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ค าน า 
 

                         ก าหนด                                               
             .ศ. 2550                                                               ด าเนิน    
                           ก าหนด 

เพ่ือให้การด าเนินงาน ขอรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จึงจัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงาน 
รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามระเบียบการทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิก
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
มีนาคม 2563 
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แนวทางการด าเนนิงานตาม 
ระเบียบกระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยการจดัตัง้ รวม หรอืเลกิ 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2550 
.......................... 

 

                                                                             
                            . 2550                   ค                                  
                                        ค         ผ    คับ                 ค                        
    ำ                                                            ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงได้จัดท าแนวทางการด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง 
รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  เพ่ือเป็นแนวทางให้สถานศึกษาขั้นพ้ืน คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา น าไปใช้เป็น
แนวปฏิบัติต่อไป  
 
       

แนวปฏบิตัใินการรวมสถานศกึษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูล จัดท าแผนการรวมสถานศึกษา และน าเสนอ

คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา โดย 
(1) สถานศึกษาใดที่อยู่ใกล้เคียงกันมีความเห็นควรรวมสถานศึกษา ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(1.1) จัดท าแผนการรวมสถานศึกษา 
(1.2) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
(1.3) เสนอแผนการรวมสถานศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใดมีความเห็นควรรวมสถานศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 

(2.1) จัดท าแผนการรวมสถานศึกษา 
(2.2) แจ้งสถานศึกษาที่จะรวมกัน 
(2.3) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
(2.4) เสนอแผนการรวมสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                             
1.    ค                                               ค   คิ        ผ    ค    

                          ำ                            ค         เขตพ้ืนที่การศึกษา        
2.                 ผ    ค                                                 

             ค                           
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  (ส า     
 ระเบยีบกระทรวงศึกษาธกิาร 

วา่ดว้ยการจัดตัง้ รวม หรอืเลกิสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2550 
                        

โดยที่เห็นเป็นการสมควรก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 ประกอบกับมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

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

ข้อ 2  ในระเบียบนี้ 
“การจัดตั้ง” หมายความว่า การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
“รวม” หมายความว่า การน านักเรียนในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใกล้กันตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป

มาเรียนรวมกัน โดยจัดเป็นชั้นหรือช่วงชั้น เพื่อให้การบริหารและจัดการศึกษา มีประสิทธิภาพเกิดผลดี
แก่ผู้เรียนทั้งในด้านสิทธิ โอกาส และคุณภาพการศึกษา 

“เลิก” หมายความว่า การเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

“สถานศึกษาพิเศษ” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษบางประการ ได้แก่ 

(1) สถานศึกษาที่เน้นการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
(2) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในเชิงทดลอง วิจัยและพัฒนา 
(3) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
(4) สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้เป็นสถานศึกษาตัวอย่างหรือต้นแบบส าหรับการจัด

การศึกษา 
(5) สถานศึกษาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรืออยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์

หรือจัดตั้งเพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ 
ข้อ 3  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

และให้มีอ านาจในการตีความ วินิจฉัย รวมทั้งออกประกาศ ค าสั่ง ข้อก าหนด และจัดท าค าชี้แจงให้
เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ 4  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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หมวดที ่1 
การจดัตัง้สถานศึกษา 
                        

ข้อ 5  ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาจัดตั้งสถานศึกษาใหม่ 
แนวปฏิบัติในการจัดตั้งสถานศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนการจัดตั้งสถานศึกษา และน าเสนอคณะกรรมการ

เขตพ้ืนที่การศึกษา โดย 
(1) สถานศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นในชุมชนใดต้องมีจ านวนนักเรียน ดังต่อไปนี้ 

(1.1) ระดับประถมศึกษา ต้องมีจ านวนนักเรียนในแต่ละรายอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า
คนมาเข้าเรียน ถ้ามีนักเรียนในแต่ละรายอายุไม่ถึงยี่สิบห้าคน แต่มากกว่าสิบคน ให้จัดตั้งเป็นสาขาของ
สถานศึกษาอ่ืน 

(1.2) ระดับมัธยมศึกษา ต้องมีจ านวนนักเรียนที่จะมาเข้าเรียนชั้นละไม่น้อยกว่าแปด
สิบคน ถ้ามีนักเรียนไม่ถึงชั้นละแปดสิบคน แต่มากกว่าสี่สิบคน ให้จัดตั้งเป็นสาขาของสถานศึกษาอ่ืน 

 (2) สถานที่ที่จะจัดตั้งสถานศึกษาต้องเป็นที่ดินที่มีหลักฐานอนุญาตให้ใช้ ตามประเภท
ของที่ดินอย่างถูกต้อง จ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าไร่ 

(3) สถานศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่จะต้องอยู่ห่างจากสถานศึกษาประเภทเดียวกัน ที่ตั้งอยู่
เดิมไม่น้อยกว่าหกกิโลเมตร ตามเส้นทางคมนาคม 

(4) ให้บุคคล นิติบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ยื่นค าร้องขอให้จัดตั้งสถานศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(5) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณากลั่นกรองค าร้องตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และน าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือในกรณีที่ทางราชการ
เห็นว่ามีความจ าเป็นต้องจัดตั้งสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุญาต 

ข้อ 6  ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุญาตการจัดตั้งสถานศึกษาตาม 
ค าร้องขอในข้อ 5 (4) 

เมื่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุญาตแล้วให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประกาศจัดตั้งสถานศึกษา และให้จัดระบบส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาสามารถพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ข้อ 7  ในท้องที่ที่เป็นชุมชนหนาแน่น หรือในท้องที่ที่มีความจ าเป็นพิเศษ หากไม่สามารถ
ด าเนินการจัดตั้งสถานศึกษาตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ ให้ขออนุมัติต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงงบประมาณ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของการจัดการศึกษา 

ข้อ 8  การจัดตั้งสถานศึกษาพิเศษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

 
 
 



คูม่ือแนวทางการด าเนินการ รวมหรอืเลิกสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 3 

 

5 
 

หมวดที ่2 
การรวมสถานศกึษา 
                         

ข้อ 9  ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณารวมสถานศึกษาตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป
เพ่ือให้สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแก่ผู้เรียน ทั้งในด้านสิทธิ
โอกาส และคุณภาพการศึกษา โดยจัดเป็นชั้นหรือช่วงชั้น 

แนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูล จัดท าแผนการรวมสถานศึกษา และ

น าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา โดย 
(1) สถานศึกษาใดที่อยู่ใกล้เคียงกันมีความเห็นควรรวมสถานศึกษา ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(1.1) จัดท าแผนการรวมสถานศึกษา 
(1.2) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
(1.3) เสนอแผนการรวมสถานศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใดมีความเห็นควรรวมสถานศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 

(2.1) จัดท าแผนการรวมสถานศึกษา 
(2.2) แจ้งสถานศึกษาที่จะรวมกัน 
(2.3) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
(2.4) เสนอแผนการรวมสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ข้อ 10  ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบการรวม

สถานศึกษา โดยให้มีผลก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
เมื่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประกาศรวมสถานศึกษา และให้จัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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หมวดที ่3 
การเลิกสถานศึกษา 
                         

ข้อ 11  ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเลิกสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษา
นั้นมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

    (1) ไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน 
(2) จ านวนนักเรียนลดลง จนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษาได้ 
แนวปฏบิตัใินการเลกิสถานศกึษา 

(1) ให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน แล้วให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณา 

(2) ให้สถานศึกษา แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ก่อนวันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษาถัดไป 

(3) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศเลิกสถานศึกษาและจัดให้มีการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและช าระบัญชี รวมถึงการด าเนินการโอนหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ของ
สถานศึกษา 

(4) บรรดาเอกสารส าคัญของสถานศึกษาท่ีถูกเลิกทุกประเภท ให้โอนไปอยู่ใน ความ
ดูแลรับผิดชอบของสถานศึกษาอ่ืนตามที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 

(5) การด าเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(6) การเลิกสถานศึกษาโดยปกติควรเลิกปีละหนึ่งชั้นเรียน เริ่มตั้งแต่ชั้นต้นของ
สถานศึกษาเว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็นเป็นพิเศษอาจเลิกปีละเกินกว่าหนึ่งชั้นเรียน หรืออาจเลิกพร้อม
กันทุกชั้น 

(7) เมื่อเลิกสถานศึกษาจะต้องจัดให้นักเรียนในสถานศึกษาที่ถูกเลิกได้เข้าเรียนทุกคน 
ข้อ 12  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานการจัดตั้ง รวม และเลิกสถานศึกษา

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือทราบและให้การสนับสนุน 
ข้อ 13  ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่ไม่อาจมีหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในระเบียบนี้มาใช้กับ

การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาได้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าเสนอขอ
ความเห็นชอบคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 
ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2550 

วิจิตร  ศรีสอ้าน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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(ส า     
ค าสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ 

ที ่๑๙/๒๕๖๐ 
เรื่อง การปฏริปูการศึกษาในภมูภิาคของกระทรวงศึกษาธกิาร 

___________________________ 
 

จากข้อเท็จจริงที่ได้ปรากฏให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วน 
ภูมิภาคทั้งในด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านระบบบริหารจัดการ และด้านบุคลากรที่เก่ียวข้อง ซ่ึง
ปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และก าลังคน  
ที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษา ของ
ประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ แม้ที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีความ
พยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยการก าหนดมาตรการและกลไกขึ้นโดยมีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ แต่โดยเหตุที่สภาพปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศ ในส่วน
ภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการก าหนดมาตรการและ กลไก
เพ่ิมเติมเพ่ือให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว เพ่ือประโยชน์ในการเตรียมการและ รองรับ
การปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเรื่องส าคัญเรื่องหนึ่งในการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากประชามติได้บัญญัติไว้  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ จึงมีค าสั่ง ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อน การปฏิรูป

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙  
(๒) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการ ของ

กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙  
(๓) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่ง 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙  

(๔) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหา การ
บริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะข้อ ๘  

ข้อ ๒ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ  
(๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ  
(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นกรรมการ  
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นกรรมการ  
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการ  
(๖) เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการ  
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(๗) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ  
(๘) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ  
(๙) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
(๑) ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  
(๒) โอนกิจการ ทรัพย์สิน หนี้ และเงินงบประมาณของส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการ 

ไปเป็นของส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศก าหนด รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ใน
ระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  

(๓) วางแผนงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค หรือ
จังหวัด  

(๔) เกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เงินงบประมาณและทรัพย์สิน 
ของส่วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวงโดยต้องไม่เพ่ิมอัตราก าลังคนและ 
งบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค  

การเกลี่ยอัตราก าลังตามวรรคหนึ่ง ให้ตัดโอนอัตราต าแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ซ่ึงต้ังไวส้ าหรบัต าแหน่งท่ีเกล่ียนัน้มาเปน็ของส่วนราชการท่ีรับโอน และการโอนหรือการน ารายจ่าย  
ที่ก าหนดไว้ส าหรับส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมไปใช้ส าหรับส่วนราชการที่รับโอน 
นอกเหนือจากกรณี ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้กระท าได้  

(๕) แต่งตั้ง โอน หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงาน 
ในต าแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด ทั้งนี้ ตามประเภท
หรือระดับต าแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก าหนด  

ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบัญญัติใด 
ก าหนดให้องค์กรอ่ืนใดมีอ านาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง มิให้น าบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับแก่องค์กร ซึ่งมี
อ านาจหน้าที่ดังกล่าว  

(๖) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งต่างๆ 
ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจาก 
ต าแหน่ง  

ในกรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานผู้ใดถูกสั่ง ให้
หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้งดการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิ 
ประโยชน์ใด ๆ ในต าแหน่งในระหว่างที่ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งนับ
แต ่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง  

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ ๙  
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจ าเป็น  



คูม่ือแนวทางการด าเนินการ รวมหรอืเลิกสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 3 

 

9 
 

(๙) เชิญข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคล  
ที่เก่ียวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมา
เพ่ือประกอบการพิจารณา  

ข้อ ๔ ให้ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบงานธุรการของ 
คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานตามข้อ ๓ (๘)  

การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ ส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการอ่ืนที่จ าเป็น ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายจาก
งบประมาณ ของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อ ๕ ให้มีส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวนสิบแปดภาค สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด เพื่อปฏิบัติ
ภารกิจของ กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด
โดยการ อ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงาน
ในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ และให้มีอ านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้  

(๑) ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ  
ทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการด าเนินงานตามข้อ ๓ (๑) นโยบายและยุทธศาสตร์ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพื้นที่ 
รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่  

(๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและ
พัฒนา  

(๓) ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  

(๔) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ  

(๕) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่าง
บูรณาการ ในระดับพ้ืนที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็น
หลัก  

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย  

ข้อ ๖ ให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง  
ในส านักงานศึกษาธิการภาค มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการภาค 
และให้มีรองศึกษาธิการภาคจ านวนหนึ่งคน เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค ทั้งนี้ ผู้ที่จะด ารง
ต าแหน่ง รองศึกษาธิการภาคต้องเป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งประเภท
อ านวยการ ระดับสูง หรือศึกษาธิการจังหวัด อยู่ก่อนวันที่ค าสั่งนี้ใช้บังคับ  

ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุศึกษาธิการภาค และสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
รองศึกษาธิการภาค จากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ  
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ข้อ ๗ ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” 
ประกอบด้วย  

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  
(๒) ศึกษาธิการภาคในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ  
(๓) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ  

การอาชีวศึกษา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
และผู้แทน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ  

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

(๕) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ  
(๖) รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวนไม่เกินสองคน  

เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
 ข้อ ๘ ให้ กศจ. มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้  
(๑) อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร 

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  

(๒) ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบ ที่หลากหลาย  

(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา  
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ 

ด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  

(๕) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒  

(๖) ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

(๗) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา  
(๘) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ตามข้อ ๙  
(๙) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานตามความจ าเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 

ของ กศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการ 
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา โดยให้น าองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
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ในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานตามวรรคหนึ่ง ต้องค านึงถึง 
วงเงินงบประมาณท่ีได้รับ ความคุ้มค่า ความประหยัด ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพ่ิมข้ันตอน ในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จ าเป็น  

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ 
มอบหมาย  

ข้อ ๙ ให้ กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” เพ่ือช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ. เกี่ยวกับ การ
บรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ หรือการก าหนด สิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ให้ อกศจ. ตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย  
(๑) กรรมการใน กศจ. จ านวนหนึ่งคน เป็นประธานอนุกรรมการ  
(๒) กรรมการใน กศจ. จ านวนสองคน เป็นอนุกรรมการ  
(๓) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อ านวยการสถานศึกษาในจังหวัดจ านวน

สองคน เป็นอนุกรรมการ  
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน กศจ. จ านวนไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ  
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  
ในกรณีมีความจ าเป็น กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจ านวน  

ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้  
ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการและคณะท างาน ตามข้อ 

๘ (๙) เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ที่เก่ียวข้อง
กับการบริหารจัดการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจ่าย จาก
งบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อ ๑๑ ให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมาย
ก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่
มอบหมาย และให้มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้  

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน รวมทั้งปฏิบัติงาน
ราชการ ที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย  

(๒) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ  
(๓) สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือ

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
(๔) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ

การศึกษา  
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  
(๖) ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(๗) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว 

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
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(๘) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

(๙) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา  
(๑๐) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน  
(๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง 

ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด  
ข้อ ๑๒ ให้มีศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และ ลูกจ้างใน

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอ านาจหน้าที่ รับผิดชอบ
การด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย ว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด จ านวนสามคน  

ให้ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้ศึกษาธิการจังหวัด ด ารง
ต าแหน่งเทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอ านวยการระดับสูง และผู้ที่จะด ารงต าแหน่ง 
ศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับ 
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่ค าสั่งนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

ข้อ ๑๓ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ 
กรุงเทพมหานครตามมาตรา ๕๓ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  

ข้อ ๑๔ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน ก ากับดูแล และบูรณาการการศึกษาของ 
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ 
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลขาธิการส านักงานส่งเสริมการศึกษา นอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบอ านาจ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล วิชาการ การบริหารทั่วไป งบประมาณ และทรัพย์สิน ให้กับศึกษาธิการ
จังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้น  

ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ  
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการแทน  

การมอบอ านาจตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการ ขับเคลื่อนตามข้อ ๒ ก าหนด  

ข้อ ๑๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนตามข้อ ๒ ก าหนดสถานที่ตั้งของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ค าสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวต้องไม่เป็น 
การเพ่ิมหรือกระทบต่อภาระงบประมาณ  

ข้อ ๑๖ ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่และการด าเนินการใด ๆ ตามอ านาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กศจ. อกศจ. 
คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป 
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน ตาม
ค าสั่งนี้  

ข้อ ๑๗ ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่และการด าเนินการใด ๆ ตามอ านาจหน้าที่ของ ศึกษาธิการ
ภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัดตามค าสั่งหัวหน้า คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค  
ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของ ศึกษาธิการภาค 
รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด ตามค าสั่งนี้  

ข้อ ๑๘ ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการ กิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ 
ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงานศึกษาธิการภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ 
เรื่อง การบริหารราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ไปเป็นของส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ตามค าสั่งนี้  

ข้อ ๑๙ ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตามค าสั่งหัวหน้าคณะ 
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่ค าสั่งนี้ใช้บังคับ 
เป็นส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามค าสั่งนี้  

ข้อ ๒๐ ให้ศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด 
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวัน ก่อนวันที่ค าสั่งนี้มีผลใช้บังคับเป็นศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการ
จังหวัด และ รองศึกษาธิการจังหวัดตามค าสั่งนี้  

ข้อ ๒๑ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือ มติ
คณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ถือว่าอ้างถึง กศจ. ตามค าสั่งนี้ 
โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับค าสั่งนี้  

ข้อ ๒๒ การยุบเลิกและการใดที่ได้ด าเนินการไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยุบเลิก
คณะกรรมการ เขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
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สงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๙ และ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติม
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป  

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามค าสั่งนี้ ให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยของ 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  

ข้อ ๒๔ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าสั่งนี้ได้  

ข้อ ๒๕ ค าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐  
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

   หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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การรวมสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
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การรวมสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
             

1.                    ด าเนิน                 รวม          
2.                            ผ                
3.                                                               สังคม 

          ด าเนนิ      รวม                     
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.

2550 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2555 หน้า 20 ) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการพิจารณารวมสถานศึกษา โดยมีขั้นตอนและแนวปฏิบัติดังนี้ 

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
1. การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

สถานศึกษาจัดท าข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบการรวมสถานศึกษา ตามแบบ
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

2. การจัดท าแผนการรวมสถานศึกษา 
สถานศึกษาร่วมกันจัดท าแผนการรวมสถานศึกษา โดยมีผู้บริหาร ครูคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผู้ปกครอง ร่วมกันด าเนินการตามแบบการรวมสถานศึกษา 
3. การรับฟังความคิดเห็น 

สถานศึกษาท่ีจะรวมกันด าเนินการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง
นักเรียนและชุมชน และการจัดท ารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ตามแบบสรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็น ซึ่งใน การรับฟังความคิดเห็นนี้จะมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
3.2  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3.3  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
3.4 ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า 
3.5 ผู้น าทางการศึกษา ผู้น าศาสนา 

4. การเสนอแผนการรวมสถานศึกษา 
สถานศึกษาท่ีจะรวมกันเสนอแผนการรวมสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน และจัดส่งแผนการรวมสถานศึกษาให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าเสนอ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา การรวมสถานศึกษา เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษา ให้สถานศึกษา ด าเนินการรวมสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
1. การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรวมสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษาที่
สอดคล้อง กับแนวทางตามท่ีก าหนดไว้ในหมวดที่ 2 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การ
จัดตั้ง รวม หรือเลิก สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2550 เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนว ทางการด าเนินงานและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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2. การจัดท าแผนการรวมสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูล บริบทในการจัดการศึกษา และ School 

Mapping ในเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละปีเพ่ือพิจารณาว่าควรมีการรวมสถานศึกษาใดภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการรวมสถานศึกษา โดยให้คณะกรรมการด าเนินการ 
ดังนี้ 

2.1 จัดท าข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ตามแบบข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
2.2 จัดท าแผนการรวมสถานศึกษา ตามแบบแผนการรวมสถานศึกษา 

3. การรับฟังความคิดเห็น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นจาก

ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน และจัดท ารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ตามแบบสรุปผล 
การรับฟังความคิดเห็น ซึ่งในการ รับฟังความคิดเห็นนี้จะมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
3.4 ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า 
3.5 ผู้น าทางการศึกษา ผู้น าศาสนา 

4. การเสนอแผนการรวมสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอเอกสารหลักฐาน แผนการรวมสถานศึกษาที่ผ่าน

ความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยที่ประชุมจะมีมติ เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 

4.1 กรณีมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา เห็นชอบอนุญาตให้รวม
สถานศึกษา ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศรวมสถานศึกษา 

4.2 กรณีมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่เห็นชอบให้รวมสถานศึกษา 
เนื่องจาก แผนการรวมไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์แต่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาเห็นความจ าเป็น โดยมีเหตุผลตามข้อ 13 ของระเบียบระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2550 ให้น าเสนอขออนุมัติต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบการ
รวมสถานศึกษา โดยให้มีผลก่อนวัน เริ่มต้นปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

5. การรวมสถานศึกษา 
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สถานศึกษา

ด าเนินการวมสถานศึกษา และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาติดตามช่วยเหลือนักเรียนและ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

6. การรายงานการรวมสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานการรวมสถานศึกษา 
พร้อมประกาศให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ ภายในเวลาไม่เกินสามสิบวัน 
หลังจากประกาศ 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
1. รับทราบการประกาศรวมสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. น าเสนอการรวมสถานศึกษาในกรณีที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอ ตามข้อ 13 

แห่ง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2550 
และแจ้ง ผลการพิจารณาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 

3. ประสานการปรับข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาในส่วนกลาง และวางแผนให้การสนับสนุน
ด้าน งบประมาณ บุคลากร และอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของสถานศึกษาทีร่วมกัน 
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แผนภมูขิัน้ตอนการรวมสถานศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
จัดท าแผนการรวมสถานศึกษา 

จัดท าข้อมูลและจัดท าแผนรวม
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 

ขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

เห็นชอบ 

จัดส่งค าร้องแบบ ร.1, ร.2 และ ร.3 พร้อมรายงาน
การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และผู้เกี่ยวข้อง ส่ง สพท. 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

จัดท าข้อมูลและแผนการรวม
สถานศึกษา 

สพท.ตรวจสอบและกลั่นกรอง
ข้อมูลที่สถานศึกษาส่งมา 

ขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการเขต
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

เห็นชอบ 

ประกาศรวมสถานศึกษา 

แจ้งประกาศรวมสถานศึกษาให้
สถานศึกษา สพท.และรายงาน 

สพฐ. 

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการ ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ก ากับ ติดตาม 

ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา
ที่น านักเรียนไปเรียนรวม 

ไมเ่ห็นชอบ 

แจ้งสถานศึกษา
ด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ

เขตพ้ืนที
การศึกษา 
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รูปแบบการรวมสถานศกึษา 

การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ มีหลาย
รูปแบบ สถานศึกษาจะใช้รูปแบบใดในการบริหารจัดการต้องพิจารณาตามบริบทสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาเอง โดยรูปแบบการจัดเรียนการสอนแบบน านักเรียนมาเรียนรวม ถือได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่ง
ที่ช่วยให้การบริหาร จัดการโรงเรียนขนาดเล็กประสบผลส าเร็จ แบ่งออกเป็น 

1. รูปแบบการเรียนรวมทั้งโรงเรียนหรือเรียนรวมทุกชั้น 
2. รูปแบบการเรียนบางชั้น หรือบางช่วงชั้น 
3. รูปแบบการบริหารจัดการแบบศูนย์เรียนรวม 
4. รปูแบบการเรียนรวมแบบโรงเรียนเครือข่าย 
5. รูปแบบการเรียนรวมบางวิชา 

1. รูปแบบการเรียนรวมทั้งโรงเรียนหรือเรียนรวมทุกชั้น หมายถึง โรงเรียนขนาดเล็กน านักเรียน 
ทุกชั้นเรียน ไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลักที่มีความพร้อมและอยู่ใกล้เคียง 

ตวัอยา่งเชน่ โรงเรียน ก. น านกัเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือน านักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ไปเรียนรวมที่โรงเรียน ข. ทุกชั้นเรียน ดังแผนภูม ิ

 
 

  
 
 
 
 
 

 2. รูปแบบการเรียนรวมเป็นบางชั้น หรือบางช่วงชั้นเรียน หมายถึง โรงเรียนขนาดเล็ก 
น านักเรียน บางชั้น หรือบางช่วงชั้นไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลักท่ีมีความพร้อมและอยู่ใกล้เคียง 

ตวัอยา่ง เช่นโรงเรียน ค. น านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ไปเรียนรวมที่โรงเรียน ง. 
คงเหลือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 เรียนอยู่ในโรงเรียน ก. ดังแผนภูม ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร.ร.ก 

อบ. 1-2 

 
ร.ร.ข 

อ.1 – ป.6 อ.1 – ป.6 
 

  ป.1 - 6 
 

ร.ร.ค 
อบ. 1-2 
ป.1-3 

ร.ร.ง 
อบ. 1-2 
ป.1-6  

ป.4 - 6 
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 3. รูปแบบ                                        ก                               
                                                                                แ                
                    ผ      
 

 
 
 
 
 
 
 

4. รูปแบบการเรียนรวมแบบโรงเรียนเครือข่าย หมายถึง การจัดการเรียนการสอนของ 
โรงเรียนขนาดเล็กตั้งแต่สองโรงเรียนขึ้นไปร่วมกันจัดการเรียนการสอน โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการจัดการเรียนการสอนให้แต่ละโรงเรียนรับผิดชอบ 

ตวัอยา่งที่ 1  โรงเรียน จ. เปน็เครือข่ายร่วมกับโรงเรียน ช . โดยโรงเรียน จ. จัดการเรียน  
การสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 แล้วน านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ไปเรียนรวมที่โรงเรียน 
ช. และโรงเรียน ช. น านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ไปเรียนรวมที่โรงเรียน ค. ดังแผนภูมิ 

 
 
 
 
 

 
ตวัอยา่งที่ 2 โรงเรียน ต. โรงเรียน ถ. และโรงเรียน น. เป็นเครือข่ายร่วมกัน โรงเรียน ต. 

จัดการ เรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 2 โรงเรียน ถ. และโรงเรียน น.ส่งนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 มาเรียนรวม 

โรงเรียน น. จัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 โรงเรียน ถ. และโรงเรียน ต.  
ส่งนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 มาเรียนรวม 

โรงเรียน ถ. จัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 โรงเรียน ต. และโรงเรียน น. 
ส่งนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 มาเรียนรวม ดังแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 

ป.1-6 

ป.1-6 ป.1-6 

รร. จ. 
ป. 1-3 

รร. ช. 
ป. 4-6 

ป.4-6 

ป.1-3 
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ป. 1-2 
ป. 5-6 

ป. 3-4 ป. 3-4 

รร.น. 
ป. 3-5 

ป.5-6 รร. ต. 
ป. 1-2 

รร. ถ. 
ป. 5-6 

ป.1-2 
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ระดบัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
1) จัดท าแผนที่การศึกษา (School Mapping) ก าหนดพ้ืนที่บริการโรงเรียนหลักและ

โรงเรียนมารวม 
2) ตรวจสอบ / วิเคราะห์ข้อมูลที่โรงเรียนรวมเสนอของบประมาณ 
3) เสนอ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
4) แจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้

โรงเรียนทราบ 
5) นิเทศ ติดตาม ก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและรายงานผล 

ระดบัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
1) ตรวจสอบ / วิเคราะห์ข้อมูลที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอของบประมาณ 
2) จัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3) นิเทศ ติดตาม ก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
4) น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอสนับสนุนค่าพาหนะนักเรียนในปีต่อ ๆ ไปที่มีชื่อในเขต

พ้ืนที่ บริการของโรงเรียนมารวมหรือโรงเรียนที่ถูกเลิก 
2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณทางการบริหารจัดการการ

เดินทางของนักเรียนไปเรียนกรณีรวม  
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 จ านวน 200 วัน 

ต่อคนต่อปีการศึกษา 
2) จัดสรรให้ตามระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนหลัก กรณีการคมนาคมในพ้ืนที่

พิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
(1) เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินตามข้อตกลงกับกระทรวงการคลัง 
(2) จ้างเหมายานพาหนะรับส่งนักเรียน เช่น กรณีเช่าเหมาเรือเป็นล า 

เช่าเหมารถยนต์เป็นต้น  
2.2 กรณีค่าจ้างเหมาบริการ 

1) จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการให้โรงเรียนมารวมหรือโรงเรียนหลัก บริหารจัดการ 
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม จ้างเหมายานพาหนะรับส่งนักเรียนจากโรงเรียนมารวม 

2) จัดสรรให้ผู้ปกครองที่รับส่งนักเรียนไปโรงเรียนหลัก 
2.3 กรณีจัดสรรยานพาหนะให้โรงเรียนหลักหรือกรณีที่โรงเรียนได้รับการบริจาค 

ยานพาหนะส าหรับ รับ-ส่ง นักเรียน 
1) จัดสรรจักรยานส าหรับนักเรียนบ้านใกล้เพื่อทดแทนค่าพาหนะ 
2) จัดสรรยานพาหนะ เช่น รถยนต์เรือ ให้โรงเรียนหลักเพ่ือใช้รับ – ส่งนักเรียน 

จัดสรรค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าบ ารุงรักษายานพาหนะให้กับโรงเรียนหลักท่ีได้รับการจัดสรร
ยานพาหนะหรือ ได้รับบริจาค 
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2. การบรหิารการเงนิ พสัดุทีด่นิ อาคารสถานทีแ่ละสนิทรพัย์อืน่ ๆ 
การรวมโรงเรียนขนาดเล็กจะต้องมีแนวทางการบริหารจัดการ เงิน พัสดุและทรัพย์สินและ

ก าหนดบทบาท หน้าที่ของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. แนวทางการบรหิารการเงนิ พสัดแุละทรพัยส์นิ ประกอบด้วย 
1.1 การบริหารการเงินและงบประมาณ 

1) โรงเรียนมารวม จัดท าข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูบุคลากรที่ไปปฏิบัติงาน ใน
โรงเรียนหลักรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อตรวจสอบและรายงานส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบต่อไป 

2) โรงเรียนมารวมร่วมกับโรงเรียนหลัก ตรวจสอบและจัดท าบัญชีทรัพย์สิน 
งบประมาณ หนี้สิทธิและการผูกพันทั้งหมดตามระเบียบของทางราชการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

3) เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ให้จัดไปตามตัวนักเรียน โดยโอนเข้าบัญชี โรงเรียน
หลักหรือโรงเรียนอ่ืนที่นักเรียนไปเรียนรวม 

4) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้โรงเรียน สิทธิหนี้และ การ
ผูกพันให้โอน ให้โรงเรียนหลัก 

5) เงินงบประมาณจากส่วนราชการอ่ืน เช่น งบประมาณโครงการอาหารเสริม 
(นม) โครงการอาหารกลางวัน ให้แจ้งส่วนราชการเจ้าของงบประมาณทราบเพ่ือด าเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ ของส่วนราชการนั้นต่อไป 

6) เงินทีต่้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินให้ด าเนินการน าส่งโดยเร็ว  
1.2 การบริหารการพัสดุ 

1) วัสดุครุภัณฑ์โอนให้โรงเรียนหลัก หรือจ าหน่ายตามสภาพของวัสดุครุภัณฑ์ 
2) ที่ดิน 

(1) กรณีโรงเรียนมารวมได้รับอนุญาตใช้ที่ดินของส่วนราชการหรือ หน่วยงาน
อ่ืน เช่น กรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
(ส.ป.ก.) ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หรือวัด ให้ตรวจสอบการถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครอง รวมทั้งเอกสารสิทธิ์รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือประสานงานกับส่วนราชการ / 
หน่วยงานเจ้าของ ที่ดิน ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะของส่วนราชการ/หน่วยงานเจ้าของ
ที่ดินนั้น ๆ 

(2) กรณีโรงเรียนมารวมได้รับบริจาคท่ีดิน ให้ตรวจสอบสภาพการถือ 
กรรมสิทธิ์เอกสารสิทธิ์รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรณโีอน ให้โอนให้โรงเรียนหลัก 
กรณีจ าหน่าย ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการ ว่าด้วย การบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็น
นิติบุคคลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 

(3) กรณีขอใช้ที่ราชพัสดุ 
โรงเรียนมารวมตรวจสอบสิทธิครอบครองหรือสิทธิการใช้เอกสารส าคัญ 

การขอใช้การอนุญาต แล้วรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบและปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. 2518 ทั้งกรณีขอใช้ประโยชน์และไม่ขอใช้ประโยชน์ 
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3) ทรัพย์สินอ่ืน ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยโอนให้โรงเรียนหลัก 

4) เอกสารส าคัญ ให้โอนให้โรงเรียนหลัก 
ทั้งนี้ เมื่อมีการรวมหรือเลิกโรงเรียนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการ 

ให้โรงเรียน มารวมและโรงเรียนหลักตรวจสอบทรัพย์สินและช าระบัญชีตลอดจนโอนหรือจ าหน่ายให้
เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

2. การก าหนดบทบาท หนา้ทีข่องโรงเรยีน ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา และ ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงันี ้

2.1 ระดับโรงเรียน  
ในระยะเริ่มแรกก่อนมีการประกาศรวมโรงเรียน ให้โรงเรียนมารวมน าวัสดุ ครุภัณฑ์ 

มาใช้ประโยชน์ร่วมกันที่โรงเรียนหลัก และด าเนินการดังนี้ 
ขั้นที ่1 การเตรียมการให้โรงเรียนมารวมกับโรงเรียนหลัก ท าบัญชีทรัพย์สิน อาคาร 

สถานที่ทั้งหมด ทั้งมีมูลค่าทางบัญชีหรือไม่มีมูลค่าทางบัญชีที่ยังคงสภาพการใช้งานอยู่ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ขั้นที ่2 การส่งมอบ ให้ส่งมอบบัญชีทรัพย์สินให้โรงเรียนหลักโดยเร็ว นับแต่วันที่มี 
ประกาศการรวมโรงเรียนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.
2524 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 108/2547 ลงวันที่ 9 มกราคม 2547
เรื่อง มอบอ านาจการมอบโอนพัสดุ 

ขั้นที ่3 การด าเนินการหลังการส่งมอบ 
1) ให้โรงเรียนที่ได้รับโอนตรวจนับและจัดทาทะเบียนพัสดุเพ่ือจัดหมวดหมู่พร้อม

ทั้งออกหมายเลขครุภัณฑ์ 
2) กรณีการเงิน งบประมาณ ให้น าฝากธนาคารและลงบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 

2.2 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการเงิน พัสดุในการรวม

โรงเรียน 
2) สนับสนุน ก ากับ ติดตาม 
3) การด าเนินงาน และรายงาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.3 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1) เสนอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กพฐ.) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

การตรวจสอบทรัพย์สินและช าระบัญชีรวมทั้งการโอนหรือจ าหน่ายทรัพย์สิน ที่ยังคงเหลืออยู่ในกรณีท่ี
มีการ ประกาศ ยุบรวม เลิก โรงเรียนตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหาร
จัดการและ ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. 2546 

2) สนับสนุน ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน และรายงานส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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แบบฟอรม์ค าขอเรยีนรวม 
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แบบ ร.1 
 

แบบข้อมลูพืน้ฐานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 
1. ชื่อสถานศึกษา.............................................. อ าเภอ............................... จังหวัด........................ 
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.............................................................................................. 
2. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา   
 2.1 สถานศึกษาได้รับประกาศจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ..................................... 
 2.2 ในปีการศึกษา.....................(ปัจจุบันและย้อนหลัง 3 ปี) สถานศึกษามีจ านวนนักเรียนและ
จัดห้องเรียนดังนี้ 
 

ระดับชั้น 

แนวโน้มที่ผ่านมา 
ปีการศึกษา ............ ปีการศึกษา ............ ปีการศึกษา ............ ปีการศึกษา ............ 
จ านวน
ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ห้อง 

จ านวน
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         

รวมทัง้สิน้         
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3. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร (กรณีที่เป็นสถานศึกษาสาขา เสนอจัดตั้งใหม่) ปัจจุบันสถานศึกษามีครู 
พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และลูกจา้ง ดังนี้ 

3.1 ข้าราชการครูและพนักงานราชการ จ านวน............................คน แยกเป็น 
3.1.1 ข้าราชการครู..........................คน 
3.1.2 พนักงานราชการ....................คน 

3.2 ครูอัตราจ้าง จ านวน....................คน แยกเป็น 
3.2.1 อัตราจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ จ านวน...................คน 
3.2.2 อัตราจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 

จ านวน .......................คน ลูกจ้าง จ านวน...............คน แยกเป็น 
3.2.2.1 ลูกจ้างประจ า จ านวน.........................คน 
3.2.2.2 ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ จ านวน...................คน 
3.2.2.3 ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ จ านวน............คน 

3.3  จ านวนข้าราชการครูพนกงานราชการั และอัตราจ้างที่มีวุฒิ/วิชาเอก-โท 
3.3.1 วุฒิการศึกษา 
 

ที ่ วุฒิการศึกษา 
ข้าราชการครูและ
พนักงานราชการ 

(จ านวน) 

อัตราจ้าง  
(จ านวน) 

รวม 

1     
2     
3     
4     

รวมทัง้สิน้    
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3.3.2 วิชาเอก - โท 
 

ที ่ วชิาเอก-โท 

ข้าราชการครูและพนักงาน
ราชการ 

อัตราจ้าง 
รวมทัง้สิน้ 

วชิาเอก 
(จ านวน) 

วชิาโท 
(จ านวน) 

รวม 
วชิาเอก 
(จ านวน) 

วชิาโท 
(จ านวน) 

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 

คหกรรมศึกษาทั่วไป) 
       

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

รวมทัง้สิน้        
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4. อาคารเรียน อาคารประกอบ 
 

อาคารเรยีน อาคารประกอบ การใช้อาคารเรยีน อาคารประกอบ 
อาคารเรยีน 
1. อาคารเรียนแบบ........................จ านวน..................หลัง 
   สร้างปี พ.ศ. ............................. 
2. อาคารเรียนแบบ........................จ านวน..................หลัง 
   สร้างปี พ.ศ. ............................. 
3. อาคารเรียนแบบ........................จ านวน..................หลัง 
   สร้างปี พ.ศ. ............................. 
อาคารประกอบ 
1. อาคารฝึกงานแบบ......................จ านวน..................หลัง 
   สร้างปี พ.ศ. ............................. 
2. อาคารเรียนฝึกงานแบบ..............จ านวน..................หลัง 
   สร้างปี พ.ศ. ............................. 
   สภาพอาคาร ............................ 
3. ส้วมแบบ.....................................จ านวน..................หลัง 
   สร้างปี พ.ศ. ............................. 
3. ส้วมแบบ.....................................จ านวน..................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 
........................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 

 
หมายเหต ุ นอกเหนือจากนี้ โปรดระบุ 
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5. แผนที่แสดงเขตบริการ ให้แสดงรายละเอียดดังนี้ 
5.1 ต าบลแสดงที่ตั้งหมู่บ้าน และต าบลที่มีนักเรียนเดินทางมาเรียน 
5.2 ระบุจ านวนนักเรียนที่มาจากต าบลต่าง ๆ ไว้ในเขตพ้ืนที่ของต าบลนั้น ๆ 
5.3 แสดงจุดที่ตั้งของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่ใน 

รัศมี 10 กิโลเมตร 
5.4 แสดงเส้นทางคมนาคมต่าง ๆ ทีถ่ึงสถานศึกษา โดยระบุระยะทางจากจุดส าคัญ ๆ ตาม 

เส้นทางคมนาคมนั้น ๆ ถึงสถานศึกษาด้วย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.  การเดินทางของนักเรียนที่จะไปเรียนรวมกัน (เส้นทางคมนาคมสะดวกหรือไม่เดินทางโดยพาหนะ
สะดวก หรือมีความยากล าบากในการเดินทางอย่างไร และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…                                                                                                                            ..................................... 

7.                                           
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…                                                                                .................................................................................                                                         
 
                                                                         ............................................... 
                                                                          ……………………………… ………  
                                                                 ผ                   ……………………………   
                                                                         .................     ................. . . ........ 
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แบบ ร.2 
 

แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการควบรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

_____________________ 
 
1. ชื่อสถานศึกษา.................................อ าเภอ..............................จังหวัด................................... 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.......................................................................................   
รวมกับ    
ชื่อสถานศึกษา…                            อ าเภอ.............................จังหวัด................................... 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา .....................................................................................  

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

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

 (……………………………  ………………) 
                                                         ต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรียน…………………………………   
                                                                     วันที่.................เดือน.................พ.ศ. ........ 
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แบบ ร. 3 
แบบแผนการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(กรณจีดัเปน็ชัน้หรอืชว่งชัน้) 
 
ชื่อสถานศึกษา....................................หมู่.............ต าบล.....................อ าเภอ.............................  
                 จังหวัด.............................สพท. .................................................. 

รวมกบั 
ชื่อสถานศึกษา....................................หมู่.............ต าบล.....................อ าเภอ............................. 
                  จังหวัด.................................สพท. ..................................................  

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

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

3. ข้อมูลพ้ืนฐาน 
3.1 ระยะทางระหว่างสถานศึกษาที่จะได้เรียนรวม........................ กิโลเมตร 
3.2  พ้ืนที่ของสถานศึกษา..................... ไร่................... ตารางวา 
3.3 การได้มาหรือการใช้ประโยชน์ของที่ดิน (กรรมสิทธิ์ที่ดิน)................................ 
3.4 จ านวนชั้นเรียนที่เปิดสอน       ( ) อนุบาล 1-2  
          ( ) ประถมศึกษาปีที่ 1-4 
          ( ) ประถมศึกษาปีที่ 1-6 
          ( ) มัธยมศึกษาปีที ่1-3 
          ( ) มัธยมศึกษาปีที ่4-6 
          ( ) อ่ืน ๆ ระบุ................................................ 
3.5 จ านวนนักเรียนปัจจุบัน (รายชั้น)..................................................................... 

 3.6 จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่เข้าเรียนในสถานศึกษาอ่ืน ๆ ...................... 
3.7 การเดินทางไปเรียนของนักเรียน................................................................. ......  

4. วิธีการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................... ................................................................................. ................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
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5. งบประมาณ 
............................................................................................................................. ...................................... 
..................................................................... ........................................................................... ................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
 

6. การติดตามประเมินผล 
............................................................................................................................. ...................................... 
.................................................................. .............................................................................. ................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
 

7. บุคลากรของสถานศึกษา 
ต าแหน่ง................................................จ านวน ............................................อัตรา 
ต าแหน่ง................................................จ านวน ............................................อัตรา 
ต าแหน่ง................................................จ านวน ............................................อัตรา 

8. การด าเนินการเกี่ยวกับบุคลากร การบริหารจัดการด้านบุคลากร 
................................................................................... ............................................................. ................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
........................................................................................................................................ ........................... 

9. การบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
.................................................................. .............................................................................. ................... 
............................................................................................................................. ...................................... 

10. การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานทีเกี่ยวข้อง่ 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................ ................... 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
..................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. ...................................... 
 
 
                                                                     ลงชื่อ............................................... 
                                                                          (…………………………………………) 
                                                           ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน…………………………… 
                                                                   วันที่.................เดือน.................พ.ศ. ........ 
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    ร. 4 
 
 
 
 

 

       ำ                                        .............................. 
          รวม                     

 

---------------------------------------- 
      ำ      ค           38    ค                                        

  . . 2542                (        2)  . . 2545                                                  
                              . . 2550                      คณะ                          
.........................................................................................ในคราวประชุมครั้งที่................ ............เมื่อวันที่
.........................................................ให้รวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จ านวน..................... โรง ดังนี้ 

1. โรงเรียน................................................ต าบล/แขวง.............................................  
อ าเภอ.................................................จังหวัด.....................................................น านักเรียนไปเรียนรวมกับ 
โรงเรียน................................................ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ ......... ............... 
จังหวัด.....................................................โดย โรงเรียน.................................................เป็นโรงเรียนหลัก   
เรียนรวม (ระบุรูปแบบการเรียนรวม) ......................................... ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ............/................. 
ส าหรับที่ดินสิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ เอกสารและหลักฐานส าคัญทางราชการทุก
ประเภทให้อยู่ในความดูแลของโรงเรียน................................ต าบล/แขวง.............................................
อ าเภอ .......................... จังหวัด ...................................................... 

2. โรงเรียน................................................ต าบล/แขวง.............................................  
อ าเภอ.................................................จังหวัด................................................ .....น านักเรียนไปเรียนรวมกับ 
โรงเรียน................................................ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ ......... ............... 
จังหวัด.....................................................โดย โรงเรียน.............. ...................................เป็นโรงเรียนหลัก   
เรียนรวม (ระบุรูปแบบการเรียนรวม) ......................................... ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ............/................. 
ส าหรับที่ดินสิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ เอกสารและหลักฐานส าคัญทางราชการทุก
ประเภทให้อยู่ในความดูแลของโรงเรียน................................ต าบล/แขวง.............................................
อ าเภอ .......................... จังหวัด ......................................................  

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

 ………………………………………………    
ผู้อ านวย   ส า                        ……………………    ........... 
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แบบฟอรม์การขอเบกิ  
คา่พาหนะน านักเรยีนไปเรยีนรวม 
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แบบฟอร์มรายงานข้อมูลพื้นฐานของเด็กนักเรียนมาเรียนรวม/เลิก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา......................................... 
ชื่อโรงเรียนมารวม/เลิก .......................................................................รหัส (10 หลัก) ............................ 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวประชาชน ชื่อ – สกุลนักเรียน ชั้น 

ระยะทางจากโรงเรียน
มาเรียนรวม 

ถึงโรงเรียนหลัก
(กิโลเมตร) 

ลักษณะของ
การเดินทาง 

หมายเหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

 
 

                                                       (ลงชื่อ) ................................................................ 
                (.......................................................) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียน ...............................................  
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1.                    ด าเนิน                               
2.                            ผ                
3.                                                               สังคม 

          ด าเนนิ      เลกิ                     
                                                                                

2550    ก าหนด                                                                      
       

                     
                                                     จ านวนัก                     

      คุณภาพ                                            ด าเนิน                             
1.                 วิเคราะห์                     

1.1                                            ค   ค           สังคม          
1.2           ค                ค                         
1.3  จ านวน                                  ค       
1.4  จ านวนคร ู  บุคลากร                       ำ   ครู 
1.5        คุณภาพ                

1)  ผ                                
2)  ผ           คุณภาพ                 
3)  ผ                   ส า                                      

1.6                           
           ด าเนิน                              ค  

2.   ความ                          คณะ                             
               ค  

3. คณะ                                            ความคิดเห็น   ผู้ปกครอง
             ส า                                                                     ค  

4.              ด าเนิน          3    ส า                                      
                          

4.1  แบบค า                           
4.2                       
4.3                  ความคิดเห็น   ผู้ปกครอง         
4.4                 คณะ                            
4.5     คิดเห็น           

5.        คณะ                                                              
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5.1     ผู้ปกครอง                                           1                 ค
                           

5.2                           ส าคัญ                                
               ความ       ผ                           คณะ                         ก าหนด 
                                               

5.3                                                          ช าระ             
   ด าเนิน          จ าหน่าย               คงเหลือ                      ส า                        
ด าเนิน                                                       
 

ส า                         
1.    ก าหนด                                 

ส า                        จัดท า                                            
                       ก าหนด                                                             
                                                 ความ          คณะ                          
                     ด าเนิน                             

2.                  จัดท า ผ                                         ค   
   ด า               

2.1 ด าเนิน                                 
2.2                                              จ านวน                จัดท า

 ผ                             จัดท า ผ                                            
3. ส า                                      ความคิดเห็น   ผู้ปกครอง            

                                 
4.         คณะ                           ำ    คณะ                          
5. ส า                          ความ                       คณะ                  

                       ค  
6. ส า                                     คณะ                             

                           
7. ผู้อ านวย   ส า                                                     

คณะ                          
8. ส า                                                      ช าระ       

         ด า              จ าหน่าย               คงเหลือ                 
9.              ผ                ส าคัญ                                     

                        
10.             คณะ                   ครู   บุคลากร                      

        ด าเนิน                     บุคลากร 
11. ด าเนิน                                                       ค  
12.       ส า      คณะ                                                   
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13.                               บุคลากร   ส า                             
ผ  ด าเนิน              
 

ส า                                    
1.                              ส า                         
2.  ำ                             ส า                         ำ            

                                                                                            
        ผ              ส า                             

3.                                                  



คูม่ือแนวทางการด าเนินการ รวมหรอืเลิกสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 3 

 

43 
 

 ผ                             
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง 
ข้อมูล 

     สพฐ. 
        - ก าหนดนโยบาย 
        - สนับสนุนการบริหารจัดการ 
        - สนับสนุนงบประมาณ 
 

    สพท. ด าเนินการ 
        - ตรวจสอบทรัพย์สิน 
        - โอนเอกสาร ทรพัย์สิน 
        - ประสาน อ.ก.ค.ศ. 
        - จัดที่เรียนให้นักเรียนทุกคน 
        - รายงาน สพฐ. 
  

สพท. ร่วมกับสถานศึกษา 
จัดท าแผนเพิ่มประสิทธภิาพสถานศึกษา 

(ภายในเดือนกรกฎาคม) 

                         วิเคราะห ์
ข้อมูลพื้นฐาน 1.1-1.6 

(               ค   

ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  
 (ภายในเดือนสิงหาคม) 

จัดรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 

(ภายในเดือนสิงหาคม) 

สพท.ร่วมรับฟังความคิดเห็น 
และให้ข้อเสนอแนะ 

รายงานผลสรุปการด าเนินงาน 
ต่อ สพท. (แบบ ล1-ล4) 

        กรณี  กพท. เห็นชอบ 
        สถานศึกษาตอ้งด าเนินการ 
          - แจ้งผู้ปกครองล่วงหน้า 1 ปี 
          - เตรียมส่งมอบเอกสาร 
          - จัดเตรียมส่งมอบทรัพย์สิน 

สพท.เสนอความเห็นชอบ 
กพท. (ภายในเดือนธันวาคม) 

สพท.แจ้งมติที่ประชุม ภายใน 15 วัน 
สพท.ประกาศเลิกสถานศึกษา 
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แบบฟอรม์ค าขอเลกิสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน
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ค า                     ื้น    
 
             ...............................................ส า                        ............................................... 

      (         )............................................        ....................................................... 
                      ........................................................        ....................                            
............................................  จ านวน           ......................คน จ านวนคร.ู.............................คน 

         คณะ                                                 ความคิดเห็นผู้ปกครอง 
            ความ                                ............................................................................ 
        ผ ส าคัญคือ 

1.  ................................................................................................ ......................... 
2. ........................................................ .................................................................. 
3. .........................................................................................................................  
             ความ     ค์                                  
1. โรงเรียน .....................................................................จ านวน....................คน  
2. โรงเรียน .....................................................................จ านวน....................คน  
3. โรงเรียน .....................................................................จ านวน....................คน 
 
 

 
 

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

ต าแหน่งผู้อ านวย           ................................. 
      ................     .......................... . . .............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       บุคลากร        .    ผ  ด าเนิน              
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             .............................................ส า                        ............................................   ............. 
               ..............................       ............ ำ  ...................... ำ   ......................       ................................. 
    ผ        .............................................................ต าแหน่ง................................................................................... 
   .................................................... ท    .....................................      ............................................................ 

                        
1.                     

1.1  ผ ผ                                    ค         
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1.2  ผ                                           
1.2.1   ำ                                       ำ                              
1.2.2                                          ค   คั                        

            คีย                                               
1.2.3            ค   ค                                           ส าคัญ  

          ค   ค                         
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1.3                                                         ค   คับ          
              คี                                                

ที ่ สถานศึกษา สงักดั ต าบล อ าเภอ ระยะหา่ง 
ชว่งชัน้ที ่
เปิดสอน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

1.4                         สังคม         

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

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

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

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

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

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

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

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

2.                                                                  
 2.1        
 2.1.1 จ านวน ......................................ไร่..........................งาน................................ตารางวา 
 2.1.2 ลักษณะ 
  (    ) ที่ลุ่ม 
  (    ) เนนิเขา 
  (    ) ที่ราบ  น้ าไม่ท่วม 
  (    ) อืน่ ๆ 

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

2.1.5                               
 

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

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

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

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

  วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ)......................................................... 
  สภาพ (พร้อมใช้งาน  ต้องซ่อมแซม ระบุ)................................................ 
  สร้างเสร็จปี พ.ศ. ....................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ...............ป ี
 2.2.4 ส้วม จ านวน............................................. หลัง...........................................ที ่
 1) ส้วมแบบ.....................................จ านวน....................หลัง..................ที ่
 วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ).............................................................
  สภาพ (พร้อมใช้งาน  ต้องซ่อมแซม ระบุ)................................................
  สร้างเสร็จปี พ.ศ. ....................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ...............ป ี
 2) ส้วมแบบ.....................................จ านวน....................หลัง.....................ที ่
 วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ)............................................................. 
 สภาพ (พร้อมใช้งาน  ต้องซ่อมแซม ระบุ)................................................ 
 สร้างเสร็จปี พ.ศ. ....................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ...............ป ี
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ือแนวทางการด าเนินการ รวมหรอืเลิกสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 3 

 

51 
 

 
2.2.5   บ้านพัก    

1) บ้านพักครู จ านวน.................... หลัง ครูในบ้านพักปัจจุบัน...................คน 
- แบบ..............................จ านวน............................หลัง.................หน่วย 
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ)........................................................... 
สภาพ (พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม ระบุ).............................................. 
สร้างเสร็จปี พ.ศ. ....................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ..............ป ี
- แบบ..............................จ านวน............................หลัง.................หน่วย 
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ)....................................................... 
สภาพ (พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม ระบุ).............................................. 
สร้างเสร็จปี พ.ศ. ....................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ..............ป ี

2) บ้านพัก/หอพักนักเรียน จ านวน....... หลัง นักเรียนในหอพักปัจจุบัน....... 
- แบบ.............................จ านวน...........................หลัง.................หน่วย 
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ).......................................................... 
สภาพ (พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม ระบุ)........................................... 
สร้างเสร็จปี พ.ศ. ..................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ..............ป ี
- แบบ.............................จ านวน...........................หลัง.................หน่วย 
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ).................................................... 
สภาพ (พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม ระบุ)............................................. 
สร้างเสร็จปี พ.ศ. ..................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ..............ป ี
- แบบ.............................จ านวน...........................หลัง..............หนว่ย 
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ).......................................................... 
สภาพ (พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม ระบุ)............................................. 
สร้างเสร็จปี พ.ศ. ..................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ..............ป ี

3) บ้านพักลูกจ้าง จ านวน...............หลัง ลูกจ้างในบ้านพกัปัจจุบัน............ 
- แบบ.............................จ านวน...........................หลัง.................หน่วย 
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ).................................................... 
สภาพ (พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม ระบุ)............................................. 
สร้างเสร็จปี พ.ศ. ..................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ..............ป ี
- แบบ.............................จ านวน...........................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 วสัด ุครภุณัฑ์ 
2.3.1 วัสดุตามบัญชีวัสดุ ดังนี้ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………  
2.3.2 ดรุภัณฑ์ตามทะเบียนดรุภัณฑ์ ดังนี้ 
 .......................................................................................................................  

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

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

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

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

2.4 แหลง่เรียนรู ้
................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ... 
................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ... 
 

3. จ านวนนกัเรียนปจัจบุนั ยอ้นหลงั 5 ป ีอนาคต 5 ป ี
3.1 นักเรียนและชั้นเรียน ปีการศึกษา..................มีรายละเอียดตามบัญชีจัดชั้นเรียน ดังนี้ 
3.2            

    

ชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

     
     
     
     
     
     

รวม     
   

  



คูม่ือแนวทางการด าเนินการ รวมหรอืเลิกสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 3 

 

53 
 

3.3 จ านวนนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี 
 

ปีที ่ ชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1      
2      
3      
4      
5      
 รวม     

   
3.4 คาดคะเนจ านวนนักเรียน 5 ปี ข้างหน้า จากหลักฐานทะเบียนราษฎร 
 

ปีที ่ ชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1      
2      
3      
4      
5      
 รวม     

 
4. จ านวนครแูละบุคลากรทางการศกึษา เกณฑ์อตัราก าลังครู 

4.1 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิ วิชาเอก ท าหน้าที่ หมายเหตุ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

4.2 เกณฑ์อัตราก าลังครู 
เกณฑ์ ก.ค.ศ. มีครูได้..............................คน เกิน...............................คน ขาด..........................คน  
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5. ข้อมลูคุณภาพการศึกษา 
5.1 แนบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
5.2 แนบผลการประเมินภายใน (18 มาตรฐาน) 
5.3 แนบผลการประเมินภายนอก (สมศ.) 

6. ข้อมลูทีเ่กีย่วขอ้งอืน่(ถ้ามีๆ) 
 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

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

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน................................. 
วันที่................เดือน..........................พ.ศ. ......... 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  กรณีสถานศึกษาไม่มีนักเรียนหรือบุคลากร ให้ สพท. เป็นผู้ด าเนินการทุกข้ันตอน 
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       ผ                        ผ                 
                             

 
             .........................................ต าบล.........................อ าเภอ....................................... 

       ………………………………………………ส า                        ............................................................. 
 

    คณะ                                    ...........................................             
                             ค          ค       ............./..................           .................................. 
   ด าเนิน         ความคิดเห็น   ผู้ปกครอง                     ความคิดเห็น                

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

2.1 เลิกสถานศึกษา ....................................................คน คดิเป็นร้อยละ .........................  
2.2 ไมเ่ลิก ...................................................................คน คดิเป็นร้อยละ ......................... 

    ความคิดเห็น........................................................................................................... ........................ 
............................................................................................................................. .................................... 
....................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
................................................................................................................................................ ................. 
................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. .................................... 
.................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
                                       บุคลากร        .     ผ  ด าเนิน             
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      ................  

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

 
 
    -    ................................................................................  
                  ผู้ปกครอง            
ความคิดเห็น             
                               
 

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

 
 
         

 
 

 
 
 

            
 

 
 
 
 

          ...............................................  
      คณะ                            
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    ล. 5 
 
 
 
 
 

 
 

       ำ                                        .............................. 
 

                                   
 

************** 
 

      ำ      ค           38    ค                                        
 . . 2542                (        2)  . . 2545                                                  
                              . . 2550                      คณะ                         
.........................................................................................ในคราวประชุมครั้งที่............................เมื่อวันที่
.........................................................ให้เลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน..................... โรง ดังนี้  

1. โรงเรียน................................................ต าบล/แขวง......... .................................... 
อ าเภอ.................................................จังหวัด.....................................................  

2. โรงเรียน................................................ต าบล/แขวง.................................... ......... 
อ าเภอ.................................................จังหวัด.....................................................  

3. โรงเรียน................................................ต าบล/แขวง.............................................  
อ าเภอ.................................................จังหวัด.....................................................  

4. โรงเรียน................................................ต าบล/แขวง.............................................  
อ าเภอ.................................................จังหวัด..................................................... 

5. โรงเรียน................................................ต าบล/แขวง.............................................  
อ าเภอ.................................................จังหวัด.......... ........................................... 
 

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

 
 

 ………………………………………………    
ผู้อ านวย   ส า                        ……………………    ........... 
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บรรณานกุรม 
 
ค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  เรือ่ง การปฏริปูการศกึษาในภมูภิาคของ

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

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550.  
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124  ตอนพิเศษ 6 ง วันที่  16 มกราคม 2550, หน้า 31  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2550). แนวทางการด าเนนิงานตามระเบยีบ
กระทรวงศกึษาธกิาร วา่ดว้ยการจดัตัง้ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2550. 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 

             . (2554). แนวทางการด าเนนิงานรวมโรงเรียนขนาดเลก็ เพื่อรองรบัการปฏริปูการศกึษาใน
ทศวรรษทีส่อง พ.ศ. 2554-2561. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรุงเทพฯ. 
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  คผ    
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 ทีป่รึกษา 

นายภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ ผ      กาฬสินธุ์       
นายสุนทรา  หันชัยศรี     ผ      กาฬสินธุ์       
นายปิยพงศ์  สุ่มมาตย์     ผ      กาฬสินธุ์       
นายประภวิษณ์ุ  จิตจักร ปฏิบัติหน้าที่ ผ                 ผ  
  
 ผูจ้ดัท า 
นางลมุล  เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


