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ค าน า 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4  ตระหนักว่ำมีโรงเรียนขนำดเล็กใน
สังกัดเพ่ิมขึ้นทุกปี  ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกอัตรำกำรเกิดของประชำกรลดลง  ส่งผลต่อคุณภำพ
นักเรียนและประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี 
เขต 4  จึงได้ด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กโดยกำรเรียนรวม และยุบเลิกสถำนศึกษำ 

 

คู่มือกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กโดยกำรเรียนรวม และยุบเลิก
สถำนศึกษำ เล่มนี้ กลุ่มนโยบำยและแผนได้จัดท ำขึ้นเพ่ือให้สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 ใช้เป็นคู่มือในกำรด ำเนินงำนหลังจำกกำรรวมสถำนศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน  และเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต 4  

 
 

กลุ่มนโยบำยและแผน  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนขนำดเล็กที่
ด ำเนินกำรเรียนรวม  และเลิกสถำนศึกษำ  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ    
เกิดประสิทธิผล 
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บทท่ี 1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีภำรกิจในกำรจัดกำรศึกษำให้มี
คุณภำพและ มีประสิทธิภำพควบคู่กันไป กล่ำวคือ  ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำสำมำรถ
ด ำเนินกำร พัฒนำคุณภำพนักเรียนให้ได้ตำมมำตรฐำนที่หลักสูตรก ำหนด ภำยใต้กำรใช้ทรัพยำกร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือรองรับนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่ สอง นอกจำกนี้ ระบบ
กำรศึกษำไทยก ำลังประสบปัญหำ ท้ำทำยส ำคัญประกำรหนึ่งคือ กำรมีโรงเรียนขนำดเล็กจ ำนวนมำก
และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจำกประชำกร วัยเรียนมีจ ำนวนลดลง และควำมนิยมของผู้ปกครองที่
ต้องกำรส่งบุตรหลำนไปเรียนในเมือง ปัจจุบันมีโรงเรียนขนำดเล็กทั่วประเทศ (ปี พ.ศ. 2559 – 
2560)  จ ำนวน 15,577 แห่ง กำรมีโรงเรียนขนำดเล็กจ ำนวนมำกดังกล่ำว ท ำให้กำรจัดกำรศึกษำไม่
มีคุณภำพและประสิทธิภำพเพียงพอ กล่ำวคือเกิดกำรใช้ทรัพยำกร อย่ำงไม่คุ้มค่ำ มีข้อจ ำกัดด้ำนกำร
ใช้ครูหรือไม่สำมำรถจัดครูได้ครบชั้น และขำดแคลนสื่อเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ   ส่งผลให้คุณภำพ
กำรศึกษำลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
                กำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบกำรน ำนักเรียนไปเรียนรวมเป็นวิธีกำรหนึ่งหรือนวัตกรรม
ทำง กำรศึกษำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนด ำเนินกำร ซึ่งมีกำรก ำหนดขนำดของ
สถำนศึกษำในระดับต่ำง ๆ เพื่อให้ได้ขนำดของสถำนศึกษำที่สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมี
คุณภำพ เหมำะสมกับท้องถิ่น ทั้งนี้กำรรวมสถำนศึกษำขนำดเล็กเข้ำด้วยกันให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กำรแสดงควำมคิดเห็น รวมทั้งกำรจูงใจให้ผู้ปกครองได้มองเห็นประโยชน์ ของกำรส่งบุตรหลำนไป
เรียนในสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรียนรวมและมีควำมพร้อมมำกข้ึน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4  มีภำรกิจหลักในกำร
ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพและยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำให้สูงขึ้นรับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำขนพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่  4 อ ำเภอ  ประกอบด้วย 
อ ำเภอบ้ำนผือ  อ ำเภอ    กุดจับ อ ำเภอน้ ำโสม และอ ำเภอนำยูง  มีสถำนศึกษำในสังกัด  จ ำนวน 
156  โรงเรียน  ในปีกำรศึกษำ 2559  มีโรงเรียนขนำดเล็กจ ำนวน 86 โรง คิดเป็นร้อยละ 55.13  
ของโรงเรียนทั้งหมด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกอุดรธำนี เขต 4 ได้พยำยำมแก้ไขปัญหำ
โรงเรียนขนำดเล็กโดยกำรจัดให้มีกำรน ำนักเรียนไปเรียนรวม มีกำร น ำเอำครู นักเรียนตลอดจน
ทรัพยำกรของโรงเรียนขนำดเล็กหลำยๆ โรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้กัน สำมำรถเดินทำง สะดวกไปจัด
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กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนขนำดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้และมีควำมพร้อมมำกที่สุด แต่ปัญหำ
อย่ำงหนึ่งที่พบในกำรน ำนักเรียนไปเรียนรวมของสถำนศึกษำในสังกัด  หรือขอยุบเลิกสถำนศึกษำ
แล้ว  คือ  สถำนศึกษำไม่ทรำบแนวทำงกำรด ำเนินงำนหลังจำกด ำเนินกำรเรียนรวม  หรือ ยุบเลิก
สถำนศกึษำ 

จำกปัญหำดังกล่ำว   กลุ่มนโยบำยและแผน  ซึ่งรับผิดชอบงำนกำรจัดตั้ง รวม และเลิก
สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้มีควำมตระหนักถึงปัญหำดังกล่ำว  เพ่ือให้สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4  ทรำบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนหลังจำก
ด ำเนินกำรเรียนรวม  หรือยุบเลิกสถำนศึกษำแล้ว จึงได้จัดท ำคู่มือกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็ก (เรียนรวม เลิกสถำนศึกษำ) ขึ้น เพ่ือให้สถำนศึกษำขนำดเล็กที่ด ำเนินกำรเรียน
รวม  และยุบเลิกสถำนศึกษำ  ได้ใช้เป็นคู่มือในกำรปฏิบัติงำนหลังจำกด ำเนินกำรเรียนรวม  และเลิก
สถำนศึกษำ 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นคู่มือในกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก (เรียนรวม, ยุบ
เลิกสถำนศึกษำ)   

2. เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของผู้รับผิดชอบที่กำรด ำเนินงำนหลังจำกกำรรวม 
สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน  และหลังจำกกำรยุบเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

3. เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมำยภำระงำนใหม่เกี่ยวกับกำร
รวมสถำนศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำน และผู้สนใจทั่วไป 
 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4  มีคู่มือกำรด ำเนินงำน
กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก (เรียนรวม, ยุบเลิกสถำนศึกษำ) 

2. สถำนศึกษำมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนหลังจำกด ำเนินกำรเรียนรวม  หรือยุบเลิก
สถำนศึกษำ 
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บทท่ี 2 

ระเบียบ  กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 

 จากการศึกษามีกฎหมาย  ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก  ดังนี้ 
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 2. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
 4. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน พ.ศ. 2547 
 5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2536 
 6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล  ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 
 7. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
พ.ศ. 2550 
 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ก าหนดให้รัฐต้องจัด
การศึกษาให้แก่บุคคลไม่น้อยกว่าสิบสองปี  ดังนี้ 
 มาตรา 10  ก าหนดว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการ
รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถ
พ่ึงตนเองได้  หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส  ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ  การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบ
ความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมิสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง การ
จัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยค านึงถึง
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ความสามารถของบุคคลนั้น 
 มาตรา 37  การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยค านึงถึง
ระดับของการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวนสถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสม
ด้านอ่ืนด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาให้รัฐมนตรีโดย
ค าแนะน าของสภาการศึกษามีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน แบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใน
กรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  การ
ก าหนดให้สถานศึกษาแห่งนั้นอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาใด ให้ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้น
เป็นส าคัญ  ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 มาตรา 38 ก าหนดว่า “ในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและส านักงานเขต
พ้ืนที่ การศึกษามีอ านาจหน้าที่ ในการก ากับดูแลสถ านศึกษาขั้น พ้ืนฐานและสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  รวมทั้งพิจารณาการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา 
ประสาน  ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานและส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา  
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กร
วิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลาย  รวมทั้งการก ากับดูแลหน่วยงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่
การศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม” 
 

2. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  ก าหนดให้บิดามารดา หรือผู้ปกครองมี
หน้าที่จัดให้บุตร หรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับจ านวนเก้าปี  ดังนี้ 
 มาตรา 4  ก าหนดว่า “การศึกษาภาคบังคับ  หมายความว่า  การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่
เก้า ของการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ” 
 มาตรา 6  ก าหนดว่า “ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา เมื่อผู้ปกครองขอร้องให้
สถานศึกษามีอ านาจผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด” 
 

3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
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เพ่ิมเติม  เป็นกฎหมายที่ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารใหม่  โดยก าหนดให้มีการจัดระเบียบบริหาร
ราชการเขตพ้ืนที่การศึกษา  ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าเป็นที่
จะต้องด าเนินการรวมและเลิกสถานศึกษาตามความเหมาะสม  ดังนี้ 
 มาตรา 33  ก าหนดว่า “การบริการและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยค านึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวนสถานศึกษา  จ านวนประชากร 
วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอ่ืนด้วย  เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การอาชีวศึกษา ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของสภาการศึกษามีอ านาจ
ประกาศในราชกิจจา-นุเบกษาก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แบ่งเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระดับอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาใด ให้ยึด
ระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้นเป็นส าคัญ ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาหรือมี
เหตุผลความจ าเป็นอย่างอ่ืน  ตามสภาพการจัดการศึกษาบางประเภท คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอาจประกาศก าหนดให้ขยายการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษาหนึ่ง
ไปในเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนได้” 
 มาตรา 34 ก าหนดว่า “ให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ดังนี้ 
  (1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (2) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
  การแบ่งส่วนราชการภายในตาม (1)  ให้จัดท าเป็นประกาศกระทรวง  และให้ระบุ
อ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในประกาศกระทรวง ทั้งนี้ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  การแบ่งส่วนราชการภายในตาม (2)  และอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษาหรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขตพ้ืนที่
การศึกษาก าหนด 
  การแบ่งส่วนราชการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในกฎกระทรวง” 
 มาตรา 35  ก าหนดว่า “สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามมาตรา 34 (2) เฉพาะที่
เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล  เมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ความเป็นนิติบุคคล
สิ้นสุดลง” 
 มาตรา 36  ก าหนดว่า “ในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและส านักงานเขต
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เขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  
องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษาในรูปแบบที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้น  ทั้งนี้  ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง...” 
 มาตรา 37 ก าหนดว่า “ให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินงานให้
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 36 และให้มีอ าน าจหน้าที่
เกี่ยวกับการศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่น และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) อ านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตร
การศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  (2) อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการ และจัดให้ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
  (3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด” 
 มาตรา 39 ก าหนดว่า “สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34(2) มีอ านาจหน้าที่
ตามที่ก าหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นๆ โดยให้มีผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
  (1) บริหารกิจการของสถานศึกษา หรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ 
  (2) ประสานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร  การเงิน  
การพัสดุ สถานที่ และทรัพยากรอ่ืนของสถานศึกษา หรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
  (3) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดท า
นิติกรรสัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือ
ส่วนราชการได้รับตามที่ได้รับมอบอ านาจ 
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  (4) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (5) อ านาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
  (6) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการอุดมศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา  และผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  รวมทั้งงานอ่ืนที่กระทรวงมอบหมาย” 
 มาตรา 54  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้  ให้รองผู้อ านวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน  ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา
หลายคน ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาคนใดคน
หนึ่งรักษาราชการแทน  ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 
 

5. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน พ.ศ. 2547 
 สถานศึกษามีหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการ  ดังนี้ 
 ข้อ 2 การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้เป็นไป
ตามแนวทาง  ดังนี้ 
 (1) สอดคล้องกับภารกิจหลักและรองรับการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
 (2) มีความเป็นเอกภาพในทางการบริหารจัดการ มีความยืดหยุ่นและพร้อมต่อการ
ปรับเปลี่ยน 
 (3) มีกลไกลในการประสานงานอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
 (4) มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ  ความคุ้มค่า ลดขั้นตอนการบริหารงาน เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
 (5) ค านึงถึงความสัมพันธ์ที่ เกื้อกูลต่อสัมฤทธิผลของคนภาพระดับ และขนาดของ
สถานศึกษาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน จ านวนนักเรียน ผู้ รับบริการ และความเหมาะสม
ด้านอื่น 
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6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2536 
 สถานศึกษาที่มีการบริการรถโรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2536 ดังนี้ 
 รถโรงเรียน  หมายความว่า  รถที่โรงเรียนใช้รับส่งนักเรียนและให้หมายความรวมถึงรถที่
ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งน านักเรียนไปใช้ในการรับส่งนักเรียนและรถที่โรงเรียนให้
บุคคลภายนอกมารับส่งนักเรียนเพ่ือการศึกษาตามปกติ 
 ข้อ 4 ผู้ด าเนินกิจการรถโรงเรียนมีหน้าที่  ดังนี้ 
  4.1 ควบคุมดูแลและเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัยในการรับส่งนักเรียน 
  4.2 จัดให้มีเครื่องหมายเป็นแผ่นป้ายพ้ืนสีส้มสะท้อนแสงขนาดกว้างอย่างน้อย 35 
เซนติเมตร  และยาวอย่างน้อย 85 เซนติเมตร  มีข้อความว่า “รถโรงเรียน” เป็นตัวอักษรสีด า ความ
สูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร  ติดอยู่ที่หน้าและด้านท้ายของตัวรถ  พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้า
มี) 
  4.3 คัดเลือกพนักงานขับรถและผู้ควบคุมดูแลนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในระเบียบนี้ 
  4.4 จัดให้มีไฟสัญญาณสีเหลืองอ าพันปิดเปิดเป็นระยะ (กะพริบ) ในขณะที่ใช้รับส่ง
นักเรียนติดไว้ที่ด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถ เพ่ือให้ผู้บขับรถที่สวนทางมาหรือขับตามหลัง 
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในระยะห่างไม่น้อยกว่า 150 เมตร เมื่อมิได้ใช้รถนั้นเป็นรถโรงเรียนให้งด
ใช้สัญญาณไฟสีเหลืองอ าพันดังกล่าว 
  4.5 จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีอุบัติเหตุหรือมี
เหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน  ดังต่อไปนี้ 
   4.5.1 เครื่องดับเพลิง  รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจ านวนที่นั่งไม่เกิน 
20 ที่นั่ง  ต้องมีเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย 1 เครื่อง  รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจ านวนที่นั่งเกิน 
20    ที่นั่ง  ต้องมีเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย 2 เครื่อง 
   4.5.2 ค้อนทุบกระจก  1  อัน 
   4.5.3 เหล็กชะแลง  1  อัน 
   ค้อนทุบกระจก และเหล็กชะแลง  ต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัยและสามารถ
น าไปใช้งานได้โดยสะดวก 
  4.6 จัดให้มีแผ่นป้ายแสดงข้อความเตือนเรื่องความปลอดภัยในการโดยสาร ตามที่
กรมการขนส่งทางบกประกาศก าหนด  หรือตามท่ีกรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบติดไว้ภายใน
ตัวรถต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ง่าย 
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  4.7 จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลประจ ารถโรงเรียนทุกคัน 
  4.8 รายงานผลการจัดรถโรงเรียนให้โรงเรียนทราบทุกเดือน 
  4.9 รายงานให้ทางโรงเรียนทราบโดยทันทีที่เกิดเหตุหรือมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น 
  4.10 แจ้งผลการตรวจสภาพรถประจ าปีให้โรงเรียนทราบทุกปี 
 ข้อ 5 โรงเรียนมีหน้าที่ในการก ากับดูแลการจัดรถโรงเรียน  ดังนี้ 
  5.1 ก ากับดูแลการจัดรถโรงเรียนของผู้ด าเนินกิจการรถโรงเรียน 
  5.2 จัดให้มีทะเบียนรถโรงเรียน  ทะเบียนประวัติของพนักงานขับรถ  และผู้
ควบคุมดูแลนักเรียนตามแบบที่ก าหนด  ท้ายระเบียบนี้ 
  5.3 รายงานผลการใช้รถโรงเรียนต่ออธิบดีกรมเจ้าสังกัด  หรือส่วนราชการที่
ควบคุม ดูแลส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร  และรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หรือหน่วยงานที่
ควบคุมดูแลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ส าหรับจังหวัดอ่ืน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ตามแบบที่ก าหนด  ท้ายระเบียบ
นี้ 
  ในกรณีเกิดอุบัติเหตุให้รายงานให้ทราบเป็นการด่วน 
 ข้อ 6  พนักงานขับรถโรงเรียนมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  6.1 มีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี 
  6.2 มีใบอนุญาตขับรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
  6.3 เป็นผู้มีสุขภาพดี  แต่งกายสุภาพ และมารยาทสุภาพเรียบร้อย 
  6.4 มีประวัติความประพฤติดี  มีความช านาญ สุขุมรอบคอบ และรู้เส้นทางที่ใช้
รับส่งนักเรียนเป็นอย่างดี 
  6.5 มีความสามารถตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสัญญาณต่างๆ  
ภายในรถให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตลอดเวลา 
  6.6 ได้เข้ารับการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือกรมการขนส่ง  
ทางบก หรือกรมต ารวจก าหนด 
 ข้อ 7  พนักงานขับรถโรงเรียนต้องมีหน้าที่  ดังนี้ 
  7.1 ต้องประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  และระเบียบว่าด้วยการนั้น  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 เป็นครูหรือบุคคลที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
  8.2 ได้เข้ารับการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการหรือกรมการขนส่ง   
ทางบก  หรือกรมต ารวจก าหนด 
 ข้อ 9 ผู้ควบคุมดูแลนักเรียนมีหน้าที่  ดังนี้ 
  9.1 ตรวจสอบจ านวนนักเรียนที่รับส่งแต่ละเที่ยวให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามรายชื่อ
นักเรียน  พร้อมทั้งจัดท าบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ใช้บริการตามแบบท่ีก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
  9.2 ประจ าอยู่กับรถโรงเรียนตลอดเวลาที่รับส่งนักเรียนเพ่ือควบคุมดูแลและ
ช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดความปลอดภัยตลอดการเดินทาง 
  9.3 รายงานให้ทางโรงเรียนทราบทันทีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีกรณีฉุกเฉินเกิดข้ึน 
 ข้อ 10 ให้รถโรงเรียนรับนักเยนจากที่อยู่อาศัย  หรือสถานที่ที่นัดหมายและส่งมอบให้กับ
โรงเรียนในบริเวณโรงเรียน  หรือสถานที่ตกลงกันไว้ 
 ให้รถโรงเรียนส่งนักเรียนถึงที่อยู่อาศัย  หรือส่งมอบแก่ผู้ปกครองโดยตรงหรือส่ง  ณ  
สถานที่ที่ได้ตกลงกันไว้ 
 ข้อ 11 ให้ผู้ด าเนินกิจการรถโรงเรียนจัดให้มีการประกันรถยนต์โดยให้มีความคุ้มครอง
ผู้โดยสารและบุคคลที่ 3 
 ข้อ 12 สีของรถโรงเรียนเป็นสีเหลือคาดด า  ตามแบบของกรมการขนส่งทางบก 

ส าหรับรถโรงเรียนที่มีสีเป็นอย่างอ่ืน  แตกต่างจากท่ีกล่าวตามวรรคหนึ่ง  ก่อนวันที่ระเบียบ
นี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้ต่อไป  จนกว่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบนี้  ทั้งนี้  
จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 4 ปี  นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

ข้อ 13 เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ  ควรจัดให้มีเครื่องมือสื่อสารประจ ารถที่
สามารถติดต่อกับโรงเรียนหรือผู้ปกครองได้ในขณะที่ใช้รถโรงเรียน 

 
 

7. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล  ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 

สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ  ตามระเบียบดังนี้ 
ข้อ 9  สถานศึกษาจะมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ  ในส่วนของที่ตั้งไว้ส าหรับ

สถานศึกษา  ตามที่ไดรับการก าหนดวงเงินและได้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการ
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คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด  ทั้งนี้  ยกเว้นงบประมาณในหมวดเงินเดือน 
ข้อ 10 สถานศึกษาจะมีอิสระในการบริหารจัดการเกี่ยวกับพัสดุในส่วนที่อยู่ในความดูแล

รับผิดชอบ  หรืออยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับมอบตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อ 9  ทั้งนี้  ตาม
หลักเกณฑ์ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกาศก าหนด 

ข้อ 11 การรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา  ให้สถานศึกษารับ
บริจาคตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ  
และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศก าหนด 

ข้อ 12 การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

ข้อ 13 ให้สถานศึกษาจัดท าบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ตาม  
ข้อ 6  ไว้เป็นหลักฐาน และให้สรุปรายการบัญชีทรัพย์สินดังกล่าว  รายงานให้ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ที่สถานศึกษานั้นสังกัดทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี
ทรัพย์สินดังกล่าว  แล้วรายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบโดยเร็ว 

 

8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 
 การรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2550  ดังนี้ 
 ข้อ 9  ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณารวมสถานศึกษาตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป  
เพ่ือให้สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแก่ผู้เรียน  ทั้งในด้านสิทธิ
โอกาสและคุณภาพการศึกษา  โดยจัดเป็นชั้นหรือช่วงชั้น 
 ข้อ 11 ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเลิกสถานศึกษาเมื่อสถานศึกษานั้นมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

1) ไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน 
2) จ านวนนักเรียนลดลง  จนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษาได้ 
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บทท่ี 3 

นโยบาย และมาตรการการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

นโยบาย และมาตรการการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   

ขั้นพื้นฐาน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีนโยบำยในกำรแก้ไขปัญหำโรงเรียนขนำด
เล็ก เพ่ือมุ่งแก้ปัญหำด้ำนกำรลงทุนทำงกำรศึกษำ ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ และด้ำนขวัญและก ำลังใจ
ของบุคลำกร โดยให้มีกำรรวม และเลิกโรงเรียนขนำดเล็กอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ  2536 
เป็นต้นมำ ซึ่งสอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มำตรำ 38 ว่ำ “ในแต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้มีคณะกรรมกำรและส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิก สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประสำน ส่งเสริมและสนับสนุนสถำนศึกษำเอกชนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำยและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ
ในรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ” จำกนโยบำยดังกล่ำว ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจึงก ำหนดยุทธศำสตร์และมำตรกำรเพ่ือเป็นแนวทำงด ำเนินงำนในกำรพัฒนำ
คุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก โดยมีรำยละเอียดดังนี้   

กำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ “คนไทย 
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ” และก ำหนดประเด็นส ำคัญของระบบกำรศึกษำและเรียนรู้ที่
ต้องกำรปฏิรูปอย่ำงเร่งด่วน 4 ประกำรหลัก คือ 
       1.1  พัฒนำคุณภำพคนไทยยุคใหม่ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเอง
และแสวงหำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร สำมำรถคิด วิเครำะห์ แก้ปัญหำ คิด
ริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีจิตสำธำรณะ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม มีจิตส ำนึกและควำม
ภูมิใจในควำมเป็นไทย ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
รังเกียจกำรทุจริตและต่อต้ำนกำรซื้อสิทธิ์ ขำยเสียง สำมำรถก้ำวทันโลก มีสุขภำพกำย สุขภำพใจที่
สมบูรณ์ ห่ำงไกลยำเสพติด เป็นก ำลังคนที่มีคุณภำพ มีทักษะควำมรู้พ้ืนฐำนที่จ ำเป็น สมรรถนะ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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       1.2  พัฒนำคุณภำพครูยุคใหม่ ที่เป็นผู้เอ้ืออ ำนวยให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้   
เป็นวิชำชีพที่มีคุณค่ำ มีระบบ กระบวนกำรผลิตและพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มี
คุณภำพมำจรฐำนสูงเหมำะสมกับกำรเป็นวิชำชีพชั้นสูง 
       1.3  พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ โดยพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำทุกระดับและทุกประเภทให้สำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภำพ 
       1.4  พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ ที่มุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจสู่
สถำนศึกษำ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ชุมชนและภำคเอกชน และทุกภำคส่วน มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีควำมโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบ
ได้ มีกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินและงบประมำณท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  2.  มำตรกำรบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ของคณะกรรมกำรก ำหนดเป้ำหมำย
อัตรำก ำลังพลภำครัฐ (คปร.) เห็นชอบแนวทำงกำรจัดอัตรำก ำลังและกำรบริหำรจัดกำรในภำรกิจ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรก ำหนดเป้ำหมำยและนโยบำยก ำลังคน
ภำครัฐ (คปร.) ก ำหนดมำตรกำรบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์และให้กระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรแก้ปัญหำด้วยกำรบริหำรจัดกำร ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
        1)  กำรปรับบทบำทภำครัฐเพ่ือด ำเนินภำรกิจกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงมี
คุณภำพ 
        2)  กำรบริหำรจัดกำรให้มีจ ำนวนโรงเรียนสอดคล้องกับควำมจ ำเป็นของพ้ืนที่ 
        3)  กำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนให้สมดุลและสอดคล้องกับภำรกิจด้ำน
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
       4)  กำรบริหำรทรัพยำกรด้ำนกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 
       5)  กำรพัฒนำฐำนข้อมูลเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรในภำรกิจด้ำน
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  จำกยุทธศำสตร์ดังกล่ำว ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงต้อง
วำงรำกฐำนกำรศึกษำใหม่ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรศึกษำ และเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำให้สูงขึ้น มำตรฐำนกำรส ำคัญประกำรหนึ่งในนโยบำยและยุทธศำสตร์
กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง คือ กำรรวมโรงเรียนขนำดเล็ก และได้ระบุ
สำระส ำคัญที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

    1) เพ่ิมประสิทธิภำพและกำรลดควำมสูญเปล่ำของโรงเรียนขนำดเล็กด้วย
มำตรกำรที่เหมำะสม ได้แก่ กำรควบรวม กำรปรับปรุงประสิทธิภำพ กำรสร้ำงเครือข่ำย ตลอดจน
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สนับสนุนทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ โดยมีกำรจัดท ำแผนที่ตั้งสถำนศึกษำ 
(School Mapping) และแผนกำรด ำเนินงำนแบบขั้นบันไดภำยในปี 2561 
      2) จัดให้มีกำรควบรวมโรงเรียนขนำดเล็กในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดขนำดที่เหมำะสม
โดยชดเชยค่ำเดินทำงแก่พ่อ แม่ ทั้งนี้เพ่ือให้สำมำรถจัดสรรอัตรำก ำลังของครูและงบประมำณที่
เสริมสร้ำงกำรพัฒนำคุณภำพได้อย่ำงเต็มที ่
      3)  เร่งด ำเนินกำรให้โรงเรียนขนำดเล็กมีคุณภำพดีขึ้น ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
อำทิทุรกันดำรห่ำงไกลและให้กำรอุดหนุนค่ำยำนพำหนะ 
      4)  ใช้ระบบงบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำเป็นสิ่งจูงใจในกำร
แก้ปัญหำโรงเรียนที่มีขนำดเล็กมำก จนไม่สำมำรถพัฒนำประสิทธิภำพของกำรจัดกำรศึกษำได้ โดย
ให้ควบรวมเป็นโรงเรียนที่สำมำรถบริหำรจัดกำรเพ่ือกำรใช้ ทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพ 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดรูปแบบกำรด ำเนินงำน
เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก โดยให้ส ำนักงำน เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำน ำรูปแบบกำรด ำเนินงำนมำพัฒนำบริหำรโรงเรียนขนำดเล็กให้มีประสิทธิภำพและ
เหมำะสมกับบริบทของท้องถิ่น ได้แก่ 1) โรงเรียนเรียนร่วมทุกระดับชั้น 2) โรงเรียนเรียนร่วมตำม
ระดับช่วงชั้น 3) โรงเรียนสอนตำมปกติ 4) โรงเรียนศูนย์บริกำรสื่อ 5) กำรให้บริกำรรถหน่วย
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 6) กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม และ 7) ครูช่วยสอนหมุนเวียน (ประเสริฐ
จันแก้ว, 2555 , น.4) ส่วนสุวิทย์ ยอดสละ (2544, น.10-11) ได้กล่ำวถึงรูปแบบกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็กไว้ 7 รูปแบบ ดังนี้  
       1. รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบรวมชั้นเรียน ประกอบด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบช่วงชั้นและกำรเรียนรู้แบบคละชั้น โดยวิธีกำรยุบชั้นเรียนให้โรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นสำมำรถ
จัดกำรเรียนกำรสอนได้โดยไม่ทิ้งห้องเรียน ซึ่งโรงเรียนสำมำรถปรับใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้
สอดคล้อง และเหมำะสมกับบริบทของโรงเรียน 
       2.  รูปแบบกำรบูรณำกำรหลักสูตรเป็นกำรน ำควำมรู้มำประมวลไว้ในหน่วย
เดียวกันส ำหรับโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นจะต้องพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำที่เป็นอยู่
รวมทั้งกำรน ำหลักสูตรไปใช้ให้บังเกิดผลตำมที่ต้องกำร ส ำหรับกำรบูรณำกำรเนื้อหำรำยวิชำ
ด ำเนินกำรได้โดยศึกษำและวิเครำะห์หลักสูตร น ำวัตถุประสงค์ตลอดจนเนื้อหำกำรเรียนรู้ในแต่ละ
กลุ่มวิชำที่สอดคล้องกันมำเชื่อมโยง สู่กำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้แบบบูรณกำร แล้วน ำมำก ำหนด
กิจกรรมเพื่อให้สำมำรถจัดกำรเรียนได้ครั้งเดียวพร้อมกันในแต่ละช่วงชั้น 
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       3.  รูปแบบควำมร่วมมือจำกชุมชนโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ปกครอง 
กรรมกำรสถำนศึกษำ องค์กรท้องถิ่น เครือข่ำยสถำนศึกษำ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ซึ่งเป็น
แรงสนับสนุนทั้ งในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร งบประมำณ ตลอดจนทรัพยำกรต่ำง ๆ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
      4)  รูปแบบกำรใช้เทคโนโลยีและสำรสนเทศในกำรพัฒนำคุณภำพ เช่น กำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้อย่ำงหลำกหลำย เช่น รถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) กำรส่งเสริมกำรเรียน
กำรสอนด้วยกำรรับสัญญำณกำรสอนทำงไกล เป็นต้น 
      5)  รูปแบบโรงเรียนเครือข่ำย เป็นกำรร่วมมือกันระหว่ำงโรงเรียนหลัก และ
โรงเรียนเครือข่ำยในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนผู้บริหำรและครูได้รับกำรพัฒนำจน
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
      6)  รูปแบบกำรผสมผสำนด้วยวิธีกำรหลำกหลำย เป็นกำรผสมผสำนรูปแบบที่ 
1-5 ด ำเนินกำรเข้ำด้วยกัน 
       7)  รูปแบบกำรบริหำรจัดกรที่มีประสิทธิภำพเป็นรูปแบบที่ผู้บริหำรต้องใช้
ควำมรู้ควำมสำมำรถ และเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ยึดหลักกำรบริหำร
แบบมีส่วนร่วม สร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำนโดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (2555,น.9) ได้ก ำหนดภำพรวม
ควำมส ำเร็จกำรด ำเนินกำรรวมโรงเรียนไว้ดังนี้ 
  1. ด้ำนประสิทธิภำพ 
   1.1  จ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็กลดลงเหมำะสมกับควำมจ ำเป็นของพ้ืนที่ 
   1.2  กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรมีควำมสมดุลและสอดคล้องกับภำรกิจ 
   1.3  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรด้ำนกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 
  2.  ด้ำนคุณภำพ 
   2.1  โรงเรียนมีคุณภำพได้มำตรฐำน 
   2.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบระดับชำติสูลกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ 
  3.  ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ โดยเพ่ิมโอกำสให้นักเรียนได้เรียนรู้ในโรงเรียนที่มี
คุณภำพ 
  สรุปได้ว่ำนโยบำย และมำตรกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
นั้น ก ำหนดมำเพ่ือเป็นแนวทำงให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้น ำมำพัฒนำเพ่ือพัฒนำคุณภำพ
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กำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็ก ซึ่งรูปแบบในกำรด ำเนินงำนนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
สำมำรถเลือกด ำเนินกำรตำมรูปแบบที่เหมำะสม สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวัตถุ
เป้ำหมำยตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนได้ก ำหนดไว้ 
 
นโยบาย และมาตรการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  4 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต  4  เป็นหน่วยงำนระดับ
ภูมิภำค สังกัดส ำนักงำนคณะกรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีภำรกิจด้ำนกำร
จัดกำรและกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีโรงเรียนในสังกัดจ ำนวนทั้งสิ้น  156  โรงเรียน 
เป็นโรงเรียนขนำดเล็กจ ำนวน  86 โรงเรียน  โดยได้น ำรูปแบบกำรด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำคุณภำพ
โรงเรียนขนำดเล็กของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มำเป็ นแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนโดยใช้ 2 รูปแบบ คือ 1) โรงเรียนเรียนร่วมทุกระดับชั้น 2) โรงเรียนเรียนร่วมบำง
ระดับชั้น และ 3)โรงเรียนสอนตำมปกติโดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
  รูปแบบที่  1  โรงเรียนเรียนร่วม ทุกระดับชั้น ประกอบด้วย โรงเรียนมำรวมกัน 
และโรงเรียนหลัก โดยเริ่มจำกกำรศึกษำข้อมูลโรงเรียนขนำดเล็กในปัจจุบันและคำดกำรณ์อนำคต 
ทั้งด้ำนจ ำนวนนักเรียน สภำพเศรษฐกิจ สภำพของชุมชน สภำพพ้ืนที่ใกล้เคียง กำรคมนำคม เพื่อจัด
กลุ่มและพิจำรณำก ำหนดแผนที่ตั้งโรงเรียน (School Mpping) แล้วจึงน ำนักเรียนทุกชั้นมำจัดกำร
เรียนกำรสอนที่โรงเรียนหลัก ซึ่งโรงเรียนหลักมำจำกกำรคัดเลือกโรงเรียนขนำดต่ำง ๆ ที่เหมำะสม มี
ควำมพร้อมทั้งด้ำนอำคำรสถำนที่และบุคลำกร  
  รูปแบบที่  2  โรงเรียนเรียนร่วม บำงระดับชั้น ประกอบด้วยโรงเรียนมำรวม และ
โรงเรียนหลัก หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกเช่นเดียวกับรูปแบบที่ 1 เพียงแต่จะน ำนักเรียนเฉพำะบำง
ชั้นมำเรียนรวมที่โรงเรียนหลัก 
  ในกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็กของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต  4 ได้ด ำเนินกำรตำมกรอบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ . 2545 
กำรศึกษำครั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษำ กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก โดยกำรจัดกำรเรียนร่วม สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต  4  
ได้ก ำหนดมำตรกำรรวม และเลิกโรงเรียนขนำดเล็กอย่ำงต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี 2544 ประกอบกับ
นโยบำยและกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษท่ีสอง คือ กำรควบรวมโรงเรียนขนำดเล็ก 
และมำตรกำรบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ของคณะกรรมกำรก ำหนดเป้ำหมำยอัตรำก ำลังพลภำครัฐ 
(คปร.) โดยมติรัฐมนตรี เห็นชอบแนวทำงกำรจัดอัตรำและบริหำรจัดกำรในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
รวมถึงผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องกำรให้บุตรหลำนได้เรียนในโรงเรียนดีมีคุณภำพ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต 4  จึงได้ก ำหนดเป้ำหมำย และแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้  
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต 4  ได้ด ำเนินกำรศึกษำข้อมูล
โรงเรียนขนำดเล็กในปัจจุปันและคำดกำรณ์อนำคต ทั้งด้ำนจ ำนวนนักเรียน สภำพเศรษฐกิจ สภำพ
ของชุมชน สภำพพ้ืนที่ใกล้เคียงกำรคมนำคม เพ่ือจัดกลุ่มและพิจำรณำก ำหนดแผนที่ตั้งโรงเรียน 
(School Mapping) แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรให้มีหน้ำที่ดูแล ให้ค ำปรึกษำ ให้กำรช่วยเหลือ
แนะน ำก ำกับ นิเทศ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลงำนผลในกำรด ำเนินกำรรวมโรงเรียนขนำดเล็ก 
 2. สร้ำงควำมเข้ำใจแก่ชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน โดยผู้บริหำรและครูผู้สอนทุกคนร่วมวำง
แผนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก เพ่ือให้โรงเรียนด ำเนินกำรรวมโรงเรียนและคัดเลือก
โรงเรียนขนำดเล็กหรือขนำดอ่ืนๆ  ที่เหมำะสมมีควำมพร้อมด้ำนอำคำร สถำนที่และบุคลำกรให้เป็น
โรงเรียนหลัก และก ำหนดโรงเรียนที่จะมำรวม 
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต 4  ให้กำรส่งเสริม สนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำรและทรัพยำกรต่ำง ๆ  แก่โรงเรียนพร้อมทั้งให้คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้
ควำมเห็นชอบ จำกนั้นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจึงประกำศรวมโรงเรียน พร้อมทั้งรำยงำนผลกำร
รวมโรงเรียนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกไตรมำส 
 4. กำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรเดินทำงไปเรียนรวม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ก ำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4  ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเดินทำงมำเรียน หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข กำรจัดตั้งและจัดสรรงบประมำณ ส ำหรับชดเชยค่ำเดินทำงแก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ค่ำ
ยำนพำหนะ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร โดยก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้โรงเรียนขนำดเล็กที่มำเรียน
ร่วม ได้ด ำเนินกำรในช่วงระยะเวลำที่อยู่ระหว่ำงกำรรวม แต่เมื่อมีกำรประกำศรวมแล้วให้เป็นหน้ำที่
ของโรงเรียนหลักด ำเนินกำร ดังนี้ 
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4.1 จัดท ำข้อมูลพื้นฐำนนักเรียนโรงเรียนมำรวม ประกอบด้วย 
   4.1.1  รำยชื่อนักเรียน จ ำแนกเป็นรำยชั้น โดยมีเลข 13 หลักก ำกับ 
   4.1.2  พ้ืนที่เขตบริกำรโรงเรียนมำรวมทั้งต้องน ำไปปรับรวมเป็นพ้ืนที่
บริกำรของโรงเรียนหลัก 
   4.1.3  ส ำรวจข้อมูลจ ำนวนประชำกรวัยเรียน ที่ต้องได้รับกำรศึกษำใน
พ้ืนที่เขตบริกำรโรงเรียนมำรวม 
   4.1.4  ระยะทำง สภำพกำรคมนำคมจำกบ้ำนไปโรงเรียนหลัก 
   4.1.5  วิธีกำรเดินทำงของนักเรียนเป็นรำยคน 
   4.1.6  รำยชื่อประชำกรวัยเรียนที่จะเข้ำเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำรของ
โรงเรียนรวมในแต่ละปีกำรศึกษำ 
  4.2  สนับสนุนงบประมำณค่ำพำหนะนักเรียนส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน
ขนำดเล็กไปเรียนรวม โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรจัดตั้งและจัดสรรงบประมำณทำงกำรบริหำร
จัดกำร กำรเดินทำงของนักเรียน ดังนี้  
   4.2.1  กรณีค่ำพำหนะส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  
เขต 4  ได้ด ำเนินกำรจ้ำงเหมำยำนพำหนะรับส่งนักเรียน หรือจัดสรรให้ผู้ปกครองที่รับส่งนักเรียนไป
โรงเรียนหลัก โดยจัดสรรให้ตำมระยะทำงจำกบ้ำนถึงโรงเรียน ดังนี้ 
          (1)  ไม่เกิน 3 กิโลเมตร คนละ 10 บำทต่อวัน 
          (2)  มำกกว่ำ  3 ถึง 10 กิโลเมตร คนละ 15  บำทต่อวัน 
          (3)  มำกกว่ำ 10 กิโลเมตรขึ้นไป  คนละ  20  บำทต่อวัน  จ ำนวน  
200  วันต่อตน ต่อปีกำรศึกษำ 
   4.2.2  กำรประกันอุบัติเหตุ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุดรธำนี เขต 4   ได้จัดสรรงบประมำณส ำหรับด ำเนินกำรจัดท ำประกันอุบัติเหตุหมู่ให้กับนักเรียน
ที่มำเรียนโรงเรียนหลัก 
  สรุปได้ว่ำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทั่วไป เป็นกำรด ำเนินงำนศึกษำข้อมูล ติดตำม 
ประเมิน และรำยงำนผลในกำรด ำเนินกำรรวมโรงเรียน มีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรน ำนักเรียนไปเรียนรวม กำรเดินทำงไปเรียนร่วมของนักเรียนซึ่งได้ก ำหนด
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขทั้งด้ำนงบประมำณ ด้ำนควำมปลอดภัยของนักเรียน ด้ำนบริหำรจัดกำร
อำคำรสถำนที่        ด้ำนอำหำรกลำงวัน รวมทั้งควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

2. ด้านการบริหารงานการเงิน พัสดุและทรัพย์สิน 
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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำร
ระดมทรัพยำกรจำกภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน และองค์กรอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ และด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร เงิน พัสดุ และทรัพย์สิน และ
ก ำหนดบทบำท หน้ำที่ของโรงเรียนขนำดเล็กท่ีจัดกำรเรียนร่วมกับโรงเรียนหลักดังนี้ 
 1. แนวทำงกำรบริหำรกำรเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน ประกอบด้วย 
  1.1  กำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
          1.1.1  โรงเรียนขนำดเล็กจัดกำรศึกษำร่วมกับโรงเรียนหลัก จัดท ำข้อมูล
นักเรียน ข้อมูลครู บุคลำกรที่ไปปฏิบัติงำนในโรงเรียนหลัก รำยงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือ
ตรวจสอบและรำยงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
          1.1.2   โรงเรียนขนำดเล็กจัดกำรศึกษำรวมกับโรงเรียนหลัก ตรวจสอบและ
จัดท ำบัญชีทรัพย์สิน งบประมำณ หนี้ สิทธิและกำรผูกพันทั้งหมดตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
           1.1.3  เงินอุดหนุนรำยหัวนักเรียนให้จัดไปตำมตัวนักเรียน โดยโอนเข้ำ
บัญชีโรงเรียนหลักหรือยังด ำเนินกำรตำมเดิม (โดยท ำข้อตกลงร่วมกันกับโรงเรียนรวม) 
          1.1.4  เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ เงินรำยได้โรงเรียน สิทธิ หนี้
และกำรผูกพันให้โอนให้โรงเรียนหลักหรือยังด ำเนินกำรตำมเดิม (โดยท ำข้อตกลงร่วมกันกับโรงเรียน
รวม) 
          1.1.5  เงินงบประมำณจำกส่วนรำชกำรอ่ืน เช่น งบประมำณโครงกำร
อำหำรเสริม (นม) โครงกำรอำหำรกลำงวัน ให้แจ้งส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณทรำบเพ่ือ
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบ ของส่วนรำชกำรนั้นต่อไป 
          1.1.6  เงินที่ต้องน ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดินให้ด ำเนินกำรน ำส่งโดยเร็ว 
    1.2  กำรบริหำรพัสดุ 
           1.2.1  วัสดุครุภัณฑ์โอนให้โรงเรียนหลัก หรือจ ำหน่ำยตำมสภำพของวัสดุ 
ครุภัณฑ ์
           1.2.2  ที่ดิน 
                1.2.2.1  กรณีโรงเรียนขนำดเล็กจัดกำรเรียนร่วมได้รับอนุญำตใช้ที่ดิน
ของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ เช่น กรมป่ำไม้ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธ์พืช 
ส ำนักงำนปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ หรือวัด ให้
ตรวจสอบกำรถือกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง รวมทั้งเอกสำรสิทธิ์ รำยงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำเพ่ือประสำนงำนกับส่วนรำชกำร/หน่วยงำนเจ้ำของที่ดิน ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำยเฉพำะส่วนของรำชกำร/หน่วยงำนเจ้ำของที่ดินนั้น ๆ 
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                1.2.2.2  กรณีโรงเรียนขนำดเล็กจัดกำรเรียนร่วมได้บริจำคที่ดินให้
ตรวจสอบสภำพกำรถือกรรมสิทธิ์ เอกสำรสิทธิ์ รำยงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรณีโอนให้ 
โอนให้โรงเรียนหลัก กรณีจ ำหน่ำยต้องผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรและขอบเขตกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนที่เป็นนิติบุคคลในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ.  2546 
      1.2.2.3  กรณีขอใช้ที่รำชพัสดุ โรงเรียนขนำดเล็กจัดกำรเรียนร่วม
ตรวจสอบสิทธิครอบครองหรือสิทธิกำรใช้เอกสำรส ำคัญกำรขอใช้ กำรอนุญำต แล้วรำยงำนส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำทรำบและปฏิบัติตำม พ.ร.บ. ที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518 ทั้งกรณีขอใช้ประโยชน์และ
ไม่ขอใช้ประโยชน์ 
       1.2.3  ทรัพย์สินอ่ืน ด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร
พัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยโอนให้โรงเรียนหลัก 
       1.2.4  เอกสำรส ำคัญให้โอนให้โรงเรียนหลักทั้งนี้  เมื่อมีกำรรวมหรือเลิก
โรงเรียนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรให้โรงเรียนมำรวมและโรงเรียนหลักตรวจสอบ
ทรัพย์สินและช ำระบัญชี ตลอดจนโอนหรือจ ำหน่ำยให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
  สรุปได้ว่ำกำรบริหำร งำนกำรเงิน พัสดุและทรัพย์สินเป็นกำรด ำเนินงำน 2 ส่วน คือ 
กำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ มีกำรตรวจสอบและจัดท ำบัญชีทรัพย์สิน งบประมำณ สิทธิ์และ
กำรผูกพันทั้งหมดตำมระเบียบรำชกำร กำรบริหำรเงินอุดหนุนรำยหัวนักเรียน เงินงบประมำณเงิน
นอกงบประมำณ เงินรำยได้โรงเรียน สิทธิ หนี้ และกำรผูกพัน อีกส่วนคือ กำรบริหำรจัดกำร 
 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
 ในกำรรวมโรงเรียน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต  4  มีแนวทำง   
ในกำรบริหำรงำนบุคคล ดังนี้  

1. แนวทำงด ำเนินกำรก่อนกำรประกำศรวมโรงเรียน 
  1.1  ระดับโรงเรียน 
   1.1.1  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
    (1)  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทั้งโรงเรียนมำรวมกับผู้บริหำรโรงเรียน
หลัก บริหำรรวมกันโดยก ำหนดบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ตำมควำมสำมำรถ ตำมควำม
เหมำะสม โดยจัดท ำข้อตกลงร่วมกันจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง 
     (2)  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำโดยก ำหนด
บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบครูผู้สอนทั้งในโรงเรียนหลักและโรงเรียนมำรวมในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและภำรกิจอ่ืนๆ 
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   1.1.2  ครูผู้สอน   
         (1)  ครูผู้สอน ก ำหนดรูปแบบกำรจัดกำรเรียนร่วมกัน โดยกำร
แบ่งช่วงชั้นแต่ละช่วงชั้น มีหัวหน้ำช่วงชั้นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรในแต่ละช่วงชั้น 
และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำรกำรเรียนรู้ 
        (2)  ครูผู้สอน ให้ใช้วิชำเอกหรือวิชำที่มีควำมถนัดเป็นหลักในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกมติท่ีประชุมร่วมกัน 
        (3)  ครูผู้สอนโรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวม ที่ประสงค์จะขอย้ำยไป
ยังโรงเรียนอ่ืนที่มีครูต่ ำกว่ำเกณฑ์ ก.ค.ศ. ก ำหนด ให้ได้รับกำรพิจำรณำย้ำยได้ทันที 
        (4)  ครูผู้สอนโรงเรียนมำเรียนรวม หำกประสงค์ที่จะพัฒนำ 
ศึกษำต่อในสำขำที่ขำดแคลน จะได้รับกำรพิจำรณำให้ทุนศึกษำต่อเป็นกรณีพิเศษ 
   1.1.3  บุคลำกรสนับสนุนกำรสอน 
        (1)  ให้บุคลำกรสนับสนุนกำรสอน เช่น ลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำร 
พนักงำนธุรกำร ครูอัตรำจ้ำงหรือพนักงำนบริกำรอ่ืนๆ จำกโรงเรียนมำรวมปฏิบัติหน้ำที่ที่โรงเรียน
หลักจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง 
        (2)  ให้พนักงำนบริกำรของโรงเรียนจัดกำรเรียนร่วมให้ปฏิบัติ
หน้ำที่โรงเรียนเดิม เพ่ือดูแลทรัพย์สิน และรับ ส่ง นักเรียนไปยังโรงเรียนหลัก และปฏิบัติงำนใน
โรงเรียนหลักเป็นครั้งครำว 
   1.1.4  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนของแต่ละโรงเรียนยังคงสถำนนะเป็นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของโรงเรียน
นั้นๆ อยู่ให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทั้งของโรงเรียนหลักและโรงเรียนมำเรียนรวม 
ร่วมกันในกำรจัดกำรศึกษำที่โรงเรียนหลักจนกว่ำจะมีประกำศรวมโรงเรียนแล้ว ให้เสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนคณะใหม่ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด แต่ทั้งนี้ควรให้ครอบคลุม
และเหมำะสมกับบริบทของโรงเรียนใหม่หลังรวมโรงเรียนแล้ว 
  1.2  ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต  4 
        1.2.1  ประกำศนโยบำยที่จะไม่บรรจุแต่งตั้งต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
ที่มีนักเรียน ไม่เกิน  60  คน  ที่ว่ำงลงทุกกรณีเว้นแต่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกประถมศึกษำอุดรธำนี  
เขต 4 ขึ้นบัญชีไว้ 
        1.2.2  ในกำรประกำศผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกบริหำรโรงเรียนของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต 4 ให้แนบท้ำยประกำศ จะไม่มีกำรบรรจุแต่งตั้ง
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน 
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       1.2.3  ต ำแหน่งว่ำงของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด ให้สงวนต ำแหน่งไว้
เพ่ือรอรับกำรรับย้ำยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนที่เกิดจำกกำรรวม ดังนี้ 
      กรณีที่  1  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต 4 ไม่มี
บัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน หำกมีต ำแหน่งว่ำงให้พิจำรณำผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
มำรวมก่อนหำกมีต ำแหน่งต ำแหน่งว่ำงเหลือเหลือให้เปิดสอบ 
      กรณีท่ี  2  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต 4 มีบัญชีผู้
ได้รับกำรคัดเลือกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนที่ ขึ้นบัญชีไว้ หำกมีต ำแหน่งว่ำงให้พิจำรณำแต่งตั้ง
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจำกโรงเรียนมำรวมเป็นพิเศษ 
      1.2.4  ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมำรวมมีควำมประสงค์จะเปลี่ยนต ำแหน่ง
อ่ืนๆ ให้ ก.ค.ศ. สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
      1.2.5  ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน โรงเรียนหลักและโรงเรียนมำรวมเสนอ
ขอรับย้ำยในเขตพ้ืนที่หรือกำรย้ำยข้ำมเขต ให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรเสนอ อ.ก.ค.ศ. พิจำรณำ
เป็นพิเศษ 
      1.2.6  ในกรณีท่ีเกิดกำรรวมโรงเรียนแล้วสำมำรถร่วมกันบริหำรจัดกำรจนท ำให้
โรงเรียนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
สูงขึ้นเท่ำกับหรือมำกกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศใน 5 กลุ่มสำระหลัก ให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ด ำเนินกำรพิจำรณำสร้ำงขวัญก ำลังใจ เช่น กำรให้เกียรติบัตรยกย่อง ชมเชย หรือเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
พิจำรณำควำมดีควำมชอบเป็นกรณีพิเศษ 
      1.27  ในกำรบริหำรอัตรำก ำลัง หลังจำกรวมโรงเรียนได้แล้ว ให้จัดครูใน
โรงเรียนหลักให้ครบตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ทั้งต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ครูผู้สอน และ
บุคลำกรสนับสนุนกำรสอน 
      1.2.8  กรณีครูโรงเรียนมำรวม ขอย้ำยไปโรงเรียนอ่ืนที่กินเกณฑ์ในสำขำวิชำ       
ที่ขำดแคลนให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำอนุมัติกรณีพิเศษเฉพำะรำย 
      1.2.9  กรณีที่ครูโรงเรียนมำรวมสมัครใจไปปฏิบัติหน้ำที่ที่ โรงเรียนอ่ืนที่มี
อัตรำก ำลังต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำพิจำรณำตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนตำมตัว เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร 
      1.2.10  บุคลำกรสนับสนุนกำรสอนอ่ืน ให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรบริหำร
อัตรำก ำลังตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงประโยชน์ที่โรงเรียนหลักจะได้รับสูงสุด 
 2. แนวทำงด ำเนินกำรหลังกำรประกำศรวมโรงเรียน 
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 หลังกำรประกำศรวมโรงเรียนแล้ว จะเกิดโรงเรียนที่มำจำกกำรรวมที่เป็นเอกภำพเป็นนิติ
บุคคลเดียวกัน กำรด ำเนินกำรหลักรวมให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ยึดระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร  
ว่ำด้วยกำรจัดตั้งรวมหรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2550  
  สรุปได้ว่ำกำรบริหำรงำนบุคคล ได้มีแนวทำงทั้งก่อนกำรรวมโรงเรียน และหลัง
โรงเรียนกำรรวมโรงเรียน ซึ่งก ำหนดภำรกิจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของสถำนศึกษำโรงเรียนหลัก
และโรงเรียนมำรวม กำรบริหำรครูผู้สอน พนักงำนงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำงที่มำร่วมกันที่โรงเรียน
หลักด ำเนินกำรดังกล่ำวให้เป็นไปตำมระเยบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรจัดตั้งรวมหรือเลิก
สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ.2550 
 

3. ด้านการบริหารงานวิชาการ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต 4  พบว่ำ กำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียนขนำดเล็กส่วนใหญ่ประสบปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำนควำม
พร้อมทำงปัจจัยของโรงเรียนและด้ำนกำรมีส่วนร่วม ดังนั้นเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพ
ภำยใต้กำรด ำเนินงำนและกำรติดตำมผลที่คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศ
กำรศึกษำก ำหนด และตำมแนวปฏิบัติกำรพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็กในกำรเรียนร่ วม จึงให้มีกำร
ด ำเนินงำนดังนี้  
  1. งำนพัฒนำหลักสูตร 
      1.1  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรของโรงเรียนร่วมกัน
ระหว่ำงโรงเรียนหลักและโรงเรียนมำรวม โดยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน โรงเรียนหลักเป็นผู้ลงนำมแต่งตั้ง 
      1.2  คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรของโรงเรียน ศึกษำ
วิเครำะห์เอกสำรหลักสูตร วิเครำะห์สภำพแวดล้อม บริบทของโรงเรียนหลักและโรงเรียนมำรวม เพื่อ
ก ำหนดวิสัยทัศน์ ภำรกิจ เป้ำหมำย โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 
      1.3  คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำวิชำกำรของโรงเรียน ปรับปรุงและ
พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับบริบท สภำพแวดล้อมของโรงเรียนหลักและโรงเรียนมำ
รวม ทั้งนี้ให้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
       1.4  ครูน ำหลักสูตรสถำนศึกษำมำวำงแผนกำรจัดกำรเรียนร่วมกัน 
  2. งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 
       2.1  ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ เพ่ือปรับสภำพพ้ืนฐำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ของนักเรียนเพื่อให้เกิดกำรเรียนร่วมกันอย่ำงมีคุณภำพ 
       2.2  พัฒนำครูให้ตรงกับภำระงำนที่ได้รับกำรมอบหมำย 
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       2.3  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยนิเทศ ติดตำม ก ำกับ กำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  3. งำนวัดและประเมินผล 
      ก ำหนดระเบียบว่ำด้วยกำรวัดและประเมินผลของโรงเรียนหลักและโรงเรียนมำ
รวม มำพิจำรณำร่วมกันเพ่ือก ำหนดให้เป็นระเบียบว่ำด้วยผลเดียวกันและให้ใช้ระเบียบกำรวัดและ
ประเมินผลร่วมกัน 
  4. งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
      โรงเรียนหลักและโรงเรียนมำรวมจัดท ำระบบประกันคุณภำพภำยในร่วมกันเพ่ือ
รองรับกำรประเมินภำยนอก 
  5.  กำรสอบหมำยภำระงำน 
      5.1  ส ำรวจควำมรู้ ควำมสำมำรถของครู เพ่ือวำงแผนในกำรมอบหมำยภำระ
งำนให้ด ำเนินกำร เช่น กำรประจ ำชั้น กำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร
ต่ำงๆ เป็นต้น 
      5.2  มอบหมำยภำรกิจให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถของครูแต่ละคน 
  6.  งำนธุรกำรประจ ำชั้นเรียน 
      6.1  ให้โรงเรียนหลักและโรงเรียนมำรวม ใช้เอกสำรธุรกำรประจ ำชั้นเรียนของ
โรงเรียนเดิมไปก่อนจนกว่ำจะมีกำรประกำศรวมโรงเรียน ส่วนผู้จัดท ำเอกสำรธุรกำรประจ ำชั้นเรียน 
ให้เป็นหน้ำที่ของครูประจ ำชั้น/ประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมำย 
      6.2  ดำรเก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำน 
      6.3  กำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
  7.  งำนนิเทศภำยในโรงเรียน 
      ให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหลักและผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมำรวม ร่วมกันพิจำรณำ
แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ผู้รับผิดชอบกำรนิเทศภำยในและท ำกำรนิเทศภำยในอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง 
โดยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหลักเป็นผู้ลงนำมแต่งตั้ง 
  8.  งำนวิจัย 
      8.1  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหลักและผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมำรวม ส่งเสริมให้ครู
ท ำวิจัยชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหำด้ำนกำรเรียนรู้ของนักเรียน และน ำผลกำรวิจัยมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 
      8.2  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหลักและผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมำรวม ร่วมกันศึกษำ
วิเครำะห์และจัดท ำวิจัยเพื่อกำรบริหำรและกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนในภำพรวมของโรงเรียน 
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  9.  งำนแก้ไขปัญหำกำรเรียนรู้ 
      9.1  จัดท ำข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล เพ่ือคัดกรองแยกกลุ่ม และปรับพ้ืน
ฐำนควำมรู้ของนักเรียนนักเรียนให้ใกล้เคียงกัน 
      9.2  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือป้องกัน แก้ไข ส่งเสริม กำรพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีศักยภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และด ำเนินกำรจัดกิจกรรมที่สร้ำงสัมพันธภำพที่ดีในกำร
อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข เช่น กำรจัดกิจกรรมบำยศรีสู่ขวัญรับเพ่ือนใหม่ กิจกรรมค่ำยสร้ำงสรรค์
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตำมควำมเหมำะสม 
  10.  งำนสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
      10.1  โรงเรียนหลักและโรงเรียนมำรวม น ำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำ มำใช้จัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ โดยโรงเรียนหลักจัดเก็บ 
บ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมใหพ้ร้อมใช้งำนโดยจัดท ำทะเบียนควบคุมไว้อย่ำงเป็นระบบ 
      10.2  พัฒนำครูให้มีควำมสำมำรถในกำรผลิต จัดหำ และใช้สื่ออุปกรณ์กำร
เรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  11.  งำนห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ 
       11.1จัดและพัฒนำสถำนที่ห้องสมุดในโรงเรียนหลักให้เหมำะสมกับเป็นแหล่ง
ค้นคว้ำหำควำมรู้โดยน ำเอกสำร วำรสำรและหนังสือห้องสมุดในโรงเรียนมำรวม มำจัดไว้ที่โรงเรียน
หลัก เพ่ือให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องอ ำนวยควำมสะดวกท่ีเพียงพอกับจ ำนวนนักเรียนที่เพ่ิมข้ึน 
       11.2  กำรดูแล เก็บรักษำ ซ่อมบ ำรุง ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภำพดี มอบหมำยให้
ผู้บริหำรโรงเรียนหลักเป็นผู้รับผิดชอบ 
      11.3  ส ำรวจและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน รวมทั้งน ำภู มิ
ปัญญำท้องถิ่น มำร่วมกันจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 
  12.  กำรเผยแพร่/ประชำสัมพันธ์ 
       ด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ผลกำรด ำเนินงำนในกำรรวมโรงเรียนเพ่ือ
กำรสร้ำงควำมเข้ำใจและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงภำคภูมิใจ 
  สรุปได้ว่ำกำรบริหำร งำนวิชำกำร เป็นกำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดผลและประเมินผล กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
กำรมอบหมำยงำนตำมภำระงำน งำนธุรกำรในชั้นเรียน กำรนิเทศภำยใน กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ กำรแก้ปัญหำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ
กำรศึกษำกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ กำรส่งเสริมควำมรู้ทำงวิชำกำรแก่ชุมชน กำรประสำนควำมร่วมมือ
ในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำองค์กรอ่ืน และกำรส่งเสริมสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคล 
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ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน และสถำบันกำรศึกษำอ่ืนที่จัดกำรศึกษำรวมทั้งกำรเผยแพร่และ
ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน 
 
  ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรจัดตั้งรวมหรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
2550 
  กระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดระเบียบเกี่ยวกับกำรจัดตั้งรวมหรือเลิกสถำนศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ดังต่อไปนี้ 
  กำรจัดตั้ งหมำยควำมว่ำกำรจัดตั้ งสถำนศึกษำขั้น พ้ืนฐำนสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนรวมหมำยควำมว่ำกำรน ำนักเรียนในสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ใกล้กันตั้งแต่
สองแห่งขึ้นไปมำเรียนรวมกันโดยจัดเป็นชั้นหรือช่วงชั้นเพ่ือให้กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำมี
ประสิทธิภำพเกิดข้ึน ผลดี แก่ผู้เรียนทั้งในด้ำนสิทธิโอกำสและคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
  เลิกหมำยควำมว่ำกำรเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรกมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  สถำนศึกษำหมำยควำมว่ำสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  กำรจัดตั้งสถำนศึกษำ ให้คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำจัดตั้ ง
สถำนศึกษำ และน ำเสนอคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำ
แผนกรจัดตั้งสถำนศึกษำและด ำเนินกำรดังนี้ 
  1. สถำนศึกษำท่ีจัดตั้งขึ้นในเขตชุมชนใดต้องมีจ ำนวนนักเรียนดังต่อไปนี้ 
      1.1  ระดับประถมศึกษำต้องมีจ ำนวนนักเรียนในแต่ละรำยอำยุไม่น้อยกว่ำยี่สิบ
ห้ำคนมำเข้ำเรียนถ้ำมีนักเรียนในแต่ละรำยอำยุไม่ถึงยี่สิบห้ำคนแต่มำกกว่ำสิบคนให้จัดตั้งเป็นสำขำ
ของสถำนศึกษำ 
      1.2  ระดับมัธยมศึกษำต้องมีจ ำนวนนักเรียนที่จะเข้ำมำเรียนชั้นละไม่น้อยกว่ำ
แปดสิบคน ถ้ำนักเรียนไม่ถึงชั้นละแปดสิบคนแต่มำกกว่ำสี่สิบคนให้จัดตั้งเป็นสำขำของสถำนศึกษำ 
  2.  สถำนที่จัดตั้งสถำนศึกษำต้องเป็นที่ดินที่มีหลักฐำน อนุญำตใหใช้ตำมประเภท
ที่ดินอย่ำงถูกต้องจ ำนวนไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำไร่ 
  3.  สถำนศึกษำที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่จะต้องอยู่ห่ำงจำกสถำนศึกษำประเภทเดียวกันที่
ตั้งอยู่เดิมไม่น้อยกว่ำหกกิโลเมตรตำมเส้นทำงคมนำคม 



26 
                                            

                                                          คู่มือ  การด าเนินงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 
       กลุ่มนโยบายและแผน   สพป.อุดรธานี เขต 4        

 

  4.  ให้บุคคลนิติบุคคลองค์กรชุมชนองค์กรเอกชนวิชำชีพสถำบันศำสนำสถำน
ประกอบกำรและสถำบันสังคมอ่ืนยื่นค ำร้องให้จัดตั้งสถำนศึกษำต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  5.  ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำกลั่นกรองค ำร้องตำมหลักเกณฑ์ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและส ำเสนอคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือในกรณีที่ทำง
รำชกำรเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องจัดตั้งสถำนศึกษำเป็นกรณีพิเศษให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
น ำเสนอคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำอนุญำต 
  ให้คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำอนุญำตกำรจัดตั้งสถำนศึกษำตำมค ำ
ร้องขอ เมื่อคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำอนุญำตแล้วให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประกำศจัดตั้งสถำนศึกษำและให้จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำสำมำรถพัฒนำระบบ
ประกันคุณภำพภำยในให้มีประสิทธิภำพพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และในท้องที่ที่เป็น
ชุมชนหน่ำแน่นหรือในท้องที่ที่มีควำมจ ำเป็นพิเศษหำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดตั้งสถำนศึกษำตำม
เกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นได้ให้ขออนุมัติต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทั้งนี้ให้ค ำนึงถึง
งบประมำณประสิทธิภำพและคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ 
  กำรรวมสถำนศึกษำ ให้คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำรวมสถำนศึกษำ
ตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปเพ่ือให้สถำนศึกษำมีกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพเกิดผลดีแก่
ผู้เรียนทั้งในด้ำนสิทธิโอกำสและคุณภำพกำรศึกษำโดยกำรจัดเป็นชั้นหรือช่วงชั้น แนวปฏิบัติในกำร
รวมสถำนศึกษำให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตรวจสอบข้อมูลจัดท ำแผนกำรรวมสถำนศึกษำและ
น ำเสนอคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดย 

1. สถำนศึกษำใดที่อยู่ใกล้เคียงกันมีควำมเห็นควรรวมสถำนศึกษำให้ด ำเนินกำร
ดังนี้ 

1.1  จัดท ำแผนกำรรวมสถำนศึกษำ 
1.2  จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
1.3  เสนอแผนกำรรวมสถำนศึกษำต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยผ่ำน
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

  2.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใดมีควำมเห็นควรรวมสถำนศึกษำให้ด ำเนินกำร 
ดังนี้ 
      2.1  จัดท ำแผนกำรรวมสถำนศึกษำ 
      2.2  แจ้งสถำนศึกษำที่จะรวมกัน 
      2.3  จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
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      2.4  เสนอแผนกำรรวมสถำนศึกษำ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
  ให้คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำกำรให้ควำมเห็นชอบกำรรวม
สถำนศึกษำโดยให้มีผลก่อนวันเริ่มต้นปีกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยแปดสิบวัน เมื่อคณะกรรมกำร
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแล้วให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประกำศรวม
สถำนศึกษำและให้จัดระบบติดตำมช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
  กำรเลิกสถำนศึกษำ ให้คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำเลิกสถำนศึกษำ
เมื่อสถำนศึกษำนั้นมีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ไม่มีนักเรียนที่จะจัดกำรเรียนกำรสอน 

2. จ ำนวนนักเรียนลดลงจนไม่สำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมแนว
ทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

แนวปฏิบัติในกำรเลิกสถำนศึกษำ 
1. ให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ผู้ปกครอง 

นักเรียนและชุมชนแล้วให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำน ำเสนอคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
พิจำรณำ 
  2. ให้สถำนศึกษำแจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนทรำบลำวงหน้ำไม่น้อยกว่ำหนึ่ง
ปีก่อนวันเปิดภำคเรียนแรกของปีกำรศึกษำถัดไป 
  3. ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประกำศเลิกสถำนศึกษำและจัดให้มีกำร
ตรวจสอบทรัพย์สินและช ำระบัญชีรวมถึงกำรด ำเนินกำรโอนหรือจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่
ของสถำนศึกษำ 
  4. บรรดำเอกสำรส ำคัญของสถำนศึกษำที่ถูกเลิกทุกประเภทให้โอนไปอยู่ในควำม
ดูแลรับผิดชอบของสถำนศึกษำอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนอ 
  5. กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับบุคลำกรของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  6. กำรเลิกสถำนศึกษำโดยปกติควรเลิกปีละหนึ่ งชั้นเรียนตั้ งแต่ชั้นต้นของ
สถำนศึกษำ เว้นแต่มีเหตุผลควำมจ ำเป็นเป็นพิเศษอำจเลิกปีละเกินกว่ำหนึ่งชั้นเรียนหรืออำจเลิก
พร้อมกันทุกชั้นเรียน 
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  7. เมื่อเลิกสถำนศึกษำจะต้องจัดให้นักเรียนในสถำนศึกษำที่ถูกเลิกได้เข้ำเรียน  ทุก
คนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรำยงำนกำรจัดตั้งรวมและเลิกสถำนศึกษำให้เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทรำบและให้กำรสนับสนุนในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นที่ไม่อำจมี
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนน ำเสนอขอควำมเห็นชอบคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
เพ่ือพิจำรณำอนุมัต ิ
  สรุปได้ว่ำ ในกำรจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนนั้น ผู้ปกครองนักเรียน
และชุมชนเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญและมีบทบำทเป็นอย่ำงมำก จึงจ ำเป็นต้องสร้ำงควำม
เข้ำใจและให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำร่วมในกำรจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
เพ่ือให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เกิดผลดีแก่ผู้เรียนทั้งในด้ำนสิทธิโอกำสและ
คุณภำพกำรศึกษำที่ดียิ่งข้ึน 
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บทท่ี 4 
การด าเนินงานหลังจากเรียนรวม  หรือเลิกสถานศึกษา 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4  ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็ก (เรียนรวม, ยุบเลิก) เพ่ือต้องกำรลดควำมเลื่อมล้ ำและเพ่ิมโอกำส ทำงกำรศึกษำ
ของนักเรียนให้บรรลุเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนหลังจำกกำรเรียนรวม  หรือเลิก
สถำนศึกษำ  ดังนี้ 

1. กำรบริหำรจัดกำรรวมโรงเรียนขนำดเล็ก 
2. กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร 
3. กำรบริหำรจัดกำรวิชำกำร 
4. กำรบริหำรกำรเงิน พัสดุ ที่ดิน อำคำรสถำนที่ และสินทรัพย์อ่ืน ๆ 
5. กำรบริหำรจัดกำรกำรเดินทำงไปเรียนรวม 

1. การบริหารจัดการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
 ระดับโรงเรียน 

1) ศึกษำคู่มือกำรรวมสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน, คู่มือกำรเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ
จัดท ำข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำประกอบกำรรวมโรงเรียน 

2) สถำนศึกษำร่วมกันจัดท ำแผนกำรรวมสถำนศึกษำ โดยมีผู้บริหำร ครู คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน และตัวแทนผู้ปกครอง 

3) ประชุมชี้แจง เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและรับฟังควำมคิดเห็นจำก ชุมชนผู้ปกครอง 
คณะกรรมกำร-สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน 

4) ประชุมขอควำมเห็นชอบกำรรวมโรงเรียนต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พร้อม
ทั้งรำยงำนผลต่อเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1) ศึกษำและจัดท ำข้อมูลโรงเรียนขนำดเล็กในปัจจุบันและควำมคำดกำรณ์อนำคตท้ังด้ำน 

จ ำนวนนักเรียน สภำพเศรษฐกิจ สภำพของชุมชน สภำพพ้ืนที่ใกล้เคียงกำรคมนำคม เพ่ือจัดกลุ่ม
บริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

2) แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กให้มีหน้ำที่ดูแล ให้
ค ำปรึกษำ ให้กำรช่วยเหลือ แนะน ำ ก ำกับ นิเทศ ติดตำมประเมินผล และรำยงำนผล 
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3) จัดประชุมผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขนำดเล็กและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือชี้แจงนโยบำย กรอบ 
และแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรรวมโรงเรียนขนำดเล็กตำมนโยบำยโรงเรียนด ำใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) 
และจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กระยะ ๓-๕ ปี 

4) ประชุมชี้แจง สร้ำงควำมเข้ำใจแก่ชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

5) ส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรจัดกำรและทรัพยำกรต่ำง ๆ ให้โรงเรียน 
6) เสนอคณะกรรกมำรกำรศึกษำจังหวัดให้ควำมเห็นชอบแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำด

เล็กและกำรรวมโรงเรียน พร้อมทั้งรำยงำนผลให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทรำบ 

2. การบริหารจัดการบุคลากร 
2.1 แนวทำงกำรด ำเนินกำรก่อนประกำศเลิกโรงเรียน ระดับโรงเรียน 

1) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
กรณีที่ 1 โรงเรียนเครือข่ำย ไม่มีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและครู ให้ส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำแต่งตั้งให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหลัก ไปรักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
เครือข่ำยอีกต ำแหน่งหนึ่ง 

กรณีที่   2   โรงเรียนเครือข่ำย มีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน/รักษำรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทั้งโรงเรียนหลัก และโรงเรียนเครือข่ำยบริหำรร่วมกัน
โดยก ำหนดบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมควำมสำมำรถ หรือตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้       
กำรแบ่งควำมรับผิดชอบต้องเกิดจำกข้อตกลงร่วมกันจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง 

     2)  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหลัก และผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเครือข่ำย ด ำเนินกำรจัดกำร
ศึกษำโดยร่วมกันก ำหนดบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบส ำหรับครูผู้สอนและบุคลำกรสนับสนุน
กำรสอนทั้งในโรงเรียนหลัก และโรงเรียนเครือข่ำย ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและภำระงำนอ่ืน ๆ  

       3) ครูผู้สอน  
(1) ครูผู้สอนโรงเรียนเครือข่ำย ที่ประสงค์จะขอย้ำยไปยังโรงเรียนอ่ืนที่มีครูต่ ำกว่ำ

เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ให้ได้รับกำรพิจำรณำย้ำยได้ทันทีเพ่ือประโยชน์ของทำงรำยกำรด้วยวิธีกำร
ย้ำยหรือกำรตัดโอนต ำแหน่ง  
  (2)  ครูผู้สอนโรงเรียนเครือข่ำย มีสิทธิขอย้ำยไปโรงเรียนอ่ืนที่เกินเกณฑ์ได้ในกำร
กรณีที่เป็นสำขำที่ขำดแคลนตำมมำตรฐำนวิชำเอก และหำกประสงค์ขอย้ำยให้ได้รับกำรพิจำรณำ
เป็นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร 
        4) บุคลำกรสนับสนุนกำรสอน 
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 ให้บุคลำกรสนับสนุนกำรสอน เช่น ลูกจ้อง พนักงำนรำชกำร พนักงำนธุรกำร ครูอัตรำจ้ำง 
หรือพนักงำนบริกำรอ่ืน ๆ จำกโรงเรียนเครือข่ำยมำปฏิบัติหน้ำที่ที่โรง เรียนหลัก จนกว่ำจะมีกำร
เปลี่ยนแปลง 

      5) คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
               ในระยะเริ่มแรกก่อนกำรมีกำรประกำศเลิกโรงเรียนให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนของแต่ละโรงเรียน ยังคงเป็นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของโรงเรียนนั้นๆ อยู่ ให้
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทั้งของโรงเรียนหลัก  และโรงเรียนเครือข่ำยร่วมกันในกำรจัด
กำรศึกษำที่โรงเรียนดีหลัก  จนกว่ำจะมีกำรประกำศเลิกโรงเรียนเครือข่ำย แล้วให้เสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนคณะใหม่ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมและ
เหมำะสมกับบริบทของโรงเรียนหลัก 
 ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 2)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดประชุมชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยโรงเรียน
ดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) 
 3)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เสนอให้คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) ก ำหนด
นโยบำยที่จะไม่บรรจุแต่งตั้งต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนที่มีมีนักเรียนไม่เกินตำมนโยบำยที่ก ำหนด
ในแต่ละปี ในกรณีที่ว่ำงทุกกรณ ี
 4)  กรณีที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำศึกษำโรงเรียนเครือข่ำย มีควำมประสงค์จะเปลี่ยนต ำแหน่ง
เป็นต ำแหน่งอื่น ๆ ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เสนอ กศจ. ตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
 5)  กรณีที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนเครือข่ำย ยื่นค ำร้องขอย้ำยภำยในเขตหรือกำรย้ำย
ข้ำมเขตภำยในจังหวัดเดียวกัน ให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรเสนอคณะกรรมกำรกำรศึกษำธิกำร
จังหวัด (กศจ.) พิจำรณำเป็นพิเศษ 
 6) กรณีที่ เกิดกำรรวมโรงเรียนแล้ว สำมำรถร่วมกันบริหำรจัดกำรจนท ำให้โรงเรียนมี
คุณภำพกำรศึกษำดีขึ้น ให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรพิจำรณำสร้ำงขวัญก ำลังใจ เช่น กำรให้
เกียรติบัตรยกย่อง ชมเชย หรือพิจำรณำควำมดีควำมชอบเป็นกรณีพิเศษ 
 7)  กำรบริหำรอัตรำก ำลังโดยกำรสรรหำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้กับ
โรงเรียนอ่ืนที่ขำดครูตำมเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก ำหนดเป็นล ำดับต่อไป โดยกำรอนุมัติของ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) 
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 8)  กำรบริหำรอัตรำก ำลังโดยกำรสรรหำพนักงำนรำชกำรหรือลูกจ้ำงชั่วครำว ตำมล ำดับ 
ให้กับโรงเรียนดีใกล้บ้ำน แม่เหล็ก โดยค ำนึงถึงกำรจัดกำรเยนกำรสอนของครูที่ต้องครบตำมเกณฑ์
มำตรฐำนวิชำเอก และครูครบชั้นครบห้องเป็นล ำดับต่อไป แล้วจึงสรรหำพนักงำนรำชกำรหรือ
ลูกจ้ำงชั่วดังกล่ำวนี้ให้กับโรงเรียนอื่นเป็นล ำดับต่อไป  
 ระดับคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 
 1) กำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล ให้คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) 
ด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) เป็นล ำดับ
แรก 
 2)  ให้ควำมเห็นชอบกำรก ำหนดระยะเวลำของกำรด ำเนินกำรน ำโรงเรียนเครือข่ำยมำรวม
เพ่ือเลิกสถำนศึกษำตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเสนอ 
 ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 1) ประสำนกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.) 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลให้ เอ้ือต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำยโรงเรียนดี
ใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) 
 2)  เสนอ ก.ค.ศ. ก ำหนดอัตรำก ำลังของสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำต ำแหน่งผู้บริหำร
สถำนศึกษำที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนรวมโรงเรียนขนำดเล็กต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำที่เกิดจำก
กำรด ำเนินงำนร่วมโรงเรียนขนำดเล็กให้รองรับน โยบำยโรงเรียนหลัก หรือมอบอ ำนำจให้
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) เป็นผู้ก ำหนด 
 3) เสนอ ก.ค.ศ. ขอยกเว้น แก้ไข ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติม กฎหมำยระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือ
วิธีกำรเกี่ยวกับกำรย้ำย กำรเกลี่ยอัตรำก ำลัง หรือกำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำร
ครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือรองรับนโยบำยโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) 
 2.  แนวทำงกำรด ำเนินกำรหลังประกำศเลิกโรงเรียนเครือข่ำยของโรงเรียนดีใกล้บ้ำน 
(แม่เหล็ก) 
                หลังประกำศเลิกโรงเรียนแล้ว ให้ด ำเนินตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำร
จัดตั้ง รวม หรือเลิกสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ. 2550 รวมทั้งกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
3. การบริหารจัดการวิชาการ 
 กำรบริหำรงำนโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) มีแนวทำงกำรด ำเนินกำรแต่ละงำน ดังนี้ 

1. งำนพัฒนำหลักสูตร 
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                 1.1  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรของโรงเรียนร่วมกัน
ระหว่ำงโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) กับโรงเรียนเครือข่ำย 
                 1.2  คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรของโรงเรียนศึกษำวิเครำะห์
เอกสำรหลักสูตร วิเครำะห์สภำพแวดล้อม บริบทของโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) และโรงเรียน
เครอืข่ำย เพ่ือก ำหนดวิสัยทัศน์ ภำรกิจ เป้ำหมำย โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 
                1.3  คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรของโรงเรียนปรับปรุงและพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับบริบท สภำพแวดล้อมของโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) และ
โรงเรียนเครือข่ำย ทั้งนี้ ให้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
      1.4  ครูน ำหลักสูตรสถำนศึกษำมำวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
 2.  งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 
       2.1  ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ เพ่ือปรับสภำพพ้ืนฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถของ
นักเรียนเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีคุณภำพ 
                2.2  พัฒนำครูให้ตรงกับภำระงำนที่ได้รับมอบหมำย 
                2.3  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยนิเทศ ติดตำม ก ำกับกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 3. งำนวัดและประเมินผล 
 ก ำหนดระเบียบว่ำด้วยกำรวัดและประเมินผลของโรงเรียนดีใกล้บ้ำน(แม่เหล็ก) และโรงเรียน
เครือข่ำย ร่วมกันพิจำรณำเพ่ือก ำหนดให้เป็นระเบียบว่ำด้วยกำรวัดและประเมินผลเดียวกัน และให้
ใช้ระเบียบกำรวัดและประเมินร่วมกัน 
 4. งำนประกันคุณภำพกำรกำรศึกษำ 
 โรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) และโรงเรียนเครือข่ำย ร่วมกันจัดท ำระบบประกันคุณภำพ
ภำยในร่วมกันเพื่อรองรับกำรประเมินภำยนอก 
 5. กำรมอบหมำยภำระงำน 
      5.1 ส ำรวจควำมรู้ควำมสำมำรถของครู เพ่ือวำงแผนในกำรมอบหมำยภำระงำนให้
ด ำเนินกำร เช่น กำรประจ ำชั้น กำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรต่ำง  ๆ 
เป็นต้น 
                5.2 มอบหมำยภำระงำนให้สอดคล้องกับควำมรู้ควำมสำมำรถของครูแต่ละคน 
 6. งำนธุรกำรประจ ำชั้นเรียน 
               6.1 ให้โรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) และโรงเรียนเครือข่ำยใช้เอกสำรธุรกำรประจ ำชั้น
เรียนของโรงเรียนเดิมไปก่อนจนกว่ำจะมีกำรประกำศเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ส่วนผู้จัดท ำเอกสำร
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ธุรกำรประจ ำชั้นเรียน ให้เป็นหน้ำที่ของครูประจ ำชั้นครูประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของโรงเรียนดี
ใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) หรือครูที่ได้รับมอบหมำย 
             6.2 กำรเก็บรักษำเอกสำร/หลักฐำนที่เกี่ยวข้องหลังจำกกำรรวมโรงเรียนให้ด ำเนินกำร
ตำมระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 7. งำนนิเทศภำยในโรงเรียน 
               ให้โรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) และโรงเรียนเครือข่ำย ร่วมกันพิจำรณำแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร/ผู้รับผิดชอบกำรนิเทศภำยในและท ำกำรนิเทศภำยในอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง โดย
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) เป็นผู้ลงนำมแต่งตั้ง 
 8. งำนวิจัย 
               8.1  โรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) และโรงเรียนเครือข่ำย ส่งเสริมให้ครูท ำวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนำคุณภำพด้ำนกำรเรียนรู้ของนักเรียน และน ำผลกำรวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
               8.2  โรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) และโรงเรียนเครือข่ำย ร่วมกันศึกษำวิเครำะห์และ
จัดท ำวิจัยเพื่อกำรบริหำรและกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนในภำพรวมของโรงเรียน 
 9.  งำนแก้ปัญหำกำรเรียนรู้ 
               9.1  จัดท ำข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล เพ่ือคัดกรองแยกแยะกลุ่มและปรับพ้ืนฐำนควำมรู้
ของนักเรียนให้ใกล้เคียงกัน 
               9.2 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือป้องกัน แก้ไข ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียนให้มี
ศักยภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ และด ำเนินกำรจัดกิจกรรมที่สร้ำงสัมพันธ์ภำพที่ดีในกำรอยู่
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข เช่น กำรจัดกิจกรรมบำยศรีสู่ขวัญรับเพ่ือนใหม่ กิจกรรมค่ำยสร้ำงสรรค์ หรือ
กิจกรรมอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม 
 10. งำนสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
                 10.1  โรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) และโรงเรียนเครือข่ำย น ำสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมำใช้จัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ โดย
โรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) จัดเก็บ บ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมให้พร้อมใช้งำน โดยจัดท ำทะเบียน
ควบคุมไว้อย่ำงเป็นระบบ 
                 10.2  พัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรผลิต จัดหำและสื่อใช้สื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 11.  งำนห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ 
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                  11.1 จัดและพัฒนำห้องสมุดในโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) และน ำเอกสำร วำรสำร
หนังสือห้องสมุดในโรงเรียนเครือข่ำยมำจัดไว้ที่โรงเรียนใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) เพ่ือพัฒนำให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่เหมำะสมเพียงพอกับจ ำนวนนักเรียนที่เพิ่มข้ึน 
                  11.2 กำรดูแล เก็บรักษำ ซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภำพที่ดีให้ผู้บริหำรโรงเรียนดี
ใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) เป็นผู้รับผิดชอบ 
                  11.3 ส ำรวจและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนรวมทั้งน ำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นมำรวมกันจัดกำรเรียนรู้เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 
 12.  กำรเผยแพร่/ประชำสัมพันธ์ 
                  เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนโรงเรียนดีใกล้บ้ำน(แม่เหล็ก) ตลอดจนเปิด
รั้วโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) ด ำเนินกำรจัด Open House(เปิดบ้ำนเยี่ยมชม) เพ่ือเป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียนในสังกัดและหน่วยงำนอ่ืนที่สนใจเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและประชำสัมพันธ์ผลกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงภำคภูมิใจ 
                
การบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่ และสินทรัพย์อ่ืนๆ 
 กำรรวมโรงเรียนขนำดเล็ก  มีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงำนกำรเงิน พัสดุ ที่ดิน อำคำร
สถำนที่ และสินทรัพย์อื่นๆ  ดังนี้ 
 กรณีประกาศเลิกโรงเรียน 
 1. การบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่ และทรัพย์สินอื่นๆ 
  1.1 กำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
        1) โรงเรียนขนำดเล็กที่น ำนักเรียนไปเรียนรวมจัดท ำข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู 
บุคลำกร ที่ไปปฏิบัติงำนในโรงเรียนหลัก  และให้รำยงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐำนในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
        2) โรงเรียนขนำดเล็กที่น ำนักเรียนไปเรียนรวม ร่วมกับโรงเรียนหลักตรวจสอบ
และจัดท ำบัญชีทรัพย์สิน  งบประมำณ  สิทธิ  หนี้ และกำรผูกพันทั้งหมดตำมระเบียบของทำง
รำชกำรให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
        3) เงินอุดหนุนรำยหัวนักเรียนให้โอนเข้ำบัญชีโรงเรียนหลัก  โดยให้ปฏิบัติตำม
ระเบียบและแนวทำงกำรใช้งบเงินอุดหนุน  รวมทั้งแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนด 
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        4) เงินงบประมำณ  เงินนอกงบประมำณ  เงินรำยได้สถำนศึกษำ  สิทธิ  หนี้  
และกำรผูกพันให้โอนให้โรงเรียนหลัก 
        5) เงินงบประมำณจำกส่วนรำชกำรอ่ืน เช่น งบประมำณอำหำรเสริม (นม) 
โครงกำรอำหำรกลำงวันให้แจ้งส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณทรำบเพ่ือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
ระเบียบของส่วนรำชกำรนั้นต่อไป (องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) 
        6) เงินรำยได้แผ่นดินให้โรงเรียนเครือข่ำยด ำเนินกำรน ำส่งเป็นเงินรำยได้ของ
แผ่นดิน  ตำมระเบียบกำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำส่งเงินส่งคลังในหน้ำที่ของอ ำเภอและกิ่งอ ำเภอ 
พ.ศ. 2520 และระเบียบอื่นที่เก่ียวข้องโดยเร็ว 
  1.2 การบริหารการพัสดุ  ที่ดิน  อาคารสถานที่ และทรัพย์สินอื่นๆ 
        1) วัสดุ  ครุภัณฑ์  โอนให้โรงเรียนหลัก หรือจ ำหน่ำยตำมสภำพของวัสดุ  
ครุภัณฑ ์
        2) ที่ดิน  ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงของโรงเรียนยุบเลิกให้ส่งมอบให้กับโรงเรียน
หลัก เป็นผู้ดูแลและบริหำรจัดกำร   กรณีท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน  ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
   2.1 ที่ดินรำชพัสดุ 
        (1) หน่วยงำนในสังกัดเดียวกันขอใช้  เช่น  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ สถำนศึกษำในสังกัดกำรบริหำรศึกษำพิเศษ  ให้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กำร
ใช้กับกรมธนำรักษ์ หรือส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่  โดยปฏิบัติตำมข้อ 17 แห่งกฎกระทรวงว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บ ำรุงรักษำ ใช้และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 
2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นฐำน มอบอ ำนำจตำมค ำสั่งที่ 
63/2546 สั่ง  ณ  วันที่ 10 กรกฎำคม  2546 
         (2) หน่วยงำนอ่ืนขอใช้  ขอใช้เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำโดยไม่ต้อง
ส่งคืนที่ดินรำชพัสดุให้กับกรมธนำรักษ์ หรือส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่  
    - ขอใช้เนื้อที่ ไม่ เกิน 2 ไร่  ถือปฏิบัติตำมค ำสั่งมอบอ ำนำจ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ 499/2553  สั่ง ณ วันที่ 5 เมษำยน  พ.ศ. 2553  
โรงเรียนหลักเป็นผู้พิจำรณำ 
    - ขอ ใช้ เนื้ อที่ เกิ นกว่ ำ  2  ไร่   เป็ น อ ำน ำจของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
         (3) ขอใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ   

- กรณีส่งคืนที่ดินรำชพัสดุให้กับธนำรักษ์ หรือส ำนักงำนธนำรักษ์
พ้ืนที่  โดยปฏิบัติตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บ ำรุงรักษำ ใช้และ
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จัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มอบอ ำนำจตำมค ำสั่งที่ 63/2546  สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎำคม  2546 

- กรณีไม่ส่งคืนที่ดินรำชพัสดุให้กับกรมธนำรักษ์ หรือส ำนักงำนธ
นำรักษ์พ้ืนที่  เป็นอ ำนำจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   2.2 ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ  กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของกรมป่ำไม้  ตำม
พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507  เมื่อมิได้ใช้ประโยชน์ ส่งคืนให้กับกรมป่ำไม้ 
   2.3 ที่ดินสำธำรณประโยชน์  กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของกระทรวงมหำดไทย  
เมื่อมิได้ใช้ประโยชน์ส่งคืนให้กับกระทรวงมหำดไทย 
   2.4 ที่ดินธรณีสงฆ์  (มิใช่วัดร้ำง)  กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของวัด  เมื่อมิได้ใช้
ประโยชน์ส่งคืนวัดนั้นๆ 
   2.5 ที่ดินวัดร้ำง  กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ
แห่งชำติ  เมื่อมิได้ใช้ประโยชน์ส่งคืนให้กับส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 
      3) อาคารสถานที่ 

     3.1 หน่วยงำนในสังกัดเดียวกันขอใช้อำคำรรำชพัสดุ  เช่น ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษให้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์กำรใช้กับกรมธนำรักษ์ หรือส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่  โดยปฏิบัติตำมข้อ 17 แห่ง
กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล  บ ำรุงรักษำ  ใช้และจัดหำประโยชน์
เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน  มอบอ ำนำจตำมค ำสั่งที่ 63/2546 สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎำคม  2546 
            3.2 หน่วยงำนอื่นขอใช้อำคำรรำชพัสดุ 
         - กรณีส่งคืนอำคำรรำชพัสดุให้กับกรมธนำรักษ์ หรือส ำนักงำนธนำ
รักษ์พ้ืนที่ โดยปฏิบัติตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บ ำรุงรักษำ ใช้ 
และจัดหำประโยขน์เกี่ยวกับท่ีรำชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมอบอ ำนำจตำมค ำสั่งที่ 63/2546  สั่ง  ณ  วันที่ 10 กรกฎำคม  2546 
         - กรณีไม่ส่งคืนอำคำรรำชพัสดุให้กับกรมธนำรักษ์ หรือส ำนักงำนธนำ
รกัษ์พ้ืนที่  เป็นอ ำนำจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
      4) ทรัพย์สินอ่ืน  ด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร
พัสดุ พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  โดยโอนให้โรงเรียนหลัก 
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      5) เอกสารส าคัญทั้ง 4 งาน  (ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร  ด้ำนกำรบริหำร
งบประมำณ  ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป)  ของโรงเรียนเครือข่ำย  ให้
โอนให้โรงเรียนหลัก 
  ทั้งนี้ เมื่อมีกำรรวมหรือเลิกโรงเรียน ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรให้
โรงเรียนหลัก และโรงเรียนเรียนมำรวม  ตรวจสอบทรัพย์สินและช ำระบัญชี  ตลอดจนโอนหรือ
จ ำหน่ำยให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
  1.3 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
   ให้โรงเรียนหลัก ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมอย่ำงเคร่งครัด 
 2. การก าหนดบทบาทหน้าที่ของโรงเรียน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้ 
  2.1 ระดับโรงเรียน 
   ในระยะเริ่มแรกที่มีกำรประกำศรวมโรงเรียน ให้โรงเรียนที่มำรวมน ำวัสดุ  
ครุภัณฑ์มำใช้ประโยชน์ร่วมกันที่โรงเรียนหลัก  และด ำเนินกำร ดังนี้ 
   (1) กำรเตรียมกำร  ให้ โรงเรียนมำรวม กับโรงเรียนหลัก  ท ำบัญชี
ทรัพย์สิน อำคำรสถำนที่ และสิ่งปลูกสร้ำงทั้งหมด  ทั้งมีมูลค่ำทำงบัญชีหรือไม่มีมูลค่ำทำงบัญชี  ที่
ยังคงสภำพกำรใช้งำนอยู่ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
   กรณีทรัพย์สินที่ช ำรุด  เสื่อมสภำพไม่สำมำรถใช้งำนได้ให้โรงเรียนมำรวม
ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยให้เสร็จสิ้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนหลัก 
   (2) กำรส่งมอบ  ให้ส่งมอบบัญชีทรัพย์สินให้โรงเรียนหลักโดยเร็ว  นับแต่
วันที่มีประกำศเลิกโรงเรียนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรับส่งงำนในหน้ำที่รำชกำร 
พ.ศ. 2524  ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ
ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ 108/2547  สั่ง  ณ  วันที่ 9 มกรำคม  2547  
เรื่อง  มอบอ ำนำจกำรมอบโอนพัสดุ 
   (3) กำรด ำเนินกำรหลังกำรส่งมอบ 
         3.1 ให้โรงเรียนหลัก ที่ได้รับโอนทรัพย์สิน  ตรวจนับและจัดท ำ
ทะเบียนพัสดุเพื่อจัดหมวดหมู่  พร้อมทั้งเอกสำรหมำยเลขครุภัณฑ์ 
         3.2 กรณีที่เป็นเงินงบประมำณและเงินอ่ืนๆ  ให้โรงเรียนหลัก  น ำ
ฝำกธนำคำรและลงบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
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  2.2 ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   (1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรเงิน  พัสดุในกำรรวม
โรงเรียน 
   (2) สนับสนุน  ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ ก ำกับ  ติดตำมโรงเรียนหลักและ
โรงเรียนมำรวม 
   (3) ด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  2.3 ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   สนับสนุน  ก ำกับ  ติดตำมกำรด ำเนินงำน  และรำยงำนส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 กรณีเรียนรวม 
 โรงเรียนขนำดเล็กที่น ำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก  ที่ยังไม่ได้ประกำศเลิก
สถำนศึกษำ  ให้ด ำเนินกำร  ดังนี้ 
 1. จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณร่วมกัน 
 2. กำรบริหำรงบประมำณให้แต่ละโรงเรียนด ำเนินกำรเป็นไปตำมระเบียบกฎหมำยที่ก ำหนด 
 3. ให้น ำรำยกำรวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ  ที่ได้จำกกำรด ำเนินกำรตำม
ข้อ 2  มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้ร่วมกัน 
 4 . ให้ โร ง เรี ย น ม ำรวมด ำ เนิ น ก ำร เพ่ื อป ระกำศ เลิ ก ส ถำน ศึ กษ ำต ำม ระ เบี ยบ
กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดตั้ง  รวม  หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พ.ศ. 2550 
 
 การบริหารจัดการการเดินทางไปเรียนรวม 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเดินทำง
มำเรียน  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข กำรจัดตั้งและจัดสรรงบประมำณค่ำพำหนะ หรือค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
โดยก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในแต่ละระดับ  ดังนี้ 
 1. กำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของโรงเรียน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  ดังนี้ 
  1.1 ระดับโรงเรียน  โรงเรียนหลักด ำเนินกำร  ดังนี้ 
  1) จัดท ำข้อมูลพื้นฐำนนักเรียนโรงเรียนขนำดเล็กที่มำเรียนรวม  ประกอบด้วย 
   (1) ชื่อ – สกุลนักเรียน  จ ำแนกเป็นรำยชั้น  โดยมีเลขประจ ำตัว 13 หลัก  
และเอกสำรอื่นที่แสดงตัวตนของนักเรียนโดยผู้บริหำรโรงเรียนหลัก  เป็นผู้รับรอง 
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   (2) โรงเรียนหลัก  ต้องน ำพ้ืนที่เขตบริกำรของโรงเรียนขนำดเล็กที่น ำ
นักเรียนมำเรียนรวมเป็นพ้ืนที่บริกำร 
   (3) ระยะทำงและสภำพกำรคมนำคมจำกโรงเรียนขนำดเล็กที่น ำนักเรียน
มำเรียนรวมไปโรงเรียนหลัก 
   (4) วิธีกำรเดินทำงของนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
   (5) รำยชื่อประชำกรวัยเรียนที่จะเข้ำเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำรของโรงเรียน
ขนำดเล็กที่น ำนักเรียนมำเรียนรวมในแต่ละปีกำรศึกษำ 
  2) สนับสนุนงบประมำณค่ำพำหนะนักเรียนส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนหลัก  
ดังนี้ 
   (1) นักเรียนของโรงเรียนขนำดเล็กท่ีมำเรียนที่โรงเรียนหลัก 
   (2) นักเรียนที่เข้ำใหม่ในปีกำรศึกษำต่อไปที่มีอำยุเข้ำเกณฑ์ระดับปฐมวัย
และเข้ำเกณฑ์กำรศึกษำบังคับ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตบริกำรของโรงเรียนขนำดเล็ก  ให้
ได้รับค่ำพำหนะจนจบกำรศึกษำขั้นสูงสุด 
  3) รำยงำนผลกำรใช้งบประมำณค่ำพำหนะนักเรียนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ทรำบ 
  1.2 ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  1) ก ำหนดพื้นที่บริกำรโรงเรียนหลัก 
  2) ตรวจสอบ/วิเครำะห์  ข้อมูลที่โรงเรียนหลักเสนอขอสนับสนุนงบประมำณ 
  3) เสนอส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ 
  4) แจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ให้โรงเรียนทรำบ 
  5) นิเทศ  ติดตำม  ก ำกับกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยและรำยงำนผลให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทรำบ 
  1.3 ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  1) ตรวจสอบ/วิเครำะห์  ข้อมูลที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเสนอของบประมำณ 
  2) จัดสรรงบประมำณให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  3) นิเทศ  ติดตำม  ก ำกับกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย 
 2. หลักเกณฑ์เงื่อนไขกำรจัดสรรงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรค่ำเดินทำงของนักเรียน
ไปเรียนโรงเรียนหลัก  มีดังนี้ 
  2.1 กรณีจัดสรรพ้ืนที่ปกต ิ
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  1) จัดสรรให้ตำมระยะทำงจำกโรงเรียนเครือข่ำยถึงโรงเรียนหลัก  กรณีกำร
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  ให้โรงเรียนหลักด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ค่ำพำหนะนักเรียน  ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และระเบียบกำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลังในหน้ำที่ของอ ำเภอและกิ่งอ ำเภอ พ.ศ. 
2520 และระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง 
  2.2 กรณีจัดสรรพ้ืนที่พิเศษ 
  1) จัดสรรให้ตำมระยะทำงจำกโรงเรียนมำเรียนรวมถึงโรงเรียนหลัก  กรณีกำร
คมนำคมในพื้นที่พิเศษ  ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง  ดังนี้ 
   (1) เท่ำท่ีจ่ำยจริงแต่ไม่เกินตำมข้อตกลงกับกระทรวงกำรคลัง 
   (2) จ้ำงเหมำพำหนะรับส่งนักเรียน  เช่น  กรณีเช่ำเหมำเรือเป็นล ำ  เช่ำ
เหมำรถยนต์  เป็นต้น 
  2) กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ 
   ให้โรงเรียนหลัก  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณค่ำพำหนะนักเรียน  ตำม
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบกำรเก็บ
รักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลังในหน้ำที่ของอ ำเภอและกิ่งอ ำเภอ พ.ศ. 2520  และระเบียบอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
  2.3 กรณีไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมข้อ 2.1 และข้อ 2.2 
  1) จัดสรรค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้โรงเรียนหลักที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมข้อ 2.1 
และ ข้อ 2.2 ให้โรงเรียนหลักด ำเนินกำร  ดังนี้ 
   (1) แต่งตั้งคณะกรรมกำร  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน  ซึ่งประกอบด้วย ผู้
บริกำรสถำนศึกษำ  ครู และตัวแทนผู้ปกครอง เพื่อตรวจสอบข้อมูลจ ำนวนนักเรียน และค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำง  เพื่อก ำหนดวงเงินที่จ้ำงเหมำบริกำรที่เหมำะสมตำมสภำพของแต่ละพ้ืนที่ 
   (2) เสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำรต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  2) กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ  ให้โรงเรียนหลักด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ค่ำพำหนะนักเรียน  ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535  และที่แก้ไข
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เพ่ิมเติม  และระเบียบกำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลังในหน้ำที่ของอ ำเภอและกิ่งอ ำเภอ พ.ศ. 
2520  และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  2.4 กรณีจัดสรรยำนพำหนะให้โรงเรียนหลัก  กำรจัดสรรยำนพำหนะ  เช่น  
รถยนต์  เรือ  ให้โรงเรียนหลักเพ่ือใช้รับส่งนักเรียน  โดยจัดสรรค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง และค่ำบ ำรุงรักษำ
ยำนพำหนะให้กับโรงเรียนหลักท่ีได้รับกำรจัดสรรยำนพำหนะหรือได้รับบริจำค 
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