
คู�มือการปฏิบัติงาน 
 

เร่ือง 
 

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
และ 

การจัดต้ัง รวม หรือเลิกสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

 
ของ 

 
จ.ส.อ.ชํานิ  นุ�มสุข 

นักวิเคราะห-นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
กลุ�มนโยบายและแผน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 



 
 

 
 
ประเภทเอกสาร  :   คู�มอืขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
รหัสเอกสาร  :  นผ. 3004 
แก8ไขคร้ังท่ี :   
วนัท่ีบังคบัใช8  :  1 ตุลาคม  2553 
สําเนาท่ี  : 

 
 
 
 
 
 

ผู8จัดทํา ผู8ทบทวน ผู8อนุมัติ 
จ.ส.อ.ชํานิ  นุ�มสุข 

นักวิเคราะห-นโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ 

 

นางมลฑา  สมบุญพูลพิพฒัน- 
ผอ.กลุ�มนโยบายและแผน 

นายวุฒิภัทร  จูมโสดา 
รอง.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต  1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

รหัสเอกสาร    นผ. 3004 

แก�ไขครัง้ท่ี                 00 

วันท่ีเริ่มใช�  1 ตุลาคม  2553 

ประเภทเอกสาร  :     คู*มือข้ันตอนการดําเนินงาน 
ช่ือเอกสาร :            งานจดัทําแผนปฏิบัติการประจําป1 

 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 2. วัตถุประสงค-   
  เพื่อให�โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สามารถบริหารและจัดการศึกษาได�อย*างมีประสิทธิภาพ 

 3. ขอบเขตของงาน   
3.1 การจัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจําป1การศึกษา 
3.2 นําแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจําป1การศึกษา สู*การปฏิบัติ 

 

 4.  คําจํากัดความ 
                 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง การดําเนินงาน โดยการศึกษา  วิเคราะห;
ข�อมูลผลการดําเนินงาน สภาพป<ญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก  
เพื่อนํามากําหนดเป>าหมายการพัฒนา รวมทั้งการจัดทํารายละเอียดแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ประจําป1การศึกษา และเผยแพร*ประชาสัมพันธ;ให�ผู�มีส*วนเก่ียวข�องทราบ  รวมถึงการนําแผนไปสู* 
การปฏิบัติที่เป@นรูปธรรม   

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1   ศึกษา  วิเคราะห;รายละเอียดข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 
5.2  ทบทวนกลยุทธ;ตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของป1ที่ผ*านมา เพื่อปรับปรุง

ให�สอดคล�องกับนโยบายและเป>าหมายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 

5.3  กําหนดเป>าหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5.4  จัดทํารายละเอียดแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจําป1การศึกษา โดยยึด

หลักของการมีส*วนร*วม 
5.5  เผยแพร*ประชาสัมพันธ;ให�สถานศึกษา และส*วนงานท่ีเก่ียวข�อง ทราบ 
5.6  ดําเนินการขับเคล่ือนแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจําป1การศึกษา สู*การ

ปฏิบัติ 
5.7  ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
5.8  นําผลไปใช�ในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานในป1การศึกษา ต*อไป 
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6. Flow Chart การปฏิบติังาน 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

7.  แบบฟอร-มที่ใช8 
 - 

 

ศึกษา วิเคราะห; ข�อมูลผลการดําเนินงาน
นโยบายและงบประมาณที่ได�รับจัดสรรจาก 

สพฐ./หน*วยงานอื่น 

ทบทวนกลยุทธ;  / แผนงาน/โครงการ 
 

กําหนดเป>าหมายการพัฒนา 

จัดทํารายละเอียดแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก ประจาํป1 

โดยการมีส*วนร*วม 

เผยแพร*ประชาสัมพันธ;ให�สถานศึกษาและสาธารณชน/นํา
แผนฯ ไปสู*การปฏิบัติ 

สนบัสนนุสถานศกึษาจดัทําแผนปฏิบตักิาร 

 

ตดิตาม ประเมินและรายงานผล

การดาํเนินงาน 

นําผลไปใช้ปรับปรุง พฒันา 

ในปีการศกึษา ตอ่ไป 
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8. เอกสาร/ หลักฐานอ8างอิง  
8.1  นโยบายรัฐบาล  
8.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
8.3  นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
8.4 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

9. แบบฟอร-มสรุปมาตรฐานงาน 
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แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
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โครงสร8างส�วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป1 กลุ*มนโยบายและแผน รหัสเอกสาร : นผ. 3003 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน 
                   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนปฏิบัติการประจําป1ที่สอดคล�องกับนโยบายของหน*วยงานที่เกี่ยวข�อง  สภาพป<ญหา ความต�องการ และศักยภาพของหน*วยงาน 

ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู8รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 
 

 
 
 

1.   ศึกษา  วิเคราะห;รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่
ได�รับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และหน*วยงานที่เกี่ยวข�อง 

ต.ค.  เจ�าหน�าที่ 
คณะทํางาน 

 

2 
 

 
 
 

2.  ทบทวนกลยุทธ;ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการให�สอดคล�องกับเป>าหมายผล
การปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ต.ค.    
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 3.  กําหนดเป>าหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
4.  จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัตกิารประจําป1 

ต.ค. 
ต.ค. 

แผนมีความสอดคล�องกับ 
นโยบายของหน*วยงานที่
เกี่ยวข�องและบริบท
สภาพแวดล�อม 

  

4  5.  นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําป1  เพื่อขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ต.ค.-พ.ย.  เจ�าหน�าที่  
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 6.  เผยแพร*ประชาสัมพันธ;ให�สถานศึกษา และสาธารณชน 
7.  ดําเนินการบริหารแผนสู*การปฏิบัต ิ
8.  สนับสนุนช*วยเหลือให�สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป1ของสถานศึกษา 

ต.ค.-พ.ย. ความต�องการจัดการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา 

  

7  9.  ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาํเนินงาน 
 
 

พ.ย.     

เอกสารอ8างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข�อง) 
 1. แผนการบริหารราชการแผ*นดิน     2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห*งชาติ    3. แผนพัฒนาการศึกษาแห*งชาติ    4. นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) 
5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ      6. แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   7. แผนพัฒนาจังหวัด  8. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ*มจังหวัด  9. รายงานการศึกษาวิจัย  

คําอธบิายสัญลักษณ-ผังขั้นตอน                                     จุดเริ่มต�นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                                       กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                                   การตัดสินใจ                              ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน              �   จุดเชื่อมต*อระหว*างหน�า(ถ�าไม*จบภายใน ๑หน�า) 

 
 

ศึกษา วิเคราะห; นโยบายและ
งบประมาณที่ได�รับจัดสรร 

ทบทวนกลยุทธ;  แผนงาน/งาน/โครงการ 
 

กําหนดเป>าหมายการพัฒนาและรายละเอียด
แผนปฏิบัติการประจาํป1 

กพท.พิจารณา 

ไม*เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ติดตาม ประเมินและรายงานผลฯ 

เผยแพร* / นําแผนสู*การปฏิบัติ/
สนับสนุนสถานศึกษาฯ 

 



แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

 
 

 

 
 

 
 
ประเภทเอกสาร  :   คู�มอืขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานจัดตั้ง ยบุรวม เลกิ การรับและ 
  ถ�ายโอนสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
รหัสเอกสาร  :  นผ. 3005 
แก8ไขครั้งท่ี :   
วนัท่ีบังคบัใช8  :  1 ตุลาคม  2553 
สําเนาท่ี  : 

 
 
 
 
 

ผู8จัดทํา ผู8ทบทวน ผู8อนุมัติ 
จ.ส.อ.ชํานิ  นุ�มสุข 

นักวิเคราะห-นโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ 

 

นางมลฑา  สมบุญพูลพิพฒัน- 
ผอ.กลุ�มนโยบายและแผน 

นายวุฒิภัทร  จูมโสดา 
รอง.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต  1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

รหัสเอกสาร    นผ. 3005 

แก�ไขครัง้ท่ี                 00 

วันท่ีเริ่มใช�  1 ตุลาคม  2553 

ประเภทเอกสาร  :     คู*มือข้ันตอนการดําเนินงาน 
ช่ือเอกสาร :            งานจัดต้ัง  ยุบรวม  เลิก  การรับและถ�ายโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
    งานจัดต้ัง  ยุบรวม  เลิก  การรับและถ*ายโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

2. วัตถุประสงค- 
  เพื่อให�ประชากรวัยเรียนทุกคนสามารถเข�าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ภายใต�การ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 การจัดต้ังสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3.2 การยุบรวม เลิก สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3.3 การรับและถ*ายโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
4. คําจํากัดความ 
 การจัดต้ัง  รวม  เลิกสถานศึกษา  หมายถึง  การจัดต้ัง  รวม  หรือ เลิกสถานศึกษาตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว*าด�วยการจัดต้ัง  รวม  หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2550 โดย
ครอบคลุมถึงการรับและถ*ายโอนสถานศึกษา  
           

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1  ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการจัดต้ัง  ยุบ  รวม  เลิก และโอน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 5.2  ศึกษาสภาพป<จจุบัน ป<ญหาเก่ียวกับสถานศึกษา  และความต�องการด�านโอกาสการ
เข�าถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาและจังหวัด 
 5.3  จัดทําแผนจัดต้ัง  ยุบ  รวม  เลิกและโอนสถานศึกษา  เสนอขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา และประกาศตามผลความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นท่ี 
 5.4  ดําเนินการจัดต้ัง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
 5.5  ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานให�ผู�เก่ียวข�องทราบ (สพฐ. ,ร.ร., อปท.,
อําเภอในท�องที่ ผู�นําท�องถ่ิน ผู�นําท�องที่)  
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ไม*เห็นชอบ 

          
6. Flow Chart การปฏิบติังาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 

 
 
 
 

7.  แบบฟอร-มที่ใช8 
ตามระเบียบ  แนวปฏิบัติท่ีกําหนด 

   
8. เอกสาร/ หลักฐานอ8างอิง  
                ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว*าด�วยการจัดต้ัง  รวม  หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 
2550 
 
9. แบบฟอร-มสรุปมาตรฐานงาน 

ศึกษาระเบียบ ข้ันตอน และแนวปฏิบัติ 

ศึกษาสภาพความต8องการด8านโอกาสทางการศึกษา 
และรับโอนสถานศึกษา  เสนอขอความเห็นชอบ 

จัดทําแผนจัดต้ัง  ยุบ  รวม  เลิกและรับโอน
สถานศึกษา เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ 

. กพท.พิจารณา เห็นชอบ 

ดําเนินการจัดต้ัง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา 

 ติดตาม ประเมิน และรายงาน 

ประกาศตามผล กพท. 
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แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

 
 

 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

82 

โครงสร8างส�วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน)…งานจดัตัง้ยุบ รวม เลิก การรับและถ*ายโอนสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

กลุ*ม......นโยบายและแผน… รหัสเอกสาร : นผ. 3005 

ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน 
การดําเนินการจัดตัง้  ยุบรวม  เลิกสถานศึกษาในสังกัด  การรับและถ*ายโอนสถานศึกษาในสังกัด   โดยดําเนินการตามระเบียบ  ขั้นตอน  แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข�อง. 
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู8รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

 
 
 

ศึกษาระเบยีบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข�องกับการจดัตั้ง 
ยุบรวม  เลิก  และรับโอนสถานศึกษา 

15 วัน  เจ�าหน�าที่ 
คณะกรรมการ 

 

2. 
 

 
 
 

ศึกษาสภาพป<จจุบัน ป<ญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา  และความ
ต�องการด�านโอกาสการเข�าถึงบริการการศึกษาของประชากรวัย
เรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด 

2 เดือน  เจ�าหน�าที่ 
คณะกรรมการ 

 

3. 
 

 
 
 

จัดทําแผนจัดตั้ง  ยุบ  รวม  เลิก การรับและถ*ายโอนสถานศึกษา  
เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

2 เดือน  เจ�าหน�าที่ 
คณะกรรมการ 

 

4. 
 

 
 
 

นําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาการจัดตั้ง 
ยุบ รวม เลิก การรับและถ*ายโอนสถานศึกษา  

  กพท.  

5. 
 

 
 
 

ดําเนินการจัดตัง้ ยุบ รวม เลิก การรับและถ*ายโอนสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ตลอดป1  เจ�าหน�าที่ 
คณะกรรมการ 

 

  
 
 

ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน ตลอดป1  เจ�าหน�าที่ 
 

 

เอกสารอ8างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนยีมที่เกี่ยวข�อง) 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว*าด�วยการจัดตั้ง  รวม  หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2550 
 

คําอธิบายสัญลักษณ-ผังขั้นตอน               จุดเริ่มต�นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                 กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                การตัดสินใจ                  ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน    �   จดุเชื่อมต*อระหว*างหน�า(ถ�าไม*จบภายใน ๑หน�า) 

ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติ 

ศึกษาสภาพความต�องการด�านโอกาสทางการศึกษา 
และรับโอนสถานศึกษา  เสนอขอความเห็นชอบ 

จัดทําแผนจัดตั้ง  ยุบ  รวม  เลิก รับและถ*ายโอน
สถานศึกษา  เสนอขอความเห็นชอบ 

. กพท.พิจารณา 

ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก รับและถ*ายโอนสถานศึกษา 

ติดตาม ประเมิน และรายงาน  

ประกาศตามผล กพท. 
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