
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
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กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
 
               งานพัฒนาการศึกษา เป็นงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสามารถ   
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการบูรณาการการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่เพ่ือสร้างโอกาสความ
เสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
สังคม สติปัญญาและทักษะชีวิต  จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถบริการได้โดยสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลง ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ อีกทั้ง 
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา 
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการจัดระบบการประสาน 
สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติ และภาวะวิกฤติทางการศึกษาในจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุน 
และด าเนินเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ส่งเสริม และประสานงานการศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ทุกระดับ และทุก 
ประเภท ประสาน และส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง 
ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสและความเท่าเทียม 
ทางสังคม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนา 
ศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานตลอดจนรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัด (กศจ.) และตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มอบหมาย รวมถึงปฏิบัติงานร่วมกับหรือ 
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  
 
2. กรอบภาระหน้าที่ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งหน่วยงานภายใน 
ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
      ภาระงานของกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
       1. ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและ
คณะท างานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) และตามที่ กศจ. มอบหมายร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน 
       2. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
       3. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทั ลเพ่ือ
การศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถ
ให้บริการได้โดยสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง 
       4. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 



       5. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมการศึกษา 
       6. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       7. จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤต
ทางการศึกษาในจังหวัด 
       8. ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
       9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
       10. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริม 
การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน        
ทางสังคม 
       11. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพ้ืนที่ 
       12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
      การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ภายใต้การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 
3. ขอบเขตของงาน 
      การพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานข้อมูล ในการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและ
โอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 
4. ค าจ ากัดความ 
      4.1 การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกสถานศึกษา หมายถึง การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา       
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      4.2 การโอนสถานศึกษา หมายถึง การโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่อง วิธีการและเงื่อนไขการแสดงถึงความสมัครใจให้
โอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      4.3 การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกสถานศึกษา และโอนสถานศึกษา หมายถึง การจัดตั้ง รวมหรือ
เลิกสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
พ.ศ. 2550 รวมถึงการด าเนินการขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา 
 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
      5.1 รับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากหน่วยงานที่จัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      5.2 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบแผนการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบการตัดสินใจโดยอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาข้อมูลเชิงวิชาการและ
กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
      5.3 น าเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาเพ่ือพิจารณากลั่นกรองและ
เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
      5.4 แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดต่อหน่วยงานทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง 
     5.5 ติดตามและรายงานผลการด าเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

 

 



Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. แบบฟอร์มที่ใช้ 
      - 
 
๗. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
      ๗.1 ค าสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ 
      ๗.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ. 2550 
      ๗.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่อง วิธีการและเงื่อนไขการแสดงถึงความสมัครใจ
ให้โอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ๗.4 ระเบียบ/หลักเกณฑ์/วิธีการประเมินศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ๗.5 พระราชบัญญัติการก าหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552    
 
๘. เอกสารอ้างอิง  
      นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


