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ค าน า 
 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการเลิกสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ภายใต้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2550  มีเนือ้หาที่บ่งบอกถึงความจ าเป็นในการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขั้นตอนการด าเนินการของในระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ตลอดจนแบบฟอร์มต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  ผู้อ่านสามารถน าไป
ปรับใช้ได้โดยไม่ยากนัก คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้  กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้รวบรวมข้อมูลและอ้างอิงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดท าคู่มือ 
การปฏิบัติงานและการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจากแหล่งข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และสถานศึกษาต่างๆ จึงขอขอบคุณสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องไว้  ณ ที่นี้ 

กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะช่วยให้ท่านผู้อ่านหรือผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในด้านนี้ ได้เข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการเลิกสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานต่อไป  
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คู่มือการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
..................................... 

 
1. ชื่องาน : การเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือให้การด าเนินการเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม 
หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

2.2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ทราบว่าควรปฏิบัติอย่างไร เมื่อใด  มีความเข้าใจ  
มีความรู้ ไม่เกิดความสับสน สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องและทันตามก าหนดเวลา 

2.3. เพ่ือให้การผู้ที่ปฏิบัติงานใหม่และผู้ที่เก่ียวข้องสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

2.4. เพ่ือลดเวลาในการอบรม ชี้แจง การสอนงาน การตอบค าถาม และลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

2.5. เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 
 

3. ขอบเขต 
3.1. คู่มือนี้จัดท าข้ึนส าหรับเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เท่านั้น 
3.2. คู่มือนี้จัดท าข้ึนตามแนวทางการด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย

การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550   
 
4. ค าจ ากัดความ 

4.1. การเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หมายถึง การเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ ากว่า 40 คนลงมา  
ไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน หรือจ านวนนักเรียนลดลงจนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้ เพ่ือให้การบริหารและจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแก่ผู้เรียน 
ทั้งในด้านสิทธิ โอกาส และคุณภาพการศึกษา 

4.2. โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน  
ตั้งแต่ 1-120 คน 
 
5. ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวนงคราญ  ทองค า  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพิเศษ  

กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ระดับโรงเรียน 
โรงเรียนใดไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน หรือมีจ านวนนักเรียนลดลงจนไม่สามารถ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาได้ ให้ด าเนินการเพ่ือเลิกสถานศึกษา ดังนี้ 
1.  จัดเตรียมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ได้แก่ 

1.1  ที่ตั้งและเขตบริการ สภาพภูมิศาสตร์ เส้นทางคมนาคม เศรษฐกิจ สังคมของชุมชน 
1.2  ที่ดิน อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ 
1.3  จ านวนนักเรียนปัจจุบัน ย้อนหลัง 5 ปี อนาคต 5 ปี 
1.4  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา เกณฑ์อัตราก าลังครู 
1.5  ข้อมูลคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 

1.5.1   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
1.5.2   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. 
1.5.3   ผลการประเมินภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

1.6  ข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
2.   ขอความเห็นชอบการเลิกสถานศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
3.   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและ

ชุมชน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ  
4.  โรงเรียนรายงานผลสรุปการด าเนินงานตามข้อ 3  ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อม

ทั้งส่งเอกสารภายใน 15 วัน ดังนี้ 
4.1   แบบค าขอเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (แบบ ล. 1) 
4.2   แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลิกสถานศึกษา (แบบ ล.2 ) 
4.3   แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน กรณีเลิกสถานศึกษา 

(แบบ ล. 3) 
4.4  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4.5.  บัตรแสดงความคิดเห็น (แบบ ล. 4) 

5.  กรณีทีค่ณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีมติให้เลิกโรงเรียนต้องด าเนินการ ดังนี้ 
5.1  แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวันเปิดภาค

เรียนแรกของปีการศึกษาถัดไป 
5.2  จัดเตรียมส่งมอบบรรดาเอกสารส าคัญของโรงเรียนที่ถูกเลิกทุกประเภทให้โอนไปอยู่

ในความดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนอ่ืนตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
หลังจากเลิกสถานศึกษา 

5.3  จัดเตรียมส่งมอบทรัพย์สินและจัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินและช าระบัญชีรวมถึง
การด าเนินการ  โอนหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ของโรงเรียน เพ่ือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะได้
ด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน  หลังจากเลิกสถานศึกษา 
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ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
1.  ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในเรื่องการเลิกสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับแนวทางตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 1 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือ
เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550  เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือใช้
เป็นแนวทางการด าเนินงานและประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

2.  ร่วมกับโรงเรียน จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ โดยด าเนินการดังนี้ 
2.1   ด าเนินการเลิกสถานศึกษาที่ไม่มีนักเรียน 
2.2   สถานศึกษาที่มีขนาดเล็ก / เล็กมาก ที่มีแนวโน้มจ านวนนักเรียนลดลงให้จัดท า

แผนเพิ่มประสิทธิภาพโดยพิจารณาจัดท าแผนเลิกสถานศึกษาตามข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทุกปี 
3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชนของ

สถานศึกษาที่มีการขอเลิกสถานศึกษา 
4.  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลก่อนน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
5.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ขอความเห็นชอบเลิกสถานศึกษาต่อคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดการศึกษา 
6.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งมติที่ประชุมของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ให้โรงเรียนทราบภายใน 15 วัน 
7.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประกาศเลิกสถานศึกษา  

ตามมติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
8.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สิน และช าระบัญชี รวมถึงการ

ด าเนินการโอนหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ของโรงเรียนที่ถูกเลิก 
9.  โอนการดูแลรับผิดชอบบรรดาเอกสารส าคัญของโรงเรียนที่ถูกเลิกทุกประเภทไปยัง

โรงเรียนอ่ืนที่เหมาะสม 
10.  ประสานงานกับคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่

การศึกษาเก่ียวกับการบริหารบุคลากร 
11.  ด าเนินการจัดให้นักเรียนของโรงเรียนที่ถูกเลิก ได้เข้าเรียนทุกคน 
12.  รายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ ภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน 

หลังจากประกาศเลิก 
13.  กรณีโรงเรียนไม่มีนักเรียนหรือบุคลากรให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น

ผู้ด าเนินการทุกขั้นตอน 
 

7. เอกสารอ้างอิง 
แนวทางการด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 
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8. ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  
2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545   
3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550   
4) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559  เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูป

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2549   
5) เอกสารแนวทางการด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม 

หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 
 

แนวปฏิบัติ 
1) ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง

นักเรียนและชุมชน แล้วให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา 
2) ให้สถานศึกษา แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

ก่อนวันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษาถัดไป  
3) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศเลิกสถานศึกษาและจัดให้มีการตรวจสอบ

ทรัพย์สินและช าระบัญชี รวมถึงการด าเนินการโอนหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ของสถานศึกษา 
4) บรรดาเอกสารส าคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภท ให้โอนไปอยู่ใน ความดูแล

รับผิดชอบของสถานศึกษาอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 
5) การด าเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6) การเลิกสถานศึกษาโดยปกติควรเลิกปีละหนึ่งชั้นเรียน เริ่มตั้งแต่ชั้นต้นของสถานศึกษา

เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็นเป็นพิเศษอาจเลิกปีละเกินกว่าหนึ่งชั้นเรียน หรืออาจเลิกพร้อมกันทุกชั้น 
เมื่อเลิกสถานศึกษาจะต้องจัดให้นักเรียนในสถานศึกษาที่ถูกเลิกได้เข้าเรียนทุกคน 

 

9. แบบฟอร์มที่ใช้ 
แบบฟอร์มการเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบบ ล.1 - ล.4 
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ภาคผนวก 
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ค าขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่อสถานศึกษา  ...................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ด้วย (สถานศึกษา)  โรงเรียน......................................... ต าบล.......................อ าเภอ
........................จงัหวัด    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   ได้จัดตั้งขึ้น  ตั้ง
แต่............................................... เป็นเวลา............ปี ปัจจุบันจัดการศึกษาระดับ.....................................  เขต
บริการได้แก่..................................... ปจัจุบนัมีจ านวนนักเรยีนรวม............... คน  จ านวนคร.ู...........................
คน   

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้าน......................................  ครั้งที่
........วันที่ ...................................  ในการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน  มีมติให้ความเห็นชอบ
ในการเลิกสถานศึกษาตั้งแต ่   ปีการศึกษา 25      ด้วยเหตุผลส าคัญ  คือ 

1. นักเรียนโรงเรียน..................ไปเรียนรวมกับโรงเรียน....... ..................ชั้น 
....................ตั้งแต่ภาคเรียนที่ .........ปีการศึกษา....................  ตามประกาศของ.....................ลงวันที่
....................................... 

2. นักเรียนโรงเรียน....................................มีจ านวนนักเรียนลดลง จนไม่สามารถพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาได้ 

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

  โดยนักเรียนมีความประสงค์จะเข้าเรียนสถานศึกษาอ่ืน ๆ  ดังนี้ 
  1.  โรงเรียน..................................... จ านวน.................คน 
  2.  โรงเรียน..................................... จ านวน.................คน 
  3.  โรงเรียน..................................... จ านวน.................คน 

 

 

  ลงชื่อ........................................................ 
     (..........................................) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียน..............................................  

หมายเหตุ    กรณีสถานศึกษาไม่มีนักเรียน หรือบุคลากรให้ สพท.เป็นผู้ด าเนินการทุกขั้นตอน 
  

    แบบ ล.1 
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   แบบ ล.2 
 

แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณาเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
ชื่อสถานศึกษา.............................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ตั้งที่หมู่บ้าน..............................หมู่ที่..........ต าบล............. ...อ าเภอ..............จังหวัดเพชรบูรณ์  
ชื่อผู้บริหาร.................................................................ต าแหน่ง........................................ ........ 
โทรศัพท์.........................................................โทรสาร........... ....................มือถือ....................... 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลพื้นฐาน 
 1. ที่ตั้งและเขตบริการ 
  1.1  แผนผังแสดงบริเวณสถานศึกษาและที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ 
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 1.2  แผนที่แสดงเขตบริการให้แสดงรายละเอียด  ดังนี้ 
  1.2.1  ต าบลแสดงที่ตั้งหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน และทุกต าบลที่มีนักเรียนเดินทางมาเรียน 
  1.2.2  แสดงจุดที่ตั้งของสถานศึกษาและระดับการศึกษาภาคบังคับทุกสถานศึกษา ทุกสังกัด
ที่อยู่ใกล้เคียงหรือสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนสามารถไปเรียนได้สะดวก 
  1.2.3  แสดงเส้นทางคมนาคมต่างๆ  ที่ถึงสถานศึกษา โดยระบุระยะทางจากจุดส าคัญๆ ตาม
เส้นทางคมนาคมนั้นๆ  ถึงสถานศึกษาด้วย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School   Mapping 
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1.3  ข้อมูลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอ่ืนที่เปิดสอนการศึกษาภาคบังคับทุกสังกัด สถานศึกษาใกล้เคียง 
หรือสถานศึกษาท่ีนักเรียนสามารถไปเรียนได้สะดวก 

ที ่ สถานศึกษา สังกัด ต าบล อ าเภอ ระยะห่าง ช่วงชั้น 

ที่เปิดสอน 

       

       

       

       

  1.4   สภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมของชุมชน 

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

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

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

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

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

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

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

 2.  ที่ดิน อาคารเรียน และอาคารประกอบ วัสดุ ครุภัณฑ์  และแหล่งเรียนรู้ 

  2.1  ที่ดิน 

   2.1.1  จ านวนไร่.............งาน.................ตารางวา 
   2.1.2  ลักษณะ 
    [    ]  ที่ลุ่ม 
    [    ]   เนินเขา 
    [    ]   ที่ราบ น้ าไม่ท่วม 
                                          [    ]   อ่ืน ๆ............................................................................  
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  2.1.3  ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย 
   [    ] เอกชน 
   [    ] สาธารณประโยชน์ 
   [    ] เขตปฏิรูปที่ดิน/ที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับอนุญาตแล้ว 
                               [    ] ที่ราชพัสดุถือครองโดยหน่วยงาน 
          (ระบุชื่อและต้นสังกัด)....................................................................  
   [    ] อ่ืน ๆ.............................................................................................. 
  2.1.4   ผู้รับโอนที่ดิน 
   [    ] เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
   [    ] บุคคลอื่น ๆ 
          (ระบุ)............................................... .............................................. 
          ...................................................................................................... 

  2.1.5   หลักฐานที่ดินที่แนบมาพร้อมนี้ 
   (ระบุ)...................................................................................................... 
   ............................................................................................................... 
   ............................................................................................................... 
   ............................................................................................................... 

 2.2  อาคารเรียนและอาคารประกอบ 

  2.2.1 อาคารเรียน...........................หลัง  ดังนี้ 
   1)  อาคารเรียนแบบ......................................จ านวน.......... ..............หลัง 
       วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ตึก ไม้ ครึ่งตึก ครึ่งไม้ วัสดุท้องถิ่น เช่น โครงไม้ไผ่มุง
แฝก ฯลฯ ระบุ)................................................ .............สภาพ (พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม หมดสภาพ 
ระบุ).........................สร้างเสร็จปี พ.ศ. ...................สามารถใช้งานได้ประมาณ..............ปี 

   2)  อาคารเรียนแบบ......................................จ านวน........................หลัง 
        วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ตึก ไม้ ครึ่งตึก ครึ่งไม้ วัสดุท้องถิ่น เช่น โครงไม้ไผ่มุง
แฝก ฯลฯ ระบุ)............................................... .............สภาพ(พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม หมดสภาพ 
ระบุ).......................................................................................................................... สร้างเสร็จปี พ.ศ. 
...................สามารถใช้งานได้ประมาณ..............ปี 
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   3)   อาคารเรียนแบบ......................................จ านวน.........................หลงั 
         วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ตึก ไม้ ครึ่งตึก ครึ่งไม้ วัสดุท้องถิ่น เช่นโครงไม้ไผ่มุง
แฝก ฯลฯ ระบุ).......................................... ...................สภาพ(พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม หมดสภาพ 
ระบุ)..................................................................................................................... สร้างเสร็จปี พ.ศ. ...................
สามารถใช้งานได้ประมาณ...........ปี 

   4)   อาคารเรียนแบบ......................................จ านวน.........................หลงั 
         วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ตึก ไม้ ครึ่งตึก ครึ่งไม้ วัสดุท้องถิ่น เช่นโครงไม้ไผ่มุง
แฝก ฯลฯ ระบุ)............................... ..............................สภาพ(พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม หมดสภาพ 
ระบ)ุ............................................................................................................  สร้างเสร็จปี พ.ศ. ...................
สามารถใช้งานได้ประมาณ............ปี 
  2.2.2    อาคารประกอบ ประกอบด้วยอาคารประกอบประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
   1)  อาคารอเนกประสงค์  จ านวน.......................หลัง  ดังนี้ 
         1.1)  อาคารอเนกประสงค์แบบ............ ......... ......รวมพ้ืนที่ในอาคาร
............................................ตารางเมตร วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ในการก่อสร้าง   (ระบุ)............................................... 
......................................................................  ........ (สภาพพร้อมใช้งาน ต้องซ่อม ระบุ)............. .................. 
สร้างเสร็จ ปี พ.ศ...........สามารถใช้งานได้ประมาณ.......ปี 
         1.2)  อาคารอเนกประสงค์แบบ... . .. .. . ... .. .. . ... .. ... .รวมพ้ืนที่ในอาคาร
......................ตารางเมตร วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ในการก่อสร้าง (ระบุ)............................. ....................... 
.................................... (สภาพพร้อมใช้งาน  ต้องซ่อม ระบุ)............... ................ สร้างเสร็จ ปี พ.ศ........
สามารถใช้งานได้อีกประมาณ......ปี 
  2.2.3   อาคารฝึกงาน  จ านวน..................หลัง   ดังนี้ 
    1)  อาคารฝึกงานแบบ......... ........................................รวมพ้ืนที่ในอาคาร     
..................................ตารางเมตร วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ในการก่อสร้าง(ระบุ)..................................................... 
(สภาพพร้อมใช้งาน  ต้องซ่อม ระบุ).................................................. สร้างเสร็จ ปี พ.ศ...........สามารถใช้งานได้
อีกประมาณ....................ป ี
   2)  อาคารฝึกงานแบบ...............................................รวมพ้ืนที่ในอาคาร 
                ..............................ตารางเมตร   วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ในการก่อสร้าง (ระบุ).................
(สภาพพร้อมใช้งาน  ต้องซ่อม ระบุ)....................................... สร้างเสร็จ ปี พ.ศ..........สามารถใช้งานได้อีก
ประมาณ...................ป ี
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  2.2.4  ส้วม จ านวน..........................หลัง.............................ที่ 
   1)  ส้วมแบบ.......................จ านวน..............หลัง......... .........................ที่ 
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ)............... ........................................สภาพ (พร้อมใช้ ต้องซ่อมแซม 
ระบุ)................................................................................................................................................. 
สร้างเสร็จปี พ.ศ...............สามารถใช้งานได้อีกประมาณ.................ปี 
             2)  ส้วมแบบ.......................จ านวน..............หลัง........ ...........................ท่ี 
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ)............. ..........................................สภาพ (พร้อมใช้ ต้องซ่อมแซม 
ระบุ)....................... .......................................สร้างเสร็จปี พ.ศ...............สามารถใช้งานได้อีกประมาณ
.................ป ี
  2.2.5   บ้านพัก 
   1)  บ้านพักครู จ านวน........หลัง  ครูในบ้านพักปัจจุบัน......คน      
        -  แบบ..................จ านวน............หลัง.............หน่วย 
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ)...................................สภาพ (พร้อมใช้ ต้องซ่อมแซม ระบุ).............................. 
................................................... สร้างเสร็จปี พ.ศ..............สามารถใช้งานได้อีกประมาณ....................ปี 
       -  แบบ..................จ านวน............หลัง.............หน่วย   วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง 
(ระบุ)........................................................สภาพ (พร้อมใช้ ต้องซ่อมแซม ระบุ).............................. 
สร้างเสร็จปี พ.ศ..............สามารถใช้งานได้อีกประมาณ....................ปี 
        2)  บ้านพัก/หอนักเรียน จ านวน.. . . . . . .หลัง  นักเรียนในหอพัก  
ปัจจุบัน...........คน      
     -  แบบ..................จ านวน............หลงั.............หน่วย 
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง ระบุ)...................................สภาพ (พร้อมใช้ ต้องซ่อมแซม ระบุ)......................... .... 
สร้างเสร็จปี พ.ศ.............สามารถใช้งานได้อีกประมาณ....................ปี 
     -  แบบ..................จ านวน............หลัง.............หน่วย  
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ)................................... สภาพ (พร้อมใช้ ต้องซ่อมแซม ระบุ)....................... ....... 
........................................................ สร้างเสร็จปี พ.ศ..............สามารถใช้งานได้อีกประมาณ....................ป ี
       3)  บ้านพักลูกจ้าง จ านวน........หลัง  ลูกจ้างในบ้านพัก ปัจจุบัน...........คน      
     -  แบบ..................จ านวน............หลัง.............หน่วย  
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง ระบุ)...................................  สภาพ (พร้อมใช้ ต้องซ่อมแซม ระบุ)............................. 
............................................................. สร้างเสร็จปี พ.ศ.............สามารถใช้งานได้อีกประมาณ..................ป ี
     -  แบบ..................จ านวน............หลัง.............หน่วย  
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง ระบุ).............................สภาพ (พร้อมใช้ ต้องซ่อมแซม ระบุ).............................  
.................................................................. สร้างเสร็จปี พ.ศ.............สามารถใช้งานได้อีกประมาณ..................ป ี
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  2.2.6   อ่ืน ๆ  ระบุ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ................................................
........................................................ 
 2.3  วัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  2.3.1   วัสดุตามบัญชีวัสดุ ดังนี้ 
  ..................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................... 
  ................................................................................................................... 
  2.3.2   ครุภัณฑ์ตามทะเบียนครุภัณฑ์  ดังนี้ 
  ..................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................... 
  ................................................................................................................... 
 
 2.4  แหล่งเรียนรู้ 
  .................................................................................................................. 
  .................................................................................................................. 
  .................................................................................................................. 
  .................................................................................................................. 
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3.  จ านวนนักเรียนปัจจุบัน  ย้อนหลัง  5  ปี  (2557-2561) อนาคต  5  ปี (2563-2567) 
 3.1  ชั้นเรียนและนักเรียน  ปีการศึกษา 2562  มีรายละเอียดตามบัญชีจัดชั้นเรียน  ดังนี้ 

ชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

อ.1     
อ.2     
อ.3     
ป.1     
ป.2     
ป.3     
ป.4     
ป.5     
ป.6     
รวม     

  

3.2   จ านวนนักเรียนย้อนหลัง  5  ปี 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

2557     
2558     
2559     
2560     
2561     
รวม     

 
  3.3   คาดคะเนนักเรียน  5  ปี  ข้างหน้าจากหลักฐานทะเบียนราษฎร ์

ปีการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

2563     
2564     
2565     
2566     
2567     
รวม     
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4.  จ านวนครู และบุคลากรทางการศึกษา เกณฑ์อัตราก าลังครู 
  4.1  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา (โปรดระบุทุกคน) 

ที ่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง วุฒิ วิชาเอก ท าหน้าที่ เกษียณอายุ 
1  ผอ.รร. 

วิทยฐานะ.... 
    

2  ครู วิทยฐานะ....     
3  คร ูวิทยฐานะ .....     
4  ครูพ่ีเลี้ยง     
5  ธุรการโรงเรียน     
6  พนักงานราชการ     
7  นักการภารโรง     
8  อ่ืนๆ     
       
       

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

หมายเหตุ    กรณีสถานศึกษาไม่มีนักเรียน หรือบุคลากรให้ สพท.เป็นผู้ด าเนินการทุกขั้นตอน 
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แบบ ล.3 

 

แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน 
กรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

................................... 
   
 ชื่อสถานศึกษา..........................................ต าบล.............................อ าเภอ..................  
จังหวัด เพชรบูรณ์    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
 ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียน....................................................มีมติเห็นชอบให้
เลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียน.............ในคราวประชุม  ครั้งที่......./....... ..... เมื่อวันที่.......................  โดย
ไดด้ าเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาจ านวน.........คน  ผู้อ านวยการโรงเรียน.......คน  ครู..........คน  ผู้ปกครองนักเรียน
...........คน  นักเรยีน ..........คน  ผู้แทนชมุชน...........คน อ่ืนๆ (ระบุ)  ...........................คน   เข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็นและลงมตดิังนี้ 
 1.  ผู้ปกครองของนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ...........................ครอบครัว 
 2.  ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น...............................คน  (ครอบครัวละ 1 คน) 
  2.1  เลิกสถานศึกษา................................คน  คิดเป็นร้อยละ.....................  
  2.2  ไม่เลิก............................................. คน  คิดเป็นร้อยละ.....................  
 
สรุปความคิดเห็น    

1. มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โรงเรียนบ้าน.............ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป   ให้นักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนบ้าน.............. 

2. ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน เห็นชอบให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนบ้าน
.............ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป   ให้นักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนบ้าน.............. 

3.  
 
 

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

 

หมายเหตุ    กรณีสถานศึกษาไม่มีนักเรียน หรือบุคลากรให้ สพท.เป็นผู้ด าเนินการทุกขั้นตอน 
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แบบ ล.4 

 
 

ด้านหน้า 
เลขที่............ 

บัตรแสดงความคิดเห็น 
การเลิกสถานศึกษาโรงเรียน........................... 

 
ชื่อ.........................................................................................  

สถานภาพ                  ผู้ปกครอง               ชุมชน 
ความคิดเห็น               เลิก           
                              ไม่เลิก 
 

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

 
 

                                                 ด้านหลัง 
 
 

ตราโรงเรียน 
 
 
 
 

ลายมือชื่อ.............................. 
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

 
หมายเหตุ  เอกสารแบบ ล.4 นี้ ให้ส่งฉบับส าเนาให้ สพป.ตามจ านวนผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
ที่มาแสดงความคิดเห็น 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้เข้มแข็ง  เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  ตามกรอบ  
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้ 

การบริหารจัดการ การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. สถานศึกษาท่ีเลิก ส่งมอบบรรดาเอกสารส าคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภทให้

โอนไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสถานศึกษาอื่นตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก าหนดให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน หลังจากวันเลิกสถานศึกษา 

2. ส่งมอบทรัพย์สินและจัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินและช าระบัญชีรวมถึงการด าเนินการ
โอนหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ของสถานศึกษา ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน หลังจากวันเลิกสถานศึกษา 

3. อาคาร  ให้ด าเนนินการประมูลหรือขาย และส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดิน  
4. ที่ดิน ให้ส่งคืนกรมธนารักษ์ 
5. กรณีท่ีไม่ได้ประมูลขายอาคารให้ส่งคืนอาคารและที่ดินให้ธนารักษ์พ้ืนที่โดยเร็ว 
6. สพป. ด าเนินการโอนทรัพย์สินของโรงเรียนที่เลิก  ให้โรงเรียนหลัก หรือโรงเรียนอื่นที่

เหมาะสม หรือโรงเรียนอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการจัดต้ัง  รวม  หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

โดยที่ เห็นเปนการสมควรกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดต้ัง  รวม  หรือเลิกสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

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

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

ขอ ๒ ในระเบียบนี้   
“การจัดต้ัง”  หมายความวา  การจัดต้ังสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 
“รวม”  หมายความวา  การนํานักเรียนในสถานศึกษาที่ต้ังอยูใกลกันต้ังแตสองแหงข้ึนไป 

มาเรียนรวมกัน  โดยจัดเปนชั้นหรือชวงชั้น  เพื่อใหการบริหารและจัดการศึกษา  มีประสิทธิภาพ   
เกิดผลดีแกผูเรียนทั้งในดานสิทธิ  โอกาส  และคุณภาพการศึกษา   

“เลิก”  หมายความวา  การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

“สถานศึกษา”  หมายความวา  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

“สถานศึกษาพิเศษ”  หมายความวา  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษบางประการ  ไดแก 

(๑) สถานศึกษาที่เนนการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเลิศเฉพาะดาน 
(๒) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในเชิงทดลอง  วิจัยและพัฒนา 
(๓) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผูดอยโอกาส 
(๔) สถานศึกษาที่จัดต้ังข้ึนเพื่อใหเปนสถานศึกษาตัวอยางหรือตนแบบสําหรับการจัดการศึกษา   



หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๕) สถานศึกษาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  หรืออยูในพระบรมราชานุเคราะห  
หรือจัดต้ังเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง  ๆ 

ขอ ๓ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  และ
ใหมีอํานาจในการตีความ  วินิจฉัย  รวมทั้งออกประกาศ  คําส่ัง  ขอกําหนด  และจัดทําคําชี้แจงใหเปนไป
ตามระเบียบนี้ 

ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจนุเบกษาเปนตนไป   
 

หมวดที่  ๑ 
การจัดต้ังสถานศึกษา 

 
 

ขอ ๕ ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาจัดต้ังสถานศึกษาใหม 
แนวปฏิบัติในการจัดต้ังสถานศึกษา  ใหดําเนินการดังนี้ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนการจัดต้ังสถานศึกษา  และนําเสนอคณะกรรมการเขต

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

มาเขาเรียน  ถามีนักเรียนในแตละรายอายุไมถึงย่ีสิบหาคน  แตมากกวาสิบคน  ใหจัดต้ังเปนสาขาของ
สถานศึกษาอื่น 

 (๑.๒) ระดับมัธยมศึกษา  ตองมีจํานวนนักเรียนที่จะมาเขาเรียนชั้นละไมนอยกวาแปดสิบคน  
ถามีนกัเรียนไมถึงชั้นละแปดสิบคน  แตมากกวาส่ีสิบคน  ใหจัดต้ังเปนสาขาของสถานศึกษาอื่น 

(๒) สถานที่ที่จะจัดต้ังสถานศึกษาตองเปนที่ดินที่มีหลักฐานอนุญาตใหใช  ตามประเภทของ
ที่ดินอยางถูกตอง  จํานวนไมนอยกวาย่ีสิบหาไร   

(๓) สถานศึกษาที่จะจัดต้ังข้ึนใหมจะตองอยูหางจากสถานศึกษาประเภทเดียวกัน  ที่ต้ังอยูเดิม  
ไมนอยกวาหกกิโลเมตร  ตามเสนทางคมนาคม   

(๔) ใหบุคคล  นิติบุคคล  องคกรชุมชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น  ย่ืนคํารองขอใหจัดต้ังสถานศึกษาตอสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 



หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๕) ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณากลั่นกรองคํารองตามหลักเกณฑของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา  และนําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  หรือในกรณีที่ทางราชการเห็นวา 
มีความจําเปนตองจัดต้ังสถานศึกษาเปนกรณีพิ เศษ  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําเสนอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาอนุญาต 

ขอ ๖ ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุญาตการจัดต้ังสถานศึกษาตาม 
คํารองขอในขอ  ๕  (๔)   

เมื่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุญาตแลวใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศจัดต้ังสถานศึกษา  และใหจัดระบบสงเสริม  สนับสนุน  ใหสถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพ  พรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

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

ขอ ๘ การจัดต้ังสถานศึกษาพิ เศษให เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด   

 
หมวดที่  ๒ 

การรวมสถานศึกษา 
 

 

ขอ ๙ ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณารวมสถานศึกษาต้ังแตสองแหงข้ึนไป  
เพื่อใหสถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  เกิดผลดีแกผูเรียน  ทั้งในดานสิทธิ  
โอกาส  และคุณภาพการศึกษา  โดยจัดเปนชั้นหรือชวงชั้น   

แนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษา  ใหดําเนินการดังนี้    
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบขอมูล  จัดทําแผนการรวมสถานศึกษา  และนําเสนอ

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  โดย 
(๑) สถานศึกษาใดที่อยูใกลเคียงกันมีความเห็นควรรวมสถานศึกษา  ใหดําเนินการ  ดังนี้ 
 (๑.๑) จัดทําแผนการรวมสถานศึกษา   
 (๑.๒) จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนและชุมชน   



หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 

 (๑.๓) เสนอแผนการรวมสถานศึกษาตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาการใหความเห็นชอบการรวม

สถานศึกษา  โดยใหมีผลกอนวันเร่ิมตนปการศึกษา  ไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน   
เมื่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบแลวใหสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประกาศรวมสถานศึกษา  และใหจัดระบบติดตามชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง 
 

หมวดที่  ๓ 
การเลิกสถานศึกษา 

 
 

ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเลิกสถานศึกษา  เมื่อสถานศึกษานั้น   
มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้   

(๑) ไมมีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน 
(๒) จํานวนนักเรียนลดลง  จนไมสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทาง   

การปฏิรูปการศึกษาได 
แนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษา 
(๑) ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูปกครอง

นักเรียนและชุมชน  แลวใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณา 

(๒) ใหสถานศึกษา  แจงผูปกครองนักเรียนและชุมชนทราบลวงหนา  ไมนอยกวาหนึ่งป  
กอนวันเปดภาคเรียนแรกของปการศึกษาถัดไป 



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๓) ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศเลิกสถานศึกษาและจัดใหมีการตรวจสอบ
ทรัพยสินและชําระบัญชี  รวมถึงการดําเนินการโอนหรือจําหนายทรัพยสินที่ ยังคงเหลืออยูของ
สถานศึกษา 

(๔) บรรดาเอกสารสําคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภท  ใหโอนไปอยูใน  ความดูแล
รับผิดชอบของสถานศึกษาอื่นตามที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากําหนด   

(๕) การดําเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของสถานศึกษา  ใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา 

(๖) การเลิกสถานศึกษาโดยปกติควรเลิกปละหนึ่งชั้นเรียน  เร่ิมต้ังแตชั้นตนของสถานศึกษา  
เวนแตมีเหตุผลความจําเปนเปนพิเศษอาจเลิกปละเกินกวาหนึ่งชั้นเรียน  หรืออาจเลิกพรอมกันทุกชั้น   

(๗) เมื่อเลิกสถานศึกษาจะตองจัดใหนักเรียนในสถานศึกษาที่ถูกเลิกไดเขาเรียนทุกคน   
ขอ ๑๒ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานการจัดต้ัง  รวม  และเลิกสถานศึกษา   

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อทราบและใหการสนับสนุน  
ขอ ๑๓ ในกรณีที่มีความจําเปนที่ไมอาจมีหลักเกณฑที่กําหนดในระเบียบนี้มาใชกับ   

การจัดต้ัง  รวม  หรือเลิกสถานศึกษาได  ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนําเสนอ   
ขอความเห็นชอบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิจิตร  ศรีสอาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 



 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๑๐/๒๕๕๙ 

เร่ือง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
 

 

โดยท่ีได้ปรากฏข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคของประเทศว่า 
เกิดจากปัญหาการสั่งการและการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นเอกภาพเป็นปัญหาสําคัญ   
ดังนั้น  เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการ 
(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นกรรมการ 
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๖) เลขาธิการสภาการศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๗) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๒ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  

มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดทิศทางในการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
(๒) วางแผนงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค 

หรือจังหวัด 
(๓) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค

หรือจังหวัด 
(๔) แต่งตั้ง  โอน  หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงาน

ในตําแหน่งต่าง ๆ  ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  ทั้งนี้  ตามประเภท
หรือระดับตําแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

(๕) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ  
ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจากตําแหน่ง 

(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น 
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(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามข้อ  ๗  (๗) 
(๘) เชิญข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ  หรือบุคคล 

ที่เก่ียวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เก่ียวข้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ในระหว่างที่ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ  
ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตาม  (๕)  บุคคลนั้นไม่อาจได้รับเงินค่าตอบแทน
หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ  ในตําแหน่งที่ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง 
นับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่ง 

ในกรณีที่มีบทบัญญัติใดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กําหนดให้องค์กรใดมีอํานาจหน้าที่ตาม  (๔)  มิให้นําบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับแก่องค์กรซึ่งมีอํานาจ
หน้าที่ดังกล่าว 

ข้อ ๓ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน
ตามข้อ  ๒  (๖)  และให้การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  
และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ  ที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
ของทางราชการ  โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๔ ให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และให้โอนอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของ  กศจ.  ของจังหวัดนั้น ๆ  
ตามคําสั่งนี้   

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีใด 
ที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ 

ข้อ ๕ ให้ยุบเลิก  อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  และให้โอนอํานาจหน้าที่ของ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของ  กศจ.  ของจังหวัดนั้น ๆ  
ตามคําสั่งนี้   

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีใด
ที่อ้างถึง  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ 
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ข้อ ๖ ในแต่ละจังหวัด  ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “กศจ.”  
ประกอบด้วย 

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

การอาชีวศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
และผู้แทนสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นกรรมการ 

(๔) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  ท้องถ่ินจังหวัด  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด   
ประธานหอการค้าจังหวัด  ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  และวัฒนธรรมจังหวัด   
เป็นกรรมการ 

(๕) ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  จํานวนสองคน  
เป็นกรรมการ 

(๖) ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  จํานวนสองคน  
เป็นกรรมการ 

(๗) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านกฎหมาย  ด้านบริหารงานบุคคล  หรือด้านอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  จํานวนไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการ 

(๘) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
สําหรับกรุงเทพมหานคร  ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ในภูมิภาคทําหน้าที่เป็น  กศจ. 
ข้อ ๗ นอกจากอํานาจหน้าที่ที่รับโอนมาตามข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ให้  กศจ.  มีอํานาจหน้าที่

ในแต่ละเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดยุทธศาสตร์  แนวทางการจัดการศึกษา  และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

ทุกระดับและทุกประเภท  ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  
องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบ 
ที่หลากหลายในจังหวัด 

(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 
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(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด 
ในการดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  และสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

(๔) เสนอความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในจังหวัดต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเพื่อใช้อํานาจ
ตามข้อ  ๒  (๔) 

(๕) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

(๖) วางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัดและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่
สถานศึกษา 

(๗) เสนอคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ  กศจ.  ได้ตามความจําเป็น 

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด  หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมอบหมาย 

ข้อ ๘ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ให้มีคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “อกศจ.”   
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก  กศจ.   

ให้  อกศจ.  ตามวรรคหน่ึง  ประกอบด้วย 
(๑) บุคคลซึ่ง  กศจ.  แต่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็น  กศจ.  เป็นประธานอนุกรรมการ 
(๒) บุคคลซึ่ง  กศจ.  แต่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็น  กศจ.  จํานวนสองคน  เป็นอนุกรรมการ 
(๓) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษา  ซึ่ง  กศจ.  แต่งตั้ง  

จํานวนสองคน  เป็นอนุกรรมการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่ง  กศจ.  แต่งตั้ง  จํานวนไม่เกินสามคน  เป็นอนุกรรมการ 
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๙ ให้การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของ  กศจ.  อกศจ.  รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน

ตามข้อ  ๗  (๗)  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ  ที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  โดยเบิกจ่าย
จากงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๑๐ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา



 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ถือว่าอ้างถึง  กศจ.  ตามคําสั่งนี้  
ทั้งนี้  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้  ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๑๒ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 


