเร ียน เร ิ ่มตั ้ งแต่ชั ้นต้นของ
สถานศึกษา  

เว้นแต่มีเหตุผลความจําเป็นเป็นพิเศษ อาจเลิกปีละเกินกว่า 1 ชั้นเรียน หรืออาจเลิกพร้อมกันทุกชั้น 
7. เมื่อเลิกสถานศึกษาจะต้องจัดให้นักเรียนในสถานศึกษาที่ถูกเลิกได้เข้าเรียนทุกคน 

คู ่มือแนวทางการดำเนินการ รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือแนวทางการดำเนินการ รวมหรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร    
3 

 

 

(สำเนา) 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 
------------------------------------ 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ประกอบกับมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา  
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวาง
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก  
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550” 

ข้อ 2 ในระเบียบนี้ 
“การจัดตั้ง” หมายความว่า การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
“รวม” หมายความว่า การนํานักเรียนในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใกล้กันตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป  

มาเรียนรวมกัน โดยจัดเป็นชั้นหรือช่วงชั้น เพื่อให้การบริหารและจัดการศึกษา มีประสิทธิภาพเกิดผลดี แก่
ผู้เรียนทั้งในด้านสิทธิ โอกาส และคุณภาพการศึกษา 

“เลิก” หมายความว่า การเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

“สถานศึกษาพิเศษ” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด สำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษบางประการ ได้แก่ 

(1) สถานศึกษาท่ีเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (2) สถานศึกษาที่จัด 
การศึกษาในเชิงทดลอง วิจัยและพัฒนา (3) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

(4) สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้เป็นสถานศึกษาตัวอย่างหรือต้นแบบสำหรับการจัด  
การศึกษา 

(5) สถานศึกษาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรืออยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์  
หรือจัดตั้งเพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ 

ข้อ 3 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และ 
ให้มีอำนาจในการตีความ วินิจฉัย รวมทั้งออกประกาศ คำสั่ง ข้อกําหนด และจัดทำคําชี้แจงให้ เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ 

ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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หมวดที่ 1  

การจัดตั้งสถานศึกษา 

--------------------------------------------  
ข้อ 5 ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาจัดตั้งสถานศึกษาใหม่  
แนวปฏิบัติในการจัดตั้งสถานศึกษา ให้ดำเนินการ  ดังนี้ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทำแผนการจัดตั้งสถานศึกษา และนําเสนอคณะกรรมการ  

เขตพ้ืนที่การศึกษา โดย 
(1) สถานศึกษาท่ีจะจัดตั้งข้ึนในชุมชนใดต้องมีจำนวนนักเรียน ดังต่อไปนี้ 
    (1.1) ระดับประถมศึกษา ต้องมีจำนวนนักเรียนในแต่ละรายอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า  

คนมาเข้าเรียน ถ้ามีนักเรียนในแต่ละรายอายุไม่ถึงยี่สิบห้าคน แต่มากกว่าสิบคน ให้จัดตั้งเป็นสาขาของ 
สถานศึกษาอ่ืน 

     (1.2) ระดับมัธยมศึกษา ต้องมีจำนวนนักเรียนที่จะมาเข้าเรียนชั้นละไม่น้อยกว่า 
แปดสิบคน  ถ้ามีนักเรียนไม่ถึงชั้นละแปดสิบคน แต่มากกว่าสี่สิบคน ให้จัดตั้งเป็นสาขาของสถานศึกษาอ่ืน 

(2) สถานที่ที่จะจัดตั้งสถานศึกษาต้องเป็นที่ดินที่มีหลักฐานอนุญาตให้ใช้ ตามประเภท  
ของที่ดินอย่างถูกต้อง จำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าไร่ 

(3) สถานศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่จะต้องอยู่ห่างจากสถานศึกษาประเภทเดียวกัน  
ที่ตั้งอยู่เดิม   ไม่น้อยกว่าหกกิโลเมตร ตามเส้นทางคมนาคม 

(4) ให้บุคคล  นิติบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ยื่นคําร้องขอให้จัดตั้งสถานศึกษาต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(5) ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณากลั่นกรองคําร้องตามหลักเกณฑ์ของ  
สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา และนําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือในกรณีที่ทางราชการ   
เห็นว่ามีความจำเป็นต้องจัดตั ้งสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษานําเสนอ 
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุญาต 

ข้อ 6 ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุญาตการจัดตั้งสถานศึกษาตาม  
คําร้องขอในข้อ 5 (4) 

เมื่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุญาตแล้วให้สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประกาศจัดตั้งสถานศึกษา และให้จัดระบบส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาสามารถพัฒนา ระบบ
ประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ข้อ 7 ในท้องที่ที่เป็นชุมชนหนาแน่น หรือในท้องที่ที่มีความจําเป็นพิเศษ  หากไม่สามารถ  
ดำเนินการจัดตั้งสถานศึกษาตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ให้ขออนุมัติต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงงบประมาณ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของการจัดการศึกษา 

ข้อ 8 การจัดตั้งสถานศึกษาพิเศษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 
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หมวดที่ 2  

การรวมสถานศึกษา 

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

ข้อ 9  ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณารวมสถานศึกษาตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป  
เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแก่ผู้เรียน ทั้งในด้านสิทธิ 
โอกาส และคุณภาพการศึกษา โดยจัดเป็นชั้นหรือช่วงชั้น 

แนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษา ให้ดำเนินการดังนี้ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูล จัดทำแผนการรวมสถานศึกษา และ  

นําเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา โดย 
(1)  สถานศึกษาใดที่อยู่ใกล้เคียงกันมีความเห็นควรรวมสถานศึกษา ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
     (1.1) จัดทำแผนการรวมสถานศึกษา  
     (1.2) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง  นักเรียนและชุมชน 
     (1.3) เสนอแผนการรวมสถานศึกษาต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยผ่าน 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(2)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใดมีความเห็นควรรวมสถานศึกษา ให้ดำเนินการดังนี้ 

                          (2.1) จัดทำแผนการรวมสถานศึกษา  
                          (2.2) แจ้งสถานศึกษาท่ีจะรวมกัน  
                          (2.3) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
                          (2.4) เสนอแผนการรวมสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบการรวม  
สถานศึกษา โดยให้มีผลก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

เมื่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้สำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประกาศรวมสถานศึกษา และให้จัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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หมวดที่ 3  
การเลิกสถานศึกษา 
------------------------- 

ข้อ 11 ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเลิกสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษา  
นั้นมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน 
(2) จำนวนนักเรียนลดลง จนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทาง 

การปฏิรูปการศึกษาได้ 
แนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษา 
(1) ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง 

นักเรียนและชุมชน แล้วให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานําเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ การศึกษาพิจารณา 
(2) ให้สถานศึกษา แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  

ก่อนวันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษาถัดไป 
(3) ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศเลิกสถานศึกษาและจัดให้มีการตรวจสอบ  

ทรัพย์สินและชําระบัญชี รวมถึงการดำเนินการโอนหรือจําหน่ายทรัพย์สินที่ยั งคงเหลืออยู่ของ สถานศึกษา 
(4) บรรดาเอกสารสำคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภท ให้โอนไปอยู่ใน ความ ดูแล  

รับผิดชอบของสถานศึกษาอ่ืนตามที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษากำหนด 
(5) การดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ  

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(6) การเลิกสถานศึกษาโดยปกติควรเลิกปีละหนึ่งชั้นเรียน เริ่มตั้งแต่ชั้นต้นของสถานศึกษา  

เว้นแต่มีเหตุผลความจําเป็นเป็นพิเศษอาจเลิกปีละเกินกว่าหนึ่งชั้นเรียน หรืออาจเลิกพร้อมกันทุกชั้น 
(7) เมื่อเลิกสถานศึกษาจะต้องจัดให้นักเรียนในสถานศึกษาท่ีถูกเลิกได้เข้าเรียนทุกคน 
ข้อ 12 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานการจัดตั้ง รวม และเลิกสถานศึกษา    

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือทราบและให้การสนับสนุน  
ข้อ 13 ในกรณีที่มีความจําเป็นที่ไม่อาจมีหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบนี้มาใช้กับ การ 

จัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาได้ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนําเสนอขอ ความเห็นชอบ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2550 
วิจิตร   ศรีสอ้าน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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(สำเนา)  
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ที่ ๑๙/๒๕๖๐ 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

------------------------- 
จากข้อเท็จจริงที่ได้ปรากฏให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วน ภูมิภาค

ทั้งในด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านระบบบริหารจัดการ และด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ปัญหาเหล่านี้
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกําลังคน ที่สำคัญในการพัฒนา
ประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษา ของ ประเทศให้มีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมนานาประเทศ แม้ที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีความ พยายามในการแก้ไขปัญหาดว้ย
การกำหนดมาตรการและกลไกขึ้นโดยมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ สงบแห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ แต่โดย
เหตุที ่สภาพปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศ ในส่วน ภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั ่งสมมาเป็น
เวลานาน จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการกำหนดมาตรการและ กลไก เพิ่มเติมเพื่อให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการ
แก้ไขโดยเร็ว เพ่ือประโยชน์ในการเตรียมการและ รองรับ การปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งใน
การปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากประชามติได้
บัญญัติไว้ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ จึงมคีำสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิก 
(1) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2555 เรื่อง การขับเคลื่อน การปฏิรูป 

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 
(2) คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 11/2559 เรื ่อง การบริหารราชการ ของ 

กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 
(3) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2555 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมคำสั่ง หัวหน้าคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 ลง
วันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช  2554 

(4) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหา การ บริหารงาน
บุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะข้อ 8 

ข้อ 2 ให้มีคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
ประกอบด้วย 

(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ  
(2) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ  
(3) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นกรรมการ  

           (4) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นกรรมการ  
          (5) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการ  
           (6) เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการ 
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           (7) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ  
           (8) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ  
           (9) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
           ข้อ 3 ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2  มีอำนาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้  
                  (1) กำหนดทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 

       (2)  โอนกิจการ  ทรัพย์สิน  หนี้ แ ละเงินงบประมาณของส่วนราชการใดในกระทรวง 
ศึกษาธิการ  ไปเป็นของส่วนราชการอื ่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีที ่ร ัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงศ ึกษาธ ิการ ประกาศกำหนด รวมทั ้งพิจารณาการจ ัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ใน ระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 

(3) วางแผนงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค  

หรือจังหวัด  

(4) เกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เงินงบประมาณและ  
ทรัพย์สิน ของส่วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวงโดยต้องไม่เพิ่มอัตรากําลังคน
และ งบประมาณ ท ั ้ งน ี ้  เพ ื ่ อประโยชน ์ ในการปฏ ิร ูปการศ ึกษาและการบร ิหารราชการของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค   

     การเกลี่ยอัตรากําลังตามวรรคหนึ่ง ให้ตัดโอนอัตราตำแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ประจำอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง     
ซึ่งตั ้งไว้สำหรับตำแหน่งที่เกลี่ยนั้นมาเป็นของส่วนราชการที่รับโอน และการโอนหรือการนํารายจ่าย        
ที ่กำหนดไว้สำหรับส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติมไปใช้ สำหรับส่วนราชการที ่ร ับโอน 
นอกเหนือจากกรณี ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้ กระทำได้ 

(5) แต่งตั้ง  โอน  หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ 
ผู้ปฏิบัติงาน ในตำแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด ทั้งนี้  
ตามประเภท  หรือระดับตำแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนดในกรณีที่กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบัญญัติใด กําหนดให้องค์กรอ่ืนใดมีอำนาจหน้าที่ตาม
วรรคหนึ่ง มิให้นําบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับแก่องค์กร ซึ่งมีอำนาจน้าที่ดังกล่าว 

(6) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
ต่างๆ ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจาก
ตำแหน่งในกรณีท่ีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานผู้ใดถูกสั่ง ให้ หยุดการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้งดการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิ ประโยชน์ใด ๆ 
ในตำแหน่งในระหว่างที่ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนับ แต่ วันที่ได้รับทราบ
คำสั่ง 
                     (7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ ๙  

(8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความ 
จําเป็น 

          (9) เชิญข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคล     
ที่เก่ียวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมา เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 
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ข้อ 4 ให้สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบงานธุรการของ คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนตามข้อ 2 รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานตามข้อ 3 (8) 
การเบิกจ่ายเบี ้ยประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานตามวรรคหนึ่ง         

ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ ส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการ
บริหารจัดการอื่นที่จําเป็น ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของ
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ 5 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาค  จำนวนสิบแปดภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวง 
ศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด เพ่ือปฏิบัติ ภารกิจของกระทรวง 
ศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการ อํานวยการ ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงาน ในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ และให้มีอำนาจ หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) กำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ ทิศทางการ 
พัฒนาประเทศ ทิศทางการดําเนินงานตามข้อ ๓ (๑) นโยบายและยุทธศาสตร์ของ กระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่ รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาส
ของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 

(2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา  
(3) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพ้ืนที่

รับผิดชอบ 
(4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและ ยุทธศาสตร์ 

ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ 

ในระดับพ้ืนที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย 
ข้อ 6 ให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ในสำนักงาน

ศึกษาธิการภาค มีอำนาจหน้าที ่ร ับผิดชอบการดําเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค และให้มี               
รองศึกษาธิการภาคจำนวนหนึ ่งคน เพื ่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค  ทั ้งนี้  ผู ้ที ่จะดำรง  ตำแหน่ง              
รองศึกษาธิการภาคต้องเป็นผู ้ที่ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภท อํานวยการ 
ระดับสูง หรือศึกษาธิการจังหวัด อยู่ก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ 

ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู ้มีอำนาจสั ่งบรรจุศึกษาธิการภาค และสั ่งบรรจุและแต่งตั้ง             
รองศึกษาธิการภาค จากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ 7  ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ. ประกอบด้วย 
        (1) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  
        (2) ศึกษาธิการภาคในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ 
        (3) ผู ้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ    

การอาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทน สำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ 
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(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กร ภาคเอกชน ผู้แทน
องค์กรวิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหนึ่งคน 

(5) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ ( 
๖) รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ด้วยก็ได ้
ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
(1) อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กําหนดให้เป็น
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

(2) กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา       
ทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร เอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื ่นที ่จัดการศึกษาใน รูปแบบที่
หลากหลาย 

(3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
(4) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ ดําเนินงาน

ในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ 
(5) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ

คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ 
(6) กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และ 

สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(7) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
(8) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามข้อ 9 
(9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามความจําเป็นเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ 

กศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการ เกี่ยวกับการ
พัฒนาการศึกษา โดยให้นําองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามวรรคหนึ่ง ต้องคำนึงถึงวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับ ความคุ้มค่า ความประหยัด ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพ่ิมขั้นตอน ในการปฏิบัติหน้าที่
โดยไม่จําเป็น 

(10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ มอบหมาย 
ข้อ 9 ให้ กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” เพ่ือช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ. เกี่ยวกับ การบรรจุ การแต่งตั้ง 
การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนด สิทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้ อกศจ. ตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย  
(1) กรรมการใน กศจ. จำนวนหนึ่งคน เป็นประธานอนุกรรมการ  
(2) กรรมการใน กศจ. จำนวนสองคน เป็นอนุกรรมการ 
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(3) ผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษาในจังหวัดจำนวนสองคน 

เป็นอนุกรรมการ 
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน กศจ. จำนวนไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ  
(5) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
ในกรณีมีความจําเป็น กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจำนวนไม่เกินสองคน

เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
ข้อ 10 การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน ตามข้อ 8 (4) 

เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการอื ่น ๆ ที ่จําเป็น ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจ่าย จาก งบประมาณของ
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ 11 ให้มีสำนักงานนศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ   
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด 
การปฏิบัติราชการตามอำนาจน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ มอบหมาย และให้มี
อำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

(1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ 
ที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 

(2) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
                   (3) สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ  
หรือ หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

         (4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ  
การศึกษา 

        (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  
       (6) ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                  (7) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว  
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

(7) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ  
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                  (9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา  
                  (10) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
                   (11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้ง 
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 

ข้อ 12 ให้มีศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และ ลูกจ้างในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบการดําเนินงานของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย ว่าด้วย ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากําหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
ผู้อํานวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ประถมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด เพื่อช่วยเหลืองาน
ศึกษาธิการจังหวัด จำนวนสามคน  

ให้ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้ศึกษาธิ การจังหวัด ดำรง ตำแหน่งเทียบกับ
ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการระดับสูง และผู้ที่จะดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่
ดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที ่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติ หน้าที่รอง
ศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

ข้อ 13 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร
ตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551    ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มี อำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ 14 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน กำกับดูแล และบูรณาการการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบอำนาจ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล วิชาการ การบริหารทั่วไป
งบประมาณ และทรัพย์สิน ให้กับศึกษาธิการ จังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้น ให้เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
ให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการแทน  การมอบอำนาจตามวรรคหนึ่งและ       วรรคสองให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการ ขับเคลื่อนตามข้อ 2 กำหนด 

ข้อ 15 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ขับเคลื่อนตาม
ข้อ 2 กำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้แล้วเสร็จภายใน     
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องไม่เป็น การเพิ่มหรือกระทบต่อ
ภาระงบประมาณ 

ข้อ 16 ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่และการดำเนินการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการ และ
คณะทำงาน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2554 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ตามคำสั่งนี้ 

ข้อ 17 ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่และการดำเนินการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของ ศึกษาธิการภาค 
รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัดตามคำสั่งหัวหน้า คณะรักษา ความสงบ
แห่งชาติ ที่ 11/2559  เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 
พุทธศักราช 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของ ศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค 
ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด ตามคำสั่งนี้ 

ข้อ 18 ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการ กิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระ
ผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากําลังของสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธ ิการ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการ  
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ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ไปเป็นของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ตามคำสั่งนี้ 

ข้อ 19 ให้สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคำสั ่งหัวหน้าคณะ      
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 
21 มีนาคม พุทธศักราช 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ เป็นสำนักงาน
ศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามคำสั่งนี้ 

ข้อ 20 ให้ศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด     
ตามคำส ั ่ งห ัวหน ้าคณะร ักษาความสงบแห ่งชาต ิ ท ี ่  11/2559  เร ื ่อง การบร ิหารราชการของ 
กระทรวงศึกษาธิการ      ในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งดำรง
ตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับเป็นศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด 
และ รองศึกษาธิการจังหวัดตามคำสั่งนี้ 

ข้อ 21 บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ มติคณะรัฐมนตรีใด
ที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ตาม กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ถือว่าอ้างถึง กศจ. ตามคำสั่งนี้ โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมี
ผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ 

ข้อ 22 การยุบเลิกและการใดที่ได้ดำเนินการไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยุบเลิก คณะกรรมการ    
เขตพื้นที ่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที ่การศึกษา ตามคำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ           
ที่ 10/2559  เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน ภูมิภาค ลงวันที่ 21 
มีนาคม พุทธศักราช 2554  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหาร
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2554 และ คำสั่งหัวหน้าคณะ 
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2555เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
10/2559 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา     ความสงบ แห่งชาติ ที่ 11/2559 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 
พุทธศักราช 2555 ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป 

ข้อ 23 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของ คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

ข้อ 24 ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้ 

ข้อ 25  คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

     หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนในการรวมสถานศึกษา  
2. เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษา 
3. เพ่ือจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  

ขั้นตอนการดําเนินงานการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พ.ศ. 2550 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน , 2555 หน้า 20 ) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และ 
แนวทางในการพิจารณารวมสถานศึกษา โดยมีขั้นตอนและแนวปฏิบัติดังนี้ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
1. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

                        สถานศึกษาจัดทำข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบการรวมสถานศึกษา ตามแบบ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

2. การจัดทำแผนการรวมสถานศึกษา 
                        สถานศึกษาร่วมกันจัดทำแผนการรวมสถานศึกษา โดยมีผู ้บริหาร ครูคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้ปกครอง ร่วมกันดำเนินการตามแบบการรวมสถานศึกษา 

3. การรับฟังความคิดเห็น 
    สถานศึกษาท่ีจะรวมกันดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง  

นักเรียนและชุมชน และการจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ตามแบบสรุปผลการรับฟัง       
ความคิดเห็น ซึ่งใน การรับฟังความคิดเห็นนี้จะมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
                         3.1 ผู้บรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  
                         3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                         3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  
                         3.4 ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า 
                         3.5 ผู้นําทางการศึกษา ผู้นําศาสนา  

4. การเสนอแผนการรวมสถานศึกษา 
              สถานศึกษาที่จะรวมกันเสนอแผนการรวมสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา        

ขั้นพื้นฐาน และจัดส่งแผนการรวมสถานศึกษาให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นําเสนอ คณะกรรมการ     
เขตพื้นที่การศึกษา การรวมสถานศึกษา เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขต พื้นที่การศึกษา          
ให้สถานศึกษาดำเนินการรวมสถานศึกษา 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
1. การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรวมสถานศึกษา 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษาที่ 

สอดคล้อง กับแนวทางตามที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 2 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การ จัดตั้ง 
รวม หรือเลิก สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2550 เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขต พ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือใช้เป็นแนว ทางการดําเนินงานและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

2. การจัดทำแผนการรวมสถานศึกษา 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูล บริบทในการจัดการศึกษา และ School  

Mapping ในเขตพื้นที ่การศึกษาแต่ละปีเพื ่อพิจารณาว่าควรมีการรวมสถานศึกษาใดภายในเขตพื ้นที่ 
การศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการรวมสถานศึกษา โดยให้คณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้ 

   2.1 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ตามแบบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
   2.2  จัดทำแผนการรวมสถานศึกษา ตามแบบแผนการรวมสถานศึกษา  
3. การรับฟังความคิดเห็นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการประชาสัมพันธ์และ   

รับฟังความคิดเห็นจาก ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน และจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น     
ตามแบบสรุปผล การรับฟังความคิดเห็น ซึ่งในการรับฟังความคิดเห็นนี้จะมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

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

              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานําเสนอเอกสารหลักฐาน แผนการรวมสถานศึกษาที่ผ่าน 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยที่
ประชุมจะมีมติ เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้ 

   4.1 กรณีมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เห็นชอบอนุญาตให้รวม  
สถานศึกษา ให้ผู้อํานวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศรวมสถานศึกษา 

   4.2 กรณีมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่เห็นชอบให้รวมสถานศึกษา  
เนื่องจาก แผนการรวมไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์แต่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พิจารณาเห็นความจําเป็น โดยมีเหตุผลตามข้อ 13 ของระเบียบระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
จัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 ให้นําเสนอขออนุมัติต่อเลขาธิการ คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบการ รวมสถานศึกษา โดยให้มี
ผลก่อนวัน เริ่มต้นปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
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5. การรวมสถานศึกษา 
   เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สถานศึกษาดำเนินการ 

รวมสถานศึกษา และให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาติดตามช่วยเหลือนักเรียนและ สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. การรายงานการรวมสถานศึกษา  
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานการรวมสถานศึกษา พร้อมประกาศให้สำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ ภายในเวลาไม่เกินสามสิบวัน หลังจากประกาศ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
1. รับทราบการประกาศรวมสถานศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. นําเสนอการรวมสถานศึกษาในกรณีท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานําเสนอ ตามข้อ 13  

แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 และ   
แจ้งผลการพิจารณาให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 

3. ประสานการปรับข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาในส่วนกลาง และวางแผนให้การ  
สนับสนุน ด้านงบประมาณ บุคลากร และอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของสถานศึกษาท่ีร่วมกัน 
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แผนภูมิขั้นตอนการรวมสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ

แผนการรวมสถานศึกษา 

จัดทำข้อมูลและแผนการรวม

สถานศึกษา 

สพท.ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล

ที่สถานศึกษาส่งมา จัดทำข้อมูลและจดัทำแผน

รวมสถานศกษาขั้นพื้นฐาน 

ประกาศรวมสถานศึกษา 

ขอความเห็นชอบ

คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

 

รับฟังความคิดเห็นของ

ผู้ปกครองและชุมชน 

เห็นชอบ 

จัดส่งคำร้องแบบ ร.1  ร.2  และ ร 3พร้อม

รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานและผู้เกี่ยวข้อง ส่ง สพท. 

ขอความ

เห็นชอบ

คณะกรรมการ

เขตพ้ืนที่

การศึกษา แจ้งสถานศึกษา

ดำเนินการตาม

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการเขต

พ้ืนที่การศึกษา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

แจ้งประกาศรวมให้

สถานศึกษา สพท. และ

รายงาน สพฐ. 

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ  ดูแล

ช่วยเหลือ นักเรียน   กำกับ  ติดตาม  ส่งเสริม 

สนับสนุน สถานศึกษาที่นำนักเรียนไปเรียนรวม 
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รูปแบบการรวมสถานศึกษา 
 

 การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ  มีหลายรูปแบบ  

สถานศึกษาจะใช้รูปแบบใดในการบริหารจัดการต้องพิจารณาตามบริบทสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเอง  

โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบนำนักเรียนมาเรียนรวม  ถือได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งที่ช่วย ให้การ

บริหาร  จัดดการโรงเรียนขนาดเล็กประสบผลสำเร็จ  แบ่งออกเป็น 

1. รูปแบบการเรียนรวมทั้งโรงเรียนหรือเรียนรวมทุกชั้น 

2. รูปแบบการเรียนบางชั้น  หรือบางช่วงชั้น 

3. รูปแบบการบริหารจัดการแบบศูนย์เรียนรวม 

4. รูปแบบการเรียนรวมแบบโรงเรียนเครือข่าย 

5. รูปแบบการเรียนรวมบางวิชา 

 

1.รูปแบบการเรียนรวมทั้งโรงเรียนหรือเรียนรวมทุกชั้น   หมายถึง โรงเรียนขนาดเล็กนำนักเรียน 

ทุกชั้นเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลักที่มีความพร้อมและอยู่ใกล้เคียง 

       ตัวอย่างเช่น   โรงเรียน  ก. นำนักเรียนชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หรือนำ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ไปเรียนรวมที่โรงเรียน ข.  ทุกชั้นเรียน  ดังแผนภูมิ 

 

                                                       ป.1 - 6 
       

        อ.1 – ป 6       

  

2. รูปแบบการเรียนรวมเป็นบางชั้น  หรือบางช่วงชั้นเรียน    หมายถึง  โรงเรียนขนาดเล็กนำ

นักเรียน  บางชั้น  หรือบางช่วงชั้นไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลักท่ีมีความพร้อมและอยู่ใกล้เคียง 

   ตัวอย่างเช่น  โรงเรียน  ค.  นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ไปเรียนรวมที่โรงเรียน ง  

คงเหลือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  เรียนอยู่ในโรงเรียน  ก.  ดังแผนภูมิ 

                                                                   

          ป.4 - 6 

 

 

 

 

 

รร. ก 

อนุบาล 1-2 

รร. ก 

อนุบาล 1-2 

รร. ค 

อนุบาล 1-2 - ป.1-3 

รร. ค 

อนุบาล 1-2 - ป.1-3 
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3.รูปแบบการบริหารจัดการแบบศูนย์เรียนรวม  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน

ขนาดเล็กตั้งแต่สองโรงเรียนขึ้นไปนักเรียนทุกชั้นไปเรียนรวมกันที่โรงเรียนหลัก  แต่ใช้อาคารเรียนของทุก

โรงเรียน  ดังแผนภูมิ 

 

 

 

 

 

 4. รูปปแบบการเรียนรวมโรงเรียนเครือข่าย  หมายถึง   การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

ขนาดเล็ก ตั้งแต่สองโรงเรียนขึ้นไปรวมกันจัดการเรียนการสอน  โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการ

เรียนการสอนให้แต่ละโรงเรียนรับผิดชอบ 

 ตัวอย่างที่ 1  โรงเรียน จ.  เป็นเครือข่ายร่วมกับโรงเรียน ข   โดยโรงเรียน จ. จัดการเรียนการสอน

ชั้นประถมศกึษาปีที่ 1-3  แล้วนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ไปเรียนรวมที่โรงเรียน ข  และโรงเรียน ข  

นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ไปเรียนรวมที่โรงเรียน ค   ดังแผนภูมิ 

 

                                               ป.4 - 6 

 

           ป.1 -3 

 ตัวอย่างที่ 2 โรงเรียน ต  โรงเรียน  ถ และโรงเรียน  น  เป็นเครือข่ายร่วมกัน โรงเรียน ต  จัดการเรียน

การสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2  โรงเรียน  ถ และโรงเรียน น. ส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2  มาเรียนรวม 

 โรงเรียน น.  จัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4  โรงเรียน  ถ  และโรงเรียน  ต. ส่ง

นักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4  มาเรียนรวม 

 โรงเรียน  ถ.  จัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  โรงเรียน ต.  และโรงเรียน น. ส่ง

นักเรียน  ขั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  มาเรียนรวม   ดังแผนภูมิ 
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การดําเนินงานหลังจากการรวมสถานศึกษา 
 

หลังจากสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาได้ประกาศให้สถานศึกษานํานักเรียนไปเรียนรวมแล้ว          
สิ่งที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการในขั้นตอนต่อไป (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2550. 
หน้า 18)   ได้แก่ 

1. การบริหารจัดการการเดินทางไปเรียนรวม 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ได้กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข  การจัดตั้งและ  

จัดสรรงบประมาณ สำหรับชดเชยค่าเดินทางแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ โดย 
กำหนดนวทางการดําเนินงานของหน่วยงานในแต่ละระดับ ดังนี้ 

     1. การกำหนดบทบาทหน้าที่ของโรงเรียน   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

         ระดับโรงเรียน 
          โรงเรียนมารวมดำเนินการในช่วงระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการรวม และเมื่อมีการประกาศ  

รวมแล้ว  ให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนหลัก การดำเนินการ ดังนี้ 
          1)  จัดทำข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนโรงเรียนมารวม ประกอบด้วย 
              (1) รายชื่อนักเรียน จําแนกเป็นรายชั้น โดยมีเลข 13 หลักกำกับ 

                        (2) พ้ืนที่เขตบริการโรงเรียนมารวม ทั้งต้องนําไปปรับรวมเป็นพ้ืนที่บริการของ โรงเรียนหลัก 
                        (3) ประชากรวัยเรียน ที่ต้องได้รับการศึกษาในพ้ืนที่เขตบริการโรงเรียนมารวม  
                        (4) ระยะทาง สภาพการคมนาคมจากบ้านไปโรงเรียนหลัก  
                        (5) วิธีการเดินทางของนักเรียนเป็นรายคน 
                        (6) รายชื่อประชากรวัยเรียนที่จะเข้าเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน มารวมใน     
แต่ละปีการศึกษา 

        2)  สนับสนุนงบประมาณค่าพาหนะนักเรียนสำหรับการบริหารจัดการโรงเรียนมารวม ดังนี้ 
           (1) สำหรับนักเรียนของโรงเรียนมารวมที่มาเรียนโรงเรียนหลัก  
           (2) สำหรับนักเรียนที่เข้าใหม่ในปีการศึกษาต่อ ๆ มา ที่มีอายุเข้าเกณฑ์ระดับปฐมวัย และ

เข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับและมีชื ่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตบริการของโรงเรียนมารวมให้ได้รับค่า
พาหนะจนจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนหลัก 

           (3) กรณีนักเรียนไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนหลักแต่ไปเรียนที่โรงเรียนอื่นในสังกัด สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันให้โรงเรียนนั้นเสนอของบประมาณ 

           (4) รายงานผลการใช้งบประมาณ ค่าพาหนะนักเรียน 
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        ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1) จัดทำแผนที่การศึกษา (School Mapping) กำหนดพ้ืนที่บริการโรงเรียนหลักและ โรงเรียนมารวม 
2) ตรวจสอบ / วิเคราะห์ข้อมูลที่โรงเรียนรวมเสนอของบประมาณ  
3) เสนอ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
4) แจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ โรงเรียนทราบ 
5) นิเทศ ติดตาม กำกับการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและรายงานผล 

         ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
1) ตรวจสอบ / วิเคราะห์ข้อมูลที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอของบประมาณ  
2) จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
3) นิเทศ ติดตาม กำกับการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
4) นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอสนับสนุนค่าพาหนะนักเรียนในปีต่อ ๆ ไปที่มีชื่อในเขต พ้ืนที่ บริการ

ของโรงเรียนมารวมหรือโรงเรียนที่ถูกเลิก 
         2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณทางการบริหารจัดการการเดินทางของ
นักเรียนไปเรียนกรณีรวม 

   2.1 กรณีค่าพาหนะ 
        1) จัดสรรให้ตามระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนหลัก กรณีการคมนาคมสะดวก 

                      (1) ไม่เกิน 3 กิโลเมตร คนละ 10 บาทต่อวัน  
                      (2) มากกว่า 3-10 กิโลเมตร คนละ 15 บาทต่อวัน 
                         (3) มากกว่า 10 กิโลเมตรขึ้นไป คนละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 200 วัน ต่อคนต่อปีการศึกษา 

       2) จัดสรรให้ตามระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนหลัก กรณีการคมนาคมในพ้ืนที่ พิเศษ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง 

            (1) เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินตามข้อตกลงกับกระทรวงการคลัง 
                        (2) จ้างเหมายานพาหนะรับส่งนักเรยีน เชน่ กรณีเชา่เหมาเรือเป็นลำ เช่าเหมารถยนต์ เป็นตน้ 
             2.2 กรณีค่าจ้างเหมาบริการ 

        1) จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการให้โรงเรียนมารวมหรือโรงเรียนหลัก บริหารจัดการ ด้วยวิธีการที่ 
เหมาะสม จ้างเหมายานพาหนะรับส่งนักเรียนจากโรงเรียนมารวม 

       2) จัดสรรให้ผู้ปกครองที่รับส่งนักเรียนไปโรงเรียนหลัก 
2.3 กรณีจัดสรรยานพาหนะให้โรงเรียนหลักหรือกรณีที่โรงเรียนได้รับการบริจาค ยานพาหนะสำหรับ 

รับ-ส่ง นักเรียน 
      1) จัดสรรจักรยานสำหรบันักเรียนบ้านใกล้เพ่ือทดแทนค่าพาหนะ 

                 2) จัดสรรยานพาหนะ เช่น รถยนต์เรือ ให้โรงเรียนหลักเพ่ือใช้รับ – ส่งนักเรียน จัดสรรค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษายานพาหนะให้กับโรงเรียนหลักที่ได้รับการจัดสรร ยานพาหนะหรือ ได้รับบริจาค 
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2. การบริหารการเงิน พัสดุที่ดิน อาคารสถานที่และสินทรัพย์อ่ืน ๆ 
 การรวมโรงเรียนขนาดเล็กจะต้องมีแนวทางการบริหารจัดการ เงิน พัสดุและทรัพย์สินและกำหนด

บทบาท หน้าที่ของโรงเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี ้
1. แนวทางการบริหารการเงิน พัสดุและทรัพย์สิน ประกอบด้วย  
    1.1 การบริหารการเงินและงบประมาณ 
         1) โรงเรียนมารวม จัดทำข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูบุคลากรที่ไปปฏิบัติงาน ในโรงเรียนหลัก

รายงานสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา เพื ่อตรวจสอบและรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐานทราบต่อไป 

        2) โรงเรียนมารวมร่วมกับโรงเรียนหลัก ตรวจสอบและจัดทำบัญชีทรัพย์สิน งบประมาณ      
หนี้สิทธิและการผูกพันทั้งหมดตามระเบียบของทางราชการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

       3) เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ให้จัดไปตามตัวนักเรียน โดยโอนเข้าบัญชี โรงเรียน หลักหรือ 
โรงเรียนอ่ืนที่นักเรียนไปเรียนรวม 
                  4) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้โรงเรียน สิทธิหนี้และ การ ผูกพันให้โอน     
ให้โรงเรียนหลัก 
                  5) เงินงบประมาณจากส่วนราชการอ่ืน เช่น งบประมาณโครงการอาหารเสริม (นม) โครงการ
อาหารกลางวัน ให้แจ้งส่วนราชการเจ้าของงบประมาณทราบเพื่อดำเนินการรตาม กฎหมาย ระเบียบ ของ
ส่วนราชการนั้นต่อไป 

        6) เงินที่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดินให้ดำเนินการนําส่งโดยเร็ว  
     1.2 การบริหารการพัสดุ 

                     1) วัสดุครุภณัฑ์โอนให้โรงเรียนหลัก หรือจําหน่ายตามสภาพของวัสดุครุภัณฑ์  
                     2) ที่ดิน 
                        (1) กรณีโรงเรียนมารวมได้รับอนุญาตใช้ที่ดินของส่วนราชการหรือ หน่วยงานอื่น เช่น 
กรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช   สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หรือวัด ให้ตรวจสอบการถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ ครอบครอง รวมทั้ง
เอกสารสิทธิ์รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อประสานงานกับส่วนราชการ / หน่วยงานเจ้าของที่ดิน 
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะของส่วนราชการ/หน่วยงานเจ้าของ ที่ดินนั้น ๆ 

(2) กรณีโรงเรียนมารวมได้รับบริจาคที่ดิน ให้ตรวจสอบสภาพการถือกรรมสิทธิ์เอกสารสิทธิ์ 
รายงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรณีโอน ให้โอนให้โรงเรียนหลัก กรณีจําหน่าย ต้องผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการ ว่าด้วย การบริหารจัดการและ
ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็น นิติบุคคลในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 

(3) กรณีขอใช้ที่ราชพัสดุ 
                         โรงเรียนมารวมตรวจสอบสิทธิครอบครองหรือสิทธิการใช้เอกสารสำคัญ การขอใช้การ
อนุญาต แล้วรายงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบและปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ทั้งกรณี
ขอใช้ประโยชน์และไม่ขอใช้ประโยชน์ 
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          (4) ทรัพย์สินอื่น ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยโอนให้โรงเรียนหลัก 

          (5)  เอกสารสำคัญ ให้โอนให้โรงเรียนหลัก 
         ทั้งนี้ เมื่อมีการรวมหรือเลิกโรงเรียนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการให้โรงเรียน  

มารวมและโรงเรียนหลักตรวจสอบทรัพย์สินและชําระบัญชีตลอดจนโอนหรือจําหน่ายให้ เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
2. การกำหนดบทบาท หน้าที ่ของโรงเรียน สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา และ สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
    2.1 ระดับโรงเรียน 
         ในระยะเริ่มแรกก่อนมีการประกาศรวมโรงเรียน ให้โรงเรียนมารวมนําวัสดุ ครุภัณฑ์ มาใช้

ประโยชน์ร่วมกันที่โรงเรียนหลัก และดำเนินการดังนี้ 
        ขั้นที่ 1 การเตรียมการให้โรงเรียนมารวมกับโรงเรียนหลัก ทำบัญชีทรัพย์สิน อาคาร สถานที่

ทั้งหมด ทั้งมีมูลค่าทางบัญชีหรือไม่มีมูลค่าทางบัญชีที่ยังคงสภาพการใช้งานอยู่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

       ขั้นที่ 2 การส่งมอบ ให้ส่งมอบบัญชีทรัพย์สินให้โรงเรียนหลักโดยเร็ว นับแต่วันที่มี ประกาศ   
การรวมโรงเรียนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 และ
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 108/2547 ลงวันที่ 9 มกราคม 2547 เรื ่อง มอบ
อำนาจการมอบโอนพัสดุ 

      ขั้นที่ 3  การดำเนินการหลังการส่งมอบ 
     1) ให้โรงเรียนที่ได้รับโอนตรวจนับและจัดทาทะเบียนพัสดุเพื่อจัดหมวดหมู่พร้อม  

ทั้งออกหมายเลขครุภัณฑ์ 
     2) กรณีการเงิน งบประมาณ ให้นําฝากธนาคารและลงบัญชีให้เป็นปัจจุบัน  
2.2 ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                1) แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการเงิน พัสดุในการรวม โรงเรียน 
                           2) สนบัสนุน กำกับ ติดตาม 
                           3) การดําเนินงาน และรายงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                    2.3 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     1) เสนอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กพฐ.) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ  
การตรวจสอบทรัพย์สินและชําระบัญชีรวมทั้งการโอนหรือจําหน่ายทรัพย์สิน ที่ยังคงเหลืออยู่ในกรณีที่มีการ
ประกาศ ยุบรวม เลิก โรงเรียนตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหาร จัดการและ 
ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่ การศึกษา พ.ศ. 2546 

2) สนับสนุน กำกับ ติดตามการดําเนินงาน และรายงานสำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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แบบฟอร์มคาํขอเรียนรวม 
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แบบ ร.1 

แบบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
1. ชื่อสถานศึกษา.............................................. อำเภอ............................... จังหวัด........................ 
    สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.............................................................................................. 
2. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา   
 2.1 สถานศึกษาได้รับประกาศจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ..................................... 
 2.2 ในปีการศึกษา.....................(ปัจจุบันและย้อนหลัง 3 ปี) สถานศึกษามีจำนวนนักเรียนและจัด
ห้องเรียนดังนี้ 

ระดับชั้น 

แนวโน้มที่ผ่านมา 

ปีการศึกษา ......... ปีการศึกษา ............ ปีการศึกษา ............ ปีการศึกษา ............ 

จำนวน
ห้อง 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้อง 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้อง 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้อง 

จำนวน
นักเรียน 

อนุบาล 1         
อนุบาล 2         

อนุบาล 3         

ป.1         

ป.2         

ป.3         

ป.4         

ป.5         

ป.6         

ม.1         

ม.2         

ม.3         

ม.4         

ม.5         

ม.6         

รวมทั้งสิ้น         
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3. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร (กรณีที่เป็นสถานศึกษาสาขา เสนอจัดตั้งใหม่) ปัจจุบันสถานศึกษามีครู พนักงาน

ราชการ ครูอัตราจ้าง และลูกจ้าง ดังนี้ 

3.1 ข้าราชการครูและพนักงานราชการ จำนวน............................คน แยกเป็น 

3.1.1 ข้าราชการครู..........................คน 

3.1.2 พนักงานราชการ....................คน 

3.2 ครูอัตราจ้าง จำนวน....................คน แยกเป็น 

3.2.1 อัตราจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ จำนวน...................คน 

3.2.2 อัตราจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 

จำนวน .......................คน ลูกจ้าง จำนวน...............คน แยกเป็น 

3.2.2.1 ลูกจ้างประจำ  จำนวน.........................คน 

3.2.2.2 ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ จำนวน...................คน 

3.2.2.3 ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ จำนวน............คน 

3.3  จำนวนข้าราชการครูพนกงานราชการั และอัตราจ้างที่มีวุฒิ/วิชาเอก-โท 

3.3.1 วุฒิการศึกษา 

 

ที ่ วุฒิการศึกษา 

ข้าราชการครูและ

พนักงานราชการ 

(จำนวน) 

อัตราจ้าง  

(จำนวน) 
รวม 

1     

2     

3     

4     

รวมทั้งสิ้น    
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3.3.2 วิชาเอก - โท 
 

ที ่ วิชาเอก-โท 

ข้าราชการครูและพนักงาน
ราชการ 

อัตราจ้าง 
รวม

ทั้งสิ้น วิชาเอก 
(จำนวน) 

วิชาโท 
(จำนวน) 

รวม 
วิชาเอก 
(จำนวน) 

วิชาโท 
(จำนวน) 

รวม 

1 ภาษาไทย        
2 คณิตศาสตร์        
3 วิทยาศาสตร์ทั่วไป        
4 เคมี        
5 ชีววิทยา        
6 ฟิสิกส์        
7 สังคมศึกษา        
8 สุขศึกษา        
9 ศิลปะ        
10 พาณิชยกรรม        
11 คหกรรม (ผ้า 

อาหาร คหกรรม
ศึกษาทั่วไป) 

       

12 ภาษาอังกฤษ        
13 ภาษาฝรั่งเศส        
14 ภาษาญี่ปุ่น        
15 ภาษาเยอรมัน        
16 ภาษาจีน        
17 คอมพิวเตอร์        
18 พลศึกษา        
19         
20         
21         
22         
23         
24         

รวมทั้งสิ้น        
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4. อาคารเรียน อาคารประกอบ 
 

อาคารเรียน อาคารประกอบ การใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ 
อาคารเรียน 
1. อาคารเรียนแบบ........................จำนวน................หลัง 
   สร้างปี พ.ศ. ............................. 
2. อาคารเรียนแบบ........................จำนวน................หลัง 
   สร้างปี พ.ศ. ............................. 
3. อาคารเรียนแบบ........................จำนวน................หลัง 
   สร้างปี พ.ศ. ............................. 
อาคารประกอบ 
1. อาคารฝึกงานแบบ......................จำนวน...............หลัง 
   สร้างปี พ.ศ. ............................. 
2. อาคารเรียนฝึกงานแบบ..............จำนวน...............หลัง 
   สร้างปี พ.ศ. ............................. 
   สภาพอาคาร ............................ 
3. ส้วมแบบ.....................................จำนวน...............หลัง 
   สร้างปี พ.ศ. ............................. 
3. ส้วมแบบ.....................................จำนวน...............หลัง 
   สร้างปี พ.ศ. ............................. 
   สภาพอาคาร ............................ 
 

ใช้เป็นห้องเรียนวิชาสามัญ รวม................ห้อง 
ใช้เป็นห้องผู้บริหารและห้องพักครู รวม......ห้อง 
ใช้เป็นห้องเรียนภาคปฏิบัติ รวม .................ห้อง 
ใช้เป็นห้องบริการ 
   - ห้องสมุด  รวม................ห้อง 
   - ห้องโสตทัศนปกรณ์   รวม................ห้อง 
   - ห้องธุรการ  รวม................ห้อง 
   - ห้องแนะแนว  รวม................ห้อง 
   - ห้องอ่ืนๆ (ระบุ)  รวม...........ห้อง..........หลัง 
สภาพอาคาร 
........................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
................................................................... 

 
หมายเหตุ  นอกเหนือจากนี้ โปรดระบุ 
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5. แผนที่แสดงเขตบริการ ให้แสดงรายละเอียดดังนี้ 

5.1 ตำบลแสดงที่ตั้งหมู่บ้าน และตำบลที่มีนักเรียนเดินทางมาเรียน 
5.2 ระบจุำนวนนักเรียนที่มาจากตำบลต่าง ๆ ไว้ในเขตพ้ืนที่ของตำบลนั้น ๆ 
5.3 แสดงจุดที่ตั้งของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่ในรัศมี  

10 กิโลเมตร 
5.4 แสดงเส้นทางคมนาคมต่าง ๆ ที ่ถึงสถานศึกษา โดยระบุระยะทางจากจุดสำคัญ ๆ ตาม 

เส้นทางคมนาคมนั้น ๆ ถึงสถานศึกษาด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.  การเดินทางของนักเรียนที่จะไปเรียนรวมกัน (เส้นทางคมนาคมสะดวกหรือไม่เดินทางโดยพาหนะสะดวก 
หรือมีความยากลำบากในการเดินทางอย่างไร และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…
……………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
7. ข้อมูลอื่นๆ ที่จะนำเสนอประกอบการพิจารณา 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…
……………………………………………………………………………………………………………………………………........................
........................................................................................................................ ....................................................                                                  
 
                                                                   ลงชื่อ............................................... 
                                                                         (……………………………….………) 
                                                         ตำแหน่งผูอ้ำนวยการโรงเรียน………………………….. 
                                                                   วันที.่...............เดือน.................พ.ศ.. ........ 
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แบบ ร.2 

 
แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการควบรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
_____________________ 

1. ชื่อสถานศึกษา................................อำเภอ..............................จังหวัด................................... 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.......................................................................................   
รวมกับ    
ชื่อสถานศึกษา…............................อำเภอ.............................จังหวัด................................... 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา .....................................................................................  

2. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ ................ เดือน....................... พ.ศ. ................... 
เวลา...................................................... ณ........................................................... ...............  
ผู้เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งสิ้น.............................. คน ประกอบด้วย 
2.1 ........................................................................ จำนวน............................... คน 
2.2 ........................................................................ จำนวน............................... คน 
2.3 ........................................................................ จำนวน............................... คน 
2.4 ........................................................................ จำนวน............................... คน 
2.5 ........................................................................ จำนวน............................... คน 

3. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น เป็นดังนี้ 
................................................................................ ...................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................  
........................................................................................................................  
 
                                                                   ลงชื่อ................................................... 

 (……………………………..………………) 
                                                         ตำแหน่ง ผูอํ้านวยการโรงเรียน………………………………….. 
                                                                     วันที่.................เดือน.................พ.ศ. ........ 
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แบบ ร. 3 
แบบแผนการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(กรณีจัดเป็นชั้นหรือช่วงช้ัน) 
ชื่อสถานศึกษา........................................................หมู่............ตำบล.....................อำเภอ............................. 
                 จังหวัด.......................................สพท. .................................................................................. 

รวมกับ 
ชื่อสถานศึกษา..............................................หมู่.....................ตำบล.....................อำเภอ............................. 
                  จังหวัด.................................................สพท. ................................................................... 

1. หลักการและเหตุผล 
............................................................................................................................. ......................................  
................................................................................................................................................................. ..  

2. วัตถุประสงค์ 
............................................................................................................... ....................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 

3. ข้อมูลพื้นฐาน 
3.1 ระยะทางระหว่างสถานศึกษาที่จะได้เรียนรวม........................ กิโลเมตร 
3.2  พ้ืนที่ของสถานศึกษา..................... ไร่................... ตารางวา 
3.3 การได้มาหรือการใช้ประโยชน์ของที่ดิน (กรรมสิทธิ์ที่ดิน)................................ 
3.4 จำนวนชั้นเรียนที่เปิดสอน       ( ) อนุบาล 1-2  
          ( ) ประถมศึกษาปีที่ 1-4 
          ( ) ประถมศึกษาปีที่ 1-6 
          ( ) มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
          ( ) มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
          ( ) อ่ืน ๆ ระบุ................................................ 
3.5 จำนวนนักเรียนปัจจุบัน (รายชั้น).....................................................................   
3.6 จำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่เข้าเรียนในสถานศึกษาอ่ืน ๆ ...................... 
3.7 การเดินทางไปเรียนของนักเรียน.......................................................................  

4. วิธีการดําเนินงาน 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



คู่มือแนวทางการดำเนินการ รวมหรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร    
33 

 

 
 

5. งบประมาณ 
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าพาหนะในการเดินทางไปไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้าน

จอมทองของนักเรียน คนละ 15 บาท/วัน 
6. การติดตามประเมินผล 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และครู ประเมินผลร่วมกัน 
7. บุคลากรของสถานศึกษา 

ตำแหน่ง................................................ จำนวน .............................................อัตรา 
ตำแหน่ง.................................................จำนวน ..............................................อัตรา 
ตำแหน่ง............... ..............................  จำนวน .............................................อัตรา 

8. การดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากร การบริหารจัดการด้านบุคลากร 
............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................. ...................................... 
9. การบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
............................................................................................................................. ......................... 
......................................................................................................... ............................................. 
 
10. การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานทีเกี่ยวข้อง 
............................................................................................................................. ................ 
............................................................................................................................................. ... 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. .................................................................................................... .................................. 
2. ............................................................................................................................. ................... 
3. ............................................................................................................ ................................... 
 

 
                                                                     ลงชื่อ............................................... 
                                                                          (..............................................) 
                                                       ตำแหน่ง  ผูอํ้านวยการโรงเรียน............................................... 
                                                                   วันที่  .........  เดือนเ .......................... พ.ศ. .......... 
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แบบ ร.4 
 

 
  
  

                         
ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา............................................................... 

เรื่อง   การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
--------------------------------- 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง  รวมหรือเลิก
สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ. 2550  ประกอบกับมติที ่ประช ุมคณะกรรมการเขตพื ้นที ่การศึกษา
.........................................................ในคราวประชุมครั้งที่..............................เมื่อวันที่ ....................................  
...............................................................ให้รวมสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   จำนวน..............................โรง   ดังนี้ 
 1.โรงเรียน...................................................ตำบล/แขวง....................................................... ............. 
อำเภอ................................................จังหวัด................................................ ...........นำนกัเรยีนไปเรยีนรวมกับ 
โรงเรียน............................................ตำบล/แขวง...........................................อำเภอ................ ....................... 
จังหวัด...............................................โดย  โรงเรียน..... .........................................................เปน็โรงเรยีนหลกั 
เรียนรวม  (ระบุรูปแบบการเรียนรวม).................................................ตั้งแต่ภาคเรียนที่................/........ ......... 
สำหรับที่ดินสิ่งก่อสร้าง   ทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ  ครุภัณฑ์  เอกสารและหลักฐานสำคัญทางราชการทุกประเภท
ให้อยู่ในความดูแลของโรงเรียน.....................................................ตำบล/แขวง................................... ............... 
อำเภอ....................................................จังหวัด...........................................................  

2. โรงเรียน..................................................ตำบล/แขวง.......................................................... ........... 
อำเภอ.......................................................จังหวัด.................................................... .นำนักเรียนไปเรียนรวมกับ 
โรงเรียน......................................................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ.............. ....................... 
จังหวัด........................................................โดย โรงเรียน....... ...............................................เปน็โรงเรยีนหลกั 
เรียนรวม (ระบุรูปแบบการเรียนรวม).............................................ตั้งแต่ภาคเรียนที่..................../................  
สำหรับที่ดินสิ่งก่อสร้าง  ทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ  ครุภัณฑ์  เอกสารและหลักฐานสำคัญทางราชการทุกประเภท
ให้อยู่ในความดูแลของโรงเรียน...........................................ตำบล/แขวง............................................................ 
อำเภอ......................................................จังหวัด..........................................  
 ประกาศ  ณ  วันที่ ................................ เดือน ....................................................พ.ศ. ..................... 
 

(...............................................................) 
ผู้อำนวยการสำนักงานนเขตพ้ืนที่การศึกษา............................................เขต....................... 
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แบบฟอร์มการขอเบิก  

ค่าพาหนะนำนักเรียนไปเรียนรวม 
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แบบฟอร์มรายงานข้อมูลพื้นฐานของเด็กนักเรียนมาเรียนรวม/เลิก 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา......................................... 
ชื่อโรงเรียนมารวม/เลิก .......................................................................รหัส (10 หลัก) ............................ 

 

ลำดับ 
เลขประจำตัว

ประชาชน 
ชื่อ – สกุลนักเรียน ชั้น 

ระยะทางจาก
โรงเรียนมาเรียน

รวม 
ถึงโรงเรียนหลัก

(กิโลเมตร) 

ลักษณะ
ของการ
เดินทาง 

หมายเหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 

                                                       (ลงชื่อ) ................................................................ 
                (.......................................................) 
                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียน ...............................................  
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การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนในการเลิกสถานศึกษา  
2. เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษา 
3. เพ่ือจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  

ขั้นตอนการดําเนินงานการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550     

ไดก้ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเลิกสถานศึกษา โดยมีขั้นตอนและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถานศึกษาใดไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน หรือมีจำนวนนักเรียนลดลงจนไม่สามารถ 

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาได้ ให้ดำเนินการเพ่ือเลิกสถานศึกษา ดังนี้ 
1.  จัดเตรียม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ 
    1.1 ที่ตั้งและเขตบริการ สภาพภูมิศาสตร์ เส้นทางคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม ของชุมชน  
    1.2 ที่ดิน อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้  
    1.3 จำนวนนักเรียนปัจจุบนั ย้อนหลัง 5 ปี อนาคต 5 ปี  
    1.4 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา เกณฑ์อัตรากําลังครู  
    1.5 ข้อมูลคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 

                   1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
                   2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. 
                   3) ผลการประเมินภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (18 มาตรฐาน)  
              1.6 ข้อมูลที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ 
              ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 

2. ขอความเห็นชอบการเลิกสถานศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในเดือน
สิงหาคม 

3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง และ ชุมชน 
โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ ภายในเดือนตุลาคม 

4. รายงานสรุปการดำเนินการตามข้อ 3 ต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อมทั้งส่งเอกสารภายใน 
15 วัน ดังนี้ 
              4.1 แบบคําขอเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
              4.2 แบบกรอกข้อมูลพื้นฐาน  
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   4.3 ข้อสรุปการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน  
   4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

             4.5 ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ 
         5.  กรณีท่ีคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา มีมติให้เลิกสถานศึกษา สถานศึกษาต้อง 
             5.1 แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันเปิดภาคเรียนแรก
ของปีการศึกษาถัดไป 
             5.2 จัดเตรียมส่งมอบบรรดาเอกสารสำคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภทให้โอนไปอยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของสถานศึกษาอื่นตามที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากำหนด  ให้แล้วเสร็จภายใน 
30 วัน หลังจากเลิกสถานศึกษา 
            5.3 จัดเตรียมส่งมอบทรัพย์สินและจัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินและชําระบัญชี รวมถึงการ
ดำเนินการโอนหรือจําหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ของสถานศึกษา เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ดำเนินการต่อไป ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากเลิกสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
1.  การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลิกสถานศึกษา 

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับแนวทางตามที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 3 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้เป็น
แนวทางการดําเนินงานและประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 
           2. ร่วมกับสถานศึกษา จัดทำแผนเพิ ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม โดย
ดำเนินการ ดังนี้ 
              2.1 ดำเนินการเลิกสถานศึกษาที่ไม่มีนักเรียน 
               2.2 สถานศึกษาที่มีขนาดเล็ก / เล็กมาก ที่มีแนวโน้มจำนวนนักเรียนลดลง ให้จัดทำแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจัดทำแผนเลิกสถานศึกษาตามข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทุกปี 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชนของสถานศึกษา
ที่มีการขอเลิกสถานศึกษา 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลก่อนนําเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาขอความเห็นชอบเลิกสถานศึกษาต่อคณะกรรมการเขตพื ้นที่ 

การศึกษาภายในเดือนธันวาคม 
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งมติประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ สถานศึกษา

ทราบ ภายใน 15 วัน 
7. ผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศเลิกสถานศึกษาตามมติของคณะกรรมการเขต

พ้ืนที่การศึกษา 
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8. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินและชําระบัญชี รวมถึงการดำเนินการ

โอนหรือจําหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ของสถานศึกษา 
9. โอนการดูแลรับผิดชอบบรรดาเอกสารสำคัญของสถานศึกษาที ่ถ ูกเล ิกทุกประเภทไปยัง 

สถานศึกษาอ่ืนที่เหมาะสม 
10. ประสานงานกับคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา

ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร 
11.ดำเนินการจัดให้นักเรียนของสถานศึกษาที่ถูกเลิก ได้เข้าเรียนทุกคน 
12. รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ ภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจาก

ประกาศ 
13. กรณีสถานศึกษาไม่มีนักเรียนหรือบุคลากรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ    

ทุกขั้นตอน  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
1. รับทราบประกาศเลิกสถานศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. นําเสนอการเลิกสถานศึกษาในกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานําเสนอ ตามข้อ 13 แห่ง

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 และแจ้งผล
การพิจารณาให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 

3. ประสานการปรับข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาในส่วนกลาง 
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แผนภูมิขั้นตอนการเลิกสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานศึกษาจัดเตรยีม  ศึกษา  วิเคราะห์ ข้อมลู

พื้นฐาน 1.1 -1.6  

(ภายในเดือนกรกฎาคม ) 

สพท.ร่วมกับสถานศึกษาจัดทำแผน 

เพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษา  

(ภายในเดือนกรกฎาคม  ) 

ขอความเห็นชอบจากคณะ 

กรรมการสถานศึกษาช้ันพื้นฐาน 

ขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

สพท.ร่วมรับฟังความคิดเห็น 

และให้ข้อเสนอแนะ 

รายงานผลสรุปการดำเนินงาน 

ต่อ สพท. (แบบ ล.1 - ล4) 

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง 

ข้อมูล 

สพท.เสนอความเห็นชอบ 

กพท. (ภายในเดือนธันวาคม) 

สพท.แจ้งมติที่ประชุม ภายใน 15 วัน  

สพท.ประกาศเลิกสถานศึกษา 

        สพท.ดำเนินการ 

        - ตรวจสอบทรัพย์สิน 

        - โอนเอกสาร ทรัพย์สิน 

        - ประสาน อ.ก.ค.ศ. 

        - จัดที่เรียนให้นักเรียนทุกคน 

        -รายงาน สพฐ. 

      กรณี กพท.เห็นชอบ 

      สถานศึกษาต้องดำเนินการ 

      - แจ้งผู้ปกครองล่วงหน้า 1 ปี 

      - เตรียมส่งมอบเอกสาร 

      - จัดเตรียมส่งมอบทรัพยส์ิน 

       สพฐ. 

   -  กำหนดนโยบาย 

   - สนับสนุนการบริหารจัดการ 

   - สนับสนุนงบประมาณ 
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แบบฟอร์ม 

คําขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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แบบ ล. 1 

คำขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่อสถานศึกษา...............................................สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา............................................... 

ด้วย  (สถานศึกษา)............................................  สังกัด....................................................... 

ได้จัดตั้งขึ้น ตั้งแต.่.......................................................เป็นเวลา....................ปี ปัจจุบันจัดการศึกษาระดับ 

............................................มีจำนวนนักเรียนรวม......................คน จำนวนคร.ู.............................คน 

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และที่ประชุมการรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครอง 

และชุมชน ให้ความเห็นชอบในการเลิกสถานศึกษาตั้งแต่................................................................. ........... 

ด้วยเหตุผลสำคัญคือ 

1.  ................................................................................................ ......................... 

2. ......................................................................................... ................................. 

3. .........................................................................................................................  

โดยนักเรียนมีความประสงค์จะไปเข้าเรียนสถานศึกษาอ่ืน ดังนี้ 

1. โรงเรียน .....................................................................จำนวน....................คน  

2. โรงเรียน .....................................................................จำนวน........... .........คน 

3. โรงเรียน .....................................................................จำนวน....................คน  

 

 

 

 

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

(................................................) 

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน................................. 

วันที่................เดือน..........................พ.ศ. .............. 

 

 

 

 

หมายเหตุ กรณีสถานศึกษาไม่มีนักเรียนหรือบุคลากร ให้ สพท.เป็นผู้ดำเนินการทุกขั้นตอน 
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แบบ ล. 2 

แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 

ชื่อสถานศึกษา.............................................สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา............................................เขต............. 

ตั้งที่หมู่บ้าน..............................หมู่ที.่...........ตำบล......................อำเภอ......................จังหวัด................................. 

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

โทร....................................................โทรสาร.....................................มือถือ............................................................ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ที่ตั้งและเขตบริการ 
1.1 แผนผังแสดงบริเวณสถานศึกษาและที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ 
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1.2 แผนที่แสดงเขตบริการ ให้แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

1.2.1 ตำบลแสดงที่ตั้งหมู่บ้านทุกหมู่บ้านและทุกตำบลที่มีนักเรียนเดินทางมาเรียน 

1.2.2 แสดงจุดที่ตั้งของสถานศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับทุกสถานศึกษา ทุกสังกัด 

ที่อยู่ใกล้เคียงหรือสถานศึกษาที่นักเรียนสามารถไปเรียนได้สะดวก 

1.2.3 แสดงเส้นทางคมนาคมต่างๆ ที่ถึงสถานศึกษา โดยระบุระยะทางจากจุดสำคัญๆ 

ตามเส้นทางคมนาคมนั้น ๆ ถึงสถานศึกษาด้วย 
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1.3 ข้อมูลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอ่ืนที่เปิดสอนการศึกษาภาคบังคับทุกสังกัด 

สถานศึกษาใกล้เคียงหรือสถานศึกษาที่นักเรียนสามารถไปเรียนได้สะดวก 

ที ่ สถานศึกษา สังกัด ตำบล อำเภอ ระยะห่าง 
ช่วงชั้นที่ 

เปิดสอน 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

1.4 สภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมของชุมชน 

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

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

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

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

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

 2. ที่ดิน อาคารเรียน และอาคารประกอบ วัสดุ ครุภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ 
     2.1 ที่ดิน 

    2.1.1 จำนวน ......................................ไร่..........................งาน................................ตารางวา 

     2.1.2 ลักษณะ 

    (    ) ที่ลุ่ม 

    (    ) เนินเขา 

    (    ) ที่ราบ  น้ำไม่ท่วม 

    (    ) อื่น ๆ 

(บรรยาย)...................................................................................................  

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

..................................................................................................................  
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2.1.3 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย 
 ( ) เอกชน 
 ( ) สาธารณประโยชน์ 
 ( ) เขตปฏิรูปที่ดิน/ที่ป่าสงวนแห่งชาติได้รับอนุญาตแล้ว 
 ( ) ที่ราชพัสดุถือครองโดยหน่วยงาน 
          (ระบุชื่อและต้นสังกัด).......................................................................... 
 ( ) อ่ืน ๆ ................................................................................................. 
 2.1.4 ผู้มอบโอนที่ดิน 
 ( ) เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
 ( ) บุคคลอื่น ๆ 
          (ระบุ).................................................................................................  

2.1.5 หลักฐานที่ดินท่ีแนบมาพรอ้มนี้ 
 

(ระบุชื่อ)......................................................................................................  
................................................................................................................ ... 
...................................................................................................................  
...................................................................................................................  

2.2 อาคารเรียน และอาคารประกอบ   
 2.2.1   อาคารเรียน................................................. หลัง ดังนี้  
 1) อาคารเรียนแบบ......................................... จำนวน.......................หลัง  
  วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ตึก ไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้วัสดุท้องถิ่น เช่น โครง 
  ไม้ไผ่มุงแฝก ฯลฯ ระบุ)........................................................................... 
  สภาพ (พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม หมดสภาพ ระบุ)................................. 
  สร้างเสร็จปี พ.ศ. ........................ สามารถใช้งานได้อีกประมาณ............ปี 
 2) อาคารเรียนแบบ......................................... จำนวน.........................หลัง 
 วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ตึก ไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้วัสดุท้องถิ่น เช่น โครง 
 ไม้ไผ่มุงแฝก ฯลฯ ระบุ)........................................................................  
 สภาพ (พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม หมดสภาพ ระบุ)................................. 
 สร้างเสร็จปี พ.ศ. ........................ สามารถใช้งานได้อีกประมาณ............ปี 
 3) อาคารเรียนแบบ......................................... จำนวน..........................หลัง 
 วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ตึก ไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้วัสดุท้องถิ่น เช่น โครง 
 ไม้ไผ่มุงแฝก ฯลฯ ระบุ)................................................................ ...........
  สภาพ (พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม หมดสภาพ ระบุ)................................. 
 สร้างเสร็จปี พ.ศ. .........................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ............ปี 
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 4) อาคารเรียนแบบ.........................................จำนวน................... .........หลัง
  วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ตึก ไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้วัสดุท้องถิ่น เช่น โครง 
 ไม้ไผ่มุงแฝก ฯลฯ ระบุ)........................................................................... 
 สภาพ (พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม หมดสภาพ ระบุ)................................. 
 สร้างเสร็จปี พ.ศ. ........................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ............ปี 
 2.2.2  อาคารประกอบ ประกอบด้วยอาคารประกอบประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
 1) อาคารอเนกประสงค์จำนวน....................................หลัง ดังนี้  
  1.1) อาคารอเนกประสงค์แบบ....................รวมพ้ืนที่ในอาคาร...........ม2

   วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ).................................................. 
   สภาพ (พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม(ระบุ)......................................... 
   สร้างเสร็จปี พ.ศ. ...............สามารถใช้งานได้อีกประมาณ............ปี 
  1.2) อาคารอเนกประสงค์แบบ....................รวมพ้ืนที่ในอาคาร...........ม2

   วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง(ระบุ)..................................................... 
   สภาพ (พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม ระบุ)......................................... 
   สร้างเสร็จปี พ.ศ. ...............สามารถใช้งานได้อีกประมาณ............ปี 
 2.2.3 อาคารฝึกงาน จำนวน.....................................หลัง ดังนี้  
  1) อาคารฝึกงานแบบ.................................... รวมพ้ืนที่ในอาคาร...............ม2 
  วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ)......................................................... 
  สภาพ (พร้อมใช้งาน  ต้องซ่อมแซม ระบุ)................................................ 
  สร้างเสร็จปี พ.ศ. .................... สามารถใช้งานได้อีกประมาณ............ปี 
 2) อาคารฝึกงานแบบ.................................... รวมพ้ืนที่ในอาคาร...............ม2

  วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ)......................................................... 
  สภาพ (พร้อมใช้งาน  ต้องซ่อมแซม ระบุ)................................................ 
  สร้างเสร็จปี พ.ศ. ....................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ...............ปี 
 2.2.4 ส้วม จำนวน............................................. หลัง...........................................ที่ 
 1) ส้วมแบบ.....................................จำนวน....................หลัง..................ที่  
 วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ).............................................................
  สภาพ (พร้อมใช้งาน  ต้องซ่อมแซม ระบุ)................................................
  สร้างเสร็จปี พ.ศ. ....................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ...............ปี 
 2) ส้วมแบบ.....................................จำนวน....................หลัง.....................ที่  
 วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ)............................................................. 
 สภาพ (พร้อมใช้งาน  ต้องซ่อมแซม ระบุ)................................................ 
 สร้างเสร็จปี พ.ศ. ....................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ...............ปี 
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2.2.5   บ้านพัก    

1) บ้านพักครู จำนวน.................... หลัง ครูในบ้านพักปัจจุบัน...................คน 

- แบบ..............................จำนวน............................หลัง.................หน่วย 

วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ)........................................................... 

สภาพ (พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม ระบุ).............................................. 

สร้างเสร็จปี พ.ศ. ....................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ..............ปี 

- แบบ..............................จำนวน............................หลัง.................หน่วย 

วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ)....................................................... 

สภาพ (พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม ระบุ).............................................. 

สร้างเสร็จปี พ.ศ. ....................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ..............ปี 

2) บ้านพัก/หอพักนักเรียน จำนวน....... หลัง นักเรียนในหอพักปัจจุบัน....... 

- แบบ.............................จำนวน...........................หลัง.................หน่วย 

วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ).......................................................... 

สภาพ (พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม ระบุ)........................................... 

สร้างเสร็จปี พ.ศ. ..................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ..............ปี 

- แบบ.............................จำนวน...........................หลัง.................หน่วย 

วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ).................................................... 

สภาพ (พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม ระบุ)............................................. 

สร้างเสร็จปี พ.ศ. ..................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ..............ปี 

- แบบ.............................จำนวน...........................หลัง..............หนว่ย 

วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ).......................................................... 

สภาพ (พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม ระบุ)............................................. 

สร้างเสร็จปี พ.ศ. ..................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ..............ปี 

3) บ้านพักลูกจ้าง จำนวน...............หลัง ลูกจ้างในบ้านพักปัจจุบัน............ 

- แบบ.............................จำนวน...........................หลัง.................หน่วย 

วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ).................................................... 

สภาพ (พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม ระบุ)............................................. 

สร้างเสร็จปี พ.ศ. ..................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ..............ปี 

- แบบ.............................จำนวน...........................หลัง................หนว่ย 

วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ).......................................................... 

สภาพ (พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม ระบุ)............................................. 

สร้างเสร็จปี พ.ศ. .................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ..............ปี 
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2.2.6 อ่ืน ๆ ระบุ 

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

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

2.3 วัสดุ ครุภัณฑ์ 

2.3.1 วัสดุตามบัญชีวัสดุ ดังนี้ 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

..........................................………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………….........................................……………………………………………………………………………………………………………… 

2.3.2 ดรุภัณฑ์ตามทะเบียนดรุภัณฑ์ ดังนี้ 

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

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

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

2.4 แหล่งเรียนรู้ 

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

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

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

 

3. จำนวนนักเรียนปัจจุบัน ย้อนหลัง 5 ปี อนาคต 5 ปี 

3.1 นักเรียนและชั้นเรียน ปีการศึกษา..................มีรายละเอียดตามบัญชีจัดชั้นเรียน ดังนี้ 

3.2            

    

ชั้นเรียน 
จำนวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

     

     

     

     

     

     

รวม     

   



คู่มือแนวทางการดำเนินการ รวมหรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร    
51 

 

  

3.3 จำนวนนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี 

 

ปีที ่ ชั้นเรียน 
จำนวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1      

2      

3      

4      

5      

 รวม     

 3.4 คาดคะเนจำนวนนักเรียน 5 ปี ข้างหน้า จากหลักฐานทะเบียนราษฎร 

ปีที ่ ชั้นเรียน 
จำนวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1      

2      

3      

4      

5      

 รวม     

4. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา เกณฑ์อัตรากำลังครู 

4.1 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วุฒิ วิชาเอก ทำหน้าที่ หมายเหตุ 
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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(ถ้ามีๆ) 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

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

(................................................) 

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน................................. 

วันที่................เดือน..........................พ.ศ. ......... 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  กรณีสถานศึกษาไม่มีนักเรียนหรือบุคลากร ให้ สพท. เป็นผู้ดำเนินการทุกข้ันตอน 
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แบบ ล. 3 

แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน 

กรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ชื่อสถานศึกษา.........................................ตำบล.........................อำเภอ....................................... 

จังหวัด………………………………………………สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา............................................................. 

 

ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน...........................................มีมติเห็นชอบ 

ให้เลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในคราวประชุม ครั้งที.่............/..................เมื่อวันที่.................................. 

และดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและลงมติ ดังนี้ 

1. ผู้ปกครองนักเรียนในเขตบริการ...............................................ครอบครัว 

2. ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น.....................................คน (ครอบครัวละ 1 คน) 

2.1 เลิกสถานศึกษา ....................................................คน คดิเป็นร้อยละ .........................  

2.2 ไม่เลิก ...................................................................คน คดิเป็นร้อยละ .........................  

สรุปความคิดเห็น........................................................................................................... ........................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

หมายเหตุ กรณีสถานศึกษาไม่มีนักเรียนหรือบุคลากร ให้ สพท. เป็นผู้ดำเนินการทุกขั้นตอน 
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แบบ ล. 4 
 

ด้านหน้า 
 

 
เลขท่ี................ 

 
บัตรแสดงความคดิเห็น 

 
การเลิกสถานศึกษาโรงเรยีน.................................. 

 

 
ชื่อ-สกุล................................................................................  
สถานภาพ           ผู้ปกครอง      ชุมชน 
ความคิดเห็น        เลิก 
                       ไม่เลิก 
 

ลายมือชื่อ............................................ 
 

.........../................./.............. 

 
 
ด้านหลัง 

 
 

 
 
 

ตราโรงเรียน 
 

 
 
 
 

ลายมือชื่อ...............................................  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา................................................................... 

เรื่อง  การเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ    

พ.ศ. 2542   แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545   และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง       

รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2550   ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

................................................................... ...........ในคราวประชุมครั้งท่ี ..................................................เมื่อวันที่ 

...................................................................ให้เลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   จำนวน....................... ...โรง  ดังนี ้

  1. โรงเรียน.................................................ตำบล/แขวง..........................................................  

      อำเภอ...................................................จังหวัด.............................................................. ... 

2. โรงเรียน.................................................ตำบล/แขวง..........................................................  

      อำเภอ...................................................จังหวัด....................................................... .......... 

3. โรงเรียน.................................................ตำบล/แขวง..........................................................  

      อำเภอ...................................................จังหวัด................................................ ................. 

4. โรงเรียน.................................................ตำบล/แขวง..........................................................  

      อำเภอ...................................................จังหวัด......................................... ........................ 

5. โรงเรียน.................................................ตำบล/แขวง..........................................................  

      อำเภอ...................................................จังหวัด.................................. ............................... 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่ ......................................เดือน ..............................................พ.ศ. ...........  

 

 

 

(.............................................................) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.......................เขต............................. 
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บรรณานุกรม 

 
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560  เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ 

กระทรวงศึกษาธิการ.ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 134  ตอนพิเศษ 96 ง วันที่ 3  เมษายน 2560     

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการจัดตั้ง  รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2550. 

 ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 124  ตอนพิเศษ 6 ง วันที่ 16  มกราคม 2550, หน้า 31 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.(2550)  แนวทางการดำเนินงานตามระเบียบ 

กระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการจัดตั้ง  รวม  หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2550 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จำกัด 

    . (2554)  แนวทางการดำเนินงานรวมโรงเรียนขนาดเล็ก  เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาใน 

ทศวรรษที่สอง  พ.ศ. 2554 -2561.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรุงเทพฯ . 
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คณะทำงาน 

 

                                              ที่ปรึกษา 
 

นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ     ผอ.สพป.มุกดาหาร 

นางวรกัญญาพิไล   แกระหัน      รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร 

นายประภาส   ไชยมี      รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร 

นายพิเชษฐ  มหาวงศ์      รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร 

นายมนตรี   ลาดนาเลา     รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร 

นางสาวอมรรัตน์  กนกตระกูล     ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 

         ผู้จัดทำ 

นางสาวสุจิตรา   ไตรยวงค์    นักวิเคราะห์นโยยบายและแผนชำนาญการ 
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