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คานา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 ตระหนักว่ำมีโรงเรียนขนำดเล็กใน
สังกัดเพิ่มขึ้น ทุกปี ซึ่งส่ วนหนึ่ งเป็ น ผลมำจำกอัตรำกำรเกิดของประชำกรลดลง ส่ งผลต่อคุณ ภำพ
นักเรียนและประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุ ดรธำนี
เขต 4 จึงได้ดำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กโดยกำรเรียนรวม และยุบเลิกสถำนศึกษำ
คู่ มื อ กำรด ำเนิ น งำนกำรบริ ห ำรจั ด กำรโรงเรี ย นขนำดเล็ ก โดยกำรเรี ย นรวม และยุ บ เลิ ก
สถำนศึกษำ เล่ มนี้ กลุ่ ม นโยบำยและแผนได้ จัดท ำขึ้ นเพื่ อให้ ส ถำนศึกษำในสั งกัดส ำนั กงำนเขตพื้ นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 ใช้เป็นคู่มือในกำรดำเนินงำนหลังจำกกำรรวมสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน และเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4
กลุ่มนโยบำยและแผน หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ โรงเรียนขนำดเล็กที่
ดำเนิ น กำรเรียนรวม และเลิ ก สถำนศึกษำ เพื่อให้ กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภ ำพ และ
เกิดประสิทธิผล

กลุ่มนโยบำยและแผน
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน มี ภ ำรกิ จ ในกำรจั ด กำรศึ ก ษำให้ มี
คุณภำพและ มีประสิทธิภำพควบคู่กันไป กล่ำวคือ ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำสำมำรถ
ดำเนินกำร พัฒนำคุณภำพนักเรียนให้ได้ตำมมำตรฐำนที่หลัก สูตรกำหนด ภำยใต้กำรใช้ทรัพยำกร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อรองรับนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่ สอง นอกจำกนี้ ระบบ
กำรศึกษำไทยกำลังประสบปัญหำ ท้ำทำยสำคัญประกำรหนึ่งคือ กำรมีโรงเรียนขนำดเล็กจำนวนมำก
และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจำกประชำกร วัยเรียนมีจำนวนลดลง และควำมนิยมของผู้ปกครองที่
ต้องกำรส่งบุ ตรหลำนไปเรีย นในเมือง ปั จจุบัน มี โรงเรียนขนำดเล็ กทั่วประเทศ (ปี พ.ศ. 2559 –
2560) จำนวน 15,577 แห่ง กำรมีโรงเรียนขนำดเล็กจำนวนมำกดังกล่ำว ทำให้กำรจัดกำรศึกษำไม่
มีคุณภำพและประสิทธิภำพเพียงพอ กล่ำวคือเกิดกำรใช้ทรัพยำกร อย่ำงไม่คุ้มค่ำ มีข้อจำกัดด้ำนกำร
ใช้ครูหรือไม่สำมำรถจัดครูได้ครบชั้น และขำดแคลนสื่อเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ส่งผลให้ คุณภำพ
กำรศึกษำลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
กำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบกำรนำนักเรียนไปเรียนรวมเป็นวิธีกำรหนึ่งหรือนวัตกรรม
ทำง กำรศึกษำที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนดำเนินกำร ซึ่งมีกำรกำหนดขนำดของ
สถำนศึกษำในระดับต่ำง ๆ เพื่อให้ได้ขนำดของสถำนศึกษำที่สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้ อย่ำงมี
คุณภำพ เหมำะสมกับท้องถิ่น ทั้งนี้กำรรวมสถำนศึกษำขนำดเล็กเข้ำด้ วยกันให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กำรแสดงควำมคิดเห็น รวมทั้งกำรจูง ใจให้ผู้ปกครองได้มองเห็นประโยชน์ ของกำรส่งบุตรหลำนไป
เรียนในสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรวมและมีควำมพร้อมมำกขึ้น
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำอุ ด รธำนี เขต 4 มี ภ ำรกิ จ หลั ก ในกำร
ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น กำรพั ฒ นำระบบกำรบริห ำรจัด กำรให้ มี ป ระสิ ท ธิภ ำพและยกระดั บ คุ ณ ภำพ
กำรศึ กษำให้ สู งขึ้น รับ ผิ ดชอบกำรจั ด กำรศึ กษำขนพื้ นฐำนในเขตพื้ น ที่ 4 อำเภอ ประกอบด้ ว ย
อำเภอบ้ำนผือ อำเภอ กุดจับ อำเภอน้ำโสม และอำเภอนำยูง มีสถำนศึกษำในสังกั ด จำนวน
156 โรงเรียน ในปีกำรศึกษำ 2559 มีโรงเรียนขนำดเล็กจำนวน 86 โรง คิดเป็นร้อยละ 55.13
ของโรงเรียนทั้งหมด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกอุดรธำนี เขต 4 ได้พยำยำมแก้ไขปัญหำ
โรงเรียนขนำดเล็กโดยกำรจัดให้มีกำรนำนักเรียนไปเรียนรวม มีกำร นำเอำครู นักเรียนตลอดจน
ทรัพยำกรของโรงเรีย นขนำดเล็กหลำยๆ โรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้ กัน สำมำรถเดินทำง สะดวกไปจัด
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กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนขนำดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้ และมีควำมพร้อมมำกที่สุด แต่ปัญหำ
อย่ำงหนึ่งที่พบในกำรนำนักเรียนไปเรียนรวมของสถำนศึ กษำในสังกัด หรือขอยุบเลิกสถำนศึกษำ
แล้ว คือ สถำนศึกษำไม่ทรำบแนวทำงกำรดำเนินงำนหลังจำกดำเนินกำรเรียนรวม หรือ ยุบเลิก
สถำนศึกษำ
จำกปัญหำดังกล่ำว กลุ่มนโยบำยและแผน ซึ่งรับผิดชอบงำนกำรจัดตั้ง รวม และเลิก
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้มีควำมตระหนักถึงปัญหำดังกล่ำว เพื่อให้สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำน
เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำอุ ด รธำนี เขต 4 ทรำบแนวทำงในกำรด ำเนิ น งำนหลั ง จำก
ดำเนินกำรเรียนรวม หรือยุบเลิกสถำนศึกษำแล้ว จึงได้จัดทำคู่มือกำรดำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็ก (เรียนรวม เลิกสถำนศึกษำ) ขึ้น เพื่อให้สถำนศึกษำขนำดเล็กที่ดำเนินกำรเรียน
รวม และยุบเลิกสถำนศึกษำ ได้ใช้เป็นคู่มือในกำรปฏิบัติงำนหลังจำกดำเนินกำรเรียนรวม และเลิก
สถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นคู่มือในกำรดำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก (เรียนรวม, ยุบ
เลิกสถำนศึกษำ)
2. เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของผู้รับผิดชอบที่กำรดำเนินงำนหลังจำกกำรรวม
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และหลังจำกกำรยุบเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
3. เพื่อเป็นแนวทำงในกำรศึกษำสำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมำยภำระงำนใหม่เกี่ยวกับ กำร
รวมสถำนศึกษำ ขั้นพื้นฐำน และผู้สนใจทั่วไป
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 มีคู่มือกำรดำเนินงำน
กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก (เรียนรวม, ยุบเลิกสถำนศึกษำ)
2. สถำนศึกษำมีแนวทำงกำรดำเนินงำนหลังจำกดำเนินกำรเรียนรวม หรือยุบเลิ ก
สถำนศึกษำ
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บทที่ 2
ระเบียบ กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
จากการศึกษามีกฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก ดังนี้
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
4. กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2547
5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2536
6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546
7. ระเบี ย บกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ว ยการจัดตั้ง รวม หรือเลิ กสถานศึ กษาขั้นพื้ น ฐาน
พ.ศ. 2550
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ มเติม กาหนดให้รัฐต้องจัด
การศึกษาให้แก่บุคคลไม่น้อยกว่าสิบสองปี ดังนี้
มาตรา 10 กาหนดว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้ บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการ
รับ การศึกษาขั้น พื้น ฐานไม่น้ อยกว่าสิ บ สองปีที่ รัฐ ต้องจัดให้ อย่างทั่ว ถึงและมี คุณ ภาพโดยไม่เก็ บ
ค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่ งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์
สังคม การสื่ อสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิ การหรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถ
พึ่ งตนเองได้ หรื อไม่ มี ผู้ ดู แ ลหรื อ ด้อ ยโอกาส ต้ องจั ด ให้ บุ ค คลดั งกล่ าวมี สิ ท ธิแ ละโอกาสได้รั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษาสาหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบ
ความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดั งกล่าวมิสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง การ
จั ดการศึ กษาส าหรั บ บุ ค คลที่ มีค วามสามารถพิ เศษ ต้อ งจัดด้ วยรูป แบบที่ เหมาะสมโดยค านึ งถึ ง
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ความสามารถของบุคคลนั้น
มาตรา 37 การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคานึงถึง
ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวนสถานศึกษา จานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสม
ด้านอื่นด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาให้รัฐมนตรีโดย
คาแนะนาของสภาการศึกษามีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใน
กรณี ที่สถานศึกษาใดจั ดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา การ
กาหนดให้สถานศึกษาแห่งนั้นอยู่ในเขตพื้น ที่การศึกษาใด ให้ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้น
เป็ น ส าคัญ ทั้งนี้ ตามที่รัฐ มนตรีป ระกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
มาตรา 38 กาหนดว่า “ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลสถ านศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับต่ากว่าปริญญาตรี รวมทั้งพิจารณาการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา
ประสาน ส่งเสริม และสนับ สนุ นสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาให้สอดคล้องกั บนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิช าชีพ สถาบั น ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน สั งคมอื่นที่ จัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลาย รวมทั้ งการก ากั บ ดู แ ลหน่ ว ยงานด้ า นศาสนา ศิ ล ปะ และวั ฒ นธรรมในเขตพื้ น ที่
การศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม”
2. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กาหนดให้บิดามารดา หรือผู้ปกครองมี
หน้าที่จัดให้บุตร หรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับจานวนเก้าปี ดังนี้
มาตรา 4 กาหนดว่า “การศึกษาภาคบังคับ หมายความว่า การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่
เก้า ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ”
มาตรา 6 กาหนดว่า “ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา เมื่อผู้ปกครองขอร้องให้
สถานศึกษามีอานาจผ่อนผัน ให้ เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด”
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ กษาธิก าร พ.ศ. 2546 และที่ แ ก้ไข
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เพิ่มเติม เป็นกฎหมายที่ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารใหม่ โดยกาหนดให้มีการจัดระเบียบบริหาร
ราชการเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจาเป็นที่
จะต้องดาเนินการรวมและเลิกสถานศึกษาตามความเหมาะสม ดังนี้
มาตรา 33 ก าหนดว่ า “การบริ ก ารและการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้ ยึ ด เขตพื้ น ที่
การศึกษา โดยคานึ งถึงระดับ ของการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน จานวนสถานศึกษา จานวนประชากร
วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้ วย
การอาชีวศึกษา ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคาแนะนาของสภาการศึกษามีอานาจ
ประกาศในราชกิจจา-นุเบกษากาหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาใด ให้ยึด
ระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้นเป็นสาคัญ ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาหรือมี
เหตุผลความจาเป็นอย่างอื่น ตามสภาพการจัดการศึกษาบางประเภท คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานอาจประกาศกาหนดให้ขยายการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาหนึ่ง
ไปในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นได้”
มาตรา 34 กาหนดว่า “ให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
(1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(2) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
การแบ่งส่วนราชการภายในตาม (1) ให้จัดทาเป็นประกาศกระทรวง และให้ระบุ
อานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในประกาศกระทรวง ทั้งนี้ โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การแบ่งส่วนราชการภายในตาม (2) และอานาจหน้าที่ของสถานศึกษาหรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตพื้นที่
การศึกษากาหนด
การแบ่ งส่ ว นราชการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่
กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา 35 กาหนดว่า “สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 34 (2) เฉพาะที่
เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล เมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ความเป็นนิติบุคคล
สิ้นสุดลง”
มาตรา 36 กาหนดว่า “ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและสานักงานเขต
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เขตพื้นที่การศึกษามีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา ประสาน ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น สถานศึ ก ษาเอกชนในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึ กษาสอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสั งคมอื่น ที่จัด
การศึกษาในรูปแบบที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง...”
มาตรา 37 กาหนดว่า “ให้มีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทาหน้าที่ ในการดาเนินงานให้
เป็ น ไปตามอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 36 และให้มีอานาจหน้าที่
เกี่ยวกับการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่น และมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) อานาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตร
การศึกษา ให้ สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) อานาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการ และจัดให้ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
(3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด”
มาตรา 39 กาหนดว่า “สถานศึกษาและส่ วนราชการตามมาตรา 34(2) มีอานาจหน้าที่
ตามที่กาหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นๆ โดยให้มีผู้อานวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) บริหารกิจการของสถานศึ กษา หรือส่วนราชการให้ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ของทางราชการและของสถานศึ ก ษาหรือ ส่ ว นราชการ รวมทั้ งนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ
(2) ประสานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน
การพั ส ดุ สถานที่ และทรั พ ยากรอื่ น ของสถานศึ ก ษา หรือ ส่ ว นราชการให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
(3) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทา
นิติกรรสัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือ
ส่วนราชการได้รับตามที่ได้รับมอบอานาจ
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(4) จัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
(5) อานาจหน้ าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตร และวุฒิ บัตรของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย”
มาตรา 54 ในกรณีที่ไม่มีผู้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ ให้รองผู้อานวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อานวยการสถานศึกษา
หลายคน ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งรองผู้อานวยการสถานศึกษาคนใดคน
หนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้
5. กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2547
สถานศึกษามีหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการ ดังนี้
ข้อ 2 การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้เป็นไป
ตามแนวทาง ดังนี้
(1) สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ หลั ก และรองรั บ การกระจายอ านาจการบริ ห ารและการจั ด
การศึกษาจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ
(2) มี ค วามเป็ น เอกภาพในทางการบริ ห ารจั ด การ มี ค วามยื ด หยุ่ น และพร้ อ มต่ อ การ
ปรับเปลี่ยน
(3) มีกลไกลในการประสานงานอย่างทั่วถึง และมีประสิ ทธิภ าพทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(4) มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ ความคุ้มค่า ลดขั้นตอนการบริหารงาน เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการ
(5) ค านึ ง ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ที่ เกื้ อ กู ล ต่ อ สั ม ฤทธิ ผ ลของคนภาพระดั บ และขนาดของ
สถานศึกษาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น จานวนนักเรียน ผู้ รับบริการ และความเหมาะสม
ด้านอื่น
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6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2536
สถานศึกษาที่มีการบริการรถโรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2536 ดังนี้
รถโรงเรียน หมายความว่า รถที่โรงเรียนใช้รับส่งนักเรียนและให้หมายความรวมถึงรถที่
ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ งน านั ก เรี ย นไปใช้ ในการรับ ส่ งนั ก เรีย นและรถที่ โรงเรีย นให้
บุคคลภายนอกมารับส่งนักเรียนเพื่อการศึกษาตามปกติ
ข้อ 4 ผู้ดาเนินกิจการรถโรงเรียนมีหน้าที่ ดังนี้
4.1 ควบคุมดูแลและเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัยในการรับส่งนักเรียน
4.2 จัดให้มีเครื่องหมายเป็นแผ่นป้ายพื้นสีส้มสะท้อนแสงขนาดกว้างอย่างน้อย 35
เซนติเมตร และยาวอย่างน้อย 85 เซนติเมตร มีข้อความว่า “รถโรงเรียน” เป็นตัวอักษรสีดา ความ
สูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร ติดอยู่ที่หน้าและด้านท้ายของตัวรถ พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้า
มี)
4.3 คัดเลือกพนักงานขับรถและผู้ควบคุมดูแลนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ในระเบียบนี้
4.4 จัดให้มีไฟสัญญาณสีเหลืองอาพันปิดเปิดเป็นระยะ (กะพริบ) ในขณะที่ใช้รับส่ง
นั ก เรี ย นติดไว้ที่ ด้านหน้ าและด้ านท้ ายของตั ว รถ เพื่ อ ให้ ผู้ บขั บ รถที่ ส วนทางมาหรือ ขับ ตามหลั ง
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในระยะห่างไม่น้อยกว่า 150 เมตร เมื่อมิได้ใช้รถนั้นเป็นรถโรงเรียนให้งด
ใช้สัญญาณไฟสีเหลืองอาพันดังกล่าว
4.5 จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จาเป็นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีอุบัติเหตุ หรือมี
เหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้
4.5.1 เครื่องดับเพลิง รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจานวนที่นั่งไม่เกิน
20 ที่นั่ง ต้องมีเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย 1 เครื่อง รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจานวนที่นั่งเกิน
20 ที่นั่ง ต้องมีเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย 2 เครื่อง
4.5.2 ค้อนทุบกระจก 1 อัน
4.5.3 เหล็กชะแลง 1 อัน
ค้อนทุบกระจก และเหล็กชะแลง ต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัยและสามารถ
นาไปใช้งานได้โดยสะดวก
4.6 จัดให้มีแผ่นป้ายแสดงข้อความเตือนเรื่องความปลอดภัยในการโดยสาร ตามที่
กรมการขนส่งทางบกประกาศกาหนด หรือตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบติดไว้ภายใน
ตัวรถตาแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ง่าย
  กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4  

9
คู่มือ การดาเนินงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

4.7 จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลประจารถโรงเรียนทุกคัน
4.8 รายงานผลการจัดรถโรงเรียนให้โรงเรียนทราบทุกเดือน
4.9 รายงานให้ทางโรงเรียนทราบโดยทันทีที่เกิดเหตุหรือมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น
4.10 แจ้งผลการตรวจสภาพรถประจาปีให้โรงเรียนทราบทุกปี
ข้อ 5 โรงเรียนมีหน้าที่ในการกากับดูแลการจัดรถโรงเรียน ดังนี้
5.1 กากับดูแลการจัดรถโรงเรียนของผู้ดาเนินกิจการรถโรงเรียน
5.2 จั ด ให้ มี ท ะเบี ย นรถโรงเรี ย น ทะเบี ย นประวั ติ ข องพนั ก งานขั บ รถ และผู้
ควบคุมดูแลนักเรียนตามแบบที่กาหนด ท้ายระเบียบนี้
5.3 รายงานผลการใช้ รถโรงเรีย นต่ อ อธิบ ดี ก รมเจ้ าสั งกั ด หรือ ส่ ว นราชการที่
ควบคุม ดูแลสาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร และรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่
ควบคุมดูแลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สาหรับจังหวัดอื่น ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตามแบบที่กาหนด ท้ายระเบียบ
นี้
ในกรณีเกิดอุบัติเหตุให้รายงานให้ทราบเป็นการด่วน
ข้อ 6 พนักงานขับรถโรงเรียนมีคุณสมบัติ ดังนี้
6.1 มีอายุไม่ต่ากว่า 25 ปี
6.2 มีใบอนุญาตขับรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
6.3 เป็นผู้มีสุขภาพดี แต่งกายสุภาพ และมารยาทสุภาพเรียบร้อย
6.4 มีประวัติความประพฤติดี มีความชานาญ สุขุมรอบคอบ และรู้เส้นทางที่ใช้
รับส่งนักเรียนเป็นอย่างดี
6.5 มีความสามารถตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสัญญาณต่างๆ
ภายในรถให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตลอดเวลา
6.6 ได้เข้ารับการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือกรมการขนส่ง
ทางบก หรือกรมตารวจกาหนด
ข้อ 7 พนักงานขับรถโรงเรียนต้องมีหน้าที่ ดังนี้
7.1 ต้ องประพฤติป ฏิ บั ติต ามกฎหมาย กฎ และระเบี ย บว่าด้ วยการนั้น โดย
เคร่งครัด
7.2 ตรวจสอบสภาพรถและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมที่จะใช้การ
ได้ตลอดเวลา
7.3 ไม่ขับรถในขณะที่มีอาการมึนเมาหรือเสพสุรา หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาทระหว่างการขับรถโรงเรียน
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7.4 รายงานให้ทางโรงเรียนทราบทันทีที่เกิดเหตุหรือมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น
ข้อ 8 ผู้ควบคุมดูแลนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
8.1 เป็นครูหรือบุคคลที่มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
8.2 ได้เข้ารับการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการหรือกรมการขนส่ง
ทางบก หรือกรมตารวจกาหนด
ข้อ 9 ผู้ควบคุมดูแลนักเรียนมีหน้าที่ ดังนี้
9.1 ตรวจสอบจานวนนักเรียนที่รับส่งแต่ละเที่ยวให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามรายชื่อ
นักเรียน พร้อมทั้งจัดทาบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ใช้บริการตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบนี้
9.2 ประจ าอยู่ กั บ รถโรงเรี ย นตลอดเวลาที่ รั บ ส่ งนั ก เรี ย นเพื่ อ ควบคุ ม ดู แลและ
ช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดความปลอดภัยตลอดการเดินทาง
9.3 รายงานให้ทางโรงเรียนทราบทันทีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น
ข้อ 10 ให้รถโรงเรียนรับนักเยนจากที่อยู่ อาศัย หรือสถานที่ที่นัดหมายและส่งมอบให้กับ
โรงเรียนในบริเวณโรงเรียน หรือสถานที่ตกลงกันไว้
ให้ ร ถโรงเรี ย นส่ งนั ก เรี ย นถึ งที่ อ ยู่ อ าศั ย หรือ ส่ ง มอบแก่ ผู้ ป กครองโดยตรงหรือ ส่ ง ณ
สถานที่ที่ได้ตกลงกันไว้
ข้อ 11 ให้ ผู้ ด าเนิ น กิจ การรถโรงเรียนจัดให้ มี การประกั นรถยนต์โดยให้ มี ความคุ้มครอง
ผู้โดยสารและบุคคลที่ 3
ข้อ 12 สีของรถโรงเรียนเป็นสีเหลือคาดดา ตามแบบของกรมการขนส่งทางบก
สาหรับรถโรงเรียนที่มีสีเป็นอย่างอื่น แตกต่างจากที่กล่าวตามวรรคหนึ่ง ก่อนวันที่ระเบียบ
นี้ ใช้บั งคับ ให้ ค งใช้ต่ อไป จนกว่าจะได้ มีก ารเปลี่ ย นแปลงแก้ไขให้ เป็ นไปตามระเบีย บนี้ ทั้ งนี้
จะต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 4 ปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ข้อ 13 เพื่ อ ให้ เกิ ด ความสะดวกในการติ ด ต่ อ ควรจั ด ให้ มี เครื่อ งมื อสื่ อ สารประจ ารถที่
สามารถติดต่อกับโรงเรียนหรือผู้ปกครองได้ในขณะที่ใช้รถโรงเรียน
7. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546
สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ ตามระเบียบดังนี้
ข้อ 9 สถานศึกษาจะมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ ในส่วนของที่ตั้งไว้สาหรับ
สถานศึกษา ตามที่ไดรั บ การก าหนดวงเงินและได้รับ มอบอานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการ
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด ทั้งนี้ ยกเว้นงบประมาณในหมวดเงินเดือน
ข้อ 10 สถานศึกษาจะมีอิสระในการบริหารจัดการเกี่ยวกับพัสดุในส่วนที่อยู่ในความดูแล
รับ ผิ ดชอบ หรืออยู่ ในวงเงิ น งบประมาณที่ ได้รับมอบตามหลั กเกณฑ์ที่ ระบุในข้อ 9 ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกาหนด
ข้อ 11 การรับ บริ จ าคเงิน หรือทรัพ ย์ สิ น ที่ มีผู้ อุ ทิ ศให้ แก่ส ถานศึก ษา ให้ ส ถานศึกษารับ
บริจาคตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ ทางราชการ
และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกาหนด
ข้อ 12 การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
ข้อ 13 ให้สถานศึกษาจัดทาบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ ต าม
ข้อ 6 ไว้เป็นหลักฐาน และให้สรุปรายการบัญชีทรัพย์สินดังกล่าว รายงานให้ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ที่สถานศึกษานั้นสังกัดทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ
ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี
ทรัพย์สินดังกล่าว แล้วรายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยเร็ว
8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
การรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ดังนี้
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณารวมสถานศึกษาตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป
เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแก่ผู้เรียน ทั้งในด้านสิทธิ
โอกาสและคุณภาพการศึกษา โดยจัดเป็นชั้นหรือช่วงชั้น
ข้อ 11 ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเลิกสถานศึกษาเมื่อสถานศึกษานั้นมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) ไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน
2) จานวนนักเรียนลดลง จนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาได้
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บทที่ 3
นโยบาย และมาตรการการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
นโยบาย และมาตรการการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีนโยบำยในกำรแก้ไขปัญหำโรงเรียนขนำด
เล็ก เพื่อมุ่งแก้ปัญหำด้ำนกำรลงทุนทำงกำรศึกษำ ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ และด้ำนขวัญและกำลังใจ
ของบุคลำกร โดยให้มีกำรรวม และเลิกโรงเรียนขนำดเล็กอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2536
เป็ น ต้น มำ ซึ่งสอดคล้ อ งตำมพระรำชบั ญ ญั ติ กำรศึ กษำแห่ งชำติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มำตรำ 38 ว่ำ “ในแต่ละเขตพื้นที่กำรศึกษำให้มีคณะกรรมกำรและสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิก สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
ในเขตพื้น ที่กำรศึกษำ ประสำน ส่ งเสริมและสนั บสนุนสถำนศึกษำเอกชนในเขตพื้น ที่กำรศึกษำ
ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำยและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่นที่จัด กำรศึกษำ
ในรูป แบบที่ห ลำกหลำยในเขตพื้น ที่กำรศึกษำ” จำกนโยบำยดังกล่ ำว ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจึงกำหนดยุทธศำสตร์และมำตรกำรเพื่อเป็นแนวทำงดำเนินงำนในกำรพัฒนำ
คุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก โดยมีรำยละเอียดดังนี้
กำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “คนไทย
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ” และกำหนดประเด็นสำคัญของระบบกำรศึกษำและเรียนรู้ที่
ต้องกำรปฏิรูปอย่ำงเร่งด่วน 4 ประกำรหลัก คือ
1.1 พัฒนำคุณภำพคนไทยยุคใหม่ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเอง
และแสวงหำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร สำมำรถคิ ด วิเครำะห์ แก้ปัญหำ คิด
ริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีจิตสำธำรณะ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม มีจิตสำนึกและควำม
ภูมิใจในควำมเป็นไทย ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข
รังเกียจกำรทุจริตและต่อต้ำนกำรซื้อสิทธิ์ ขำยเสียง สำมำรถก้ำวทันโลก มีสุขภำพกำย สุขภำพใจที่
สมบูรณ์ ห่ ำงไกลยำเสพติด เป็ นกำลังคนที่มีคุณ ภำพ มีทักษะควำมรู้พื้นฐำนที่จำเป็น สมรรถนะ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ สำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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1.2 พั ฒ นำคุ ณ ภำพครูยุค ใหม่ ที่ เป็ นผู้ เอื้ออ ำนวยให้ ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้
เป็ น วิ ช ำชี พ ที่ มี คุณ ค่ำ มี ร ะบบ กระบวนกำรผลิ ต และพั ฒ นำครู และบุ ค ลำกรทำงกำรศึก ษำที่ มี
คุณภำพมำจรฐำนสูงเหมำะสมกับกำรเป็นวิชำชีพชั้นสูง
1.3 พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ โดยพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำทุกระดับและทุกประเภทให้สำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภำพ
1.4 พั ฒ นำคุณ ภำพกำรบริห ำรจั ดกำรใหม่ ที่ มุ่ งเน้ น กำรกระจำยอำนำจสู่
สถำนศึกษำ เขตพื้นที่กำรศึกษำและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ชุมชนและภำคเอกชน และทุกภำคส่วน มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีควำมโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบ
ได้ มีกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินและงบประมำณที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. มำตรกำรบริห ำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ของคณะกรรมกำรกำหนดเป้ำหมำย
อัตรำกำลังพลภำครัฐ (คปร.) เห็นชอบแนวทำงกำรจัดอัตรำกำลังและกำรบริหำรจัดกำรในภำรกิจ
กำรศึกษำขั้น พื้นฐำนตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรกำหนดเป้ำ หมำยและนโยบำยกำลังคน
ภำครัฐ (คปร.) กำหนดมำตรกำรบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์และให้กระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรแก้ปัญหำด้วยกำรบริหำรจัดกำร ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
1) กำรปรับบทบำทภำครัฐเพื่อดำเนินภำรกิจกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงมี
คุณภำพ
2) กำรบริหำรจัดกำรให้มีจำนวนโรงเรียนสอดคล้องกับควำมจำเป็นของพื้นที่
3) กำรบริ ห ำรจั ด กำรก ำลั ง คนให้ ส มดุ ล และสอดคล้ อ งกั บ ภำรกิ จ ด้ ำ น
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
4) กำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรด้ ำ นกำรศึ ก ษำอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและเกิ ด
ประสิทธิผล
5) กำรพั ฒ นำฐำนข้ อ มู ล เพื่ อ สนั บ สนุ น กำรบริ ห ำรจั ด กำรในภำรกิ จ ด้ ำ น
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
จำกยุทธศำสตร์ดังกล่ำว ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน จึงต้อง
วำงรำกฐำนกำรศึกษำใหม่ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และเพิ่มประสิทธิภำพกำรศึกษำ และเพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำให้สูงขึ้น มำตรฐำนกำรสำคัญประกำรหนึ่งในนโยบำยและยุทธศำสตร์
กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป กำรศึกษำในทศวรรษที่สอง คือ กำรรวมโรงเรียนขนำดเล็ก และได้ระบุ
สำระสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ ำพและกำรลดควำมสู ญ เปล่ ำของโรงเรียนขนำดเล็ กด้ ว ย
มำตรกำรที่เหมำะสม ได้แก่ กำรควบรวม กำรปรับปรุงประสิทธิภำพ กำรสร้ำงเครือข่ำย ตลอดจน
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สนับ สนุ นทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ โดยมีกำรจัดทำแผนที่ตั้งสถำนศึกษำ
(School Mapping) และแผนกำรดำเนินงำนแบบขั้นบันไดภำยในปี 2561
2) จัดให้มีกำรควบรวมโรงเรียนขนำดเล็กในพื้นที่ เพื่อให้เกิดขนำดที่เหมำะสม
โดยชดเชยค่ำเดิน ทำงแก่พ่อ แม่ ทั้งนี้เพื่อให้ สำมำรถจัดสรรอัตรำกำลังของครูและงบประมำณที่
เสริมสร้ำงกำรพัฒนำคุณภำพได้อย่ำงเต็มที่
3) เร่งดำเนินกำรให้โรงเรียนขนำดเล็กมีคุณภำพดีขึ้น ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย
อำทิทุรกันดำรห่ำงไกลและให้กำรอุดหนุนค่ำยำนพำหนะ
4) ใช้ ร ะบบงบประมำณและทรั พ ยำกรทำงกำรศึ ก ษำเป็ น สิ่ ง จู ง ใจในกำร
แก้ปัญหำโรงเรียนที่มีขนำดเล็กมำก จนไม่สำมำรถพัฒนำประสิทธิภำพของกำรจัดกำรศึกษำได้ โดย
ให้ ค วบรวมเป็ น โรงเรี ย นที่ ส ำมำรถบริ ห ำรจั ด กำรเพื่ อ กำรใช้ ทรั พ ยำกรอย่ ำ งเหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้กำหนดรูปแบบกำรดำเนินงำน
เพื่อกำรพัฒ นำคุณ ภำพกำรบริห ำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก โดยให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนำรูปแบบกำรดำเนินงำนมำพัฒนำบริหำรโรงเรียนขนำดเล็กให้มีประสิ ทธิภำพและ
เหมำะสมกับบริบทของท้องถิ่น ได้แก่ 1) โรงเรียนเรียนร่วมทุกระดับชั้น 2) โรงเรียนเรียนร่วมตำม
ระดั บ ช่ ว งชั้น 3) โรงเรี ย นสอนตำมปกติ 4) โรงเรียนศูน ย์บ ริกำรสื่ อ 5) กำรให้ บ ริก ำรรถหน่ ว ย
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 6) กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม และ 7) ครูช่วยสอนหมุ นเวียน (ประเสริฐ
จันแก้ว, 2555 , น.4) ส่วนสุวิทย์ ยอดสละ (2544, น.10-11) ได้กล่ำวถึงรูปแบบกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็กไว้ 7 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบรวมชั้นเรียน ประกอบด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบช่วงชั้นและกำรเรียนรู้แบบคละชั้ น โดยวิธีกำรยุบชั้นเรียนให้โรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นสำมำรถ
จั ด กำรเรี ย นกำรสอนได้ โดยไม่ ทิ้ งห้ อ งเรีย น ซึ่งโรงเรีย นสำมำรถปรับ ใช้ ในกำรจั ด กำรเรีย นรู้ให้
สอดคล้อง และเหมำะสมกับบริบทของโรงเรียน
2. รูปแบบกำรบูรณำกำรหลักสูตรเป็นกำรนำควำมรู้มำประมวลไว้ในหน่ว ย
เดียวกันสำหรับโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นจะต้องพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำที่เป็นอยู่
รวมทั้ งกำรน ำหลั ก สู ต รไปใช้ ให้ บั งเกิ ด ผลตำมที่ ต้ อ งกำร ส ำหรับ กำรบู รณำกำรเนื้ อ หำรำยวิช ำ
ดำเนินกำรได้โดยศึกษำและวิเครำะห์หลักสูตร นำวัตถุประสงค์ตลอดจนเนื้อหำกำรเรียนรู้ใ นแต่ละ
กลุ่มวิชำที่สอดคล้องกันมำเชื่อมโยง สู่กำรจัดทำหน่วยกำรเรียนรู้แบบบูรณกำร แล้วนำมำกำหนด
กิจกรรมเพื่อให้สำมำรถจัดกำรเรียนได้ครั้งเดียวพร้อมกันในแต่ละช่วงชั้น
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3. รูป แบบควำมร่วมมือจำกชุมชนโดยกำรมีส่ วนร่วมของชุมชน ผู้ปกครอง
กรรมกำรสถำนศึกษำ องค์กรท้องถิ่น เครือข่ำยสถำนศึกษำ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ซึ่งเป็น
แรงสนั บ สนุ น ทั้ ง ในด้ ำ นกำรบริ ห ำรจั ด กำร งบประมำณ ตลอดจนทรั พ ยำกรต่ ำ ง ๆ อย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
4) รูปแบบกำรใช้เทคโนโลยีและสำรสนเทศในกำรพัฒนำคุณภำพ เช่น กำรนำ
เทคโนโลยีมำใช้อย่ำงหลำกหลำย เช่น รถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) กำรส่งเสริมกำรเรียน
กำรสอนด้วยกำรรับสัญญำณกำรสอนทำงไกล เป็นต้น
5) รูป แบบโรงเรียนเครือข่ำย เป็นกำรร่วมมือกันระหว่ำงโรงเรียนหลัก และ
โรงเรียนเครือข่ำยในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนผู้บริห ำรและครูได้รับกำรพัฒ นำจน
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
6) รูปแบบกำรผสมผสำนด้วยวิธีกำรหลำกหลำย เป็นกำรผสมผสำนรูปแบบที่
1-5 ดำเนินกำรเข้ำด้วยกัน
7) รูป แบบกำรบริห ำรจัดกรที่มีประสิทธิภ ำพเป็นรูปแบบที่ผู้ บริห ำรต้องใช้
ควำมรู้ควำมสำมำรถ และเป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ยึดหลักกำรบริหำร
แบบมีส่วนร่วม สร้ำงเครือข่ำยกำรทำงำนโดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้น ฐำน (2555,น.9) ได้กำหนดภำพรวม
ควำมสำเร็จกำรดำเนินกำรรวมโรงเรียนไว้ดังนี้
1. ด้ำนประสิทธิภำพ
1.1 จำนวนโรงเรียนขนำดเล็กลดลงเหมำะสมกับควำมจำเป็นของพื้นที่
1.2 กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรมีควำมสมดุลและสอดคล้องกับภำรกิจ
1.3 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรด้ำนกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2. ด้ำนคุณภำพ
2.1 โรงเรียนมีคุณภำพได้มำตรฐำน
2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบระดับชำติสูลกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ
3. ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ โดยเพิ่มโอกำสให้ นักเรียนได้เรียนรู้ในโรงเรียนที่มี
คุณภำพ
สรุปได้ว่ำนโยบำย และมำตรกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นั้น กำหนดมำเพื่อเป็นแนวทำงให้สำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำได้นำมำพัฒนำเพื่อพัฒนำคุณภำพ
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กำรศึกษำของโรงเรีย นขนำดเล็ ก ซึ่งรูปแบบในกำรดำเนินงำนนั้น สำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ
สำมำรถเลือกดำเนินกำรตำมรูปแบบที่เหมำะสม สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวัตถุ
เป้ำหมำยตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้กำหนดไว้
นโยบาย และมาตรการแก้ ปั ญ หาโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 เป็นหน่วยงำนระดับ
ภูมิภำค สังกัดสำนักงำนคณะกรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มี ภำรกิจด้ำนกำร
จัดกำรและกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีโรงเรียนในสังกัดจำนวนทั้งสิ้น 156 โรงเรียน
เป็นโรงเรียนขนำดเล็กจำนวน 86 โรงเรียน โดยได้นำรูปแบบกำรดำเนินงำนเพื่อพัฒนำคุณภำพ
โรงเรี ย นขนำดเล็ ก ของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน มำเป็ นแนวทำงในกำร
ด ำเนิ น งำนโดยใช้ 2 รู ป แบบ คื อ 1) โรงเรีย นเรี ย นร่ ว มทุ ก ระดั บ ชั้ น 2) โรงเรีย นเรีย นร่ ว มบำง
ระดับชั้น และ 3)โรงเรียนสอนตำมปกติโดยมีรำยละเอียดดังนี้
รูปแบบที่ 1 โรงเรียนเรียนร่วม ทุกระดับชั้น ประกอบด้วย โรงเรียนมำรวมกัน
และโรงเรียนหลัก โดยเริ่มจำกกำรศึกษำข้อมูลโรงเรียนขนำดเล็กในปัจจุบันและคำดกำรณ์อนำคต
ทั้งด้ำนจำนวนนักเรียน สภำพเศรษฐกิจ สภำพของชุมชน สภำพพื้นที่ใกล้เคียง กำรคมนำคม เพื่ อจัด
กลุ่มและพิจำรณำกำหนดแผนที่ตั้งโรงเรียน (School Mpping) แล้วจึงนำนักเรียนทุกชั้นมำจัดกำร
เรียนกำรสอนที่โรงเรียนหลัก ซึ่งโรงเรียนหลักมำจำกกำรคัดเลือกโรงเรียนขนำดต่ำง ๆ ที่เหมำะสม มี
ควำมพร้อมทั้งด้ำนอำคำรสถำนที่และบุคลำกร
รูปแบบที่ 2 โรงเรียนเรียนร่วม บำงระดับชั้น ประกอบด้วยโรงเรียนมำรวม และ
โรงเรียนหลัก หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกเช่นเดียวกับรูปแบบที่ 1 เพียงแต่จะนำนักเรียนเฉพำะบำง
ชั้นมำเรียนรวมที่โรงเรียนหลัก
ในกำรด ำเนิ น งำนพั ฒ นำคุ ณ ภำพโรงเรี ย นขนำดเล็ ก ของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 ได้ดำเนินกำรตำมกรอบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมพระรำชบั ญ ญั ติก ำรศึ กษำแห่ งชำติ พ.ศ. 2542 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2 ) พ.ศ . 2545
กำรศึกษำครั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษำ กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก โดยกำรจัดกำรเรียนร่วม สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 ตำมภำรกิจ 4 ด้ำน ทั้งของโรงเรียนหลัก
และโรงเรียนมำรวม ในกำรบริหำรด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทั่วไป
2. ด้ำนกำรบริหำรงำนกำรเงิน พัสดุและทรัพย์สิน
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3. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคลำกร
4. ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร
1. ด้านการบริหารจัดการทั่วไป
ในกำรบริหำรจัดกำรเรียนร่วม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4
ได้กำหนดมำตรกำรรวม และเลิกโรงเรียนขนำดเล็กอย่ำงต่ อเนื่องมำตั้งแต่ปี 2544 ประกอบกับ
นโยบำยและกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง คือ กำรควบรวมโรงเรียนขนำดเล็ก
และมำตรกำรบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ของคณะกรรมกำรกำหนดเป้ำหมำยอัตรำกำลังพลภำครัฐ
(คปร.) โดยมติรัฐมนตรี เห็นชอบแนวทำงกำรจั ดอัตรำและบริหำรจัดกำรในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
รวมถึงผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องกำรให้บุตรหลำนได้เรียนในโรงเรียนดีมีคุณภำพ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 จึงได้กำหนดเป้ำหมำย และแนวทำงกำรดำเนินงำน ดังนี้
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 ได้ดำเนินกำรศึกษำข้อมูล
โรงเรียนขนำดเล็กในปัจจุปันและคำดกำรณ์อนำคต ทั้งด้ำนจำนวนนักเรียน สภำพเศรษฐกิจ สภำพ
ของชุมชน สภำพพื้นที่ใกล้เคียงกำรคมนำคม เพื่อจัดกลุ่มและพิจำรณำกำหนดแผนที่ตั้งโรงเรียน
(School Mapping) แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรให้ มีหน้ำที่ดูแล ให้คำปรึกษำ ให้กำรช่วยเหลือ
แนะนำกำกับ นิเทศ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลงำนผลในกำรดำเนินกำรรวมโรงเรียนขนำดเล็ก
2. สร้ำงควำมเข้ำใจแก่ชุมชน ตัว แทนผู้ ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้ นฐำน
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น และผู้ มี ส่ ว นเกี่ย วข้อ งอื่ น โดยผู้ บ ริห ำรและครูผู้ ส อนทุ ก คนร่ว มวำง
แผนกำรบริ ห ำรจั ดกำรโรงเรีย นขนำดเล็ ก เพื่ อให้ โรงเรีย นดำเนิ นกำรรวมโรงเรียนและคั ดเลื อ ก
โรงเรียนขนำดเล็กหรือขนำดอื่นๆ ที่เหมำะสมมีควำมพร้อมด้ำนอำคำร สถำนที่และบุคลำกรให้เป็น
โรงเรียนหลัก และกำหนดโรงเรียนที่จะมำรวม
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 ให้กำรส่งเสริม สนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำรและทรัพยำกรต่ำง ๆ แก่โรงเรียนพร้อมทั้งให้คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำให้
ควำมเห็นชอบ จำกนั้นสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจึงประกำศรวมโรงเรียน พร้อมทั้งรำยงำนผลกำร
รวมโรงเรียนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกไตรมำส
4. กำรด ำเนิ น กำรบริ ห ำรจั ด กำรเดิ น ทำงไปเรี ย นรวม ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึก ษำอุ ด รธำนี เขต 4 ก ำหนดแนวทำงกำรบริห ำรจัด กำรเดิ น ทำงมำเรีย น หลั ก เกณฑ์
เงื่อ นไข กำรจั ด ตั้ งและจั ด สรรงบประมำณ ส ำหรั บ ชดเชยค่ ำเดิ น ทำงแก่ พ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง ค่ ำ
ยำนพำหนะ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร โดยกำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนให้โรงเรียนขนำดเล็กที่มำเรียน
ร่วม ได้ดำเนินกำรในช่วงระยะเวลำที่อยู่ระหว่ำงกำรรวม แต่เมื่อมีกำรประกำศรวมแล้วให้เป็นหน้ำที่
ของโรงเรียนหลักดำเนินกำร ดังนี้
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4.1 จัดทำข้อมูลพื้นฐำนนักเรียนโรงเรียนมำรวม ประกอบด้วย
4.1.1 รำยชื่อนักเรียน จำแนกเป็นรำยชั้น โดยมีเลข 13 หลักกำกับ
4.1.2 พื้ น ที่ เขตบริกำรโรงเรียนมำรวมทั้ งต้องนำไปปรับรวมเป็ นพื้ น ที่
บริกำรของโรงเรียนหลัก
4.1.3 สำรวจข้อมูลจำนวนประชำกรวัยเรียน ที่ต้องได้รับกำรศึกษำใน
พื้นที่เขตบริกำรโรงเรียนมำรวม
4.1.4 ระยะทำง สภำพกำรคมนำคมจำกบ้ำนไปโรงเรียนหลัก
4.1.5 วิธีกำรเดินทำงของนักเรียนเป็นรำยคน
4.1.6 รำยชื่ อ ประชำกรวั ย เรี ย นที่ จ ะเข้ ำเรีย นในเขตพื้ น ที่ บ ริก ำรของ
โรงเรียนรวมในแต่ละปีกำรศึกษำ
4.2 สนับสนุนงบประมำณค่ำพำหนะนักเรียนสำหรับกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน
ขนำดเล็กไปเรียนรวม โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรจัดตั้งและจัดสรรงบประมำณทำงกำรบริหำร
จัดกำร กำรเดินทำงของนักเรียน ดังนี้
4.2.1 กรณีค่ำพำหนะสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี
เขต 4 ได้ดำเนินกำรจ้ำงเหมำยำนพำหนะรับส่งนักเรี ยน หรือจัดสรรให้ผู้ปกครองที่รับส่งนักเรียนไป
โรงเรียนหลัก โดยจัดสรรให้ตำมระยะทำงจำกบ้ำนถึงโรงเรียน ดังนี้
(1) ไม่เกิน 3 กิโลเมตร คนละ 10 บำทต่อวัน
(2) มำกกว่ำ 3 ถึง 10 กิโลเมตร คนละ 15 บำทต่อวัน
(3) มำกกว่ำ 10 กิโลเมตรขึ้ นไป คนละ 20 บำทต่อวัน จำนวน
200 วันต่อตน ต่อปีกำรศึกษำ
4.2.2 กำรประกันอุบัติเหตุ สำนักงำนเขตพื้นที่ก ำรศึกษำประถมศึกษำ
อุดรธำนี เขต 4 ได้จัดสรรงบประมำณสำหรับดำเนินกำรจัดทำประกันอุบัติเหตุหมู่ให้กับนักเรียน
ที่มำเรียนโรงเรียนหลัก
สรุ ป ได้ ว่ำด้ ำนกำรบริหำรจัด กำรทั่ ว ไป เป็ น กำรด ำเนิ น งำนศึ ก ษำข้อ มู ล ติ ด ตำม
ประเมิน และรำยงำนผลในกำรดำเนินกำรรวมโรงเรียน มีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรนำนักเรียนไปเรียนรวม กำรเดินทำงไปเรียนร่วมของนักเรียนซึ่งได้กำหนด
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขทั้งด้ำ นงบประมำณ ด้ำนควำมปลอดภัยของนักเรียน ด้ำนบริหำรจัดกำร
อำคำรสถำนที่
ด้ำนอำหำรกลำงวัน รวมทั้งควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ด้านการบริหารงานการเงิน พัสดุและทรัพย์สิน

  กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4  

18
คู่มือ การดาเนินงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำร
ระดมทรัพยำกรจำกภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน และองค์กรอื่น ๆ เพื่อพัฒ นำ
คุณภำพกำรศึกษำ และดำเนิ นงำนตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร เงิน พัสดุ และทรัพย์สิน และ
กำหนดบทบำท หน้ำที่ของโรงเรียนขนำดเล็กที่จัดกำรเรียนร่วมกับโรงเรียนหลักดังนี้
1. แนวทำงกำรบริหำรกำรเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน ประกอบด้วย
1.1 กำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ
1.1.1 โรงเรียนขนำดเล็ กจัดกำรศึกษำร่วมกับโรงเรียนหลัก จัดทำข้อมูล
นักเรียน ข้อมูลครู บุคลำกรที่ไปปฏิบัติงำนในโรงเรียนหลัก รำยงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อ
ตรวจสอบและรำยงำนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1.1.2 โรงเรียนขนำดเล็กจัดกำรศึกษำรวมกับโรงเรียนหลัก ตรวจสอบและ
จัดทำบัญชีทรัพย์สิน งบประมำณ หนี้ สิทธิและกำรผูกพันทั้งหมดตำมระเบียบของทำงรำชกำร
1.1.3 เงิน อุดหนุ นรำยหั ว นักเรียนให้ จัดไปตำมตัว นัก เรียน โดยโอนเข้ำ
บัญชีโรงเรียนหลักหรือยังดำเนินกำรตำมเดิม (โดยทำข้อตกลงร่วมกันกับโรงเรียนรวม)
1.1.4 เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ เงินรำยได้โรงเรียน สิทธิ หนี้
และกำรผูกพันให้โอนให้โรงเรียนหลักหรือยังดำเนินกำรตำมเดิม (โดยทำข้อตกลงร่วมกันกับโรงเรียน
รวม)
1.1.5 เงิน งบประมำณจำกส่ ว นรำชกำรอื่ น เช่ น งบประมำณโครงกำร
อำหำรเสริ ม (นม) โครงกำรอำหำรกลำงวัน ให้ แ จ้งส่ ว นรำชกำรเจ้ ำของงบประมำณทรำบเพื่ อ
ดำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบ ของส่วนรำชกำรนั้นต่อไป
1.1.6 เงินที่ต้องนำส่งเป็นรำยได้แผ่นดินให้ดำเนินกำรนำส่งโดยเร็ว
1.2 กำรบริหำรพัสดุ
1.2.1 วัสดุครุภัณฑ์โอนให้โรงเรียนหลัก หรือจำหน่ำยตำมสภำพของวัสดุ
ครุภัณฑ์
1.2.2 ที่ดิน
1.2.2.1 กรณีโรงเรียนขนำดเล็กจัดกำรเรียนร่วมได้รับอนุญำตใช้ที่ดิน
ของส่ วนรำชกำรหรือหน่ วยงำนอื่น ๆ เช่น กรมป่ำไม้ กรมอุทยำนแห่ งชำติ สั ตว์ป่ ำและพัน ธ์พื ช
สำนักงำนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ หรือวัด ให้
ตรวจสอบกำรถือกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง รวมทั้งเอกสำรสิทธิ์ รำยงำนสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึ ก ษำเพื่ อ ประสำนงำนกั บ ส่ ว นรำชกำร/หน่ ว ยงำนเจ้ ำ ของที่ ดิ น ด ำเนิ น กำรให้ เป็ น ไปตำม
กฎหมำยเฉพำะส่วนของรำชกำร/หน่วยงำนเจ้ำของที่ดินนั้น ๆ
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1.2.2.2 กรณี โรงเรีย นขนำดเล็ กจัดกำรเรียนร่ว มได้ บริจำคที่ ดิน ให้
ตรวจสอบสภำพกำรถือกรรมสิทธิ์ เอกสำรสิทธิ์ รำยงำนสำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำ กรณีโอนให้
โอนให้โรงเรียนหลัก กรณีจำหน่ำยต้องผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
ตำมระเบี ย บกระทรวงศึ กษำธิกำร ว่ำด้ ว ยกำรบริห ำรจัดกำรและขอบเขตกำรปฏิ บั ติห น้ ำที่ ของ
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนที่เป็นนิติบุคคลในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2546
1.2.2.3 กรณี ข อใช้ ที่ รำชพั ส ดุ โรงเรีย นขนำดเล็ ก จั ด กำรเรีย นร่ว ม
ตรวจสอบสิทธิครอบครองหรือสิทธิกำรใช้เอกสำรสำคัญกำรขอใช้ กำรอนุญำต แล้วรำยงำนสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำทรำบและปฏิบัติตำม พ.ร.บ. ที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518 ทั้งกรณีขอใช้ประโยชน์และ
ไม่ขอใช้ประโยชน์
1.2.3 ทรัพย์สินอื่น ดำเนินกำรตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยโอนให้โรงเรียนหลัก
1.2.4 เอกสำรส ำคั ญ ให้ โอนให้ โ รงเรี ย นหลั ก ทั้ ง นี้ เมื่ อ มี ก ำรรวมหรื อ เลิ ก
โรงเรียนให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดำเนินกำรให้โรงเรียนมำรวมและโรงเรียนหลักตรวจสอบ
ทรัพย์สินและชำระบัญชี ตลอดจนโอนหรือจำหน่ำยให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
สรุปได้ว่ำกำรบริหำร งำนกำรเงิน พัสดุและทรัพย์สินเป็นกำรดำเนินงำน 2 ส่วน คือ
กำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ มีกำรตรวจสอบและจัดทำบัญชีทรัพย์สิน งบประมำณ สิทธิ์และ
กำรผูกพันทั้งหมดตำมระเบียบรำชกำร กำรบริหำรเงินอุดหนุนรำยหัวนักเรียน เงินงบประมำณเงิน
นอกงบประมำณ เงินรำยได้โรงเรียน สิทธิ หนี้ และกำรผูกพัน อีกส่วนคือ กำรบริหำรจัดกำร
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
ในกำรรวมโรงเรียน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 มีแนวทำง
ในกำรบริหำรงำนบุคคล ดังนี้
1. แนวทำงดำเนินกำรก่อนกำรประกำศรวมโรงเรียน
1.1 ระดับโรงเรียน
1.1.1 ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
(1) ผู้อำนวยกำรโรงเรียนทั้งโรงเรียนมำรวมกับ ผู้บริหำรโรงเรียน
หลัก บริหำรรวมกันโดยกำหนดบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ตำมควำมสำมำรถ ตำมควำม
เหมำะสม โดยจัดทำข้อตกลงร่วมกันจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง
(2) ผู้อำนวยกำรโรงเรียน ดำเนินกำรจัดกำรศึกษำโดยกำหนด
บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบครูผู้สอนทั้งในโรงเรียนหลักและโรงเรียนมำรวมในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและภำรกิจอื่นๆ
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1.1.2 ครูผู้สอน
(1) ครูผู้สอน กำหนดรูปแบบกำรจัดกำรเรียนร่วมกัน โดยกำร
แบ่งช่วงชั้นแต่ละช่วงชั้น มีหัวหน้ำช่วงชั้นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรในแต่ละช่วงชั้น
และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำรกำรเรียนรู้
(2) ครูผู้สอน ให้ใช้วิชำเอกหรือวิชำที่มีควำมถนัดเป็นหลักในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกมติที่ประชุมร่วมกัน
(3) ครูผู้สอนโรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวม ที่ประสงค์จะขอย้ำยไป
ยังโรงเรียนอื่นที่มีครูต่ำกว่ำเกณฑ์ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ได้รับกำรพิจำรณำย้ำยได้ทันที
(4) ครูผู้ ส อนโรงเรีย นมำเรีย นรวม หำกประสงค์ ที่ จ ะพั ฒ นำ
ศึกษำต่อในสำขำที่ขำดแคลน จะได้รับกำรพิจำรณำให้ทุนศึกษำต่อเป็นกรณีพิเศษ
1.1.3 บุคลำกรสนับสนุนกำรสอน
(1) ให้บุคลำกรสนับสนุนกำรสอน เช่น ลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำร
พนักงำนธุรกำร ครู อัตรำจ้ำงหรือพนักงำนบริกำรอื่น ๆ จำกโรงเรียนมำรวมปฏิบัติหน้ำที่ที่โรงเรียน
หลักจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง
(2) ให้ พนักงำนบริ กำรของโรงเรียนจัดกำรเรียนร่วมให้ ปฏิบัติ
หน้ำที่โรงเรียนเดิม เพื่อดูแลทรัพย์สิน และรับ ส่ง นักเรียนไปยังโรงเรียนหลัก และปฏิบัติงำนใน
โรงเรียนหลักเป็นครั้งครำว
1.1.4 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนของแต่ละโรงเรียนยังคงสถำนนะเป็ นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียน
นั้ น ๆ อยู่ ให้ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้น ฐำนทั้งของโรงเรียนหลั กและโรงเรียนมำเรียนรวม
ร่วมกัน ในกำรจัดกำรศึกษำที่โรงเรียนหลักจนกว่ำจะมีประกำศรวมโรงเรียนแล้ ว ให้เสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนคณะใหม่ ตำมหลั กเกณฑ์ที่กำหนด แต่ทั้งนี้ควรให้ครอบคลุม
และเหมำะสมกับบริบทของโรงเรียนใหม่หลังรวมโรงเรียนแล้ว
1.2 ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4
1.2.1 ประกำศนโยบำยที่จะไม่บรรจุแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ที่มีนักเรียน ไม่เกิน 60 คน ที่ว่ำงลงทุกกรณีเว้นแต่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกประถมศึกษำอุดรธำนี
เขต 4 ขึ้นบัญชีไว้
1.2.2 ในกำรประกำศผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกบริหำรโรงเรียนของสำนักงำน
เขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 ให้ แนบท้ำยประกำศ จะไม่มีกำรบรรจุแต่งตั้ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน
  กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4  

21
คู่มือ การดาเนินงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

1.2.3 ตำแหน่งว่ำงของผู้อำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด ให้สงวนตำแหน่งไว้
เพื่อรอรับกำรรับย้ำยผู้อำนวยกำรโรงเรียนที่เกิดจำกกำรรวม ดังนี้
กรณี ที่ 1 ส ำนั กงำนเขตพื้นที่ก ำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 ไม่มี
บัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือกผู้อำนวยกำรโรงเรียน หำกมีตำแหน่งว่ำงให้พิจำรณำผู้อำนวยกำรโรงเรียน
มำรวมก่อนหำกมีตำแหน่งตำแหน่งว่ำงเหลือเหลือให้เปิดสอบ
กรณีที่ 2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 มีบัญชีผู้
ได้ รั บ กำรคั ด เลื อ กผู้ อ ำนวยกำรโรงเรี ย นที่ ขึ้ น บั ญ ชี ไว้ หำกมี ต ำแหน่ ง ว่ ำ งให้ พิ จ ำรณำแต่ ง ตั้ ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนจำกโรงเรียนมำรวมเป็นพิเศษ
1.2.4 ในกรณีที่ผู้อำนวยกำรโรงเรียนมำรวมมีควำมประสงค์จะเปลี่ยนตำแหน่ง
อื่นๆ ให้ ก.ค.ศ. สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. กำหนด
1.2.5 ในกรณีที่ผู้ อำนวยกำรโรงเรียน โรงเรียนหลักและโรงเรียนมำรวมเสนอ
ขอรับย้ำยในเขตพื้นที่หรือกำรย้ำยข้ำมเขต ให้เขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำรเสนอ อ.ก.ค.ศ. พิจำรณำ
เป็นพิเศษ
1.2.6 ในกรณีที่เกิดกำรรวมโรงเรียนแล้วสำมำรถร่วมกันบริหำรจัดกำรจนทำให้
โรงเรียนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
สู งขึ้ น เท่ ำกั บ หรื อ มำกกว่ ำ ค่ ำ เฉลี่ ย ระดั บ ประเทศใน 5 กลุ่ ม สำระหลั ก ให้ เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ดำเนินกำรพิจำรณำสร้ำงขวัญกำลังใจ เช่น กำรให้เกียรติบัตรยกย่อง ชมเชย หรือเสนอ อ.ก.ค.ศ.
พิจำรณำควำมดีควำมชอบเป็นกรณีพิเศษ
1.27 ในกำรบริ ห ำรอั ต รำก ำลั ง หลั งจำกรวมโรงเรี ย นได้ แ ล้ ว ให้ จั ด ครู ใน
โรงเรียนหลักให้ครบตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทั้งตำแหน่งผู้อำนวยกำรโรงเรียน ครูผู้สอน และ
บุคลำกรสนับสนุนกำรสอน
1.2.8 กรณีครูโรงเรียนมำรวม ขอย้ำยไปโรงเรียนอื่นที่กินเกณฑ์ในสำขำวิชำ
ที่ขำดแคลนให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ เสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำอนุมัติกรณีพิเศษเฉพำะรำย
1.2.9 กรณี ที่ ค รู โรงเรี ย นมำรวมสมั ค รใจไปปฏิ บั ติ หน้ ำที่ ที่ โ รงเรี ย นอื่ น ที่ มี
อัตรำกำลังต่ำกว่ำเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำรเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
กำรศึกษำพิจำรณำตัดโอนตำแหน่งและอัตรำเงินเดือนตำมตัว เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร
1.2.10 บุคลำกรสนับสนุนกำรสอนอื่น ให้เขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำรบริหำร
อัตรำกำลังตำมควำมเหมำะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่โรงเรียนหลักจะได้รับสูงสุด
2. แนวทำงดำเนินกำรหลังกำรประกำศรวมโรงเรียน
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หลังกำรประกำศรวมโรงเรียนแล้ว จะเกิดโรงเรียนที่มำจำกกำรรวมที่เป็นเอกภำพเป็นนิติ
บุคคลเดียวกัน กำรดำเนินกำรหลักรวมให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ยึดระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร
ว่ำด้วยกำรจัดตั้งรวมหรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2550
สรุป ได้ว่ำกำรบริห ำรงำนบุคคล ได้มีแนวทำงทั้งก่อนกำรรวมโรงเรียน และหลั ง
โรงเรียนกำรรวมโรงเรียน ซึ่งกำหนดภำรกิจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของสถำนศึกษำโรงเรียนหลัก
และโรงเรียนมำรวม กำรบริหำรครูผู้สอน พนักงำนงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำงที่มำร่วมกันที่โรงเรียน
หลั กดำเนิน กำรดังกล่ ำวให้ เป็ นไปตำมระเยบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรจัดตั้งรวมหรือเลิ ก
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2550
3. ด้านการบริหารงานวิชาการ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 พบว่ำ กำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียนขนำดเล็กส่วนใหญ่ประสบปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำนควำม
พร้อมทำงปั จจัยของโรงเรียนและด้ำนกำรมีส่วนร่วม ดังนั้นเพื่อให้ กำรดำเนินงำนมีประสิทธิภำพ
ภำยใต้กำรดำเนิน งำนและกำรติดตำมผลที่คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศ
กำรศึกษำกำหนด และตำมแนวปฏิบัติกำรพัฒ นำโรงเรียนขนำดเล็ กในกำรเรียนร่ วม จึงให้ มีกำร
ดำเนินงำนดังนี้
1. งำนพัฒนำหลักสูตร
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรของโรงเรียนร่วมกัน
ระหว่ำงโรงเรียนหลักและโรงเรียนมำรวม โดยผู้อำนวยกำรโรงเรียน โรงเรียนหลักเป็นผู้ลงนำมแต่งตั้ง
1.2 คณะกรรมกำรบริ ห ำรหลั ก สู ต รและงำนวิ ช ำกำรของโรงเรีย น ศึ ก ษำ
วิเครำะห์เอกสำรหลักสูตร วิเครำะห์สภำพแวดล้อม บริบทของโรงเรียนหลักและโรงเรียนมำรวม เพื่อ
กำหนดวิสัยทัศน์ ภำรกิจ เป้ำหมำย โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
1.3 คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำวิชำกำรของโรงเรียน ปรับปรุงและ
พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับบริบท สภำพแวดล้อมของโรงเรียนหลักและโรงเรียนมำ
รวม ทั้งนี้ให้ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ
1.4 ครูนำหลักสูตรสถำนศึกษำมำวำงแผนกำรจัดกำรเรียนร่วมกัน
2. งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้
2.1 ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ เพื่อปรับสภำพพื้นฐำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ของนักเรียนเพื่อให้เกิดกำรเรียนร่วมกันอย่ำงมีคุณภำพ
2.2 พัฒนำครูให้ตรงกับภำระงำนที่ได้รับกำรมอบหมำย

  กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4  

23
คู่มือ การดาเนินงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

2.3 ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยนิเทศ ติดตำม กำกับ กำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. งำนวัดและประเมินผล
กำหนดระเบียบว่ำด้วยกำรวัดและประเมินผลของโรงเรียนหลักและโรงเรียนมำ
รวม มำพิจำรณำร่วมกันเพื่อกำหนดให้เป็นระเบียบว่ำด้วยผลเดียวกันและให้ใช้ระเบียบกำรวัดและ
ประเมินผลร่วมกัน
4. งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
โรงเรียนหลักและโรงเรียนมำรวมจัดทำระบบประกันคุณภำพภำยในร่วมกันเพื่อ
รองรับกำรประเมินภำยนอก
5. กำรสอบหมำยภำระงำน
5.1 สำรวจควำมรู้ ควำมสำมำรถของครู เพื่อวำงแผนในกำรมอบหมำยภำระ
งำนให้ดำเนินกำร เช่น กำรประจำชั้น กำรประจำกลุ่มสำระกำรเรีย นรู้ กำรดำเนินกำรตำมโครงกำร
ต่ำงๆ เป็นต้น
5.2 มอบหมำยภำรกิจให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถของครูแต่ละคน
6. งำนธุรกำรประจำชั้นเรียน
6.1 ให้โรงเรียนหลักและโรงเรียนมำรวม ใช้เอกสำรธุรกำรประจำชั้นเรียนของ
โรงเรียนเดิมไปก่อนจนกว่ำจะมีกำรประกำศรวมโรงเรียน ส่วนผู้จัดทำเอกสำรธุรกำรประจำชั้นเรียน
ให้เป็นหน้ำที่ของครูประจำชั้น/ประจำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมำย
6.2 ดำรเก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำน
6.3 กำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
7. งำนนิเทศภำยในโรงเรียน
ให้ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหลักและผู้อำนวยกำรโรงเรียนมำรวม ร่วมกันพิจำรณำ
แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ผู้รับผิดชอบกำรนิเทศภำยในและทำกำรนิเทศภำยในอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง
โดยผู้อำนวยกำรโรงเรียนหลักเป็นผู้ลงนำมแต่งตั้ง
8. งำนวิจัย
8.1 ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหลักและผู้อำนวยกำรโรงเรียนมำรวม ส่งเสริมให้ครู
ทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหำด้ำนกำรเรียนรู้ของนักเรียน และนำผลกำรวิจัยมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน
8.2 ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหลักและผู้อำนวยกำรโรงเรียนมำรวม ร่วมกันศึกษำ
วิเครำะห์และจัดทำวิจัยเพื่อกำรบริหำรและกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนในภำพรวมของโรงเรียน
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9. งำนแก้ไขปัญหำกำรเรียนรู้
9.1 จั ด ท ำข้ อ มู ล นั ก เรี ย นรำยบุ ค คล เพื่ อ คั ด กรองแยกกลุ่ ม และปรั บ พื้ น
ฐำนควำมรู้ของนักเรียนนักเรียนให้ใกล้เคียงกัน
9.2 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน แก้ไข ส่งเสริม กำรพัฒ นำ
ผู้เรียนให้มีศักยภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และดำเนินกำรจัดกิจกรรมที่สร้ำงสัมพันธภำพที่ดีในกำร
อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข เช่น กำรจัดกิจกรรมบำยศรีสู่ขวัญรับเพื่อนใหม่ กิจ กรรมค่ำยสร้ำงสรรค์
หรือกิจกรรมอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม
10. งำนสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
10.1 โรงเรียนหลักและโรงเรียนมำรวม นำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำ มำใช้จัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ โดยโรงเรียนหลักจัดเก็บ
บำรุงรักษำ ซ่อมแซมให้พร้อมใช้งำนโดยจัดทำทะเบียนควบคุมไว้อย่ำงเป็นระบบ
10.2 พัฒ นำครูให้ มีควำมสำมำรถในกำรผลิ ต จัดหำ และใช้ สื่ออุปกรณ์ กำร
เรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
11. งำนห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
11.1จัดและพัฒนำสถำนที่ห้องสมุดในโรงเรียนหลักให้เหมำะสมกับเป็นแหล่ง
ค้นคว้ำหำควำมรู้โดยนำเอกสำร วำรสำรและหนังสือห้องสมุดในโรงเรียนมำรวม มำจัดไว้ที่โรงเรียน
หลัก เพื่อให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องอำนวยควำมสะดวกที่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
11.2 กำรดูแล เก็บรักษำ ซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภำพดี มอบหมำยให้
ผู้บริหำรโรงเรียนหลักเป็นผู้รับผิดชอบ
11.3 ส ำรวจและพั ฒ นำแหล่ งเรียนรู้ทั้ งในและนอกโรงเรีย น รวมทั้ งน ำภู มิ
ปัญญำท้องถิ่น มำร่วมกันจัดกำรเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
12. กำรเผยแพร่/ประชำสัมพันธ์
ดำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ผลกำรดำเนินงำนในกำรรวมโรงเรียนเพื่อ
กำรสร้ำงควำมเข้ำใจและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนอย่ำงภำคภูมิใจ
สรุ ป ได้ ว่ ำกำรบริ ห ำร งำนวิ ช ำกำร เป็ น กำรด ำเนิ น งำนในกำรพั ฒ นำหลั ก สู ต ร
สถำนศึกษำ กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดผลและประเมินผล กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
กำรมอบหมำยงำนตำมภำระงำน งำนธุรกำรในชั้น เรีย น กำรนิ เทศภำยใน กำรวิจั ย เพื่ อพั ฒ นำ
คุณภำพกำรศึกษำ กำรแก้ปัญหำกำรเรียนรู้ ของผู้เรียน กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
กำรศึกษำกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ กำรส่งเสริมควำมรู้ทำงวิชำกำรแก่ชุมชน กำรประสำนควำมร่วมมือ
ในกำรพัฒ นำวิชำกำรกับ สถำนศึกษำองค์กรอื่น และกำรส่ งเสริมสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคล
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ครอบครั ว องค์ก ร หน่ วยงำน และสถำบั นกำรศึ กษำอื่ น ที่จั ดกำรศึก ษำรวมทั้ งกำรเผยแพร่และ
ประชำสัมพันธ์ผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียน
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรจัดตั้งรวมหรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
2550
กระทรวงศึกษำธิกำรได้กำหนดระเบียบเกี่ยวกับกำรจัดตั้งรวมหรือเลิกสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ดังต่อไปนี้
กำรจั ด ตั้ ง หมำยควำมว่ ำ กำรจั ด ตั้ ง สถำนศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนสั ง กั ด ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นรวมหมำยควำมว่ำกำรนำนักเรียนในสถำนศึกษำที่ ตั้งอยู่ใกล้กันตั้งแต่
สองแห่ งขึ้ น ไปมำเรี ย นรวมกั น โดยจั ด เป็ น ชั้ น หรือ ช่ ว งชั้ น เพื่ อ ให้ ก ำรบริห ำรและจั ด กำรศึ ก ษำมี
ประสิทธิภำพเกิดขึ้น ผลดี แก่ผู้เรียนทั้งในด้ำนสิทธิโอกำสและคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
เลิกหมำยควำมว่ำกำรเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนสังกัดสำนักงำนคณะกรรกมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สถำนศึกษำหมำยควำมว่ำสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กำรจั ด ตั้ ง สถำนศึ ก ษำ ให้ ค ณะกรรมกำรเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำพิ จ ำรณำจั ด ตั้ ง
สถำนศึกษำ และนำเสนอคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดทำ
แผนกรจัดตั้งสถำนศึกษำและดำเนินกำรดังนี้
1. สถำนศึกษำที่จัดตั้งขึ้นในเขตชุมชนใดต้องมีจำนวนนักเรียนดังต่อไปนี้
1.1 ระดับประถมศึกษำต้องมีจำนวนนักเรียนในแต่ละรำยอำยุไม่น้อยกว่ำยี่สิบ
ห้ำคนมำเข้ำเรียนถ้ำมีนักเรียนในแต่ละรำยอำยุไม่ถึงยี่สิบห้ำคนแต่มำกกว่ ำสิบคนให้จัดตั้งเป็นสำขำ
ของสถำนศึกษำ
1.2 ระดับมัธยมศึกษำต้องมีจำนวนนักเรียนที่จะเข้ำมำเรียนชั้นละไม่น้อยกว่ำ
แปดสิบคน ถ้ำนักเรียนไม่ถึงชั้นละแปดสิบคนแต่มำกกว่ำสี่สิบคนให้จัดตั้งเป็นสำขำของสถำนศึกษำ
2. สถำนที่จัดตั้งสถำนศึกษำต้องเป็นที่ดินที่มีหลั กฐำน อนุญำตใหใช้ตำมประเภท
ที่ดินอย่ำงถูกต้องจำนวนไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำไร่
3. สถำนศึกษำที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่จะต้องอยู่ห่ำงจำกสถำนศึกษำประเภทเดียวกันที่
ตั้งอยู่เดิมไม่น้อยกว่ำหกกิโลเมตรตำมเส้นทำงคมนำคม
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4. ให้ บุ คคลนิ ติบุ ค คลองค์กรชุมชนองค์กรเอกชนวิช ำชี พ สถำบั น ศำสนำสถำน
ประกอบกำรและสถำบันสังคมอื่นยื่นคำร้องให้จัดตั้งสถำนศึกษำต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5. ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำกลั่นกรองคำร้องตำมหลักเกณฑ์ของ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึก ษำและส ำเสนอคณะกรรมกำรเขตพื้ น ที่ กำรศึ ก ษำหรือ ในกรณี ที่ ท ำง
รำชกำรเห็ นว่ำมีควำมจำเป็นต้องจัดตั้งสถำนศึกษำเป็นกรณีพิเศษให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
นำเสนอคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำอนุญำต
ให้คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำอนุญำตกำรจัดตั้งสถำนศึกษำตำมคำ
ร้องขอ เมื่อคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำอนุญำตแล้วให้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประกำศจัดตั้งสถำนศึกษำและให้จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้ สถำนศึกษำสำมำรถพัฒ นำระบบ
ประกันคุณภำพภำยในให้มีประสิทธิภำพพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และในท้องที่ที่เป็น
ชุมชนหน่ำแน่นหรือในท้องที่ที่มีควำมจำเป็นพิเศษหำกไม่สำมำรถดำเนินกำรจั ดตั้งสถำนศึกษำตำม
เกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นได้ให้ขออนุมัติต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทั้งนี้ให้คำนึงถึง
งบประมำณประสิทธิภำพและคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ
กำรรวมสถำนศึกษำ ให้คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำรวมสถำนศึกษำ
ตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปเพื่อให้สถำนศึกษำมีกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพเกิดผลดีแก่
ผู้เรียนทั้งในด้ำนสิทธิโอกำสและคุณภำพกำรศึกษำโดยกำรจัดเป็นชั้นหรือช่วงชั้น แนวปฏิบัติในกำร
รวมสถำนศึกษำให้ดำเนินกำรดังนี้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตรวจสอบข้อมูลจัดทำแผนกำรรวมสถำนศึกษำและ
นำเสนอคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำโดย
1. สถำนศึกษำใดที่อยู่ใกล้เคียงกันมีควำมเห็นควรรวมสถำนศึกษำให้ดำเนินกำร
ดังนี้
1.1 จัดทำแผนกำรรวมสถำนศึกษำ
1.2 จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
1.3 เสนอแผนกำรรวมสถำนศึกษำต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยผ่ำ น
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใดมีควำมเห็นควรรวมสถำนศึกษำให้ดำเนินกำร
ดังนี้
2.1 จัดทำแผนกำรรวมสถำนศึกษำ
2.2 แจ้งสถำนศึกษำที่จะรวมกัน
2.3 จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
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2.4 เสนอแผนกำรรวมสถำนศึกษำ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
ให้ ค ณะกรรมกำรเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำพิ จ ำรณำกำรให้ ค วำมเห็ น ชอบกำรรวม
สถำนศึกษำโดยให้มีผลก่อนวันเริ่มต้นปีกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยแปดสิบวัน เมื่อคณะกรรมกำร
เขตพื้ น ที่ ก ำรศึกษำพิ จ ำรณำให้ ควำมเห็ นชอบแล้ วให้ ส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่กำรศึก ษำประกำศรวม
สถำนศึกษำและให้จัดระบบติดตำมช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง
กำรเลิกสถำนศึกษำ ให้คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำเลิกสถำนศึกษำ
เมื่อสถำนศึกษำนั้นมีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ไม่มีนักเรียนที่จะจัดกำรเรียนกำรสอน
2. จำนวนนักเรียนลดลงจนไม่สำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมแนว
ทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
แนวปฏิบัติในกำรเลิกสถำนศึกษำ
1. ให้ คณะกรรมกำรสถำนศึ กษำขั้น พื้ น ฐำนจัด ให้ มี กำรรับ ฟั งควำมคิด เห็ น ของ
ผู้ปกครอง
นักเรียนและชุมชนแล้วให้สำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำนำเสนอคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ
พิจำรณำ
2. ให้สถำนศึกษำแจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนทรำบลำวงหน้ำไม่น้อยกว่ำหนึ่ง
ปีก่อนวันเปิดภำคเรียนแรกของปีกำรศึกษำถัดไป
3. ให้ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประกำศเลิ ก สถำนศึ ก ษำและจั ด ให้ มี ก ำร
ตรวจสอบทรัพย์สินและชำระบัญชีรวมถึงกำรดำเนินกำรโอนหรือจำหน่ำยทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่
ของสถำนศึกษำ
4. บรรดำเอกสำรสำคัญของสถำนศึกษำที่ถูกเลิกทุกประเภทให้โอนไปอยู่ในควำม
ดูแลรับผิดชอบของสถำนศึกษำอื่นตำมที่คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำกำหนอ
5. กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับบุคลำกรของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่ของ
คณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6. กำรเลิ ก สถำนศึ ก ษำโดยปกติ ค วรเลิ ก ปี ล ะหนึ่ ง ชั้ น เรี ย นตั้ ง แต่ ชั้ น ต้ น ของ
สถำนศึกษำ เว้นแต่มีเหตุผลควำมจำเป็นเป็นพิเศษอำจเลิกปีละเกินกว่ำหนึ่งชั้นเรียนหรืออำจเลิก
พร้อมกันทุกชั้นเรียน
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7. เมื่อเลิกสถำนศึกษำจะต้องจัดให้นักเรียนในสถำนศึกษำที่ถูกเลิกได้เข้ำเรียน ทุก
คนให้ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำรำยงำนกำรจั ด ตั้ ง รวมและเลิ ก สถำนศึ ก ษำให้ เลขำธิ ก ำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้น ฐำนทรำบและให้กำรสนับสนุนในกรณี ที่มีควำมจำเป็น ที่ไม่อำจมี
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนนำเสนอขอควำมเห็นชอบคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
สรุปได้ว่ำ ในกำรจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนนั้น ผู้ปกครองนักเรียน
และชุมชนเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญและมีบทบำทเป็นอย่ำงมำก จึงจำเป็นต้องสร้ำงควำม
เข้ำใจและให้กลุ่มผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียเข้ำมำร่วมในกำรจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เกิดผลดีแก่ผู้เรียนทั้งในด้ำนสิทธิโอกำสและ
คุณภำพกำรศึกษำที่ดียิ่งขึ้น
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บทที่ 4
การดาเนินงานหลังจากเรียนรวม หรือเลิกสถานศึกษา
ส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่ กำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำอุ ด รธำนี เขต 4 ด ำเนิ น กำรบริห ำรจั ด กำร
โรงเรียนขนำดเล็ก (เรียนรวม, ยุบเลิก) เพื่อต้องกำรลดควำมเลื่อมล้ำและเพิ่มโอกำส ทำงกำรศึกษำ
ของนั กเรียนให้ บ รรลุ เป้ ำหมำยควำมสำเร็ จตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ซึ่งมีแนวทำงกำรดำเนิน งำนหลังจำกกำรเรียนรวม หรือเลิก
สถำนศึกษำ ดังนี้
1. กำรบริหำรจัดกำรรวมโรงเรียนขนำดเล็ก
2. กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร
3. กำรบริหำรจัดกำรวิชำกำร
4. กำรบริหำรกำรเงิน พัสดุ ที่ดิน อำคำรสถำนที่ และสินทรัพย์อื่น ๆ
5. กำรบริหำรจัดกำรกำรเดินทำงไปเรียนรวม
1. การบริหารจัดการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ระดับโรงเรียน
1) ศึกษำคู่ มือกำรรวมสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน, คู่มือกำรเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และ
จัดทำข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำประกอบกำรรวมโรงเรียน
2) สถำนศึกษำร่วมกัน จัดทำแผนกำรรวมสถำนศึกษำ โดยมีผู้บริหำร ครู คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และตัวแทนผู้ปกครอง
3) ประชุ ม ชี้ แ จง เพื่ อ สร้ ำ งควำมเข้ ำ ใจและรั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น จำก ชุ มชนผู้ ปกครอง
คณะกรรมกำร-สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น
4) ประชุมขอควำมเห็นชอบกำรรวมโรงเรียนต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน พร้อม
ทั้งรำยงำนผลต่อเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) ศึกษำและจัดทำข้อมูลโรงเรียนขนำดเล็กในปัจจุบันและควำมคำดกำรณ์อนำคตทั้งด้ำน
จำนวนนักเรียน สภำพเศรษฐกิจ สภำพของชุมชน สภำพพื้นที่ใกล้เคียงกำรคมนำคม เพื่อจัดกลุ่ม
บริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2) แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรดำเนินกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กให้มีหน้ำที่ดูแล ให้
คำปรึกษำ ให้กำรช่วยเหลือ แนะนำ กำกับ นิเทศ ติดตำมประเมินผล และรำยงำนผล
  กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4  

28
คู่มือ การดาเนินงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

3) จัดประชุมผู้อำนวยกำรโรงเรียนขนำดเล็ กและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงนโยบำย กรอบ
และแนวทำงกำรดำเนินงำนกำรรวมโรงเรียนขนำดเล็กตำมนโยบำยโรงเรียนดำใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก)
และจัดทำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กระยะ ๓-๕ ปี
4) ประชุมชี้แจง สร้ำงควำมเข้ำใจแก่ชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
5) ส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรจัดกำรและทรัพยำกรต่ำง ๆ ให้โรงเรียน
6) เสนอคณะกรรกมำรกำรศึกษำจังหวัดให้ควำมเห็นชอบแผนบริหำรจัดกำรโรงเรี ยนขนำด
เล็กและกำรรวมโรงเรียน พร้อมทั้งรำยงำนผลให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทรำบ
2. การบริหารจัดการบุคลากร
2.1 แนวทำงกำรดำเนินกำรก่อนประกำศเลิกโรงเรียน ระดับโรงเรียน
1) ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กรณี ที่ 1 โรงเรีย นเครือข่ำย ไม่มีผู้ อำนวยกำรโรงเรียนและครู ให้ ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำแต่งตั้งให้ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหลัก ไปรักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรโรงเรียน
เครือข่ำยอีกตำแหน่งหนึ่ง
กรณี ที่ 2 โรงเรี ย นเครื อ ข่ ำ ย มี ผู้ อ ำนวยกำรโรงเรี ย น/รั ก ษำรำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน ให้ผู้อำนวยกำรโรงเรียนทั้งโรงเรียนหลัก และโรงเรียนเครือข่ำยบริหำรร่วมกัน
โดยกำหนดบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมควำมสำมำรถ หรือตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้
กำรแบ่งควำมรับผิดชอบต้องเกิดจำกข้อตกลงร่วมกันจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง
2) ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหลัก และผู้อำนวยกำรโรงเรียนเครือข่ำย ดำเนินกำรจั ดกำร
ศึกษำโดยร่วมกันกำหนดบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบสำหรับครูผู้สอนและบุคลำกรสนับสนุน
กำรสอนทั้งในโรงเรียนหลัก และโรงเรียนเครือข่ำย ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและภำระงำนอื่น ๆ
3) ครูผู้สอน
(1) ครูผู้สอนโรงเรียนเครือข่ำย ที่ประสงค์จะขอย้ำยไปยังโรงเรียนอื่ นที่มีครูต่ำกว่ำ
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ได้รับกำรพิจำรณำย้ำยได้ทันทีเพื่อประโยชน์ของทำงรำยกำรด้วยวิธีกำร
ย้ำยหรือกำรตัดโอนตำแหน่ง
(2) ครูผู้สอนโรงเรียนเครือข่ำย มีสิทธิขอย้ำยไปโรงเรียนอื่นที่เกินเกณฑ์ได้ในกำร
กรณีที่เป็นสำขำที่ขำดแคลนตำมมำตรฐำนวิชำเอก และหำกประสงค์ขอย้ำยให้ได้รับกำรพิจำรณำ
เป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร
4) บุคลำกรสนับสนุนกำรสอน
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ให้บุคลำกรสนับสนุนกำรสอน เช่น ลูกจ้อง พนักงำนรำชกำร พนักงำนธุรกำร ครูอัตรำจ้ำง
หรือพนักงำนบริกำรอื่น ๆ จำกโรงเรียนเครือข่ำยมำปฏิบัติห น้ำที่ที่โรงเรียนหลัก จนกว่ำจะมีกำร
เปลี่ยนแปลง
5) คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
ในระยะเริ่มแรกก่อนกำรมีกำรประกำศเลิกโรงเรียนให้ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำนของแต่ละโรงเรียน ยังคงเป็นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียนนั้น ๆ อยู่ ให้
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนทั้งของโรงเรียนหลัก และโรงเรียนเครือข่ำยร่วมกันในกำรจัด
กำรศึกษำที่โรงเรียนดี ห ลั ก จนกว่ำจะมีกำรประกำศเลิ กโรงเรียนเครือข่ำย แล้ว ให้ เสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนคณะใหม่ ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมและ
เหมำะสมกับบริบทของโรงเรียนหลัก
ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จัดทำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
2) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จัดประชุมชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยโรงเรียน
ดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก)
3) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เสนอให้คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) กำหนด
นโยบำยที่จะไม่บรรจุแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยกำรโรงเรียนที่มีมีนักเรียนไม่เกินตำมนโยบำยที่กำหนด
ในแต่ละปี ในกรณีที่ว่ำงทุกกรณี
4) กรณีที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำศึกษำโรงเรียนเครือข่ำย มีควำมประสงค์จะเปลี่ยนตำแหน่ง
เป็นตำแหน่งอื่น ๆ ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เสนอ กศจ. ตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
5) กรณีที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนเครือข่ำย ยื่นคำร้องขอย้ำยภำยในเขตหรือกำรย้ำย
ข้ำมเขตภำยในจังหวัดเดียวกัน ให้เขตพื้นที่กำรศึก ษำดำเนินกำรเสนอคณะกรรมกำรกำรศึกษำธิกำร
จังหวัด (กศจ.) พิจำรณำเป็นพิเศษ
6) กรณี ที่ เกิ ด กำรรวมโรงเรี ย นแล้ ว สำมำรถร่ว มกั น บริ ห ำรจั ด กำรจนท ำให้ โรงเรี ย นมี
คุณภำพกำรศึกษำดีขึ้น ให้ เขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำรพิจำรณำสร้ำงขวัญกำลังใจ เช่น กำรให้
เกียรติบัตรยกย่อง ชมเชย หรือพิจำรณำควำมดีควำมชอบเป็นกรณีพิเศษ
7) กำรบริหำรอัตรำกำลังโดยกำรสรรหำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ กับ
โรงเรี ย นอื่ น ที่ ข ำดครู ต ำมเกณฑ์ ที่ ท ำงรำชกำรก ำหนดเป็ น ล ำดั บ ต่ อ ไป โดยกำรอนุ มั ติ ข อง
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.)
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8) กำรบริหำรอัตรำกำลังโดยกำรสรรหำพนักงำนรำชกำรหรือลูกจ้ำงชั่วครำว ตำมลำดับ
ให้กับโรงเรียนดีใกล้บ้ำน แม่เหล็ก โดยคำนึงถึงกำรจัดกำรเยนกำรสอนของครูที่ต้องครบตำมเกณฑ์
มำตรฐำนวิช ำเอก และครูครบชั้น ครบห้ องเป็นล ำดับต่อไป แล้ว จึงสรรหำพนั กงำนรำชกำรหรือ
ลูกจ้ำงชั่วดังกล่ำวนี้ให้กับโรงเรียนอื่นเป็นลำดับต่อไป
ระดับคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
1) กำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล ให้คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.)
ดำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) เป็นลำดับ
แรก
2) ให้ควำมเห็นชอบกำรกำหนดระยะเวลำของกำรดำเนินกำรนำโรงเรียนเครือข่ำยมำรวม
เพื่อเลิกสถำนศึกษำตำมที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเสนอ
ระดับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1) ประสำนกับสำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.)
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลให้ เอื้อต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำยโรงเรียนดี
ใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก)
2) เสนอ ก.ค.ศ. กำหนดอั ตรำกำลั งของสำยงำนบริห ำรสถำนศึ กษำตำแหน่ งผู้ บ ริห ำร
สถำนศึกษำที่เกิดจำกกำรดำเนินงำนรวมโรงเรียนขนำดเล็กตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำที่เกิดจำก
กำรด ำเนิ น งำนร่ ว มโรงเรี ย นขนำดเล็ ก ให้ ร องรั บ น โยบำยโรงเรี ย นหลั ก หรื อ มอบอ ำนำจให้
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) เป็นผู้กำหนด
3) เสนอ ก.ค.ศ. ขอยกเว้น แก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม กฎหมำยระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือ
วิธีกำรเกี่ยวกับกำรย้ำย กำรเกลี่ยอัตรำกำลัง หรือกำรตัดโอนตำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อรองรับนโยบำยโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก)
2. แนวทำงกำรด ำเนิ น กำรหลั งประกำศเลิ ก โรงเรียนเครือ ข่ำยของโรงเรีย นดี ใกล้ บ้ ำน
(แม่เหล็ก)
หลังประกำศเลิกโรงเรียนแล้ว ให้ดำเนินตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำร
จัดตั้ง รวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2550 รวมทั้งกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. การบริหารจัดการวิชาการ
กำรบริหำรงำนโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) มีแนวทำงกำรดำเนินกำรแต่ละงำน ดังนี้
1. งำนพัฒนำหลักสูตร
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1.1 แต่ งตั้ งคณะกรรมกำรบริห ำรหลั ก สู ต รและงำนวิช ำกำรของโรงเรีย นร่ว มกั น
ระหว่ำงโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) กับโรงเรียนเครือข่ำย
1.2 คณะกรรมกำรบริห ำรหลั กสู ตรและงำนวิช ำกำรของโรงเรียนศึกษำวิเครำะห์
เอกสำรหลักสูตร วิเครำะห์สภำพแวดล้อม บริบทของโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) และโรงเรียน
เครือข่ำย เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ภำรกิจ เป้ำหมำย โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
1.3 คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรของโรงเรียนปรับปรุงและพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับบริบท สภำพแวดล้อมของโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) และ
โรงเรียนเครือข่ำย ทั้งนี้ ให้ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ
1.4 ครูนำหลักสูตรสถำนศึกษำมำวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ร่วมกัน
2. งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้
2.1 ครู จั ด กระบวนกำรเรี ย นรู้ เพื่ อ ปรับ สภำพพื้ น ฐำนควำมรู้ ค วำมสำมำรถของ
นักเรียนเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีคุณภำพ
2.2 พัฒนำครูให้ตรงกับภำระงำนที่ได้รับมอบหมำย
2.3 ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยนิเทศ ติดตำม กำกับกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. งำนวัดและประเมินผล
กำหนดระเบียบว่ำด้วยกำรวัดและประเมินผลของโรงเรียนดีใกล้บ้ำน(แม่เหล็ก) และโรงเรียน
เครือข่ำย ร่วมกันพิจำรณำเพื่อกำหนดให้เป็นระเบียบว่ำด้วยกำรวัดและประเมินผลเดียวกัน และให้
ใช้ระเบียบกำรวัดและประเมินร่วมกัน
4. งำนประกันคุณภำพกำรกำรศึกษำ
โรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) และโรงเรียนเครือข่ำย ร่วมกันจัดทำระบบประกันคุณภำพ
ภำยในร่วมกันเพื่อรองรับกำรประเมินภำยนอก
5. กำรมอบหมำยภำระงำน
5.1 ส ำรวจควำมรู้ ควำมสำมำรถของครู เพื่ อวำงแผนในกำรมอบหมำยภำระงำนให้
ดำเนินกำร เช่น กำรประจำชั้น กำรประจำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรดำเนินกำรตำมโครงกำรต่ำง ๆ
เป็นต้น
5.2 มอบหมำยภำระงำนให้สอดคล้องกับควำมรู้ควำมสำมำรถของครูแต่ละคน
6. งำนธุรกำรประจำชั้นเรียน
6.1 ให้โรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) และโรงเรียนเครือข่ำยใช้เอกสำรธุรกำรประจำชั้น
เรียนของโรงเรียนเดิมไปก่อนจนกว่ำจะมีกำรประกำศเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ส่วนผู้จัดทำเอกสำร
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ธุรกำรประจำชั้นเรียน ให้เป็นหน้ำที่ของครูประจำชั้นครูประจำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของโรงเรียนดี
ใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) หรือครูที่ได้รับมอบหมำย
6.2 กำรเก็บรักษำเอกสำร/หลักฐำนที่เกี่ยวข้องหลั งจำกกำรรวมโรงเรียนให้ดำเนินกำร
ตำมระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
7. งำนนิเทศภำยในโรงเรียน
ให้ โรงเรี ย นดี ใกล้ บ้ ำ น (แม่ เหล็ ก ) และโรงเรี ย นเครื อ ข่ ำ ย ร่ ว มกั น พิ จ ำรณำแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำร/ผู้รับผิดชอบกำรนิเทศภำยในและทำกำรนิเทศภำยในอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง โดย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) เป็นผู้ลงนำมแต่งตั้ง
8. งำนวิจัย
8.1 โรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) และโรงเรียนเครือข่ำย ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อพัฒนำคุณภำพด้ำนกำรเรียนรู้ของนักเรียน และนำผลกำรวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
8.2 โรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) และโรงเรียนเครือข่ำย ร่วมกันศึกษำวิเครำะห์และ
จัดทำวิจัยเพื่อกำรบริหำรและกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนในภำพรวมของโรงเรียน
9. งำนแก้ปัญหำกำรเรียนรู้
9.1 จัดทำข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล เพื่อคัดกรองแยกแยะกลุ่มและปรับพื้นฐำนควำมรู้
ของนักเรียนให้ใกล้เคียงกัน
9.2 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน แก้ไข ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียนให้มี
ศักยภำพตำมมำตรฐำนกำรเรีย นรู้ และดำเนิน กำรจัดกิจกรรมที่ ส ร้ำงสั ม พัน ธ์ภ ำพที่ ดีในกำรอยู่
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข เช่น กำรจัดกิจกรรมบำยศรีสู่ขวัญรับเพื่อนใหม่ กิจกรรมค่ำยสร้ำงสรรค์ หรือ
กิจกรรมอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม
10. งำนสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
10.1 โรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) และโรงเรียนเครือข่ำย นำสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี ทำงกำรศึกษำมำใช้จั ดกำรเรียนกำรสอนร่วมกันอย่ ำงมีป ระสิ ทธิภ ำพและคุ้ม ค่ำ โดย
โรงเรีย นดี ใกล้ บ้ ำน (แม่เหล็ ก) จั ดเก็บ บำรุงรักษำ ซ่อมแซมให้ พ ร้อมใช้งำน โดยจัดทำทะเบี ยน
ควบคุมไว้อย่ำงเป็นระบบ
10.2 พัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรผลิต จัดหำและสื่อ ใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
11. งำนห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
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11.1 จัดและพัฒนำห้องสมุดในโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) และนำเอกสำร วำรสำร
หนังสือห้องสมุดในโรงเรียนเครือข่ำยมำจัดไว้ที่โรงเรียนใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) เพื่อพัฒนำให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่เหมำะสมเพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
11.2 กำรดูแล เก็บรักษำ ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภำพที่ดีให้ผู้บริหำรโรงเรียนดี
ใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) เป็นผู้รับผิดชอบ
11.3 ส ำรวจและพั ฒ นำแหล่ งเรีย นรู้ทั้ งในและนอกโรงเรียนรวมทั้ งน ำภู มิ ปั ญ ญำ
ท้องถิ่นมำรวมกันจัดกำรเรียนรู้เพื่อนำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
12. กำรเผยแพร่/ประชำสัมพันธ์
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรดำเนินงำนโรงเรียนดีใกล้บ้ำน(แม่เหล็ ก) ตลอดจนเปิด
รั้วโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) ดำเนินกำรจัด Open House(เปิดบ้ำนเยี่ยมชม) เพื่อเป็นต้นแบบ
ให้ กับ โรงเรียนในสั งกัดและหน่วยงำนอื่นที่สนใจเพื่ อสร้ำงควำมเข้ำใจและประชำสัมพันธ์ผ ลกำร
ดำเนินงำนอย่ำงภำคภูมิใจ
การบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่ และสินทรัพย์อื่นๆ
กำรรวมโรงเรียนขนำดเล็ก มีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงำนกำรเงิน พัสดุ ที่ดิน อำคำร
สถำนที่ และสินทรัพย์อื่นๆ ดังนี้
กรณีประกาศเลิกโรงเรียน
1. การบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่ และทรัพย์สินอื่นๆ
1.1 กำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ
1) โรงเรียนขนำดเล็กที่นำนักเรียนไปเรียนรวมจัดทำข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู
บุคลำกร ที่ไปปฏิบัติงำนในโรงเรียนหลัก และให้รำยงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐำนในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและงบประมำณ
2) โรงเรียนขนำดเล็กที่นำนักเรียนไปเรียนรวม ร่วมกับโรงเรียนหลักตรวจสอบ
และจั ดท ำบั ญ ชีทรัพ ย์สิ น งบประมำณ สิ ทธิ หนี้ และกำรผู กพั นทั้งหมดตำมระเบียบของทำง
รำชกำรให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
3) เงินอุดหนุนรำยหัวนักเรียนให้โอนเข้ำบัญชีโรงเรียนหลัก โดยให้ปฏิบัติตำม
ระเบี ย บและแนวทำงกำรใช้ งบเงิน อุด หนุ น รวมทั้ งแนวทำงกำรด ำเนิ น งำนโครงกำรสนั บ สนุ น
ค่ ำ ใช้ จ่ ำยในกำรจั ด กำรศึ ก ษำตั้ งแต่ ระดั บ อนุ บ ำลจนจบกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนตำมที่ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
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4) เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ เงินรำยได้สถำนศึก ษำ สิทธิ หนี้
และกำรผูกพันให้โอนให้โรงเรียนหลัก
5) เงิน งบประมำณจำกส่วนรำชกำรอื่น เช่ น งบประมำณอำหำรเสริม (นม)
โครงกำรอำหำรกลำงวันให้แจ้งส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณทรำบเพื่อดำเนินกำรตำมกฎหมำย
ระเบียบของส่วนรำชกำรนั้นต่อไป (องค์กำรบริหำรส่วนตำบล)
6) เงินรำยได้แผ่นดินให้โรงเรียนเครือข่ำยดำเนินกำรนำส่งเป็นเงินรำยได้ของ
แผ่นดิน ตำมระเบียบกำรเก็บรักษำเงินและกำรนำส่งเงินส่งคลังในหน้ำที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ
พ.ศ. 2520 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
1.2 การบริหารการพัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่ และทรัพย์สินอื่นๆ
1) วัสดุ ครุภัณ ฑ์ โอนให้ โรงเรียนหลัก หรือจำหน่ำยตำมสภำพของวัส ดุ
ครุภัณฑ์
2) ที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงของโรงเรียนยุบเลิกให้ส่งมอบให้กับโรงเรียน
หลัก เป็นผู้ดูแลและบริหำรจัดกำร
กรณีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ให้ดำเนินกำรดังนี้
2.1 ที่ดินรำชพัสดุ
(1) หน่ ว ยงำนในสั ง กั ด เดี ย วกั น ขอใช้ เช่ น ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ สถำนศึกษำในสังกัดกำรบริหำรศึกษำพิเศษ ให้ดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กำร
ใช้กับกรมธนำรักษ์ หรือสำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ โดยปฏิบัติตำมข้อ 17 แห่งกฎกระทรวงว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ.
2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นฐำน มอบอำนำจตำมคำสั่งที่
63/2546 สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎำคม 2546
(2) หน่วยงำนอื่น ขอใช้ ขอใช้ เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำโดยไม่ต้อง
ส่งคืนที่ดินรำชพัสดุให้กับกรมธนำรักษ์ หรือสำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
- ขอใช้ เนื้ อ ที่ ไม่ เกิ น 2 ไร่ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ำมค ำสั่ ง มอบอ ำนำจ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ 499/2553 สั่ง ณ วันที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2553
โรงเรียนหลักเป็นผู้พิจำรณำ
- ขอใช้ เ นื้ อที่ เกิ น กว่ ำ 2 ไร่ เป็ น อ ำน ำจของส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(3) ขอใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ
- กรณีส่งคืนที่ดินรำชพัสดุให้กับธนำรักษ์ หรือสำนักงำนธนำรักษ์
พื้นที่ โดยปฏิบัติตำมกฎกระทรวงว่ ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้และ
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จัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มอบอำนำจตำมคำสั่งที่ 63/2546 สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎำคม 2546
- กรณีไม่ส่งคืนที่ดินรำชพัสดุให้กับ กรมธนำรักษ์ หรือสำนักงำนธ
นำรักษ์พื้นที่ เป็นอำนำจของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2.2 ที่ ดิ น ป่ ำ สงวนแห่ ง ชำติ กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น เป็ น ของกรมป่ ำ ไม้ ตำม
พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 เมื่อมิได้ใช้ประโยชน์ ส่งคืนให้กับกรมป่ำไม้
2.3 ที่ดินสำธำรณประโยชน์ กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของกระทรวงมหำดไทย
เมื่อมิได้ใช้ประโยชน์ส่งคืนให้กับกระทรวงมหำดไทย
2.4 ที่ดินธรณีสงฆ์ (มิใช่วัดร้ำง) กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของวัด เมื่อมิได้ใช้
ประโยชน์ส่งคืนวัดนั้นๆ
2.5 ที่ ดิ น วั ด ร้ำ ง กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น เป็ น ของส ำนั ก งำนพระพุ ท ธศำสนำ
แห่งชำติ เมื่อมิได้ใช้ประโยชน์ส่งคืนให้กับสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
3) อาคารสถานที่
3.1 หน่วยงำนในสังกัดเดียวกันขอใช้อำคำรรำชพัสดุ เช่น สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำในสังกัดสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษให้ดำเนินกำรเปลี่ยนแปลง
วัต ถุป ระสงค์ กำรใช้ กับ กรมธนำรั กษ์ หรือ ส ำนั กงำนธนำรักษ์ พื้ นที่ โดยปฏิ บั ติ ตำมข้อ 17 แห่ ง
กฎกระทรวงว่ำด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ และวิธี กำรปกครอง ดู แล บ ำรุงรักษำ ใช้แ ละจัด หำประโยชน์
เกี่ย วกับ ที่ ร ำชพั ส ดุ พ.ศ. 2545 และที่แ ก้ไขเพิ่ม เติม โดยส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้ น
พืน้ ฐำน มอบอำนำจตำมคำสั่งที่ 63/2546 สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎำคม 2546
3.2 หน่วยงำนอื่นขอใช้อำคำรรำชพัสดุ
- กรณีส่งคืนอำคำรรำชพัสดุให้กับกรมธนำรักษ์ หรือสำนักงำนธนำ
รักษ์พื้นที่ โดยปฏิบัติตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้
และจัดหำประโยขน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมอบอำนำจตำมคำสั่งที่ 63/2546 สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎำคม 2546
- กรณีไม่ส่งคืนอำคำรรำชพัสดุให้กับกรมธนำรักษ์ หรือสำนักงำนธนำ
รักษ์พื้นที่ เป็นอำนำจของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
4) ทรัพย์สินอื่น ดำเนินกำรตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยโอนให้โรงเรียนหลัก
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5) เอกสารสาคัญทั้ง 4 งาน (ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำร
งบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป) ของโรงเรียนเครือข่ำย ให้
โอนให้โรงเรียนหลัก
ทั้งนี้ เมื่อมีกำรรวมหรือเลิกโรงเรียน ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำรให้
โรงเรียนหลั ก และโรงเรียนเรีย นมำรวม ตรวจสอบทรัพย์สิ นและชำระบัญชี ตลอดจนโอนหรือ
จำหน่ำยให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
1.3 การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ โรงเรี ย นหลั ก ด ำเนิ น กำรจัด ซื้ อ จัด จ้ำงให้ เป็ น ไปตำมระเบี ยบส ำนั ก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่ำงเคร่งครัด
2. การกาหนดบทบาทหน้าที่ของโรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
2.1 ระดับโรงเรียน
ในระยะเริ่มแรกที่มีกำรประกำศรวมโรงเรียน ให้โรงเรียนที่มำรวมนำวัสดุ
ครุภัณฑ์มำใช้ประโยชน์ร่วมกันที่โรงเรียนหลัก และดำเนินกำร ดังนี้
(1) กำรเตรี ย มกำร ให้ โ รงเรี ย นมำรวม กั บ โรงเรี ย นหลั ก ท ำบั ญ ชี
ทรัพย์สิน อำคำรสถำนที่ และสิ่งปลูกสร้ำงทั้งหมด ทั้งมีมูลค่ำทำงบัญชีหรือไม่มีมูลค่ำทำงบัญชี ที่
ยังคงสภำพกำรใช้งำนอยู่ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
กรณีทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภำพไม่สำมำรถใช้งำนได้ให้โรงเรียนมำรวม
ดำเนินกำรจำหน่ำยให้เสร็จสิ้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนหลัก
(2) กำรส่งมอบ ให้ส่งมอบบัญชีทรัพย์สินให้โรงเรียนหลักโดยเร็ว นับแต่
วันที่มีประกำศเลิกโรงเรียนตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรับส่งงำนในหน้ำ ที่รำชกำร
พ.ศ. 2524 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
คำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ 108/2547 สั่ง ณ วันที่ 9 มกรำคม 2547
เรื่อง มอบอำนำจกำรมอบโอนพัสดุ
(3) กำรดำเนินกำรหลังกำรส่งมอบ
3.1 ให้ โ รงเรี ย นหลั ก ที่ ได้ รั บ โอนทรั พ ย์ สิ น ตรวจนั บ และจั ด ท ำ
ทะเบียนพัสดุเพื่อจัดหมวดหมู่ พร้อมทั้งเอกสำรหมำยเลขครุภัณฑ์
3.2 กรณีที่เป็นเงินงบประมำณและเงินอื่นๆ ให้ โรงเรียนหลัก นำ
ฝำกธนำคำรและลงบัญชีให้เป็นปัจจุบัน
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2.2 ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรเงิน พัสดุในกำรรวม
โรงเรียน
(2) สนับสนุน ให้คำปรึกษำ แนะนำ กำกับ ติดตำมโรงเรียนหลักและ
โรงเรียนมำรวม
(3) ด ำเนิ น กำรรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนต่ อ ส ำนั กงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2.3 ระดับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สนั บ สนุ น ก ำกั บ ติ ด ตำมกำรด ำเนิ น งำน และรำยงำนส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กรณีเรียนรวม
โรงเรี ย นขนำดเล็ ก ที่ น ำนั ก เรี ย นไปเรีย นรวมกั บ โรงเรี ย นหลั ก ที่ ยั ง ไม่ ได้ ป ระกำศเลิ ก
สถำนศึกษำ ให้ดำเนินกำร ดังนี้
1. จัดทำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณร่วมกัน
2. กำรบริหำรงบประมำณให้แต่ละโรงเรียนดำเนินกำรเป็นไปตำมระเบียบกฎหมำยที่กำหนด
3. ให้นำรำยกำรวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ได้จำกกำรดำเนินกำรตำม
ข้อ 2 มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรตำมแผนที่กำหนดไว้ร่วมกัน
4. ให้ โรงเรี ย น ม ำรว ม ด ำเนิ น ก ำรเพื่ อ ป ระก ำศ เลิ ก ส ถำน ศึ ก ษ ำต ำม ระเบี ย บ
กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2550
การบริหารจัดการการเดินทางไปเรียนรวม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเดินทำง
มำเรียน หลักเกณฑ์ เงื่อนไข กำรจัดตั้งและจัดสรรงบประมำณค่ำพำหนะ หรือค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
โดยกำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนในแต่ละระดับ ดังนี้
1. กำรกำหนดบทบำทหน้ ำที่ของโรงเรียน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดังนี้
1.1 ระดับโรงเรียน โรงเรียนหลักดำเนินกำร ดังนี้
1) จัดทำข้อมูลพื้นฐำนนักเรียนโรงเรียนขนำดเล็กที่มำเรียนรวม ประกอบด้วย
(1) ชื่อ – สกุลนักเรียน จำแนกเป็นรำยชั้น โดยมีเลขประจำตัว 13 หลัก
และเอกสำรอื่นที่แสดงตัวตนของนักเรียนโดยผู้บริหำรโรงเรียนหลัก เป็นผู้รับรอง
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(2) โรงเรี ย นหลั ก ต้ องน ำพื้ น ที่ เขตบริก ำรของโรงเรีย นขนำดเล็ ก ที่ น ำ
นักเรียนมำเรียนรวมเป็นพื้นที่บริกำร
(3) ระยะทำงและสภำพกำรคมนำคมจำกโรงเรียนขนำดเล็กที่นำนักเรียน
มำเรียนรวมไปโรงเรียนหลัก
(4) วิธีกำรเดินทำงของนักเรียนเป็นรำยบุคคล
(5) รำยชื่อประชำกรวัยเรียนที่จะเข้ำเรียนในเขตพื้นที่บริกำรของโรงเรียน
ขนำดเล็กที่นำนักเรียนมำเรียนรวมในแต่ละปีกำรศึกษำ
2) สนับสนุนงบประมำณค่ำพำหนะนักเรียนสำหรับกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนหลัก
ดังนี้
(1) นักเรียนของโรงเรียนขนำดเล็กที่มำเรียนที่โรงเรียนหลัก
(2) นักเรียนที่เข้ำใหม่ในปีกำรศึกษำต่อไปที่มีอำยุเข้ำเกณฑ์ระดับปฐมวัย
และเข้ำเกณฑ์กำรศึกษำบังคับ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตบริกำรของโรงเรียนขนำดเล็ก ให้
ได้รับค่ำพำหนะจนจบกำรศึกษำขั้นสูงสุด
3) รำยงำนผลกำรใช้งบประมำณค่ำพำหนะนักเรียนให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ทรำบ
1.2 ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1) กำหนดพื้นที่บริกำรโรงเรียนหลัก
2) ตรวจสอบ/วิเครำะห์ ข้อมูลที่โรงเรียนหลักเสนอขอสนับสนุนงบประมำณ
3) เสนอสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ
4) แจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ให้โรงเรียนทรำบ
5) นิเทศ ติดตำม กำกับกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยและรำยงำนผลให้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทรำบ
1.3 ระดับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1) ตรวจสอบ/วิเครำะห์ ข้อมูลที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเสนอของบประมำณ
2) จัดสรรงบประมำณให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3) นิเทศ ติดตำม กำกับกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย
2. หลักเกณฑ์เงื่อนไขกำรจัดสรรงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรค่ำเดินทำงของนักเรียน
ไปเรียนโรงเรียนหลัก มีดังนี้
2.1 กรณีจัดสรรพื้นที่ปกติ
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1) จั ด สรรให้ ต ำมระยะทำงจำกโรงเรี ย นเครื อ ข่ ำ ยถึ งโรงเรี ย นหลั ก กรณี ก ำร
คมนำคมสะดวกจัดสรรให้ 200 บำทต่อปีกำรศึกษำ ดังนี้
(1) ระยะทำงตั้งแต่ 0.1 – 3 กิโลเมตร คนละ 10 บำทต่อวัน
(2) ระยะทำงตั้งแต่ 3.1 – 10 กิโลเมตร คนละ 15 บำทต่อวัน
(3) ระยะทำงตั้งแต่ 10.1 กิโลเมตรขึ้นไป คนละ 20 บำทต่อวัน
2) กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ ให้โรงเรียนหลักดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ค่ำพำหนะนั กเรียน ตำมระเบี ย บส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพั สดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และระเบียบกำรเก็บรักษำเงินและกำรนำเงินส่ งคลังในหน้ำที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ.
2520 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2 กรณีจัดสรรพื้นที่พิเศษ
1) จั ดสรรให้ ตำมระยะทำงจำกโรงเรียนมำเรียนรวมถึงโรงเรียนหลัก กรณี กำร
คมนำคมในพื้นที่พิเศษ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ดังนี้
(1) เท่ำที่จ่ำยจริงแต่ไม่เกินตำมข้อตกลงกับกระทรวงกำรคลัง
(2) จ้ำงเหมำพำหนะรับส่งนักเรียน เช่น กรณีเช่ำเหมำเรือเป็นลำ เช่ำ
เหมำรถยนต์ เป็นต้น
2) กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ
ให้โรงเรียนหลัก ดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณค่ำพำหนะนักเรียน ตำม
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกำรเก็บ
รักษำเงิน และกำรนำเงิน ส่งคลังในหน้ำที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520 และระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้อง
2.3 กรณีไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมข้อ 2.1 และข้อ 2.2
1) จัดสรรค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้โรงเรียนหลักที่ไม่สำมำรถดำเนิน กำรตำมข้อ 2.1
และ ข้อ 2.2 ให้โรงเรียนหลักดำเนินกำร ดังนี้
(1) แต่งตั้งคณะกรรมกำร จำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้
บริกำรสถำนศึกษำ ครู และตัวแทนผู้ปกครอง เพื่อตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียน และค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำง เพื่อกำหนดวงเงินที่จ้ำงเหมำบริกำรที่เหมำะสมตำมสภำพของแต่ละพื้นที่
(2) เสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำรต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2) กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ ให้โรงเรียนหลักดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ค่ำพำหนะนั กเรียน ตำมระเบี ย บส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพั สดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
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เพิม่ เติม และระเบียบกำรเก็บรักษำเงินและกำรนำเงินส่งคลังในหน้ำที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ.
2520 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.4 กรณี จั ด สรรยำนพำหนะให้ โ รงเรี ย นหลั ก กำรจั ด สรรยำนพำหนะ เช่ น
รถยนต์ เรือ ให้โรงเรียนหลักเพื่อใช้รับส่งนักเรียน โดยจัดสรรค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง และค่ำบำรุงรักษำ
ยำนพำหนะให้กับโรงเรียนหลักที่ได้รับกำรจัดสรรยำนพำหนะหรือได้รับบริจำค
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