
รายงานผลการด าเนินงาน 
การมีส่วนร่วมการโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประจ าปีการศึกษา 2563 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ได้รับแจ้งหนังสือจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปีการศึกษา  2563 ตามหนังสือ ที่ ศธ 04006/ว 4493 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 วันที่ 7 
ตุลาคม 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การถ่ายโอน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หาก อปท. ใดมีความประสงค์จะรับโอนสถานศึกษาใน
สังกัด ให้แจ้งหนังสือมายังส านักงานเขตพ้ืนที่ ก่อนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 
ส านักงานเทศบาลต าบลตลาดใหญ่ แจ้งความประสงค์จะขอรับโอนโรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ ไปสังกัดส านักงานเทศบาลต าบลตลาดใหญ่ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเทศบาลต าบลตลาดใหญ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบถามความสมัครใจให้โอนสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 9 มกราคม 2563  ด าเนินการจัดให้มีการลงคะแนน
เสียงหาความสมัครใจให้โอนสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่จ้อง    ไปสังกัดส านักงานเทศบาลต าบลตลาดใหญ่ 
ณ โรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ าเภอดอยสะเก็ด ผลการนับคะแนนเสียงความสมัครใจให้โอนสถานศึกษา โรงเรียน
บ้านแม่จ้อง ปสังกัดส านักงานเทศบาลต าบลตลาดใหญ่ ฝ่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวนผู้มี
สิทธิออกเสียง 9 คน สมัครใจ 8  คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 บัตรเสีย 1 บัตร คิดเป็นร้อยละ 11.11  ฝ่าย
ผู้บริหาร สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวนผู้มีสิทธิออกเสียง 5 คน สมัครใจ 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80 ไม่สมัครใจ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการหาความสมัครใจให้ถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสังกัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
------------------------- 

         ด้วยเทศบาลต าบลตลาดใหญ่ แจ้งความประสงค์จะรับโอนโรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ าเภอดอยสะเก็ด      
จังหวัดเชียงใหม่ ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  วิธีการและ
เงื่อนไขการแสดงถึงความสมัครใจให้โอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 
จะต้องด าเนินการสอบถามความสมัครใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 2 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครู  
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ฝ่ายหนึ่ง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อีกฝ่ายหนึ่ง โดยการออก
เสียงเพ่ือแสดงถึงความสมัครใจ 

เพ่ือให้การด าเนินงานในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์  ยุติธรรม จึงได้ประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการหาความสมัครใจให้ถ่ายโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการด าเนินการหาความสมัครใจให้ถ่ายโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย 
   1.1 ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่หรือผู้ทรงคุณวุฒิ        ประธานกรรมการ 

                    ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่                
     1.2 นายกเทศมนตรีต าบลตลาดใหญ่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย                          กรรมการ 
     1.3 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  กรรมการและเลขานุการ 
           หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 2. คณะท างานฝ่ายเลขานุการ  ประกอบด้วย 
     2.1 นายอวยชัย  ศรีตระกูล    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   ประธานคณะท างาน 
                                     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
     2.2 นางดาวนภา  น่วมเจริญ   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน        รองประธานคณะท างาน 
     2.3 นางสุภาณี  จันทรสกุนต์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ          คณะท างาน 
     2.4 นางสาวปิยรัตน์  วงศเ์ติง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ          คณะท างาน 
     2.5 นางอังสนา  สุขสุเสียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ          คณะท างาน 
     2.6 นางวาสนา  ภูผา          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ          คณะท างาน 
     2.7 นางเพลินพร ว่องประเสริฐกุล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน         คณะท างาน 
     2.8 นางสาธิกา  กิตติธนดิตถ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ          เลขานุการ 

มีหน้าที่ในการ ควบคุม ดูแล และด าเนินการลงคะแนนโดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส บริสุทธิ์ 
ยุติธรรม และด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. จัดท าประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์แยกเป็นสองฝ่าย คือฝ่ายผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษาฝ่ายหนึ่ง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอีกฝ่ายหนึ่ง 

2. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการออกเสียงคะแนน 
         -/3. ท าหนังสือ... 



 
 
4. จัดท าบัตรลงคะแนน บัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิ และหีบบัตรลงคะแนน ตลอดจนด าเนินการจัด 

ให้มีการออกเสียงลงคะแนน 
5. เมื่อมีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ให้ตรวจนับคะแนนโดยเปิดเผย ประกาศผลคะแนนและ

แจ้งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทราบโดยเร็ว 

ประกาศ  ณ  วันที่   19   ธนัวาคม   พ.ศ. 2562 
 

                   (นายอวยชัย  ศรีตระกูล) 
     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รักษาราชการแทน 

                                 ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 วันที่ 21 มกราคม 2563 ประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเทศบาลต าบลตลาดใหญ่ ณ ห้องประชุมล้านนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 28 มกราคม 2563 ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาของส านักงานเทศบาลต าบลตลาดใหญ่ 
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลตลาดใหญ่ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพเฉลี่ย 2.69 อยู่ในระดับสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลตลาดใหญ่ 

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

           ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตัวชี้วัด และระดับคุณภาพในการประเมิน
ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 เพ่ือใช้ประเมินความพร้อม
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรับโอนการจัดการศึกษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

เพ่ือให้การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลตลาดใหญ่ ที่ขอรับโอน 
โรงเรียนบ้านแม่จ้อง เข้าไปในสังกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 
 ผู้แทนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จ านวน 3 คน 

1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
2. นายอวยชัย  ศรีตระกูล  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 3. ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1. นางสาวขนิษฐา  รักติประกร ปลัดเทศบาลต าบลตลาดใหญ่ 
 2. นายสุทัศน์    โพศิร ิ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลตลาดใหญ่ 
 3. นางทิพวรรณ    ปัญญา ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. นายนิมิตร        ไทยด ารงค์ ข้าราชการบ านาญ 
 2. นางวิมลลักษณ์  ปุณโณฑก ข้าราชการบ านาญ 
 3. นางบุญปั๋น       วรจักร ประธานผู้สูงอายุต าบลตลาดใหญ่ 
 เลขานุการ 
 นางดาวนภา         น่วมเจรญิ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 ผู้ช่วยเลขานุการ  
 นางสาวลภัสรดา    จันทร์จริง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

 ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้การด าเนินการประเมินความพร้อม
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ประกาศ  ณ  วันที่   4   ธันวาคม   พ.ศ. 2562 

                  (นายอวยชัย  ศรตีระกูล) 
                               รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา รักษาราชการแทน 



                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
 
 
 วันที่ 9 เมษายน 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประชุมชี้แจง
การถ่ายโอนบุคลากรให้แก่ข้าราชการครู บุคลากร พร้อมแสดงความสมัครใจถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และชี้แจงการโอนทรัพย์สินของสถานศึกษาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านแม่จ้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1 
ที่   74 / 2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษา ของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง  
ให้แก่เทศบาลต าบลตลาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563 

------------------------ 
  ตามที่ เทศบาลต าบลตลาดใหญ่ แจ้งขอรับโอนโรงเรียนบ้านแม่จ้อง ไปสังกัดเทศบาลต าบล
ตลาดใหญ่ ซึ ่งได้ผ่านขั ้นตอนกระบวนการสอบถามความสมัครใจของผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง เมื ่อวันที ่ 9 
มกราคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมฯ และด าเนินการประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษาของเทศบาลต าบลตลาดใหญ่ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม  2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลตลาดใหญ่ 
ซึ่งได้ประเมินความพร้อม จ านวน 8 ตัวชี้วัด ซึ่งมีค่าคะแนนระดับคุณภาพเฉลี่ย 2.69 สรุปผลการประเมิน
มีความพร้อมในระดับสูง นั้น 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษา ของโรงเรียนบ้านแม่จ้องให้แก่เทศบาลต าบลตลาดใหญ่ ประกอบด้วย 
  1. นายรตนภูมิ  โนส ุ     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่         ประธานคณะกรรมการ 
         การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
  2. นายอวยชัย  ศรีตระกูล    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่  รองประธานคณะกรรมการ
         การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
  3. นางปรียาภรณ์  บัวคลี ่    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
  4. นางกนกเรขา บุณยรัตน์   ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
  5. นายณัฐสิทธิ์  ธงยี่สิบสอง  ศึกษานิเทศก์นิเทศช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  6. นางมยุรีย์  เชาวรรณ     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   กรรมการ 
  7. นางนิภาภรณ์  สุริยวงศ์    นักวิชาการศึกษาช านาญการ   กรรมการ 
  8. นางเพิลนพร ว่องประเสริฐกุล   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  กรรมการ 
  9. นางดาวนภา  น่วมเจริญ  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการและเลขานุการ 
  10. นางสาธิกา กิตติธนดิตถ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  11. นางสุภาณี  จันทรสกุนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
  1. ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง ให้แก่เทศบาล
ต าบลตลาดใหญ่ 
  2. การถ่ายโอนบุคลากรของสถานศึกษา กรณีบุคลากรไม่ประสงค์โอนไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลังไปยังสถานศึกษาท่ีขาดแคลน 
  3. การถ่ายโอนทรัพย์สินของสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ในการส่งมอบ
ทรัพย์สินและหนี้สินของสถานศึกษาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัด
การศึกษาเท่านั้น มิให้น าทรัพย์ดังกล่าวไปแสวงหาประโยชน์อื่นใดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 



 

  4. การโอนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง ให้แก่เทศบาลต าบลตลาดใหญ่ 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มความรู้

ความสามารถ และให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่   1   เดือน  เมษายน   พ.ศ.  2563 

 

 
 

             (นายรตนภูมิ  โนส)ุ 
          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ท าพิธีลงนาม
การถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง ให้แก่ส านักงานเทศบาลต าบลตลาดใหญ่    
ณ ห้องประชุมล้านเงิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


