
 

คูมือ/มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

 
ของ  

กลุมนโยบายและแผน 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ 
                สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                             กระทรวงศึกษาธิการ



คํานํา 

กลุมนโยบายและแผน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑  ไดจัดทำคูม ือ 
การปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีกระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ของกลุมนโยบายและแผน ซึ่งเกี่ยวกับ การศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาระบบข อมูลสารสนเทศเพ ่ือการบริหาร 
และการจัดการศึกษา การจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา การวิเคราะห/จัดตั้งงบประมาณ การตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินและรายงานผลปฏิบัติงาน การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกลม และโอนสถานศึกษาและรวมสนับสนุนการ
ปฏ บิัติงานกับหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของจากการวิเคราะห บทบาท อำนาจ หนาที่ ตามประกาศกระทรวงศ กึษาธิการ 

การจัดทำคูม อืปฏิบัติงาน เพ่ือแนวทางในการปฏิบัติงานและเปนประโยชนสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษา คร ูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดานนี้ตอไป 

 
 

กลุมนโยบายและแผน 
        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑



                       สารบญ ั 
            

                                                                                                                 หนา 
 

๑. หนาที่ความรับผิดชอบ          1  

2. คำสั่งมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

3. คูมือปฏิบัติงานของ นางอังคณา  สิริอนุศาสน                                                           7 
- วิเคราะห ภารกิจ วางแผนการปฏิบัติ และประสานในการบริหารงานและ จัดการ  

  เก่ียวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีจะสนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย 
 

4. คูมือปฏิบตัิงานของ  นางมลิวัลย  บุญยศ                                                                8 
    - งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศกึษา 

5. คูมือปฏิบัติงานของ นายอดิชัย  ศรวีะรมย                                                              12 

- งานจัดตั้ง และเสนอของบประมาณ 

- งานวิเคราะหงบประมาณ 

6. คูมือปฏิบัติงานของ นางสาวสุคมัยนัญ  อินพรมพะเนา                                               17 
- งานติดตาม ประเมินและรายงานผล 

- งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 

- ตามนโยบายและกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๗.  คูมือปฏิบัติงานของ นางพัทธนันท  มาลัย                                                            26 
งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 ๘. คูมือปฏิบัติงานของ นายยศธร ไตรรัตนประพันธ                                                     58 
- สารบรรณ งานธรุการ รับ-สงเอกสาร 

       



กลุมนโยบายและแผน                                        1 

มีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศกึษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศกึษา  

แผนการศ ึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของท องถ่ิน 
(ข) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจงการจัดสรรงบประมาณ 
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมนิ และรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม 
    นโยบายและแผน  
(ง) ดําเนินการวิเคราะห และจัดทาขอมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐาน 
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก ี่ยวของหร ือที่ไดรับ

มอบหมายขาราชการและลูกจาง 
 

  บุคลากรกลุมนโยบายและแผน ประกอบดวย 
 
                              ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

 

 

 
 

                                               นางองัคณา  สิริอนุศาสน 
 

   ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตํา แ ห น ง เลขที่ อ ๓๒ 
   โทร. 083-46902๑2 ปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบตามคําสั่ง สพป.ยโสธร  เขต ๑ ที ่๘๙/๒๕๖๕   

ลงวนัที่  ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

           1. ควบคุม กํากับ ติดตาม เรงรัด สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุง    และแกไข
ปญหาตาง ๆ เก่ียวกับภารกิจงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมนโยบายและแผน    
            2. ตรวจสอบ กลั่นกรอง  และเสนอความเห็นตามภารกิจงานที่รับผดิชอบในกลุมนโยบายและแผน  
ซึ่งมีกลุมงานท่ีรับผิดชอบ  ดังนี ้
                ๒.๑  กลุมงานธุรการ 
               ๒.๒  กลุมงานนโยบายและแผน 
                         ๒.๓  กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ 
               ๒.๔  กลุมงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
            3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 
 



                                                                                                                                                                               
 
 

กลุมงานนโยบายและแผน 
 

 

                                                 นางมลิวัลย  บุญยศ 
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ เลขที่ตําแหนง อ ๔๙*  
โทร. ๐๘ ๑๖๖๐ ๖๓๘๙  ปฏบิัติหนาที่ความรับผิดชอบตามคาํสั่ง สพป.ยโสธร  เขต ๑ ที ่๘๙/๒๕๖๕   
ลงวนัที่  ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
ปฏิบัติหนาที่ หัวหนากลุมงานนโยบายและแผน มีหนาที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
                 ๑ . ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน กรณีผูอํานวยการกลุมไมอยูหรือ     
ไมอาจปฏิบัติราชการได ยกเวนงานบริหารงานบุคคลที่สําคัญ 

2 . การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
3 . การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แผนปฏิบัติราชการประจําป 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนกลยุทธ 
 4. งานยุทธศาสตร และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด 
 5. งานจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรที่เก่ียวของกับจังหวัดยโสธร  
 6. งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
 7. วิเคราะหผลการจัดการศึกษาทั้งดานปริมาณและคุณภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษา 
 8. จัดทําแผนกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของ 

สพป .ยโสธร เขต ๑ 

  ๙. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  ของ สพป .ยโสธร เขต ๑ 
 ๑0. งานนโยบายและแผน /โครงการพิเศษที่ไดรับมอบหมายจาก สพฐ  .จังหวดั และหนวยงาน.
อ่ืนๆ   

         ๑๑. งานติดตอประสานงานแผนงานกับโรงเรียนและหนวยงานอ่ืน 
         ๑๒. งานการกระจายอํานาจใหสถานศึกษาประเภท ๑  และประเภท 2  
         ๑3. งานจัดทําขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด GPP 

   ๑4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

 
 
 

 
 



 
 

กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ 
 

 
 

                                                นายอดิชัย  ศรวีะรมย 

ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  ตําแหนงเลขที่ อ ๓๖ 

โทร.๐๖๕ ๓๖๐๐๔๕๔        

ปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบตามคําสั่ง สพป.ยโสธร  เขต ๑ ที ่๘๙/๒๕๖๕   

ลงวนัที่  ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนากลุมงานวเิคราะหงบประมาณ  มีหนาที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี ้
             1. ควบคุม กํากับ และติดตามการใชงบประมาณประจําป 
            2. กํากับ  ติดตาม แจงจัดสรร การใชจายงบประมาณ  โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน )เงินอุดหนุน(  

 3  .งานขอ ตั้งและจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน งบดําเนินงาน ใหแกสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาและสถานศึกษา 

 4 .งานบริหารงบประมาณ  )โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ/เงินเหลือจาย(  
           5  .งานจัดสรรงบประมาณ งบบุคลากร ใหแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 6 .การจัดทําแผนการใช จายงบประมาณประจําป 
 7. งานจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ งบดําเนินงาน รายการคาติดตั้งไฟฟา ประปา รั้ว  

ถนนและปรับปรุงบริเวณ 
           8. การประสาน สงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอ่ืน 

 9. งานจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ กรณีอาคารเรียนอาคารประกอบประสบภัย
ธรรมชาติ 
           10. งานประสานงานงบประมาณระหวาง สพฐ. และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
                    11. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



กลุมงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 

 

 
 

นางสาวสุคมัยนัญ  อินพรมพะเนา 

ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ อ ๓๔  
โทร.๐๙๓-๒๙๒๓๙๑๙  ปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบ ตามคําสั่ง สพป.ยโสธร  เขต ๑ ที ่๘๙/๒๕๖๕   

ลงวนัที่  ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนากลุมงานตดิตาม ประเมินผลและรายงาน  มีหนาที่ความรับผิดชอบและปฏิบัตงิาน  ดังนี ้
    1. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามที่ สพฐ  .กําหนด  

2. การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ สพฐ.  
3. งานติดตาม ประเมินผลของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.  
4. งานติดตาม ประเมินผล และการตรวจราชการของสํานักผูตรวจฯ  
เขตตรวจราชการที่ 14 
5. การตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
6 . จัดทํารายงานในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR)    
7 . การรับโอนสถานศึกษาไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กลุมงานธุรการ 
 

 
 

                                                 นางพัทธนันท  มาลัย 

ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ เลขที่ตําแหนง อ ๓๕ 

 โทร. ๐๙๓-๔๑๖๔๕๒๕  ปฏบิัติหนาที่ความรับผิดชอบ ตามคําสั่ง สพป.ยโสธร  เขต ๑ ที ่๘๙/๒๕๖๕   

ลงวนัที่  ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

ปฏิบัติหนาที่ หัวหนากลุมงานธุรการ มีหนาที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
๑ .ควบคุม กํากับ การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในกลุมงานธุรการ  

                     ๒ .งานจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                     ๓ .งานการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณคาพาหนะนักเรียน กรณีโรงเรียน              

๔.  งานประสาน  สงเสริม  สนับสนุน องคคณะบุคคลในการบริหารจัดการศึกษา   

๕.      งานจัดตั้งเครือขายคุณภาพการศึกษา และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ     

           6. การประชุมประธานเครอืขายคุณภาพการศึกษา 
     ๗. ประสานงานกับกลุมอื่นในสํานักงาน และกลุมงานในกลุมนโยบายและแผน หนวยงาน  

และสถานศึกษาในงานธุรการท่ีเก่ียวของกับการบริหารงาน 

           ๘.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

 
 
 

นายยศธร  ไตรรัตนประพันธ 
 

ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ตําแหนงเลขที่  อ 38    

 เบอรโทร. ……………………………….. 

ปฏิบัติหนาที่ งานธุรการ มีหนาที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี ้
ปฏิบัติงานในกลุมงานธุรการ  มีหนาที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี ้
  ๑ . งานสารบรรณ 
  ๒. การสงหนังสือราชการ 
  ๓. การรับหนังสือราชการ 
  ๔. การเก็บรักษาและการยืม 
  ๕. การทําลาย 

     ๖. งานประสานงานและใหบริการ 
     ๗.  งานจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน  
   ๘.  งานจัดการความรูภายในกลุมนโยบายและแผน  

               ๙. งานขอเบิก – จาย ตรวจสอบวัสดุ – ครุภัณฑ ของกลุมนโยบายและแผน 
    ๑๐. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

 

๑. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

คูมือการปฏิบตัิงาน 

นางอังคณา  สิริอนุศาสน 
 

งานศึกษาวิเคราะห วิจัย และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
2. วัตถุประสงค 
    เพ่ือศึกษา วิเคราะห วิจัย นโยบายการจัดการศึกษาของหนวยงาน ผลการดําเนินงานการวิจัยที่ 
เก่ียวของกับการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาการกําหนดนโยบายทางการศึกษาที่สอดคลองกับ 
ทิศทางการจัดการศึกษา 
3. ขอบเขตของงาน 

๑. ศ ึกษา วิเคราะห วิจัย และเผยแพรร ูปแบบท่ีเหมาะสมในการจ ัดการศ ึกษา 
     2. วินิจฉ ยัหน าทีค่วามรบัผ ดิชอบ มอบหมาย แนะนําตรวจสอบ กลัน่กรอง เร งร ดั ควบค ุมการปฏิบัติงาน      

     ของเจ าหน าที่ผูปฏิบัต งิานในกลุมนโยบายและแผน 
    3. ควบค มุ กําก ับ ต ิดตาม น เิทศการปฏิบัติงานของสถานศ กึษาในสังก ัด ในสวนงานของ 

     กล ุมนโยบาและแผน ใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และวตัถุประสงค ตามแผนปฏิบัต ริาชการ 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

      4.๑ วิเคราะห ภารกิจ วางแผนการปฏิบัต ิ และประสานในการบร ิหารงานและจัดการเก่ียวกับการ     
 จัดการศ กึษาข ั้นพื้นฐานที่จะสน ับสนุน และประสานงานในเชิงนโยบายใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเปนไป 
 ตามนโยบายและมาตรฐานการศ ึกษาชาต ิ
     4.๒ ศ ึกษา วเิคราะห วิจัย และเผยแพรร ูปแบบที เหมาะสมในการจัดการศ ึกษา 
     4.๓ วินิจฉ ัยหน าท ีความร ับผิดชอบ มอบหมาย แนะนํา ตรวจสอบ กลั่นกรอง เร งร ดั ควบค ุมการ 
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูปฏ ิบัติงานในกล ุมนโยบายและแผน 

      4.๔ ควบคุม กํากับ ติดตาม นเิทศการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด ในสวนงานของกลุม  
นโยบายและแผน ใหเป ็นไปตามนโยบาย เปาหมาย และว ัตถ ุประสงค ตามแผนปฏิบัติราชการ  4 ป และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ 
     4.๕ รายงานผลการดําเนินการของกล ุมนโยบายและแผนต อผ ูอํานวยการสําน กังานเขตพ ื้นท ีก่ารศ ึกษา
ประถมศ ึกษายโสธร เขต ๑ 

        4.๖ การบรหิารงบประมาณสํานักงานเขตพ้ืนที การศึกษา 



คูมือการปฏิบตังิาน 
 นางมลิวัลย  บุญยศ 

 
 
๑. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานวเิคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
2. วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษา วิเคราะห วิจัย นโยบายการจัดการศึกษาของหนวยงาน ผลการดําเนินงานการวิจัยที่ 
เก่ียวของกับการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการกําหนดนโยบายทางการศึกษาที่สอดคลองกับ 
ทิศทางการจัดการศึกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในทองถิ่น เหมาะสมกับสภาพปญหา ความตองการ 
และบริบทของแตละพื้นที ่
3. ขอบเขตของงาน 
    3.๑ วิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
    3.2  สงเสริม  สนับสนุนการนํานโยบายจุดเนน ไปสูการปฏิบัติในระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา 
4. คําจํากัดความ 
    พัฒนานโยบายหมายถึงการดําเนินงานเพ่ือศึกษากําหนดนโยบายการจัดการศึกษาของหนวยงานที่
สอดคลองกับทิศทางการจัดการศึกษาการพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในทองถิ่นที่เหมาะสมกับสภาพปญหา    
ความ ตองการ บริบทของแตละพ้ืนที่ 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    5.๑ วิเคราะหทิศทางและหรือยุทธศาสตร กลยุทธ ระดับชาติ กระทรวงศกึษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการ การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน กลุมจังหวัด และจังหวัด รวมทั้งหนวยงานที่เก่ียวของ 
   5.2 ศึกษาผลการดําเนินงานหรือการวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   5.3 วิเคราะหผลการจัดการศึกษาทั้งดานปริมาณและคุณภาพของสําน ักงานเขตพ ืน้ท ีการศ ึกษาและ 
สถานศึกษา 
   5.4 ศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
เปนประโยชนตอการกําหนดนโยบาย ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5.5 จัดทํานโยบาย จุดเนนและเปาหมายการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับบริบทสภาพแวดลอมและความ 
ตองการของชุมชน และสนับสนุนการนําไปใชในการจดัการศกึษา ตลอดจนเผยแพรสูสารธารณชน 
  5.6 เสนอตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณานโยบายจุดเนนและเปาหมายการจัดการศึกษา  
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5.7 เผยแพรตอสาธารณชนและสนับสนุนการนํานโยบายไปใชในการจัดการศึกษา 
  5.8 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 



6.Flow Chart  การปฏิบัติงานวเิคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
 

 

 

 

 

ศึกษาวิเคราะหทิศทาง ยุทธศาสตรของหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของและผลการดาํเนนิงาน รายงานการศึกษาวิจยัที่ผานมา ใน

เชิงปริมาณแลคุณภาพเพื่อเปนขอมูลภาพรวมของ 
สพท. 

จัดทํานโยบาย จุดเนนเปาหมายการจัดการศึกษาของ 

สพท 

ไมเห็นชอบ 

กศจ พจิารณา 

เห็นชอบ 

เผยแพรตอสาธารณชน และสนบัสนุนการ 

นํานโยบายไปใช 

ติดตาม ประเมนิผลและรายงานผล 
การดําเนินงาน 



๑. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
    งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. วัตถุประสงค 
    เพื่อจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั นพื้นฐานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที สอดคลองกับนโยบาย
ของหนวยงานที่เก่ียวของ สภาพปญหา ความตองการและศกัยภาพของหนวยงาน 
3. ขอบเขตของงาน 
    3.๑ การทบทวนภารกิจการจ ดัการศกึษาที่ผานมา 
    3.2 การจัดทําแผนที่ตั้งการศกึษาโดยใชเทคนิคของ School Mapping 
    3.3 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. คําจํากัดความ 
    แผนพัฒนาการศึกษาขั นพื้นฐาน หมายถึง เอกสารที แสดงเปนแนวทางการพัฒนาที มีความชัดเจนและมี 
ลักษณะเฉพาะเจาะจงในการดําเนินงานดานพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โดย มีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ มีการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ประเมินสถานภาพของสํานักงาน-
เขตพื้นที่การศึกษาแลวจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั นพื้นฐานเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานและ
ใชทรัพยากรการบริหารอยางมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุด 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    5.๑ ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ ื้นที่การศกึษา 
    5.2 ศกึษารายงานขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของและผลการดําเนินงานที่ผานมา 
    5.3 วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และประเมินสถานภาพของเขตพ้ืนท่ีการศ ึกษา เพ ือ่จัดทําแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใชเทคนิคของSchool 
Mapping  
  5.4 กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และคานิยมของสํานักงานเขตพื้นท ีการศกึษา 
    5.5 กําหนดกลยุทธจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศกึษา 
    5.6 กําหนดผลผลิต ผลลัพธ และตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายและกรอบแผนงาน/โครงการ 

    5.7 นำเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการศ กึษาธ กิารจังหวดั 

    5.8 เผยแพรประกาศตอสาธารณชน และผูมีสวนเก่ียวของทราบอยางทั่วถึง 
    5.9 สนับสนุน ชวยเหล อืใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    5.๑0 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 



6.Flow Chart  การปฏิบัติงานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมเห็นชอบ 

 

ดําเนินงาน 

 

ของเขตพื้นที่การศึกษา 

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค/ 

กลยุทธ/ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัดความสาํเร็จ 

และกรอบแผนงาน/โครงการ 

กศจ.พิจารณา 

เห็นชอบ 

เผยแพรตอสาธารณชน และสนบัสนุนการนาํ

นโยบายไปใช 

ติดตาม ประเมินผลและ 
รายงานผลการดาํเนนิงาน 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
งานวิเคราะหงบประมาณ 

: งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
 
 

ของ 
นายอดิชัย  ศรีวะรมย 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
 
 
 

กลุมนโยบายและแผน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ 



๑. ชื่องาน 

งานจัดต้ังและเสนอของบประมาณ 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือจัดระบบการจัดต้ัง และเสนอของบประมาณของสํานักงานเขตพ ื้นที่การศ ึกษาและสถานศึกษา 
๒.๒ เพ ือ่ใหการเสนอขอรับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนวยงานอื่นที่เก่ียวข อง 

มีความถ ูกตองและมีประสิทธ ภิาพ 

๓. ขอบเขตของงาน 
๓.๑ การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจําปและในกรณีเรงดวน ของสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ 

สถานศกึษา 

๓.๒ การประสาน และขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ 

๔. คําจํากัดความ 
การจัดตั้งงบประมาณ หมายถึง การจัดทํางบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือ 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใชจายหรือใหกอหนี้ผูกพันโดยเนนการ 
ประมาณการ กิจกรรม โครงการ ตลอดจนคาใชจายและทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการดําเนินการโครงการใหบรรล ุ
วัตถุประสงคตามระยะเวลาที่กําหนด ในที่น้ี หมายถึง การวิเคราะห การจัดต้ังงบประมาณเงินอ ุดหนุนท่ัวไปของ    
สถานศึกษา 

การเสนอของบประมาณ หมายถึง การเสนอคาํของบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
หรือ พระราชบัญญัต งิบประมาณรายจายเพิ่มเต มิเพ ือ่ใหสําน ักงานเขตพ ื้นที่การศ กึษาและสถานศึกษาไดเสนอคําขอ
ตามแผนงานงานหรือโครงการโครงการตามหล กัการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณที่ สํานักงาน
งบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ไดแก งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน 
งบเงินอุดหนุน งบ รายจายอ่ืน 

ทรัพยากรทางการศกึษา หมายถึง สิ่งตางๆ ที่ทําใหการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงคทรัพยากรทางการศึกษาจึง 
ครอบคลุมอยูในความหมายตางๆ ไมวาจะมองในแง ของทางเศรษฐศาสตร หรือทางการบริหารก็ตาม การดําเนินการกับ 
ทรัพยากรเหลานี้ตองมีหลักการ วิธีการ และแนวคิดเปนกรอบเพ่ือใหเกิดผลและมีประสิทธิภาพสูงสดุ เชน ทรพัยากร    
ทาง การเงิน วัสดุอุปกรณ และการบริการจัดการรวมทั้งทรัพยากรบุคคลดวย 

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๕.๑ การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจําปและในกรณีเรงดวนของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาและ สถานศึกษา 
๑) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจงนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ          

และวธิีการจัดตั้งงบประมาณใหสถานศึกษาดําเนินการ 



๒) สถานศึกษา จัดทําคาํงบงบประมาณ เสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๓) คณะกรรมการจัดทําและเสนอของบประมาณ วิเคราะหความเหมาะสม การจัดต้ังงบประมาณและหรือของ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

๔) สํานักงานเขตพื้นที การศ ึกษาและสถานศ กึษารวมกันกําหนดเปาหมายและผลผลิตทั้งปริมาณและเชิงคุณภาพ 

๕) จัดทําคาํของบประมาณประจําป 

๖) คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา เห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 
๗) แจงผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผูบังคับบัญชาใหสถานศึกษารับทราบเพื่อดําเนินการประสานกับ 

หนวยงานภายนอกต อไป 

๘) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานตอสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ ืน้ฐาน 

5.2 การประสาน สงเสร มิ สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศกึษาจากหนวยงานอื่น 
๑) ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอกสําหรับการดําเนินงานโครงการของ 

สถานศกึษา 
2) วิเคราะหงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอฯ เพ ื่อมิให มีความซ าซอนในรายการงบประมาณทีไ่ดรับ 

จัดสรรจากหนวยงานตนสังกัด 

3) เสนอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนฯ 
4) แจงผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผูบังคับบัญชา ใหสถานศึกษารับทราบเพ่ือดําเนินการประสานกับ 

หนวยงานภายนอกต อไป 
5) รวบรวมข อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศ ึกษาท่ีระดมทร ัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงาน

ภายนอก 



6. ตารางแสดงขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

6.๑ การจัดตัง้และเสนอของบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

๑ ศึกษาวเิคราะหรายละเอียดนโยบายแผนพัฒนา และ 
หลักเกณฑ วิธีการของบประมาณ 

 

2 จัดทําคูม ือการของบประมาณของ สพป. มีเอกสารขอมูลหลักเกณฑ  และแนวทาง 
การของบประมาณ ในระดับเขตพื้นที่ 

3 แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการของบประมาณระดับ 
สํานักงานเขตพื้นที การศึกษา 

มีคาํสั่งคณะกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณระดับเขต 
พื้นที่ 

4 ประชุมคณะกรรมการฯ เพ ือ่ร วมกันกําหนดเปาหมาย 
และผลผลิตทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

มีเปาหมายและผลผลิต 

5 จัดทําและเสนอของบประมาณ ในระดับเขตพื้นที่
และ สถานศึกษา 

มีเอกสารคําของบประมาณท ีถู่กต องตามระเบียบ 

6 คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบ/ไมเห็นชอบ  

7 จัดทําข อมูลคําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
ไปยัง สพฐ. หรือหนวยงานที่เก่ียวของ 

หนวยงานมีระบบการบริหารงบประมาณมีประสิทธภิาพ 

8 แจงผูเกี่ยวของทราบและดําเนินการ 

9 ติดตามและประเมินผลและรายงาน สพฐ. 



6.2 การประสาน สงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอื่น 
     เปนระบบตอเนื่องกนั 
ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

๑ ศกึษาวิเคราะหรายละเอียดหลักเกณฑ วิธีการขอ  

งบประมาณจากหนวยงานภายนอกสําหรับการ 
ดําเนินงานของสถานศึกษา 

2 ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก มีเอกสารขอมูลหลักเกณฑ  และแนวทางการขอ 

หนวยงานภายนอก งบประมาณ ในระดับเขตพื้นที่ 

3 วิเคราะหงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอฯ เอกสารการขอรับงบประมาณมีความถ กูตองตาม 
เพื่อมิใหมีความซ้ําซ อนในรายการงบประมาณทีไ่ดรับ หลักเกณฑที่กําหนด 
จัดสรรจากหนวยงานตนสังกัด 

4 เสนอผูบังคับบัญชา เพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบใน 
การขอรับการสนับสนุนฯ 
แจงผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบใหสถานศึกษา 
รับทราบเพ ือดําเนินการประสานกับหนวยงานภายนอก 
ตอไป 

5 รวบรวมข อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของ การระดมทรัพยากรทางการศึกษาที่เพียงพอตอความ 
สถานศึกษาที่ระดมทรัพยากรทางการศกึษาจาก ตองการพัฒนาของสถานศึกษา 
หนวยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คูมือการปฏิบตัิงาน 
 

งานติดตาม ประเมินและรายงานผล 

          : งานติดตามและรายงานผลการดาํเนินงานตามนโยบายและ
กลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 
 

ของ  

 

นางสาวสุคมัยนญั  อนิพรมพะเนา 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

 
 
 

กลุมนโยบายและแผน  

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ 



๑. ชื่องาน 

งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. วัตถุประสงค เพื่อเปนแนวทางการตดิตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย

และกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๓. ขอบเขตของงาน 

๓.๑  การวเิคราะหรายละเอียดนโยบายและกลยุทธ 

๓.๒  แผนกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ 

๓.๓ การจัดทําเครื่องมือการติดตามการดําเนินงาน 

๓.๔ การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปตามนโยบายและกลยุทธ 
    ๓.๕ การจัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และการตรวจราชการ 

แบบบูรณาการของผูตรวจราชการสาํนักนายกรัฐมนตรี 

๔. คําจํากัดความ 
     การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบที่ดําเนินการเปนประจําหรือเปน 
ระยะ โดยการวัดและการตรวจสอบดังกลาว ไดแก การวัดปจจัยนําเขา(Inputs) กระบวนการ (Process) และผลผลิต 
(Outputs) ที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาดําเนินงานตามแผนโดยท่ัวไปมักติดตามในดานการจัดหาcละการจัดการและการ            
นําทรัพยากรของโครงการมาใชวาเปนไปตามที่กําหนดไวในแผนและกําหนดการหรือไม วัตถุประสงค ของการติดตาม      
คือ ตองการชี ใหเห็นถึงสถานการณของโครงการใหเร็วที่สุดที่เท าที จะเร็วได ในเรื่องเก่ียวกับการใชทรัพยากร การปฏิบัต ิ
กิจกรรมตาง ๆ  หรือผลผลิตของโครงการเพื่อจะไดจดการแกไขปรับปรุงสถานการณตางๆ ของโครงการที่เปนไปทันทวงท ี
การรายงาน (Report) คือ การกําหนด ระบุรายละเอียดตาง ๆ  เก่ียวกับการดําเนินงานของบ ุคคลในหนวยงานซึ่งรายงาน 
แตละประเภทน้ัน กจ็ะมีวิธีการนําเสนอที่แตกตางกันออกไปรายงานจึงเปนส่ิงจําเปนและสําคัญในกาบริหารงานและการท่ีจะ
เสนอการเขียนรายงานน้ันใหมีประสิทธิภาพสามารถแสดงออกมาไดอยางรวดเร็วนั้น ควรท่ีจะมีการวางแผนกําหนดเวลาเริ่มตน
และเวลาสิ้นสดของแตละรายงานไวดวย 
 

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๕.๑ การตดิตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ สพฐ. 
           ๑) ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดนโยบาย กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ ้ืนฐาน จ งัหว ดั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งหนวยงานที่เก่ียวของ 
          ๒) จัดทําแผน กํากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและแผนกํากับติดตาม การ
ติดตามงานตามกลยุทธและนโยบายของหนวยงานทุกระดับ เพื่อกํากับติดตาม เรงรัดใหมีการดําเนินงานตามที่ได กําหนด
ไวในแผน 
          ๓) จัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานใหมีความครอบคลุม ช ัดเจนและสะดวกต อการ
ติดตามและรายงานผลของผูเก่ียวของ 

๔)  เสนอขอมูลการดําเนินงานตามแผนกํากับติดตามตอผูมีอํานาจพิจารณา 

 

 

 



๕)  ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานประจําป (Annual Report) ของเขตพ ื้นที่การศึกษา   

และสถานศึกษาและจัดทําขอสรุปเสนอคณะกรรมการเขตพ ื้นที่การศ ึกษาและสาธารณชน 
5.2 การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ การตรวจ

ราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
๑) ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ

และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
๒) การประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผูตรวจราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการและผูตรวจราชการสํานักงานจังหวดัในสวนท่ีเก่ียวของกับกลุมนโยบายและแผน 
๓) จัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ การตรวจราชการแบบ

บูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 

๔) วิเคราะหประเด็นขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ เสนอผ ูมีอํานาจพิจารณา 

๕) แจงผูเก่ียวของใหนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน 

๖) การสรปุผลและรายงานตอหนวยงานที่เก่ียวของ 



๖. ตารางแสดงขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

๖.๑ การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ สพฐ.ที่เปนระบบ 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ ศึกษาวเิคราะหรายละเอียดนโยบายและแผนปฏิบัตกิาร  

ประจําปของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. จังหวัด 
สํานักงานเขตพ้ืนที การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้ง 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

๒ แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกํากับติดตาม มีคาํสั่งคณะกรรมการเพ่ือจัดทําแผนกํากับติดตาม 
แผนปฏิบัติการประจําปและแผนกํากับติดตามงานตาม แผนปฏิบัติการประจําปและแผนกํากับติดตามงาน 
กลยุทธ ประจําป ตามกลุยทธ ระดับเขตพ้ืนท่ี 

๓ จัดทําแผน กําก ับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจําปของ มีแผน กํากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจําปของ 
สําน ักงานเขตพื้นที การศึกษา และแผนกํากับ ติดตาม สํานักงานเขตพ้ืนที การศึกษา และแผนกํากับ ติดตาม 
งานตามกลย ุทธและนโยบายของหนวยงานท ุกระดับ งานตามกลย ุทธและนโยบายของหนวยงานท ุกระดับ 
เพื่อกํากับ ติดตามเรงรัดใหมีการดาํเนินงานตามที่ได 
กําหนดไวในแผน 

๔ จัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการ เครื่องมือกํากับติดตามสอดคลองกับเครื่องมือของ 
ดําเนินงานใหมีความครอบคลุมชัดเจนและสะดวกตอ หนวยงานที่เก่ียวของ 
การติดตามและรายงานผลของผูท่ีเกี่ยวของ 

๕ จัดทําขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มีขอมูลตามแผนปฏิบัติการ กลยุทธ ตัวช้ีวัด ครบถวนทุก 
ภารกิจงานตามกลยุทธ นโยบาย ประเด็น 

๖ จัดประชุมคณะกรรมการเพ ือ่เสนอขอมูลการดําเนินงาน 
และรับรองขอมูล เพ ื่อรายงานผลการดําเนินงาน 

ใหเปนไปตามวัตถุประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัดที่กําหนด 

๗ สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผูบังคับบัญชา มีสรุปผลการดําเนินงาน เพ ื่อรายงานผูบังคับบัญชา 
ตามลําดบั และหากแจงผูเก่ียวของทราบเพ ื่อนํา คณะกรรมการฯ หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
ขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน 



๖.๒ การติดตามและรายงานผลการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการ  

ตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ ศึกษาวเิคราะหรายละเอียดประเด็นการตรวจราชการ  

ตามนโยบายการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรว 
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 

๒ การประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจ ผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบแผนการติดตาม กํากับ 
ราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผูตรวจ นิเทศและตรวจราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผูตรวจราชการ ผูตรวจราชการกระทรวงศ ึกษาธิการ และผูตรวจราชการ 
สํานักงานจังหวัด ในสวนที่เก่ียวของกับกลุมนโยบาย สํานักงานจังหวัด 
และแผน 

๓ จัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจ จัดทํารายงานครบถวนตามประเด็นแบบรายงานของ 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบ ผูตรวจราชการ 
บูรณาการของผูตรวจราชการสํานักงานนายกรัฐมนตรี 

๔ วิเคราะหประเด็นข อเสนอแนะของผูตรวจราชการ 
เสนอผูมีอํานาจพิจารณา 

ขอเสนอแนะที่นําไปสู การปร ับปรุงและพัฒนางาน 

๕ แจงผูเก่ียวของใหนําข อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา 
งาน 

 

๖ สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผูบังคับบัญชา หนวยงานเสนอรายงานผลการดําเนินงานประจําป 
ตามลําดบั และรายงานตอหนวยงานที่เก่ียวของ งบประมาณ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสาร/แบบฟอรม 



ปฏิทินกําหนดการรายงานของสถานศึกษาในสังกัด  สพป.ยโสธร เขต ๑ 
 

ที ่ เรือ่ง/ขอมลู กําหนดระยะเวลา 

วัน เดือน ป 

สถานที่จัดสงเอกสาร 

กลุม/หนวย 

ผูรับผดิชอบ หมายเหต ุ

๑ การรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    

 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. 
    

 รอบที ่๑  ไตรมาสที ่๒ ผลการดําเนินงานในระหวาง ๑๕-๓๑ มีนาคม  
 

 วันที ่๑ ตุลาคม  - ๓๑ มีนาคม 
 

ผูรับผิดชอบตัวชีว้ัด นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนา 

 รอบที ่๒  ไตรมาสที ่๓ ผลการดําเนินงานในระหวาง ๑๕-๓๐ มิถุนายน กลุม/หนวยที่เปน  

 วันที ่๑ ตุลาคม  - ๓๐ มิถุนายน 
 

ผูรับผิดชอบตัวชีว้ัด นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนา 

 รอบที ่๓  ไตรมาสที ่๔ ผลการดําเนินงานในระหวาง ๑๕-๓๐ กันยายน กลุม/หนวยที่เปน  

 วันที ่๑ ตุลาคม -๓๐ กันยายน 
 

ผูรับผิดชอบตัวชีว้ัด นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนา 

๒ การรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของรฐับาล 
  

 
 

 กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. ตอผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ภาค ๑๔) 
    

 รอบที ่๑  ไตรมาสที ่๒ ผลการดําเนินงานในระหวาง ๑-๑๕ มีนาคม กลุม/หนวยที่เปน 
  

 วันที ่๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม 
 

ผูรับผิดชอบตัวชีว้ัด นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนา 

 รอบที ่๒  ไตรมาสที ่๔ ผลการดําเนินงานในระหวาง ๑-๑๕ กันยายน กลุม/หนวยที่เปน  

 วันที ่๑ ตุลาคม  - ๓๐ กันยายน 
 

ผูรับผิดชอบตัวชีว้ัด นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนา 

๓ การรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของรฐับาล 
  

 
 

 กระทรวงศึกษาธิการ ตอสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 
    

 
รอบที ่๑  ไตรมาสที ่๒ ผลการดําเนินงานในระหวาง ๑-๑๕ มีนาคม กลุม/หนวยที่เปน 

  

 
วันที ่๑ ตุลาคม  - ๓๑ มีนาคม 

 
ผูรับผิดชอบตัวชีว้ัด นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนา 

 
รอบที ่๒  ไตรมาสที ่๔ ผลการดําเนินงานในระหวาง ๑-๑๕ กันยายน กลุม/หนวยที่เปน  

 
วันที ่๑ ตุลาคม  - ๓๐ กันยายน 

 
ผูรับผิดชอบตัวชีว้ัด นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนา 



ปฏิทินกําหนดการรายงานของ สพป.ยโสธร  เขต  ๑  สง สพฐ. 
 

ที ่ เรือ่ง/ขอมลู กําหนดระยะเวลา 

วัน เดือน ป 

สถานที่จัดสงเอกสาร 

กลุม/หนวย 

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ การรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    

 
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ สพฐ.  ในระบบ E-Mes 

    

 
รอบที ่๑  ไตรมาสที ่2 ผลการดําเนินงานในระหวาง ๑-๑5 เมษายน กลุมนโยบายและแผน นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนา 

 

 
วันที ่๑ ตุลาคม  - 3๑ มีนาคม 

 
และผูรับผิดชอบตัวชี้วัด นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ 

 
รอบที ่2  ไตรมาสที ่3 ผลการดําเนินงานในระหวาง ๑-๑5 กรกฎาคม กลุมนโยบายและแผน นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนา 

 

 
วันที ่๑ ตุลาคม  - 30 มิถุนายน 

 
และผูรับผิดชอบตัวชี้วัด นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ 

 
รอบที ่3  ไตรมาสที ่4 ผลการดําเนินงานในระหวาง ๑-๑5 ตุลาคม กลุมนโยบายและแผน นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนา 

 

 
วันที ่๑ ตุลาคม -30 กันยายน 

 
และผูรับผิดชอบตัวชี้วัด นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ 

2 การรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของรฐับาล 
    

 
กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. ตอผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ภาค ๑๔) 

   

 
รอบที ่๑  ไตรมาสที ่2 ผลการดําเนินงานในระหวาง ๑5-3๑ มีนาคม กลุมนโยบายและแผน นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนา 

 

 
วันที ่๑ ตุลาคม  - 3๑ มีนาคม 

 
และผูรับผิดชอบตัวชี้วัด นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ 

 
รอบที ่2  ไตรมาสที ่4 ผลการดําเนินงานในระหวาง ๑5-30 กันยายน กลุมนโยบายและแผน นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนา 

 

 
วันที ่๑ ตุลาคม  - 30 กันยายน 

 
และผูรับผิดชอบตัวชี้วัด นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ 

3 การรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของรฐับาล 
    

 
กระทรวงศึกษาธิการ ตอสาํนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 

    

 
รอบที ่๑  ไตรมาสที ่2 ผลการดําเนินงานในระหวาง ๑5-3๑ มีนาคม กลุมนโยบายและแผน นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนา 

 

 
วันที ่๑ ตุลาคม  - 3๑ มีนาคม 

 
และผูรับผิดชอบตัวชี้วัด นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ 

 
รอบที ่2  ไตรมาสที ่4 ผลการดําเนินงานในระหวาง ๑5-30 กันยายน กลุมนโยบายและแผน นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนา

 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน กลุมนโยบายและแผน  

ชื่องานติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร สพฐ., ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

ลาํดับท ี ผงัขนัตอนการดําเนินงาน เวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๑ 

จังหวัด สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งหนวยงานที่เก่ียวของ 

30 วัน นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนา 
นักวิเคราะห นโยบายและแผน-
ชํานาญการ 

2 

งานตามยุทธศาสตรและนโยบาย ประจําป 

๑5 วัน นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนา 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน-
ชํานาญการ 

3 จัดทําแผน กํากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา และแผน 30 วัน นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนา  
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กํากับ ติดตาม งานตามยุทธศาสตรและนโยบายของหนวยงานทุกระดับ เพ่ือกํากับ ติดตาม 

เรงรัดใหมีการดําเนินงานตามที่ไดกําหนดไวในแผน 

4 จัดทําเคร่ืองมือกํากบัตดิตามและรายงานผลการดาํเนินงานใหมีความครอบคลุมชัดเจนและ 30 วัน นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนา นัก-   
วิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สะดวกตอการตดิตามและรายงานผลของผูที่เกี่ยวของ 

5 จัดทําขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภารกิจงานตามยุทธศาสตร นโยบาย ไตรมาสที่ 2 ( มีนาคม-เมษายน ) ไตรมาส นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนา นัก-   
วิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ 3 (มิถุนายน-กรกฎาคม) ไตรมาสที่ 4 

(กันยายน-ตลุาคม) รวม ๑80 วัน 

6 จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือเสนอขอมูลการดําเนินงาน และนําขอมูลรายงานผานระบบ E-Mes ครั้งที่ ๑ (ไตรมาสที ่๑-2) คร้ังที่ 2 (ไตร นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนา นัก-   
วิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ ของ สพฐ. และผตูรวจราชการฯ ที ่3) ครั้งที่ 3 (ไตรมาสที ่4) รวม ๑5 วัน 

7 สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับ และหากแจงผูเกี่ยวของทราบเพ่ือ 30 วัน นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนา นัก-   
วิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ นําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน 



 

 
 

 

   

 

ระบบติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 

ภารกิจ 

Function Area Agenda 

รูปแบบการติดตามและประเม◌ินผล ระยะเวลา ผลการดาํเนินงาน 

๑.รายงานผลการ ดาํเนิน

โครงการ/กจิกรรมตาม 

ตัวชีของ สพฐ.,สพป. 

๑.๑ ระด ับสถานศึกษา 

๑.2.ระดับเครอืขาย

อําเภอฯ (ไตรมาส ๑-4) 

 

โครงการ/กจกรรมตาม 

ต ัวช  ดของสพฐ.,สพป. 

2.๑ ระด ั กลุม/หนวย 

2.2 ระด ั เขตพ้ืนที่ 

-รายงานเปนเอกสาร 

ตามแบบของ สพฐ. 

-รายงานผานระบบ 

3.คณะกรรมการประเมผิลและรายงาน 

ผอ.สพป.ยส. ๑ เปนประธาน 

รอง ผอ.สพป.ยส. ๑ กรรมการ 

ประธานเครือขายฯ กรรมการ   

ผูอํานวยการกลุม/หนวย    กรรมการ 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วดัของเขตพืน้ที่ฯ  กรรมการ 

 
       ๑.ระบบนิเทศ ตดิตาม 
      และประเมินผล 

ของ สพป.ยส.เขต ๑ 

 
 
       ๒.การติดตามและ ประเมิน 
       ผลระดบั สถานศึกษา และ 
        ระดบัเขตพืนทีการศกึษา 
 
 
 
                 คณะกรรมการสถานศกึษาขนัพืนฐาน 

 
                   คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
 
        -ระบบติดตามของ สพป.ยส.๑ 
       -ระบบ e-Mes ของ สตผ.สพฐ. 

๑.คณะทาํงานสรางเครอืงมอการตดิตาม 

และประเมนผล 

สวนท ๑ นโยบาย 

สวนท 2 ยทธศาสตร สพฐ./สพป. 

สวนท 3 แผนงานปกต/ภารกจิงาน 

2. คมอการติดตามและประเมนผล 

ไตรมาสที๑ 

(๑ ต.ค.-3๑ ธ.ค.) 

ไตรมาสท2ี 

(๑ ม.ค.-มี.ค.) 

2.คณะกรรมการตดิตามและประเมนผลฯ 

ระดบัเครอืขายฯในแตละคณะประกอบดวย 

รอง ผอ.สพป.ยส. ๑  เปนประธาน 

ประธานเครือขายฯ กรรมการ ผูอํานวยการ

กลุม/หนวย กรรมการ ศึกษานิเทศก 

นักวชาการศึกษา กรรมการ 

ไตรมาสท3ี 

 

  

ไตรมาสท4ี 

 

 

    
    
 

-แผนงานปกต/ิประจาํ 

-แผนบูรณาการการตรวจราชการ 

-ภารกจิงานจากกลมุ/หนวย 

-การบรหิารงาน 4 ดานของ ร.ร. 

-นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

-ยุทธศาสตรตัวช้ีวัด ของ สพฐ. 

-นโยบายเฉพาะ สพป.

ยโสธร เขต ๑ 

 คณะทาํงานเชิงพืนท ี

-รอง ผอ.สพป.ยส.๑ 

-เครอขายพฒันาคณุภาพการศกึษา 

อาเภอ (5 เครือขาย)/ภาคบงคบั 

-ศกึษานเิทศก 

 



 

 

 

 

คูมือการปฏิบัตงิาน 

: การจดัตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
: การปฏิบตั ิงานสารบรรณ 

 

 

ของ 

นางพัทธนันท  มาลัย 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

 

 

 

 

กลุมนโยบายและแผน  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ 



๑. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชากรวัยเรียนทุกคนสามารถเขาถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ภายใตการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธภิาพ 

3. ขอบเขตของงาน 
3.๑ การจัดตัง้สถานศึกษาข ั้นพ้ืนฐาน 
3.2 การยุบรวม เลิก สถานศกึษาข ั้นพ้ืนฐาน 
3.3 การรับและโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. คําจํากัดความ 
การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกสถานศกึษา และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การจัดตั้ง รวม หรือ 

เลิกสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข ัน้พ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2550 รวมถึงการดําเนนิการขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.๑ ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธ ิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา 
5.2 ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาเก่ียวกับสถานศึกษา และความตองการดานโอกาสการเขาถึงบริการ 

การศ ึกษาของประชากรวัยเร ียนภายในเขตพ ืน้ที่การศกึษาและจังหวัด 
5.3 จัดทําแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา เสนอขอความ

เห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
5.4 ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา เสนอขอความ

เห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและโอนสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ 

5.5 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

ไมเห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ 
 

 
 

 
 

 

ศึกษาระเบยบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติ 
 

ศึกษาสภาพความตองการดานโอกาสทางการศึกษา 

ดําเนนิการจัดตั้ง ยุบ รวม เลกิ และโอนสถานศึกษา 

ติดตามและ

ประเมนิและ 

รายงาน 

จัดทําแผนจดต้ัง ยุบ รวม เลกิ และ

โอน สถานศกึษาเพื่อขอความ

เห็นชอบ 

กศจ. 

พจิารณา 



 
วัตถุประสงค 

การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑. เพ่ือใหมีแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจนในการรวมสถานศกึษา 
2. เพ่ือใหสถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
3. เพ ื่อใหผูเรียนไดรับสิทธ ิโอกาสและคุณภาพการศึกษาที่สูงข ึน 

ขั้นตอนการดําเนินงานการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 

ไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณารวมสถานศึกษา โดยมีข้ันตอนและแนวปฏิบัต ิดังนี ้
สถานศึกษา 
๑. การจัดทําขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

สถานศึกษาจัดทําขอมูลพ้ืนฐานของสถานศกึษา ประกอบการรวมสถานศกึษา ตาม
แบบ ขอมูลพ ื้นฐานของสถานศึกษา 

2. การจัดทําแผนการรวมสถานศึกษา 
สถานศึกษารวมกันจัดทําแผนการรวมสถานศึกษา โดยมีผูบริหาร คร ู

คณะกรรมการ สถานศกึษาข ั้นพ้ืนฐาน และผ ูปกครอง รวมกันดําเนินการตามแบบการรวมสถานศึกษา 
3. การรับฟงความคดิเห็น 

สถานศึกษาท ี่จะรวมกันดําเนินการประชาสัมพันธและรับฟงความคิดเห็นจากผูปกครอง 
นักเรียนและชุมชน และจัดทํารายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น ตามแบบสรุปผลการรับฟงความ 
คิดเห็น    ซ่ึงในการรับฟงความคิดเห็นนี้จะมีผูมีสวนเกี่ยวของดังนี ้

3.๑ ผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศ กึษา นักเรียน 
3.2 คณะกรรมการสถานศ ึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.3 องค กรปกครองสวนท องถ่ิน กํานัน ผูใหญบาน 
3.4 ผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา 
3.5 ผูนําทางการศึกษา ผูนําศาสนา 

4. การเสนอแผนการรวมสถานศึกษา 
สถานศึกษาท ีจ่ะรวมกันเสนอแผนการรวมสถานศ ึกษาต อคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน และจัดสงแผนการรวมสถานศึกษาใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานําเสนอคณะคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

5. การรวมสถานศึกษา 
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ใหสถานศ ึกษาดําเนินการ 

รวมสถานศกึษา 



แผนภ ูมิขั้นตอนการรวมสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(สถานศึกษา) 
 
 
 

 

จัดทําขอมลูพื้นฐาน 

จัดทําแผนการรวมสถานศึกษา 

การประชาสัมพันธและรับฟงความคิดเห็น 

สถานศึกษา 

เสนอแผนการรวมตอคณะกรรมการ 

       สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ไมเห็นชอบ
เห็นชอบ เห็นชอบ

ชอบบ 

เสนอแผนตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

(กศจ.) 
 

ไมเห็นชอบ

เห็นชอบ 
 

สถานศกษาดําเนินการ 

รวมสถานศึกษา 



สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๑. การกําหนดหลกัเกณฑและวิธีการรวมสถานศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที การศึกษาจัดทําหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษา    
ที่ สอดคลองกับแนวทางตามที่กําหนดไวในหมวดที่ 2 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง     
รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 เสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพ่ือใชเปนแนวทางการดําเนินงานและประกาศใหทราบโดยทั่วไป 

2. การจัดทําแผนการรวมสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบขอมูล บริบทในการจัดการศึกษา และ School 

Mapping ในเขตพื้นที่การศกึษาแตละป เพ่ือพิจารณาวาควรมีการรวมสถานศึกษาใดภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
และแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการรวมสถานศกึษา โดยใหคณะกรรมการดําเนินการดังนี ้

2.๑ จัดทําขอมูลพ้ืนฐานของสถานศกึษา ตามแบบข อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
2.2 จัดทําแผนการรวมสถานศึกษา ตามแบบแผนการรวมสถานศกึษา 

3. การรับฟงความคดิเห็น 
สํานักงานเขตพื้นที การศึกษาดําเนินการประชาสัมพันธและรับฟงความคิดเห็นจาก 

ผู ปกครองนักเรียนและชุมชนและจัดทํารายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นตามแบบสรุปผลการรับฟง 
ความคิดเห็น ซึ่งในการรับฟงความคิดเหน็นี้จะมีผูมีสวนเก่ียวของดังนี้ 

3.๑ ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศกึษา นักเรียน 
3.2 คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
3.3 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กํานัน ผูใหญบาน 
3.4 ผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา 
3.5 ผูนําทางการศึกษา ผูนําศาสนา 

4. การเสนอแผนการรวมสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําเสนอเอกสารหลักฐาน แผนการรวมสถานศึกษาที่ผาน 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต อที ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยที่ 
ประชุมจะมีมติเพ ือ่ใหสํานักงานเขตพ ื้นที่การศกึษาดําเนินการดังนี ้

4.๑ กรณีมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเห็นชอบอนุญาตใหรวม 
สถานศึกษา ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศรวมสถานศกึษา 

4.2 กรณีมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดไมเห็นชอบใหรวมสถานศึกษา 
เนื่องจากแผนการรวมไมเปนไปตามหลักเกณฑแตคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี-  
การศึกษาพิจารณาเห็นความจําเปน โดยมีเหตุผลตามขอ ๑3 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ 
จัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข ั้นพื นฐาน พ.ศ. 2550 ใหนําเสนอขออน ุมัติตอเลขาธิการคณะกรรมการ 
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบการรวมสถานศึกษา โดยใหมีผล 
กอนวันเริ่มตนปการศึกษา ไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

5. การรวมสถานศึกษา 
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ใหสถานศึกษาดําเนินการ 

รวมสถานศึกษา และใหสาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาติดตามชวยเหล ือน ักเรียนและสถานศึกษาอยางต อเนื่อง 
6. การรายงานการวมสถานศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที การศึกษารายงานการรวมสถานศึกษา พรอมประกาศใหสํานักงาน 
คณะกรรมการการศกึษาข ั้นพ้ืนฐานทราบ ภายในเวลาไมเกินสามสิบวนั หลังจากประกาศ 



แผนภ ูมิขั้นตอนการรวมสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

ประกาศรวมสถานศึกษา 

- สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

จัดระบบดแลชวยเหลือนกัเรียน 

- กํากับ ติดตาม สงเสริม สนับสนุน 

 
 

รายงานสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา-      
ขั้นพ้ืนฐาน 

เร่ิมจากสถานศึกษา 

แต่งต◌ั◌้งคณะกรรมการ 

จดัทาํแผนการรวมสถานศึกษา 

เร่ิมจากสํานกังานเขตพ้ืนทกีารศึกษา            

รับฟงความคิดเหน็ของ 

ผูปกครองนกัเรียน/

ชุมชน 

สถานศึกษา 
ขอความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการ 

ศึกษาธิการ
จ◌ังหวดั

เห็นชอบ ขอความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

ไม
เห็นชอบ 

เห็นชอบ ไม
เห็นชอบ 

จัดทําขอมูลและแผนการรวม 

สถานศึกษา 

จัดทําขอมูลและจัดทําแผน 

การรวมสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

ตรวจสอบและกล่ันกรอง 

โดยคณะกรรมการ 

แตงต้ังคณะกรรมการ 
จัดทาํแผนการรวมสถานศึกษา 



 
วัตถุประสงค 

การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
๑. เพ ือ่ใหมแีนวทางการดําเนินการท่ีชดัเจนในการเลิกสถานศกึษา 
2. เพ่ิมประสิทธภิาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษา 
3. เพ ือ่จัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

ขั้นตอนการดําเนินงานการจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระเบ ียบกระทรวงศ ึกษาธ ิการว าด วยการจ ัดตั ง รวม หร ือเล กิสถานศ ึกษาขั นพ ืน้ฐาน พ.ศ. 2550   

ไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเลิกสถานศ ึกษา โดยมีขั้นตอนและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถานศึกษาใดไม ม นีักเรยีนที่จะจดัการเรียนการสอน หรอืมีจํานวนนักเรียนลดลงจนไมสามารถ

พ ัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏริปูการศึกษาได ใหดําเนินการเพ่ือเลิกสถานศกึษา ดังนี้ 
๑. จัดเตรียม ศึกษา วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก 

๑.๑ ที่ตั้งและเขตบริการ สภาพภูมิศาสตร เสนทางคมนาคม เศรษฐกิจ สังคมของชุมชน 
๑.2 ที่ดิน อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ และแหลงเรียนรู 
๑.3 จํานวนนักเรียนปจจุบัน ยอนหลัง 5 ป อนาคต 5 ป 
๑.4 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา เกณฑอัตรากําลังคร ู
๑.5 ขอมูลคณุภาพการศึกษา ไดแก 

๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
2) ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาของ สมศ. 
3) ผลการประเมินภายในของสํานักงานเขตพ ื้นที่การศ กึษา (๑8 มาตรฐาน) 

๑.6 ขอมูลที เก่ียวข องอ ื่น ๆ  
ทั้งนี้ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 

2. ขอความเห็นชอบการเล ิกสถานศ ึกษาจากคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพ ื้นฐาน ภายในเดอืนสิงหาคม 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูปกครองและชุมชน 

โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขารวมรบัฟงและใหข อเสนอแนะ ภายในเดอืนตลุาคม 
4. รายงานสรุปการดําเนินการตามขอ 3 ตอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พรอมทั้งสงเอกสาร 

ภายใน ๑5 วัน ดังนี้ 
4.๑ แบบคําขอเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.2 แบบกรอกข อมูลพ้ืนฐาน 
4.3 ขอสรุปการรับฟงความคิดเห็นของผูปกครองและชุมชน 
4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศ ึกษาข ัน้พ ื้นฐาน 
4.5 ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ 

5. กรณที ี่คณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัด มีมติใหเลิกสถานศกึษา สถานศึกษาตอง 
5.๑ แจงผูปกครองนักเรียนและชุมชนใหทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑ ปกอนวันเปดภาคเรยีนแรก 

ของปการศึกษาถัดไป 
5.2 จัดเตรียมสงมอบบรรดาเอกสารสําคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภท ใหโอนไปอยู 

ในความดูแลรับผิดชอบของสถานศึกษาอื่นตามที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษากําหนดใหแลวเสร็จภายใน 
30 วัน หลังจากเลิกสถานศึกษา 



5.3 จัดเตรียมสงมอบทรัพยสินและจัดใหมีการตรวจสอบทรัพยสินและชําระระบัญชีรวมถึง
การดําเนินการโอนหรือจําหนายทรัพยส ินที ่ย ังคงเหลืออยู ของสถานศึกษาเพื่อสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาดําเนินการตอไป ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากเลิกสถานศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๑. การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลิกสถานศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที การศึกษาจัดทําหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษา    
ที่ สอดคลองกับแนวทางตามที กําหนดไวในหมวดที ่3 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง 
รวม หรือ เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 เสนอขอความเห น็ชอบต อคณะกรรมการศ กึษาธิการจ ังหวัด 
เพ่ือใชเปนแนวทางการดาํเนินงานและประกาศใหทราบโดยท่ัวไป 

2. รวมกับสถานศึกษา จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม    
โดยดําเนินการ ดังนี ้

2.๑ ดําเนินการเลิกสถานศึกษาที่ไมมีนักเรียน 
2.2 สถานศึกษาที่มีขนาดเล ็ก / เล็กมาก ที่มีแนวโนมจํานวนนักเรียนลดลง ใหจัดทําแผน 

เพ่ิม ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจัดทําแผนเลิกสถานศึกษาตามขอมูลท่ีเปนปจจุบันทุกป 
3. สํานักงานเขตพ้ืนที การศึกษาเขารวมรับฟงความคิดเห็นของผู ปกครองและชุมชนของ 

สถานศึกษาที่มีการขอเลิกสถานศึกษา 
4. แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข อมูลกอนนําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอความเห็นชอบเลิกสถานศึกษาตอคณะกรรมการศึกษาธิการ 

จังหวัดภายในเดือนธันวาคม 
6. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจงมติประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดใหสถานศึกษา 

ทราบ ภายใน ๑5 วัน 

7. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศเลิกสถานศึกษาตามมติของคณะกรรมการ      
ศึกษาธิการจังหวัด 

8. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดใหมีการตรวจสอบทรัพยสินและชาํระบัญชี 
รวมถึงการ ดําเนินการโอนหรอืจําหนายทรัพยสนิที่ยังคงเหลืออยูของสถานศึกษา 

9. โอนการดูแลรับผิดชอบบรรดาเอกสารสําคัญของสถานศึกษาที ถูกเลิกทุกประเภทไปยัง 
สถานศึกษาอ่ืนท่ีเหมาะสม 

๑0. ประสานงานกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวดัดําเนินการเก่ียวกับการบริหารบุคลากร 

๑๑. ดําเนินการจัดใหนักเรยีนของสถานศึกษาที่ถูกเลิก ไดเขาเรียนทุกคน 
๑2. รายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ ภายในเวลาไมเกิน 30 วัน 

หลังจากประกาศ 
๑3. กรณีสถานศึกษาไมมีนักเรียนหรือบุคลากรใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนผูดําเนินการ 

ทุกขั้นตอน  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑. รับทราบประกาศเลิกสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
2. นําเสนอการเลิกสถานศึกษาในกรณีทีส่ํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําเสนอ ตามขอ ๑3 แหง 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 และแจงผล 
การพิจารณาใหสํานักงานเขตพื้นที่การศ ึกษาทราบ 

3. ประสานการปรับขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษาในสวนกลาง 



 

    กรณี กศจ. เห็นชอบ 

สถานศึกษาตอ้งดาํเนน◌ิ  

การ 

- แจง้ผูป้กครองล่วงหนา้ ๑ ปี 

- เตรียมส่งมอบเอกสาร 

- จดัเตรียมส่งมอบทรัพย◌์สิน 

สพท. แจง้มติทีประชุม ภายใน ๑5 วนั 

สพท. ประกาศเลิกสถานศึกษา 

สพท. เสนอขอความเห็นชอบ กศจ. 

(ภายในเดือนธนัวาคม) 

สพท. ดาํเนินการ 

- ตรวจสอบทรัพยสิ์น 

- โอนเอกสาร ทรัพยสิ์น 

- ประสาน กศจ. 

- จดัทีเรียนให้นกัเรียนทุกคน 

- รายงาน สพฐ. 

สพฐ. 

-  กําหนดนโยบาย 

-  สนับสนุนการบริหารจัดการ 
-  สนับสนนุงบประมาณ 

 

แผนภูมิขั้นตอนการเลิกสถานศึกษา 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

*ในกรณีไมเปนไปตามหวงเวลา 
  ๑. สถานศึกษาเสนอขอเลิกมายงัสพท. 
  2. สพท. พิจารณากลั่นกรอง เพ่ือเสนอขอความเหน็ชอบ กศจ. 
3. กศจ. เห็นชอบ  สพท. เสนอเรือ่งไปยัง สพฐ. เพ่ือเสนอ กพฐ. พิจารณาอนมุัต ิตาม ระเบยีบฯ หมวดท่ี 3 ขอ ๑3 

 
 

 

สพท. รวมกบัสถานศึกษา 
จัดทําแผนเพิม่ประสิทธภิาพสถานศึกษา 

(ภายในเดือนกรกฎาคม) 

แตงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรอง 
ขอมูล 

รายงานผลสรุปการดําเนินงาน 
ตอ สพท. (แบบ ล.๑-ล.4) 

สพท. รวมรับฟงความคิดเหน็ 
และใหขอเสนอแนะ 

สถานศึกษาจดเตรียม ศึกษา วิเคราะห 
ขอมูลพื้นฐาน ๑.๑-๑.6 (ภายในเดือน

กรกฎาคม) 

ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน(ภายในเดือนสิงหาคม) 

จัดรับฟงความคิดเห็นของ 
ผูปกครองนกัเรียนและชมชน 

(ภายในเดือนสิงหาคม) 



7. ตารางแสดงขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงานP 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ ศึกษาระเบียน ขั้นตอน และแนวปฏิบัติที่เก่ียวของกับ 

การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา 
ดําเนินการตามระเบยีบที่เก ีย่วของ 

2 ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาเก่ียวกับสถานศึกษา และ  

ความตองการดานโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาของ 
ประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่การศกึษาและจังหวัด 

3 จัดทําแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา มคีําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการศ กึษาธิการจ งัหวัด ดําเนินงาน 
(กศจ.) 

4 น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา ดําเนินการตามปฏิทินท่ีสํานักงาน 
การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดกําหนด 

5 ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เล ิก และโอนสถานศึกษา ดําเนินการตามระเบียบกระทรวง 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการ 

6 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน รายงานสํานักงาน
คณะกรรมการการศ กึษา 
ข ัน้พ้ืนฐาน 

 

 

7. แบบฟอรมที่ใช 

ตามระเบียบ แนวปฏิบัติทีกํ่าหนด 

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง 
8.๑ ระเบียบกระทรวงศกึษาธกิารวาดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ. 2550 
 
พ.ศ. 2553 

 
8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธกิารวาดวยการขยายชั้นเรยีน ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
8.3 ระเบียบ / หลักเกณฑ  / วิธีการประเมินศกัยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
8.4 พระราชบัญญัติการกําหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอํานาจใหองคกร

ปกครองสวน ทองถิ่น พ.ศ.2552 
8.5 นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก           

ของสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข ั้นพ้ืนฐาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                      แบบขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                       สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

แบบ ร.๑ 

 

๑. ชื่อสถานศึกษา......................................อาํเภอ..............................จังหว ดั........................ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศ ึกษา......................................... 

๒. ขอม ลูพื้นฐานของสถานศึกษา 
๒.๑ สถานศึกษาไดรับประกาศตั้งเม ือป พ.ศ. ............................................. 

๒.๒ ในปการศึกษา.................(ปจจุบันและยอนหลัง ๓ ป) สถานศึกษามีจํานวนนักเรียนและ 

จัดหองเรียนดังนี้ 
 

 

ระดบัชั้น 

แนวโนมที่ผ านมา 

ปการศกึษา............. ปการศกึษา............. ปการศกึษา............. ปการศกึษา............. 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

หอง นกัเรียน หอง นกัเรียน หอง นกัเรียน หอง นกัเรียน 

อนุบาล  ๑         

อนุบาล  ๒         

ป.๑         

ป.๒         

ป.๓         

ป.๔         

ป.๕         

ป.๖         

ม.๑         

ม.๒         

ม.๓         

ม.๔         

ม.๕         

ม.๖         

รวมทั้งสิ้น         



๓.  ขอมูลเกี่ยวกับบคุลากร (กรณีที่เปนสถานศึกษาสาขา เสนอขอจัดตั้งใหม) 

ปจจุบันสถานศึกษาสาขาครู พนักงานราชการ ครูอัตราจาง และลูกจาง ดังนี ้

๓.๑ ขาราชการครูและพนักงานราชการ จํานวน.....................คน แยกเปน 

๓.๑.๑ ขาราชการคร.ู................คน 

๓.๑.๒ พนักงานราชการ...........คน 

๓.๒ ครูอัตราจาง จํานวน...............คน แยกเปน 

๓.๒.๑ อัตราจางชั่วคราวจากเงินงบประมาณ จํานวน....................คน 

๓.๒.๒ อัตราจางชัว่คราวจากเงินนอกงบประมาณ 

จํานวน.................คน ลูกจาง จํานวน.................คน  แยกเปน 

๓.๒.๒.๑ ลูกจางประจํา จํานวน...................คน 

๓.๒.๒.๒ ลูกจางชั่วคราวจากเงินงบประมาณ จํานวน....................คน 

๓.๒.๒.๓ ลูกจางชั่วคราวจากเงนินอกประมาณ จํานวน.................คน 

๓.๓ จํานวนขาราชการครู พนักงานราชการ และอัตราจางท่ีวุฒ/ิวิชาเอก-โท 

๓.๓.๑ วุฒิการศกึษา 
 

 
ที ่

 
วุฒกิารศึกษา 

ขาราชการครูและ 
พนักงานราชการ 

(จํานวน) 

อัตราจาง 
(จํานวน) 

 
รวม 

๑ ปริญญาเอก    

๒ ปริญญาโท    

๓ ปริญญาตรี    

๔ ต่ํากวาปริญญาตรี    

รวมทั้งสิ้น    



๓.๓.๒ วิชาเอก-โท 
 

 
 

ที ่

 
 

วิชาเอก-โท 

ขาราชการครูและพนักงาน 
ราชการ 

อัตราจาง 
 

รวมทั้ง 
สิน้ 

วิชาเอก 
(จํานวน 
เงิน) 

วิชาโท 
(จํานวน) 

 
รวม 

วิชาเอก 
(จํานวน 
เงิน) 

วิชาโท 
(จํานวน) 

 
รวม 

๑ ภาษาไทย        

๒ คณิตศาสตร        

๓ วิทยาศาสตรทั่วไป        

๔ เคม ี        

๕ ชีววิทยา        

๖ ฟสิกส        

๗ สังคมศ ึกษา        

๘ สุขศึกษา        

๙ ศิลปะ        

๑๐ พาณิชยกรรม        

 
๑๑ 

คหกรรม (ผา 
อาหาร คหกรรม 
ทั่วไป) 

       

๑๒ ภาษาอ ังกฤษ        

๑๓ ภาษาฝรั่งเศส        

๑๔ ภาษาญี่ปุน        

๑๕ ภาษาเยอรมัน        

๑๖ ภาษาจีน        

๑๗ คอมพิวเตอร        

๑๘ พลศึกษา        

๑๙         

๒๐         

๒๑         

๒๒         

๒๓         

๒๔         

๒๕         

รวมทั งสิ้น        



 

๔. อาคารเรียน อาคารประกอบ 

อาคารเรียน อาคารประกอบ การใชอาคารเรียน อาคารประกอบ 
อาคารเรียน ใชเปนหองเรียนวิชาสามัญ รวม.....................หอง 
๑. อาคารเรียนแบบ........................... ใชเปนหองเรียนบริหารและหองพ ักครู รวม...............หอง 
จํานวน........หลัง ใชเปนหองเรียนภาคปฏิบัติ รวม................หอง 

สรางป พ.ศ. .......... ใชเปนหองบริการ 
๒. อาคารเรียนแบบ............................ - หองสมุด รวม................หอง 
จํานวน........หลัง - หองโสตทัศนูปกรณ รวม.............หอง 

สรางป พ.ศ. .......... - หอธุรการ รวม...............หอง 
๓. อาคารเรียนแบบ..........................จํานวน - หองแนะแนว รวม................หอง 
.........หลัง - หองอ่ืน ๆ (ระบุ) รวม..............หอง 

สรางป พ.ศ. .......... ใชเปนท่ีพักน กัเรียน รวม............หอง..............หลัง 
อาคารประกอบ สภาพอาคาร 
๑. อาคารฝกงานแบบ.......................จํานวน ............................................................................................... 
......หลัง ............................................................................................... 

สรางป พ.ศ. ......... ..................................................................................... .......... 
สภาพอาคาร ............................................................................................... 

......................................................... ............................................................................................... 
๒. อาคารฝกงานแบบ........................ ............................................................................................... 
จํานวน.......หลัง ............................................................................................... 

สรางป พ.ศ. ......... ............................................................................................... 
สภาพอาคาร ............................................................................................... 

......................................................... ............................................................................................... 
๓. สวมแบบ.....................................จํานวน ..................................................................................... .......... 
..........หลัง 

สรางป พ.ศ. ........ 
สภาพอาคาร 

......................................................... 
๔. สวมแบบ......................................... 
จํานวน......หลัง 

สรางป พ.ศ. ........ 
สภาพอาคาร 

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

หมายเหตุ นอกเหน อืจากนี ้ โปรดระบ ุ



5. แผนที่แสดงเขตบริการ ใหแสดงรายละเอียดดังนี ้
๕.๑ ตําบลแสดงที่ตั้งหมูบานทุกหมูบาน และทุกตําบลที่มีนักเรียนเดินทางมาเรียน 
๕.๒ ระบจุํานวนนักเรียนที่มาจากตําบลตาง ๆ ไวในเขตพ ืน้ที่ของตําบลนั้น ๆ 
๕.๓ แสดงจุดที่ตั้งของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยูใน 

รัศมี ๑๐ กิโลเมตร 
           ๕.๔ แสดงเสนทางคมนาคมตาง ๆ ที่ถึงสถานศึกษา โดยระบุระยะทางจากจุดสําคัญ ๆ          

ตามเสนทางคมนาคมนั้น ๆ  ถึงสถานศึกษาดวย 
 
 
 
 

 

๖. การเดนิทางของนักเรียนที่จะไปเรียนรวมกัน (เสนทางคมนาคมสะดวกหรือไม : เดินทางโดย 

พาหนะสะดวก หรือม คีวามยากล าบากในการเดินทางอยางไร และคาใชจายในการเดินทาง) 

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

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

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

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

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

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



๗. ขอมูลอื่น ๆ  ท่ีจะนําเสนอประกอบการพิจารณา 
............................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

 



แบบ ร.๒ 
 
 
 

แบบสรุปการรับฟงความคิดเห็นการรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

 
๑. ชื่อสถานศึกษา..............................................อําเภอ..................................จังหวัด............. 
     สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศ กึษา................................................................................. 

รวมกับ 

ชื่อสถานศึกษา..............................................อําเภอ..................................จังหวัด.............. 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศ ึกษา.................................................................................... 

๒. จัดประชุมรบัฟ งัความค ิดเห็น เม่ือวันที.่.................เดือน..................................พ.ศ. ........ 
เวลา.........................................................ณ.................................................................... 
ผูเขารวมประชุมและการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งสิ้น.............................คน ประกอบด วย 

 

๒.๑ .............................................................. จํานวน..................................คน 
๒.๒ .............................................................. จํานวน..................................คน 
๒.๓ .............................................................. จํานวน..................................คน 
๒.๔ .............................................................. จํานวน..................................คน 
๒.๕ .............................................................. จํานวน..................................คน 

๓. สรุปผลการรบัฟงความค ิดเห็น เปนดังนี้ 
........................................................................................................... ..................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

 
 
 

ลงช ื่อ........................................ 
(......................................) 

ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน  
วันที.่..............เดือน..............พ.ศ. ......... 



 
 

แบบแผนการรวมสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(กรณีจัดเปนชั้นหรือชวงชั้น) 

............................. 
ชื่อสถานศึกษา.......................................หมู................ ตําบล.................อําเภอ...........................   
จังหวัด.................................... สพท................................. 

รวมกับ 
ชื่อสถานศึกษา.......................................หมู................ ตําบล.................อําเภอ...........................   
จังหวัด.................................... สพท................................. 

แบบ ร.3 

 
 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................ ....................................................................................... 

2. วัตถุประสงค 
............................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

3. ขอมูลพ้ืนฐาน 
3.๑ ระยะทางระหวางสถานศึกษาที่จะไปเรียนรวม.............................. กิโลเมตร 
3.2    พื้นที่ของสถานศ ึกษา.....................ไร....................ตารางวา................. 
3.3 การไดมาหรือการใชประโยชนของที่ดิน (กรรมส ิทธิ์ที่ด นิ)......................................... 
3.4 จํานวนชั้นเรียนที่เปดสอน ( ) อนุบาล ๑-2 

(   ) ประถมศ ึกษาป ีที ่๑-4 
(   ) ประถมศ ึกษาป ีที ่๑-6 
(   ) มัธยมศกึษาปที่ ๑-3 
(   ) มัธยมศกึษาปที่ 4-6 
( ) อ่ืน ๆ ระบุ.................................................. 

3.5 จํานวนนักเรียนปจจุบัน (รายชั้น) .......................................................................... 
3.6 จํานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่เขาเรียนในสถานศึกษาอื่น ๆ ............................... 
3.7 การเดินทางไปเรียนของนักเร ยีน................................................................................ 
.......................................................................................................................................... 



 

4. วิธีการดําเนินงาน 
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 

 
5. งบประมาณ 
............................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ............................................................... 
....................................................................................................................................................... 
6. การติดตามประเมินผล 
........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
7. บุคลากรของสถานศกึษา 

ตําแหนง...................................จํานวน..............อัตรา 
ตําแหนง...................................จํานวน..............อัตรา 
ตําแหนง...................................จํานวน..............อัตรา 

ชื่อสถานศึกษา.......................................หมู................ ตําบล.................อําเภอ...........................   
จังหวัด.................................... สพท................................. 

8. การดําเนินการเก่ียวกับบุคลากร การบริหารจัดการดานบุคลากร 
.............................................................................................................................................................. 
........................................................................ .............................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
9. การบรหิารจดัการเก่ียวกับทรัพยสิน 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
๑0. การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข อง 
.............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................... ...................................................... 
..................................................................................................................................................... 

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

วันที ่.............เดือน................... พ.ศ. ................... 



คําขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบ ล. ๑ 
 

ชื่อสถานศึกษา...............................................สํานักงานเขตพ ื้นที่การศึกษา....................................... ........ 

ดวย    (สถานศ ึกษา)...............................................สังกัด......................  ................................... 
ไดจัดตั้งขึ้น ตั้งแต........................................................เปนเวลา....................ป ปจจุบันจัดการศึกษาระดับ 
............................................มีจํานวนนักเรียนรวม.........................คน จํานวนคร.ู.............................คน 

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพ้ืนฐาน และที่ประชุมการรับฟงความคิดเห็นผูปกครอง 
และชุมชนใหความเห็นชอบในการเลิกสถานศึกษาตั้งแต............................................................................ดวย 
เหตุผลสําคัญ คือ 

๑.      .............................................................................................................. 
2.      .............................................................................................................. 
3.      .............................................................................................................. 
โดยนักเรียนมีความประสงคจะไปเขาเรียนสถานศึกษาอ่ืน ดังนี ้
๑. โรงเรียน....................................................................จํานวน................คน 
2. โรงเรียน....................................................................จํานวน................คน 
3. โรงเรียน....................................................................จํานวน................คน 

 
 
 
 

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

      ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน 
วันที.่...............เดือน..........................พ.ศ. ............ 

 
 
 
 
 

หมายเหต ุ กรณีสถานศึกษาไมมีนักเรียนหรือบุคลากร ให สพท.เปนผูดําเนินการทุกขั้นตอน 



 
แบบกรอกขอมูลประกอบการพิจารณาการเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

แบบ ล. 2 

 

ชื่อสถานศึกษา.............................................สํานักงานเขตพ ื้นที่การศ ึกษา.....................................เขต...............................
ต้ังที่หมูบาน..............................หมูที.่...........ตําบล......................อําเภอ......................จังหว ัด......................................
ชื่อผูบริหาร................................................................ตําแหนง..................................................................โทร………………… 

  โทรสาร.....................................มือถือ........................................... 

สวนที ่๑ ข อมูลพื้นฐาน 
๑. ที่ตั้งและเขตบริการ 

๑.๑แผนผังแสดงบริเวณสถานศึกษาและที่ต้ังของอาคารตาง    ๆ 
 
 

 



๑.2 แผนที่แสดงเขตบริการ ใหแสดงรายละเอียด ดังนี ้
๑.2.๑ ตําบลแสดงทีต่ั้งหมูบานทุกหมูบานและทุกตําบลท่ีมีนักเรียนเดินทางมาเรียน 
๑.2.2แสดงจุดที่ตั้งของสถานศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคบัทุกสถานศึกษาทุกสังกัดที่

อยูใกลเคยีงหรือสถานศึกษาทีน่ักเรียนสามารถไปเรียนไดสะดวก 
๑.2.3แสดงเสนทางคมนาคมตาง ๆ ที่ถึงสถานศึกษา โดยระบ ุระยะทางจากจ ุดสําคัญ ๆ 

ตามเสนทางคมนาคมนั้น ๆ  ถึงสถานศึกษาดวย 
 
 

 



๑.3 ขอมูลลการจัดการศึกษาของสถานศ ึกษาอื่นที เป ดิสอนการศึกษาภาคบังคับท ุกสังกัด 
สถานศึกษาใกลเคียงหรือสถานศึกษาที่นักเรียนสามารถไปเรียนไดสะดวก 

ที ่ สถานศกึษา สังกัด ตําบล อําเภอ ระยะหาง 
ชวงชั้นท่ี 
เป ิดสอน 

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

๑.4 สภาพภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคมของชุมชน 
........................................................................................................................................................................ 
............................................................................. .................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

2. ท่ีดิน อาคารเรียน และอาคารประกอบ วัสดุ ครุภัณฑ และแหลงเรียนรู 
2.๑ ที่ดิน 

2.๑.๑ จํานวน.......................ไร.......................งาน.............................ตารางวา 
2.๑.2 ลักษณะ 

( ) ที่ลุม 
( ) เนินเขา 
( ) ที่ราบ น้ําไมทวม 
( ) อ่ืน ๆ 

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

 
2.๑.3 ผูถือกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย 

( ) เอกชน 
( ) สาธารณประโยชน 
( ) เขตปฏิรูปที่ดิน/ที่ปาสงวนแหงชาติไดรับอนุญาตแลว 
( ) ที่ราชพัสดุถือครองโดยหนวยงาน 

(ระบุชื่อและตนสังกัด).......................................................................... 
( ) อื่น ๆ  ................................................................................................. 



2.๑.4 ผูมอบโอนที่ดิน 
( ) เปนบุคคลเดียวกับผูถือกรรมส ิทธิ ์
( ) บุคคลอ่ืน ๆ 

(ระบุ)................................................................................................. 
2.๑.5 หลักฐานที่ดินที่แนบมาพรอมนี้ (ระบุ

ชื่อ)................................................................................................................ 
...................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
...................................................................................................... ................. 

2.2 อาคารเรียน และอาคารประกอบ 
2.2.๑  อาคารเรียน.................................................หลัง ดังนี ้

๑) อาคารเรียนแบบ.........................................จํานวน............................หลัง 
วัสดุสวนใหญที่ใชกอสราง (ตึก ไม ครึ่งตึกครึ่งไม วัสดุทองถิ่น เชน โครงไม 
ไผมุงแฝก ฯลฯ ระบุ)........................................................................... สภาพ 
(พรอมใชงาน ตองซอมแซม หมดสภาพ ระบุ)................................. สราง 
เสร็จป พ.ศ. ........................สามารถใชงานไดอีกประมาณ............ป 

2) อาคารเรียนแบบ.........................................จํานวน............................หลัง 
วัสดุสวนใหญที่ใชกอสราง (ตึก ไม ครึ่งตึกครึ่งไม วัสดุทองถิ่น เชน โครงไม 
ไผมุงแฝก ฯลฯ ระบุ)........................................................................... สภาพ 
(พรอมใชงาน ตองซอมแซม หมดสภาพ ระบุ)................................. สราง 
เสร็จป พ.ศ. ........................สามารถใชงานไดอีกประมาณ............ป 

3) อาคารเรียนแบบ.........................................จํานวน............................หลัง 
วสัดุสวนใหญที่ใชกอสราง (ตึก ไม ครึ่งตึกครึ่งไม วัสดุทองถิ่น เชน โครงไม 
ไผมุงแฝก ฯลฯ ระบุ)........................................................................... สภาพ 
(พรอมใชงาน ตองซอมแซม หมดสภาพ ระบุ)................................. สราง 
เสร็จป พ.ศ. ........................สามารถใชงานไดอีกประมาณ............ป 

4) อาคารเรียนแบบ.........................................จํานวน............................หลัง 
วัสดุสวนใหญที่ใชกอสราง (ตึก ไม ครึ่งตึกครึ่งไม วัสดุทองถ่ิน เชน โครงไม 
ไผมุงแฝก ฯลฯ ระบุ)........................................................................... สภาพ 
(พรอมใชงาน ตองซอมแซม หมดสภาพ ระบุ)................................. สราง 
เสร็จป พ.ศ. ........................สามารถใชงานไดอีกประมาณ............ป 

2.2.2  อาคารประกอบ ประกอบดวยอาคารประกอบประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
๑) อาคารอเนกประสงค จํานวน....................................หลัง ดังนี ้

๑.๑) อาคารอเนกประสงค แบบ....................รวมพ้ืนที่ในอาคาร 
...............ม2วัสดุสวนใหญที่ใช กอสราง 
(ระบุ)........................................................สภาพ (พรอมใชงาน ตอง 
ซอมแซม(ระบ)ุ............................................. สรางเสร็จป พ.ศ. 
...............สามารถใชงานไดอ ีกประมาณ...............ป 



๑.2) อาคารอเนกประสงคแบบ....................รวมพื้นที่ในอาคาร 
...............ม2 วัสดุสวนใหญที่ใชกอสราง 
(ระบุ)........................................................ 
สภาพ (พรอมใชงาน ตองซอมแซม ระบ )ุ............................................ 
สรางเสร็จป พ.ศ. ...............สามารถใชงานไดอ ีกประมาณ...............ป 

2.2.3  อาคารฝกงาน จํานวน.....................................หลัง ดังนี ้
๑)    อาคารฝกงานแบบ....................................รวมพื้นที่ในอาคาร...............ม2

 

วสดุสวนใหญที่ใชกอสราง    (ระบ )ุ............................................................... 
สภาพ (พรอมใชงาน ตองซอมแซม ระบ)ุ................................................. 
สรางเสร็จป พ.ศ. ....................สามารถใชงานได อีกประมาณ................ป 

2)    อาคารฝกงานแบบ....................................รวมพื้นที่ในอาคาร...............ม2
 

วสัดุสวนใหญที่ใชกอสราง    (ระบุ)............................................................... 
สภาพ (พรอมใชงาน ตองซอมแซม ระบ)ุ................................................. 
สรางเสร็จป พ.ศ. ....................สามารถใชงานได อีกประมาณ................ป 

2.2.4  สวม จํานวน.............................................หลัง...........................................ที ่
๑) สวมแบบ.....................................จํานวน....................หลัง.....................ท่ี 

วัสดุสวนใหญที่ใชกอสราง    (ระบุ)............................................................. 
สภาพ (พรอมใชงาน ตองซอมแซม ระบุ)................................................ 
สรางเสร็จป พ.ศ. ....................สามารถใชงานได อีกประมาณ...............ป 

2) สวมแบบ.....................................จํานวน....................หลัง.....................ท่ี 
วัสดุสวนใหญที่ใชกอสราง    (ระบุ)............................................................. 
สภาพ (พรอมใชงาน ตองซอมแซม ระบุ)................................................ 
สรางเสร็จป พ.ศ. ....................สามารถใชงานได อีกประมาณ...............ป 

2.2.5  บานพัก 
๑) บานพักครู จํานวน....................หลัง ครูในบานพักปจจุบัน...................คน 

- แบบ..............................จํานวน............................หลัง.................หนวย 
วัสดุสวนใหญที่ใชกอสราง    (ระบ)ุ........................................................... 
สภาพ (พรอมใชงาน ตองซ อมแซม ระบุ).............................................. 
สรางเสร็จป พ.ศ. ....................สามารถใชงานได อีกประมาณ..............ป 

- แบบ..............................จํานวน............................หลัง.................หนวย 
วัสดุสวนใหญที่ใชกอสราง    (ระบ)ุ........................................................... 
สภาพ (พรอมใชงาน ตองซ อมแซม ระบุ).............................................. 
สรางเสร็จป พ.ศ. ....................สามารถใชงานได อีกประมาณ..............ป 

2) บานพัก/หอพักนักเรียน จํานวน.......หลัง นักเรียนในหอพักปจจุบัน.......คน 
- แบบ.............................จํานวน...........................หลัง.................หนวย 

วัสดุสวนใหญที่ใชกอสราง    (ระบ)ุ.......................................................... 
สภาพ (พรอมใชงาน ตองซ อมแซม ระบุ)............................................. 
สรางเสร็จป พ.ศ. ..................สามารถใชงานได อีกประมาณ..............ป 

- แบบ.............................จํานวน...........................หลัง.................หนวย 
วัสดุสวนใหญที่ใชกอสราง    (ระบ)ุ.......................................................... 



สภาพ (พรอมใชงาน ตองซอมแซม ระบ)ุ............................................. 
สรางเสร็จป พ.ศ. ..................สามารถใชงานได อีกประมาณ..............ป 

- แบบ.............................จํานวน...........................หลัง.................หนวย 
วัสดุสวนใหญที่ใชกอสราง    (ระบ)ุ.......................................................... 
สภาพ (พรอมใชงาน ตองซ อมแซม ระบุ)............................................. 
สรางเสร็จป พ.ศ. ..................สามารถใชงานได อีกประมาณ..............ป 

3) บานพักลูกจาง จํานวน...............หลัง ลูกจางในบานพักปจจ บุัน............คน 
- แบบ.............................จํานวน...........................หลัง.................หนวย 

วัสดุสวนใหญที่ใชกอสราง    (ระบ)ุ.......................................................... 
สภาพ (พรอมใชงาน ตองซ อมแซม ระบุ)............................................. 
สรางเสร็จป พ.ศ. ..................สามารถใชงานได อีกประมาณ..............ป 

- แบบ.............................จํานวน...........................หลัง.................หนวย 
วัสดุสวนใหญที่ใชกอสราง    (ระบ)ุ.......................................................... 
สภาพ (พรอมใชงาน ตองซ อมแซม ระบุ)............................................. 
สรางเสร็จป พ.ศ. ..................สามารถใชงานได อีกประมาณ..............ป 

 
2.2.6  อ่ืน ๆ ระบุ 

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

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

.................................................................................................................... 
2.3 วัสดุ ครุภัณฑ 

2.3.๑วัสดุตามบัญชีวัสดุ ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
ครุภัณฑตามทะเบียนครุภัณฑ ดังนี้ 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
................................................................................... .................................... 

2.4  แหลงเรียนรู 
.............................................................................................................................    ... 
............................................................................ .................................................... 
.............................................................................................................................    ... 
................................................................................................................................ 



3. จํานวนนกัเรียนปจจุบัน ยอนหลัง 5 ป อนาคต 5 ป 
3.๑ นักเรียนและชั้นเรียน ปการศ ึกษา..................มีรายละเอียดตามบัญชีจัดชั้นเรียน ดังนี้ 

 

ชั้นเรยีน 
จํานวนนักเรียน 

หมายเหต ุ 
ชาย หญิง รวม 

     

     

     

     

     

     

รวม     

3.2จํานวนนักเรียนยอนหล ัง 5 ป 
 

ปที ่ ปการศึกษา 
จํานวนนักเรียน 

หมายเหต ุ 
ชาย หญิง รวม 

๑      

2      

3      

4      

5      

 

3.3คาดคะเนจํานวนนักเรียน 5 ปขางหนา จากหลักฐานทะเบียนราษฎร 
 

ปที ่ ปการศึกษา 
จํานวนนักเรียน 

หมายเหต ุ 
ชาย หญิง รวม 

๑      

2      

3      

4      

5      

 

4. จํานวนครูและบคุลากรทางการศกึษา เกณฑอัตรากําลังคร ู
4.๑จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ที ่ ชื่อ-สกล ุ ตําแหนง วุฒ ิ วิชาเอก ทําหนาท ี่ หมายเหต ุ 
       

       

       

       

       

       

       

4.2เกณฑอัตรากําลังครู 
เกณฑ ก.ค.ศ. มีครูได.....................คน เกิน.....................คน ขาด.......................คน 

 



5. ขอมูลคุณภาพการศึกษา 
5.๑ แนบขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
5.2 แนบผลการประเมินภายใน (๑8 มาตรฐาน) 
5.3 แนบผลการประเมินภายนอก (สมศ.) 

6. ขอมูลท่ีเกี่ยวข องอื่น ๆ (ถาม ี) 
..................................................................................................................................... 
................................................................................ .............................................. 
..................................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

 
 
 

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

ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน................................. 
วันที.่...............เดือน..........................พ.ศ. ............ 

 

 
หมายเหตุ กรณีสถานศึกษาไมมีนักเรียนหรือบุคลากร ให สพท. เปนผูดําเนินการทุกขั้นตอน 



แบบสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของผูปกครองและชุมชน 
กรณีเลิกสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

แบบ ล. 3 

 

ชื่อสถานศึกษา.........................................ตําบล............................อําเภอ.............................. 
จังหวัด………………………………………………สํานักงานเขตพ ื้นที่การศ ึกษา............................................................. 

ดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     โรงเรียน............................................มีมติเห็นชอบให  
เลิกสถานศ ึกษาขั้นพ้ืนฐานในคราวประชุม ครั้งที่............./..................เม่ือวันที่..................................... ..                  
และ ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของผูปกครองและชุมชน เขารวมแสดงความคิดเห็นและลงมติ ดังนี้ 

๑. ผูปกครองน กัเรียนในเขตบริการ..............................................ครอบครัว 
2. ผูเขารวมประชุมแสดงความค ิดเห็น.......................................คน (ครอบครัวละ ๑ คน) 

2.๑เลิกสถานศึกษา.................................................คน     คิดเปนรอยละ......................... .... 
2.2ไมเลิก...............................................................คน     คิดเปนร อยละ.............................  
สรุปความคิดเห็น.................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

     ลงช ื่อ............................................................... 
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
หมายเหตุ กรณีสถานศึกษาไมมีนักเรียนหรือบุคลากร ให สพท. เปนผูดําเนินการทุกขั้นตอน 



 

ดานหนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานหลัง 

แบบ ล. 4 

 

 

 
 
 

ตราโรงเรียน 
 
 
 
 

ลายมือช่ือ............................................... 
ประธานคณะกรรมการสถานศ ษาขัน้พนฐาน 

เลขท่ี................ 
บัตรแสดงความคิดเห็น การเลกิ

สถานศึกษาโรงเรียน.................................. 

 
ชื่อ-สกุล................................................................................ 

สถานสภาพ ผูปกครอง ชมุชน 
ความคิดเห็น  เลิก 

ไมเลิก 
 

ลายมือช่ือ............................................ 

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



 

แบบ ร. 5 
 
 
 
 

 

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................... 
เร่ือง  การเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

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

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 วรรคหนึ ง แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดต้ัง    รวม
หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2550 ประกอบกับมติที ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ในคราวประช ุมครั้ งที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เมื่อวันที่
..................................................ใหเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน................โรง ด งัน ี้ 

๑. โรงเรียน.................................................ตําบล/แขวง................................................. 
        อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด....................................................... 

2. โรงเรียน.................................................ตําบล/แขวง................................................. 
อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด....................................................... 

3. โรงเรียน.................................................ตําบล/แขวง................................................. 
อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด....................................................... 

4. โรงเรียน.................................................ตําบล/แขวง........... ...................................... 
อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด....................................................... 

5. โรงเรียน.................................................ตําบล/แขวง................................. ................ 
อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด....................................................... 

 
ประกาศ  ณ วันที.่................เดือน.......................................พ.ศ. .............................. 

 
 

(………………………………………………..) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ ื้นที่การศ ึกษา…………………….เขต........... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

คูมือการปฏิบัตงิาน 

: การปฏิบตั ิงานสารบรรณ 
 

 

ของ 

นายยศธร  ไตรรัตนประพันธ 

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

กลุมนโยบายและแผน  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ 



 

 
๑. งานสารบญั งานธุรการ 

การปฏิบตั ิงานสารบรรณ 
งานธุรการ กลุมนโยบายและแผน 

งานธุรการ เปนงานหน่ึงในกลุมนโยบายและแผน มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการรับ-สงหนังสือ 
ราชการ และเอกสารอ่ืนๆ การลงทะเบียน แยกประเภท การจัดทําหนังส ือราชการ การปฏิบัติงานเก่ียวกับ    
การเก็บ พิมพ  คัดสําเนา คนหา และติดตามเรื่อง รวบรวมเอกสารหลักฐานขอมูล และสถิติของกลุมการจัดทํา 
ทะเบียน การดูแลรักษาพัสดุ การอํานวยความสะดวกในการใชอาคารสถานที่การดําเนินการเก่ียวกับการประชุม 
การประชาสัมพันธ การประสานภายในและภายนอกกลุม การจัดทํารายงานของกลุมงานบริการตางๆ และงานอ่ืน 
ตามท  ีไดรับมอบหมาย เพื่ออํานวยการใหผูปฏิบัติงานภายในกลุมสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางมี ประสิทธิภาพ 
งานสารบรรณ งานธุรการ กลุมนโยบายและแผนจึงไดจัดทํา “คูม ือการปฏิบัติงานสารบรรณ”เพื่อใชเปนคูมือในการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปอยางถูกตอง และเกิดประโยชนสูงสุดตอการดําเนินงานสารบรรณไดอยางมีประสิทธิผล      
และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน 

2. วัตถุประสงคของสารบรรณ งานธุรการ 

2.๑ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปนคูมือแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานสารบรรณ 
                2.2 เพื่อเสริมสรางองคความรูความเขาใจที่สามารถปฏิบัติตอหนังสือราชการเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ 

รวดเร็ว ถูกตอง 
2.3 เพ ื่อใหผูปฏิบัต งิานดานสารบรรณมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ 

 
3. ขอบเขตของงานสารบัญ 

งานสารบรรณ เปนงานเก่ียวกับหนังสือ นับตั้งแตการคิด ราง เขียน พ มิพ  จดจํา ทําสําเนา รับ สง บันทึก 
ยอเรื่อง เสนอสั่งการ โต ตอบ จัดเก็บ คนหา ทําลาย 

๑. ความสําคัญของงานสารบรรณ 
๑. เปนเอกสารราชการ บันทกึงาน หลักฐานราชการอ ืน่ ๆ  ของหนวยงาน 
2. เปนเครื่องมือที่ใชในการอางอิง 
3. เปนเครื่องมือที่ชวยในการบริหารราชการ 
4. เปนหลักฐานราชการมีคุณคา 
5. เปนเครื่องมือที่ใชในการติดตอส่ือสาร 

2. สาระสําคัญของงานสารบรรณ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 , ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 และ 

ฉบับที ่3 พ.ศ. 2560 มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
2.๑ ความหมายของหนังสือราชการ เปนเอกสารที่หลักฐานในราชการ ได แก  

๑. สวนราชการถึงสวนราชการ 
2. สวนราชการถึงบุคคลภายนอก 
3. หนวยงานอื่นถึงสวนราชการ 
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบหร อืข อบังคับ 

 
 

…/ 2.2 ชนิดของหนังส ือราชการ 



 
2.2 ชนิดของหนังสือราชการ หนังสือราชการ ม ี6 ประเภท ไดแก หนังส ือภายนอก หนังสือภายใน 

หนังสือประทับตรา หนังสือส ังการ หนังสือประชาสัมพันธ หนังสือที่เจาหนาทีท่ําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานใน 
ราชการ 

๑. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีการ ใชกระดาษตราครุฑ เปนหนังสือ 
ติดตอระหวางสวนราชการ หรอืสวนราชการมีถึงหนวยงานอ่ืนซึ่งมิใชสวนราชการ หรือม ีถึงบุคคลภายนอก 

2. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีการนอยกวาหนังสือภายนอก เปน 
หนังสือติดต อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดยีวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ 

3. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงช่ือของหัวหนาสวนราชการ ระดับ 
กรมข ึ้นไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือผูไดรับมอบหมาย เปนผูรับผิดชอบลงช่ือยอกํากับ ใชในกรณี   
ทีไ่มใชเร ืองสําคัญ ไดแก การขอรายละเอียดเพิ่มเติม การสําเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร การตอบรับทราบที่ไม 
เก่ียวกับ ราชการสําคัญ หรือการเงิน การแจงผลงานที่ดําเนินการไปแลว 

4. หนังสือสั่งการ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดแบบ  
ไว โดยเฉพาะ หนังสือสั่งการมี 3 ชนิด 

๑. คําสั่ง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย ใชกระดาษ 
ตราครุฑ  

2. ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมอํีานาจหนาที่ไดวางไวโดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย 
หรือไม ก็ได เพ ือ่ถ ือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑ 

3. ขอบังคบั คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาทีกํ่าหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจ  
ของ กฎหมายที่บัญญัติใหกระทําได ใชกระดาษตราครุฑ 

5. หนังสือประชาสัมพันธ ใหใชตามแบบทีกํ่าหนดไวในระเบียบน้ี เวนแตจะมีกฎหมาย กําหนด 
แบบไวโดยเฉพาะ หนังสือประชาสัมพันธมี 3 ชนิด 

๑. ประกาศ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงใหทราบ หรือแนะ แนวทาง 
ปฏิบัต ิใชกระดาษตราครุฑ 

2. แถลงการณ คือ บรรดาข อความทีท่างราชการแถลงเพ ือ่ทําความเขาใจในกิจการ ของทาง 
ราชการ หรือเหตุการณ หรือกรณีใด ๆ  ใหทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใชกระดาษตรา 

3. ขาว คือ บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ 

6. หนังสอืที เจาหนาทีท่ําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทางราชการทําขึ้น 
นอกจากที่กลาวมาแลวขางตน หรือหนังสือที่หนวยงานอ่ืนใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวน 
ราชการและสวนราชการ รับไวเปนหลักฐานของทางราชการ ม ี4 ชนิด คือ 

๑. หนังสือรับรอง คือ หนังส ือที่สวนราชการออกใหเพ ื่อรับรองแก บุคคล นิติบุคคล หรือ 
หนวยงานเพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่ง อยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยทั่วไปไมจําเพาะเจาะจง ใชกระดาษตราครุฑ 

2. รายงานการประชุม คอื การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และมต ิ
ของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน 

3. บันทึก คือ ขอความซึ่งผูใตบังคบับัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา หรือผูบังคบับัญชา ส่ังการ  
แกผูใตบังคบับัญชา หรือขอความทีเ่จาหนาที่หรือหนวยงานระดับตํ่ากวาสวนราชการระดับกรมติดตอกันในการ 
ปฏิบัติราชการ โดยปกติใหใช กระดาษบันท กึข อความ 
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4. หนังสืออื่น คือ หนังสือ หร อื เอกสารอ่ืนใดที่เกิดข้ึน เน่ืองจากการปฏิบัติงานของ เจาหนาที่ 

เพื่อเปนหลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึง ภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพดวย หรือ หนังสือของ 
บุคคลภายนอก ที่ยื่นตอเจาหนาที ่และเจาหนาที่ไดรับเขาทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแลวมรีูปแบบ ตามท ี ่
กระทรวงทบวงกรมจะกําหนดข้ึนใช ตามความเหมาะสม เวนแตมีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องใหทําตามแบบ 
เชน โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และคํารอง เปนตน 

2.3 ชั้นความเร็วของหนังส อืรากชาร หนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ เปนหนังสอืที่ตองจัดสง และ 
ดําเนินการทางสารบรรณ ดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ แบงเปน 3 ประเภทคือ 

๑. ดวนที่สุด ใหเจาหนาที่ปฏิบัติในทันทีที่ไดรับหนังสือนั้น 
2. ดวนมาก ใหเจาหนาที่ปฏิบัติโดยเร็ว 3. ดวน ใหเจาหนาที่ปฏิบัติเร็วกวาปกติ เทาที่จะทําได 

2.4 หนังสือรับ คือ หนังสือที่ไดรับเขามาจากภายนอกใหเจา หนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลาง 
ปฏิบัติตามท ีกําหนดไวในสวนนี้ โดยจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังส ือเพ ื่อดําเนินการกอนหลัง 
และให ผูเปดซองตรวจเอกสารหากไม ถูกต อง ใหติดตอสวนราชการ เจาของเรื่องหรือหนวยงานที่ออกหนังสือเพื่อ 
ดําเนินการใหถ ูกต อง หรือบันทึกข อบกพรองไวเปนหลักฐานแลวจึงดําเนินการเรื่องน้ันตอไป 

2.5 การสงหนังสือ หนังสือสง คอื หนังสือที่สงออกไปภายนอก ใหเจาของเรื่องตรวจความเรียบรอย 
ของหนังส ือ รวมทั้งส่ิง ที่จะสงไปดวยใหครบถวน 

2.6 การเก็บรักษา การเก็บหนังสือแบงออกเปน การเก็บระหวางปฏิบัต ิการเก็บเม ือ่ปฏิบัติเสร็จแลว 
และการเก็บไวเพ่ือใชในการตรวจสอบ 

๑. การเก็บระหวางปฏิบัติ คือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับรับผิดชอบของ 
เจาของเร่ืองโดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 

2. การเก็บเม ื่อปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก ็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร อยแลวและไมมีอะไรที ่
จะตองปฏิบัติตอไปอีก 

3. การเก็บไว เพื่อใชในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว แตจําเปน 
จะตองใชในการตรวจสอบเปนประจําไมสะดวกในการสงไปเก็บยังหนวยเก็บของสวนราชการ 

2.7 อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวา ๑๐ ป เวนแตหนังสือดังตอไปน้ี 
๑. หนังส ือท ีต องสงวนเปนความลับ ใหปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการรักษาความ- 

ปลอดภัยแหงชาต ิ
2. หนังสือที่เปนหลักฐานทางอรรถคด ี สํานวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวนหรือหนังสืออื่น 

ใดที่ได มีกฎหมายหร ือระเบียบแบบแผนกําหนดไวเปนพิเศษแลวการเก็บใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบ
แผนวาดวยการนั้น 

3. หนังสือที่เก่ียวกับประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียมจารีต ประเพณี สถิติ หลักฐาน หรอืเรื่อง   
ที ่ ตองใชสาํหรับศึกษาคนควา หรือหนังสืออื่นในลักษณะเดียวกัน ใหเก็บไวเปนหลักฐานทางราชการตลอดไป
หรือ ตามท ี ่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร กําหนด 

4. หนังสือที ไดปฏิบัติงานเสร็จส้ินแลว และเปนคูสําเนาที่มีตนเรื่องจะคนไดจากที่อ่ืนใหเก็บไว 
ไมนอยกวา ๕ ป  

5. หนังสือที่เปนเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไมมีความสําคัญและเปนเรื่องที่เกิดขึ้นเปนประจําเมื่อ 
ดําเนินการแลวเสร็จใหเก็บไวไมนอยกวา ๑ ป ในกรณีหนังสือที่เก่ียวกับการเงิน ซึ่งมิใชเป ็นเอกสารสิทธ ิหากเห็น 
วาไมมีความจําเปนต องเก ็บไว ถึง ๑0 ป ใหทําความตกลงกับกระทรวงการคลงัเพื่อขอทําลายได 
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2.8 การยืมหนังสือ 

๑. การยืมหนังสือที่สงเก็บแลว ผูยืมจะตองแจงใหทราบวาเรื่องที่ยืมน้ันจะนําไปใชในราชการใด  
และจะตองมอบหลักฐานการยืมใหเจาหนาท่ีเก็บแลวลงชื่อรับเร่ืองที่ยืมไวในบัตรยืมหนังสือและใหเจาหนาท่ีเก็บรวบรวม 
หลักฐานการยืม เรียงลําดับวันเดือนปไวเพื่อติดตามทวงถามสวนบัตรยืมหนังสือนั้นใหเก็บไวแทนที่หนังสือที่ถูกยืมไป 

2. การยืมหนังสือระหวางสวนราชการ ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนาสวนราชการ ระดับ 
แผนกขึ้นไป หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

3. การยืมหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนาสวน 
ราชการระดับแผนกขึ้นไป หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

4. การใหบ ุคคลภายนอกย ืมหนังสือจะกระทํามิได เวนแตจะใหดูหรือค ดัลอกหนังส ือ ทั้งน้ี 
จะตองไดรับอนุญาตจาก หัวหนาสวนราชการระดับกองข้ึนไป หรือผูท ีไดรับมอบหมายกอน 

2.9 การทําลาย ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปปฏิทิน ใหเจาหนาที่ผู รับผดิชอบในการเก็บหนังส ือ 
สํารวจหนังสือที่ที่ครบกําหนดอายุการเก็บใน ปน้ันไมวาจะเปนหนังสือที่เก ็บไวเองหรือที่ฝากเก ็บไวที่กอง 
จดหมาย เหตุ แหงชาติ กรมศิลปากร แลวจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย เสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรม
เพ ่ือพิจารณา แตงตั้ง คณะกรรมการทําลายหนังสือประกอบดวยประธานกรรมการ และกรรมการอีกอยางนอย
สองคน โดยปกติ ใหแตงตั้ง จากขาราชการตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทาขึ้นไป 

2.๑0 มาตรฐานตราแบบพิมพ และซอง 
๑. ตราครุฑ มี 2 ขนาด คือ ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร และตัวคร ฑุสูง ๑.5 เซนติเมตร 
2 มาตรฐานกระดาษ 3 ขนาด คือ 

ขนาดเอ 4 หมายความวา ขนาด 2๑0 มิลลิเมตร x 297 มิลลิเมตร 
ขนาดเอ 5 หมายความวา ขนาด ๑48 มิลลิเมตร x 2๑0 มิลลิเมตร 
ขนาดเอ 8 หมายความวา ขนาด 52 มิลลิเมตร x 74 มิลลิเมตร มาตรฐาน

ซอง มี 4 ขนาด คือ 
ขนาดซี 4 หมายความวา ขนาด 229 มิลลิเมตร x 324 มิลลิเมตร 
ขนาดซี 5 หมายความวา ขนาด ๑62 มิลลิเมตร x 229 มิลลิเมตร 
ขนาดซี 6 หมายความวา ขนาด ๑๑4 มิลลิเมตร x ๑62 มิลลเิมตร ขนาดดี
แอล หมายความวา ขนาด ๑๑0 มิลลิเมตร x 220 มิลลิเมตร 

3. ประเภทช้ันความลับ “สิ่งที่เปนความลับของทางราชการ” หมายความวา ขอมูลข าวสาร 
บริภัณฑ  ยุทธภัณฑ  ที่สงวน การรหัส ประมวลลบั และส่ิงอื นใดบรรดาที่ถ อืวาเปนความล ับของทางราชการ 
ชั้นความลับของสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ แบงออกเปน ๓ ช้ัน คือ 

๑. ลับที่สุด (TOP SECRET) 
2. ลับมาก (SECRET) 3. ลบั (CONFIDENTIAL) ลับที่สุด หมายความวา ความลับที่มี 

ความสําคัญที่สุดเกี่ยวกับบุคคลขอมูลขาวสาร วตัถุ สถานที ่และทร พัยสนิมีคาของแผนดิน ซึ่งหากความลับ 
ดังกลาวทั้งหมดหรือเพียงบางสวนรั่วไหลไปถึงบุคคลผูไมมีหนาที่ไดทราบ จะทําใหเกิดความเสียหายตอความ 
มั่นคงและผลประโยชนแหงรัฐอยางรายแรงที่สุด ลับมาก หมายความวา ความลับที่มีความสําคัญมากเก่ียวกับ 
บุคคลข อมูลขาวสารวตัถุ สถานที ่และ ทรพัยสินมีค าของแผนดิน ซึ่งหากความลับดังกลาวทั้งหมดหรือเพียง 
บางสวนรั่วไหลไปถึงบุคคลผูไมมีหนาที่ไดทราบ จะทาํใหเกิดความเสยีหายตอความมั่นคงและผลประโยชน 
แหงรัฐอยางรายแรง 

 
5/ 3. ลับ หมายความวา 



 

3. ลับ หมายความวา ความลับที่มีความสาํคัญเก่ียวกับบุคคลขอมูลขาวสาร วัตถุสถานที ่
และ ทรพัยสนิมีค าของแผนดิน ซึ่งหากความลับดังกลาวทั้งหมดหรือเพียงบางสวนรั่วไหลไปถึงบุคคลผูไมมี
หนาที่ได ทราบจะทําใหเกิด ความเสียหายตอความม่ันคงและผลประโยชนแหงรัฐ 

ผูมีอํานาจกําหนดชั้นความลับ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่รับผิดชอบในการ
กําหนด ช้ันความลับพรอมทั้งใหเหตุผล ประกอบการกําหนดชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับน้ันดวยวาเปน
ขอมูลขาวสาร ประเภทใดและเพราะเหตุใด ในการนี้อาจมอบหมายหน าที ดังกลาวไดตามความจําเปนให
ผูใตบังคบับัญชาหรือ ใหแกราชการสวนภูมิภาคในกรณีที่สามารถมอบอํานาจไดตามกฎหมาย 

การสงและรับการสงขอมูลขาวสารลับภายในหนวยงานเดียวกันทุกช้ันความลับตองใชใบปกข อมูล
ข าวสารลับทับ ข อมูลขาวสารลับ การสงขอมูลขาวสารลับออกนอกบริเวณหนวยงาน ตองบรรจุซองหรือภาชนะทึบ
แสงสองชั้นอยาง มั่นคง 

ซองช้ันใน ใหจาหนาระบุเลขที่หนังส ือนําสง ช่ือตําแหนงผูรับ และหนวยงาน ผูสง พรอมทํา   
เคร่ืองหมายแสดงช้ันความลับทั้งดานหนาและดานหลัง 

ซองชั้นนอกใหจาหนาซองระบุขอความเดียวกับซองในแตไมตองมีเคร่ืองหมายแสดงช้ัน ความลบั 
และหามระบ ุหามระบุชั้นความลับและช ือเรื่องไว ในใบตอบรับ แตใหระบุเลขที่หนังสือสง วัน เดือน ป 
จํานวนหนา และหมายเลขฉบับไวในใบตอบรับดังกลาว และเก็บร กัษาใบตอบรับน้ันไวจนกวาจะไดรับคืนหรือบอก 
เลกิชั้นความลับ หรือทําลายขอมูลน้ันแลว 

4. อื่น ๆ ควรรู ได แก  
๑. เรื่องราชการที่จะดําเนินการหรือสั่งการดวยหนังสือไมทัน ใหสงข อความทางเครื่องมือส ือสาร 

เชน โทรเลข โทรศัพท วิทยุส่ือสาร ใหผูรับปฏิบัติเชนเดียวกับไดรับหนังสือ ในกรณีที่ตอยืนยันเปนหนังสือใหทํา 
หนังสือยืนไปท นัท ี

2. การสงขอความทางเครื่องมือสื่อสารซึ่งไมปรากฏหลักฐานชัดแจง ใหผูสง และผูรับบันทึก 
ขอความ ไวเปนหลกัฐาน สําเนาคูฉบับ ใหลงชื่อผูราง ผูพิมพ ผูตรวจ 

3. ถาหนังสือที่เปนเอกสารสิทธติามกฎหมาย หรือหนังสือที่สําคัญแสดงเอกสารสิทธิ์ สูญ
หาย ให ดําเนินการแจงความตอพนักงานสอบสวน 

4. หนงัสอืเวียน ค อืหน งัสอืที่มีถ งึผูรับเปนจํานวนมาก ม ใีจความอยางเดยีวกันใหเพิ่มพยัญชนะว 
5. หนังสือราชการปกตทิํา 3 ฉบับ มีตนฉบับ ๑ ฉบับ และใหมสีาํเนาคูฉบับเก็บไวที่ตนเรื่อง 

๑ ฉบับ และใหมสีาํเนาเก็บไวที่หนวยงานสารบรรณกลาง ๑ ฉบับ 
6. การสําเนาหนังสือน้ีใหมีคํารับรองวา สําเนาถูกต อง โดยให เจาหนาที่ตั้งแตระดับ 2 หรือ 

เทียบเทา ขึ้นไป ซึ่งเจาของเรื่องลงลายมือชื่อรับรองพรอมทั้งลงชื่อตัวบรรจงและตําแหนงที่ขอบลางของหนังสือ 
5. สาระสําคัญของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ ฉบับที ่2 พ.ศ. 2548 

๑. ใหเพิ่มนิยามคําวา “อิเล็กทรอนิกส” และคําวา “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส” ระหวาง
นิยาม คาํวา “หนังสือ” และ “สวนราชการ” ในขอ ๖ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย งานสารบรรณ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ “อิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การประย ุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา 
หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถ ึงการประยุกตใชวิธีการทางแสง วิธีการ ทางแมเหล็ก 
หรืออุปกรณ ที่เก่ียวข องกับการประยุกตใชวิธีตาง ๆ  เชนวานั้น “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา 
การรับสงขอมูลขาวสารหรือหนังสือผาน ระบบสื่อสาร ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส”” 

 
 

…/2. เพิ่มความหมาย 



 
 

2. เพิ่มความหมายของหนังส ือราชการ หนังสือราชการ คอื เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก 
๑. หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 

                           2.หนังสือท่ีสวนราชการมีไปถึงหนวยงานอ่ืนใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือท่ีมีไปถึง บุคคลภายนอก 
3. หนังสือที่หนวยงานอ่ืนใดซึ่งม ิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ 
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพ ือ่เปนหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 
6. ขอมูลขาวสารหรือหนังสือที่ไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

3. การสงหนังสือที่มีชั้นความลับ ในช้ันลบัหรือลับมาก ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใหผูใชงาน 
หรือผูปฏิบัติงานที่ไดรับการแตงต้ังใหเขาถึงเอกสารลับแตละระดับ เปนผูสงผานระบบการรักษา ความปลอดภัย 
โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลบัของทางราชการ 

สาระสําคัญของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพ ิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เพ ื่อระบุ 
ตําแหนง ประเภทตําแหนง และระดับตําแหนงของขาราชการพลเรือน และพน กังานสวนทองถ่ินใหสอดคลอง 
กับตําแหนง ประเภทตําแหนง และระดับตําแหนงของขาราชการพลเรือนหร อืพน กังานส วนทองถ่ินน้ัน รวมท้ัง 
กําหนดใหพนักงานราชการ และเจาหนาที่ของรัฐอ่ืนมีหนาที่ทําสําเนาหนังสือ และรับรองสําเนาหนังสือน้ันไดดวย 

4. ระเบียบ กฎหมาย ขอปฏิบัต ิที่เก่ียวข อง 
๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท ีแ่กไขเพ ิ่มเติม 
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
3. ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และท ีแ่กไขเพิ่มเติม 



ขั้นตอนการปฏิบัต ิ  
งานสารบรรณงานธุรการ 

๑. งานธุรการรับ-สงหนังสือ ระบบอิเล็กทรอนิกส และงานรับหนังสือของกลุ มนโยบายและแผน ขั้นตอน
ปฏิบัติงาน 
๑. งานรับ – สง หนังสือราชการของกลุมนโยบายและแผน รับจากงานสารบรรณกลางมีหนังสือภายในที่รับ 

จากโรงเรียนในสังกัด และรับหนังสือภายนอกที่เปนเอกสารฉบับจริง โยผานระบบสารบรรณ 
อิเล็กทรอนิกส E- Paper Less 

2.  ทําการตรวจสอบหนังส ือที่รับ ถูกตอง ครบถวน ตาม เลขที่ลงรับ ที่ ลงวันที่ จากท ี่ไหน ถ ึงใคร เรื่องอะไร 
ประเภท ของหนังสือเอกสาร เสนอใหผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผนทราบ และสงหนังสือมอบ 
ผูรับผิดชอบงานตอไป กรณีตรวจสอบแลวไมถ ูกตองสงเอกสารคืนไปยังสารบรรณกลาง หรือวิเคราะห 
เน้ือหาสําคัญของหน งัสอื สงเรื่องไปยังผูรับผิดชอบตามกลุมงาน 

3. จัดพิมพงานเอกสารหนังสือ รายงานที มีการจัดทําขึ้นเพื่อเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่และ
เพ ่ือการใชงานภายในกลุมนโยบายและแผน 

4.  ควบคุมการน าเสนอเอกสาร หนังสือ ที่เสนอ ผูอํานวยการสํานักงานเขต และนําสงหนังสือ
ภายนอก ในทะเบียนคุมต อไป 

5. รวบรวมจัดเก็บเอกสารที่มีการดําเนินเสร็จส้ินเขาแฟ มแยกหมวดหมู เพื่อความสะดวกในการสืบคน     
ในภายหลัง 

6. การตรวจสอบขอมูลโดยทั่วไป ความถ ูกตอง ความสมบรูณของขอมูล และเปนปจจุบัน 
7. เผยแพรขอมูลสารสนเทศ ทางวิชาการ ระเบียบ กฎหมาย ที่เปนประโยชนเพื่อเปนการจัดการความรู 

ใหบุคลากรในกลุมนโยบายและแผนและผูรับบริการภายนอกดวยชองทางที่หลากหลาย 
 
2. งานออกหนังสอืรับรองการจัดตั้งสถานศึกษาในสังกัดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑.  เมื่อไดรับหนังสือจากโงเรียนในสังกัด ขอหนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียน ทําการตรวจสอบที่อยูสถาน 

ท่ีตั้งของโรงเรียนที่ขอหนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเร ียน 

2.  จัดพิมพบันทึกเสนอหนังส ือรับรองการจัดตั้งโรงเรียน โดยผานผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

3.  นําเสนอแฟมหนังสือรับรองการจัดโรงเรียนใหผ ูอํานวยการสํานักงานเขต ลงนามรับรองหนังสือดังกลาว 

4.  เมื่อหนังส ือไดรับลงนามเรียบรอยแลวนําสงหนังสือรับรองใหโรงเรียนระบบงานสารบรรณ e-office  

โดยผานชองทาง สงเอกสาร smart area 

5.  จัดทําทะเบียนคุมหนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียนไวเปนหลักฐานทางทะเบียน หากโรงเรียนทํา

หนังสือ รับรองฯ สูญหาย สามารถดําเนินการสําเนาเอกสารดังกลาวนําสงไดทันท ี



 
๓.. งานจัดเก็บหนังสือราชการ ขั้นตอนปฏิบัติ 

๑. การเก็บระหวางปฏิบัติ คอืการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความดูแลรับผิดชอบของเจาของ 

เร่ืองโดยกําหนดวธิการเก็บ ใหเหมาะสมข้ันตอนปฏิบัติดังกลาว 

2. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว คอื การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลวและไมมีอะไรที่จะตองปฏิบัต ิ

อีกต อไป 

3. การเก ็บไวเพ ื่อใชในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว แตจําเปนจะตองใช 

     ในการตรวจสอบเปนประจํา 

4.งานจัดหาจัดเตรียมวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณสํานักงาน ขั้นตอนปฏิบัติงาน 

๑. การเบิก-จายวัสดุครุภัณฑ เพื่อมีไวใชปฏิบัติงานในกลุมนโยบายและแผน 
2.  จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง ซอมแซมครภุัณฑ ชํารุด เสียหาย ที่ใชในการปฏิบัติงานของ 

กลุมนโยบายและแผน 
 
 
 

………………………………***……………………………



 

 





 


