
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมีส่วนร่วม  

 
๓. การตรวจสอบข้อเท็จจริง และรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหาการและข้อเสนอแนะ  กรณีการ

ขอยกเลิกการรวมสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.การตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ กรณีการขอ
ยกเลิกการรวมสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดเข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนดีใกล้
บ้ำน(โรงเรียนแม่เหล็ก) ในภำคเรียนที่ 2/2559 จ ำนวน 3 โรงเรียนดังนี้ 

1 โรงเรียนบ้ำนนำใน ต ำบลนำใน อ ำเภอพรรณำนิคม เรียนรวมกับโรงเรียนบ้ำนหนองผือ จัดเป็นกำรเรียนรวม
ทุกช่วงชั้น โดยโรงเรียนบ้ำนหนองผือเป็นโรงเรียนหลัก และโรงเรียนบ้ำนนำในเป็นโรงเรียนมำรวม 

2 โรงเรียนบ้ำนดอนยำนำง และโรงเรียนบ้ำนโคกศำลำ ต ำบลปลำโหล อ ำเภอวำริชภูมิ เรียนรวมกับโรงเรียน
บ้ำนไฮ่ปลำโหล จัดเป็นกำรเรียนรวมทุกช่วงชั้น โดยโรงเรียนบ้ำนไฮ่ปลำโหลเป็นโรงเรียนหลัก โรงเรียนบ้ำนดอนยำนำง
และโรงเรียนบ้ำนโคกศำลำเป็นโรงเรียนมำรวม 

3. โรงเรียนบ้ำนโคกศำลำ ต ำบลปลำโหล อ ำเภอวำริชภูมิ เรียนรวมกับโรงเรียนบ้ำนไฮ่ปลำโหล จัดเป็นกำร
เรียนรวมทุกช่วงชั้น โดยโรงเรียนบ้ำนไฮ่ปลำโหลเป็นโรงเรียนหลัก โรงเรียนบ้ำนโคกศำลำเป็นโรงเรียนมำรวม 

ในปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนในสังกัด ที่ได้เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (โรงเรียนแม่เหล็ก) โดยมติที่
ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ขอยกเลิกกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก 
และขอยกเลิกกำรรวมสถำนศึกษำตำมโครงกำรโรงเรียนดีใกล้บ้ำน(โรงเรียนแม่เหล็ก) และได้น ำนักเรียนกลับไปเรียนยัง
โรงเรียนเดิม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 จึงได้มีกำรค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและรับฟังควำมคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหำและข้อเสนอแนะ กรณีกำรขอยกเลิกกำรรวมสถำนศึกษำตำม
โครงกำรโรงเรียนดีใกล้บ้ำน(โรงเรียนแม่เหล็ก)เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรเข้ำถึงกำรบริกำรทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่
มีคุณภำพและเท่ำเทียมกัน ตรงกับควำมต้องกำรของชุมชนและประชำกรในเขตบริกำร และเป็นไปตำมเงื่อนไข ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และนโยบำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเรียนรวมหรือควบรวมสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยคณะ
กรรมกำรฯและทำงโรงเรียนได้จัดประชุมเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น จำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีตัวแทนชุมชน ผู้ปกครอง 
นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร่วมประชุม และแสดงควำมคิดเห็น ถึงสำเหตุ ปัญหำ ข้อเท็จจริงในกำรขอ
ยกเลิกกำรรวมสถำนศึกษำตำมโครงกำรโรงเรียนดีใกล้บ้ำน(โรงเรียนแม่เหล็ก) เพ่ือสรุปและรวบรวมข้อมูลน ำเสนอให้กับ
ที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด และ คณะศึกษำธิกำรจังหวัด เป็นผู้พิจำรณำ  หำกคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดเห็นชอบ อนุญำตให้มีกำรยกเลิก ก็จะด ำเนินกำรส่งเรื่องเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน (กพฐ) เป็นล ำดับต่อไป  

จำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวได้ข้อสรุป ถึงสำเหตุและปัญหำของโรงเรียนตำมโครงกำรโรงเรียนดีใกล้บ้ำน
(โรงเรียนแม่เหล็ก) ดังนี้ 

1.กำรปรับตัวของเด็ก ไม่สำมำรถเข้ำกับเพ่ือนที่โรงเรียนหลักได้ สำเหตุจำกสภำพสังคมที่แตกต่ำงกัน 
ควำมแตกต่ำงด้ำนวัฒนธรรมและชำติพันธ์ของเด็ก ดังเช่นปัญหำที่พบเด็กนักเรียนบ้ำนดอนยำนำง  เด็กโรงเรียนบ้ำน
โคกศำลำ เป็นชุมชนเผ่ำไทลำว หรือไทอีสำน ไปเรียนรวมกับนักเรียนโรงเรียนบ้ำนไฮ่ปลำโหล ซึ่งเป็นชุมชนเผ่ำภูไท มี
ควำมเชื่อ และวัฒนธรรม ที่แตกต่ำงกัน ส่งผลต่อกำรปรับตัว กำรเรียนรู้ และควำมสุขในกำรเรียนของเด็ก 

 



2. ภำระค่ำใช้จ่ำยของครอบครัวที่เพ่ิมขึ้น เป็นผลจำกกำรที่เด็กนักเรียนต้องย้ำยโรงเรียน ทั้งค่ำครองชีพ
ของเด็ก ค่ำวัสดุ อุปกรณ์กำรเรียนในกำรเรียนรู้ และท ำกิจกรรม ประกอบกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด 
ส่งผลให้ผู้ปกครองหลำยครอบครัวตกงำน รำยได้ลดลง ไม่สำมำรถแบกรับภำระจุดนี้ได้ 

3.ควำมปลอดภัยของเด็กนักเรียน ทั้งควำมวิตกกังวลในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนำ 2019 (COVID 19 ) ของผู้ปกครอง  กำรเดินทำงไปเรียนซึ่งต้องเดินทำงกับรถรับส่ง 

4.กำรขำดโอกำสในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในกำรแข่งขันในระดับต่ำงๆ ของนักเรียนโรงเรียนมำรวม 
5.กำรไม่มั่นใจในคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนหลัก  โดยชุมชนมองว่ำโรงเรียนที่ไปเรียนรวม

สำมำรถจัดกำรศึกษำได้ดี ไม่แพ้โรงเรียนหลัก จำกผลกำรทดสอบต่ำงๆ ก็อยู่ในเกณฑ์ดี 
6.กำรธ ำรงไว้ของ บวร  (บ้ำน วัด โรงเรียน) ของหมู่บ้ำน เสียดำยงบประมำณที่ก่อสร้ำง อำคำรเรียน 

อำคำรประกอบ ตลอดจนกำรดูแลรักษำ สภำพแวดล้อมของโรงเรียน 
 
 

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



 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 

ที่  123/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังควำมคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหำและข้อเสนอแนะ กรณีกำรขอ 
        ยกเลิกกำรรวมสถำนศึกษำตำมโครงกำรโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (โรงเรียนแม่เหล็ก) 

............................ 
 ด้วย โรงเรียนตำมโครงกำรดีใกล้บ้ำน (โรงเรียนแม่เหล็ก) ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร เขต 2 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และชุมชนแจ้งยกเลิกกำรจัดกำรเรียนรวม และ
กำรยกเลิกรวมสถำนศึกษำ กับโรงเรียนหลัก ในปีกำรศึกษำ 2564  
 ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรเข้ำถึงกำรบริกำรทำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีคุณภำพและเท่ำเทียมกัน ตรงกับควำมต้องกำรของชุมชนและประชำกรในเขตบริกำร และ
เป็นไปตำมเงื่อนไข ระเบียบ หลักเกณฑ์ และนโยบำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเรียนรวมหรือควบรวม
สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและรับฟังควำมคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหำและข้อเสนอแนะ กรณีกำรขอยกเลิกกำรรวมสถำนศึกษำตำม
โครงกำรโรงเรียนแม่เหล็ก และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเรียนรวม ดังนี้ 
คณะกรรมการอ านวยการ 
 1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2       ประธำนกรรมกำร 
 2. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  2               กรรมกำร 
 3. นำยค ำรณ  ดินแดง   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล             กรรมกำร 
 4.. นำยชรินทร์  เจริญไชย  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ           กรรมกำร 
 5. นำงกมลทิพย์  ประชำนันท์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ            กรรมกำร 
 6. นำยสนธยำ หลักทอง   ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ             กรรมกำร
 7. นำงทรงวำด  วิรำฑูรย์  นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำรพิเศษ             กรรมกำร 
 8. นำยอัครเดช สุรำชวงศ ์  นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำร             กรรมกำร 
 9. นำงนภสร  มีระหันนอก  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 10.นำงเพียงพธู ธิโสภำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ให้มีหน้ำที่ สรุปและรวบรวมผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหำ ข้อเสนอแนะกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
รวมถึงกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีกำรขอยกเลิกกำรรวมสถำนศึกษำตำมโครงกำรโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (โรงเรียน
แม่เหล็ก) จำกคณะอนุกรรมกำรระดับอ ำเภอ เพ่ือน ำเสนอขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวั ด
สกลนคร ต่อไป 
คณะอนุกรรมการ อ าเภอวาริชภูมิ 
 1. นำยส ำรำญ  ศรีจันทร์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  2     ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยดีใหม่ อินทรพำนิชย์   ประธำนศูนย์เครือข่ำยกำรศึกษำที่ 9            กรรมกำร 
 3. นำยบุญจันทร์  เจริญไชย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุดตะกำบ              กรรมกำร 
 4. นำยธวัชชัย  ศรีส ำรำญ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไฮ่ปลำโหล              กรรมกำร 

/5. วำ่ที่ พ.ต. เสงี่ยม ...   
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 5. ว่ำที่ พ.ต. เสงี่ยม  อัฐประจง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนยำนำง              กรรมกำร 
  6. นำยเนตร  แก้วอุ่นเรือน  รก. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกศำลำ              กรรมกำร 
 7. นำยชรินทร์  เจริญไชย  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 8. นำงสำวนันทวรรณ ริค ำแง  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรกลุ่มนโยบำยและแผน          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
คณะอนุกรรมการ อ าเภอพรรณานิคม 
 1.นำยศักดิ์ชัย  อินทร์ธิวงศ์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยก่อเกียรติ สัพโส  ประธำนศูนย์เครือข่ำยกำรศึกษำท่ี 3       กรรมกำร 
 2. ว่ำที่ ร.ต. จำรึก  จันทร์นำมวงษ์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำข่ำ        กรรมกำร 
 3. นำยรำเชนทร์  ฟองอ่อน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไร่บ้ำนไฮ่        กรรมกำร 
 4. นำงธรรมนูญ  ทัศนพงษ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองผือนำในวิทยำคำร      กรรมกำร 
 5. นำยพิทักษ์  หำญบัวค ำ  ครูโรงเรียนบ้ำนนำใน         กรรมกำร 
 6. นำงสำวสุพัตรำ ปรีชำเสถียร ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 7. นำงฐิตำภรณ์  แก้วก่ำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ให้มีหน้ำที่ จัดประชุมเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหำ ข้อเสนอแนะกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีกำรขอยกเลิกกำรรวมสถำนศึกษำตำมโครงกำรโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (โรงเรียนแม่เหล็ก) 
ตลอดจนกำรเก็บข้อมูลกำรศึกษำผลกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม สรุปผลและรวบรวมควำมเห็น เพ่ือน ำเสนอ
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

 ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย ให้แล้วเสร็จ บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย มิให้
เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร หำกมีปัญหำอุปสรรคใดๆ ให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบทันที 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
               สั่ง ณ วันที่     มถิุนำยน  พ.ศ. 2564 

                                            สั่ง  ณ  วันที่   7   มิถุนำยน   พ.ศ. 2564 

           
(นำยอนุกูล  ทองนุ้ย) 

ผู้อ ำนวยกำรเขตส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 
 

 


