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โรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งสวนหนึ่งเปนผล

มาจากอัตราการเกิดของประชากรลดตํ่าลง สงผลตอคุณภาพนักเรียน
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อยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน

 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง

ดวยเหตุนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีแนวทาง

การดําเนินงาน “โรงเรียนดีใกลบาน” โดยคัดเลือกโรงเรียนแมเหล็ก

มาจับคู (Map) พัฒนารวมกับโรงเรียนขนาดเล็กอื่น ๆ ท่ีอยูใกลเคียงกัน 

(โรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา) 
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เหตุผลและความเปนมา
 ที่ผานมาระบบการศึกษาไทยประสบปญหาดานคุณภาพอยางมาก แมวา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีพันธกิจท่ีมุงสงเสริมและสนับสนุน
ใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรบัการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคณุภาพ สงเสริมใหผูเรียน
มีคุณธรรมจริยธรรม มคีุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ และพฒันาระบบบรหิารจดัการทีเ่นนการมีสวนรวม เพือ่เสรมิสราง
ความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา (สํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, ๒๕๕๙) เพือ่รองรบันโยบายการปฏริปูการศกึษา
ในทศวรรษที่สอง และมาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรของคณะกรรมการ
กําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ก็ตาม “โรงเรียน” ใน
ฐานะสถาบันหลักในการจัดการศึกษายังคงถูกกลาวหาวาเปนตนเหตุของการดอย
ประสิทธิภาพ สวนครูยังขาดความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสาเหตุ
สําคัญประการหน่ึงของปญหาในระบบการศึกษา (Lathapipat, 2014) มาจาก
การดอยประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา และนํามาสูการทําให
โรงเรยีนและครไูมสามารถยกระดบัการเรยีนการสอนใหดขีึน้ได โดยภาพท่ีชดัเจนท่ีสดุ
ของการจัดสรรทรัพยากรอยางไรประสิทธิภาพเกิดขึ้นใน “โรงเรียนขนาดเล็ก” 
ซึ่งจากผลการศึกษาของ Lathapipat (2014) ชี้ชัดวา โรงเรียนขนาดเล็กมีตนทุน
ตอหวัในการจดัการเรยีนการสอนทีส่งูกวาโรงเรยีนขนาดใหญ มากไปกวานัน้นกัเรยีน
ที่ศึกษาอยูในโรงเรียนขนาดเล็กยังมีแนวโนมที่จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ตํ่ากวา
นักเรียนที่ศึกษาอยูในโรงเรียนขนาดใหญอีกดวย

บทที่บทท่ี  ๑๑
บทนําบทนํา
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 สิง่สาํคัญประการหนึง่ คอื การมโีรงเรยีนขนาดเลก็จาํนวนมาก และมีแนวโนม
สูงขึ้นทุกป เนื่องจากประชากรวัยเรียนมีจํานวนลดลง และความนิยมของผูปกครอง
ที่ตองการสงบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงและโรงเรียนเอกชน ปจจุบัน
โรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนมากถึง ๑๕,๗๐๕ โรงเรียน คิดเปนรอยละ ๕๑.๑๓ 
ของจํานวนโรงเรียนทั้งหมด (ขอมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) การมีโรงเรียนขนาดเล็ก
จํานวนมากดังกลาว ทําใหการจัดการศึกษาไมสามารถสะทอนคุณภาพและ
ประสทิธภิาพไดเพยีงพอ กลาวคอื เกดิการใชทรพัยากรไมคุมคา มขีอจาํกัดดานบุคลากร 
ครูไมครบชั้น และขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา สงผลใหคุณภาพการศึกษา
ลดลงอยางตอเนื่อง 

สภาพปจจุบันของโรงเรียนขนาดเล็ก
 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานกําหนดใหโรงเรียนท่ีมนีกัเรียน
นอยกวา ๑๒๐ คน มีสถานะเปน “โรงเรียนขนาดเล็ก” จากสถิติพบวา โรงเรียน
ขนาดเล็กมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ซึ่งสวนหน่ึงเปนผลมาจากอัตราการเกิด
ของประชากรที่ลดตํ่าลง ดังตารางท่ี ๑ แสดงจํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก ปการศึกษา 
๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ ดังนี้

ตารางที่ ๑ จํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก ปการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙

 ปการศึกษา จํานวนโรงเรียนทั้งหมด จํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก คิดเปนรอยละ

 ๒๕๕๔ ๓๑,๒๕๕ ๑๔,๖๓๘ ๔๖.๘๓
 ๒๕๕๕ ๓๑,๑๑๖ ๑๔,๘๑๖ ๔๗.๖๒
 ๒๕๕๖ ๓๑,๐๒๑ ๑๕,๓๘๖ ๔๙.๖๐
 ๒๕๕๗ ๓๐,๙๒๒ ๑๕,๕๐๖ ๕๐.๑๕
 ๒๕๕๘ ๓๐,๘๑๖ ๑๕,๕๗๗ ๕๐.๕๕
 ๒๕๕๙ ๓๐,๗๑๗ ๑๕,๗๐๕ ๕๑.๑๓
ที่มา : กลุมสารสนเทศ สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ๒๕๕๙

 เมื่อจําแนกกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก ดังตารางท่ี ๒ แสดงจํานวนโรงเรียน
ขนาดเล็ก ปการศึกษา ๒๕๕๙ จําแนกตามจํานวนนักเรียน ดังนี้
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ตารางที่ ๒ จํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก ปการศึกษา ๒๕๕๙  จําแนกตามจํานวน
 นักเรียน

 จํานวนนักเรียน จํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก คิดเปนรอยละ

 ตํ่ากวา ๒๐ คน ๑,๑๐๘ ๓.๖๑
 ๒๑ - ๔๐ คน ๒,๕๑๖ ๘.๑๙
 ๔๑ - ๖๐ คน ๓,๕๑๙ ๑๑.๔๖
 ๖๑ - ๘๐ คน ๓,๔๔๘ ๑๑.๒๓
 ๘๑ - ๑๐๐ คน ๒,๗๖๕ ๙.๐๐
 ๑๐๑ - ๑๒๐ คน ๒,๓๔๙ ๗.๖๕
 รวม ๑๕,๗๐๕ ๕๑.๑๓
ที่มา : กลุมสารสนเทศ สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ๒๕๕๙

 สําหรับดานขอมูลจํานวนโรงเรียน นักเรียน ครู และหองเรียน ปการศึกษา 
๒๕๕๙ ทั้งหมดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และจํานวน
โรงเรียน นักเรียน ครู และหองเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก ดังตารางท่ี ๓ แสดงจํานวน
โรงเรียน นักเรียน ครู หองเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้

ตารางที่ ๓ จํานวนโรงเรียน นักเรียน ครู หองเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๙

 รายการ โรงเรียนทุกประเภท โรงเรียนขนาดเล็ก รอยละ

 โรงเรียน ๓๐,๗๑๗ ๑๕,๗๐๕ ๕๑.๑๓
 นักเรียน ๖,๘๕๖,๒๗๒ ๑,๐๑๒,๑๖๗ ๑๔.๗๖
 ครู ๓๙๓,๔๘๕ ๘๓,๗๙๘ ๒๑.๓๐
 หองเรียน ๓๔๒,๗๑๗ ๑๒๑,๒๘๐ ๓๕.๓๙
ที่มา : กลุมสารสนเทศ สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ๒๕๕๙

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้
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 สภาพแวดลอมภายนอก 
 ๑. ดานผูรับบริการ พบวา การเขาสูประชาคมอาเซียนสงผลใหเกิด
การเคล่ือนยายของประชากรวัยเรียนจากประเทศเพ่ือนบานสูโรงเรียนบริเวณชายขอบ
หรือโรงเรียนที่ใชแรงงานจากตางชาติ ทําใหประชากรวัยเรียนท่ีเปนสัญชาติไทย
มีแนวโนมลดลงทุกป ประกอบกับผูปกครองนิยมสงบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียน
ที่มีชื่อเสียงหรือโรงเรียนเอกชน สงผลใหโรงเรียนในชุมชนมีแนวโนมเปนโรงเรียน
ขนาดเล็กเพิ่มขึ้น
 ๒. ดานการเมืองและนโยบาย พบวา นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กมีความตอเนื่อง กําหนดใหมีการควบรวมโรงเรียน มีแผนยุทธศาสตร
การบริหารจัดการท่ียึดหลักการมีสวนรวมและการกระจายอํานาจ สงเสริมและ
สนับสนุนใหนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
โรงเรียน สงผลใหโรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญไดพัฒนาอยางตอเนื่อง
 ๓. ดานงบประมาณ พบวา รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวตามจํานวน
นักเรียนใหโรงเรียนขนาดเล็กสามารถวางแผนการใชงบประมาณได แตไมเพียงพอ
ตอการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพ
 ๔. ดานเทคโนโลย ี พบวา โรงเรียนสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการไดภายใตขอจํากัดดานกําลังคนและ
งบประมาณ
 ๕. ดานสังคม วัฒนธรรม และประชากร พบวา ชุมชนมีสวนรวมและ

สนับสนุนการจัดการศึกษา ในดานภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน และแหลงเรียนรู 
สงผลใหโรงเรียนขนาดเล็กสามารถระดมทรัพยากรและใชแหลงเรียนรูสนับสนุน
การจัดการศึกษาที่สอดคลองกับทองถิ่นได
 สภาพแวดลอมภายใน 
 ๑. ดานโครงสรางของโรงเรียน พบวา โรงเรียนเปนนิติบุคคล ไดรับ
การกระจายอํานาจที่บริหารจัดการแบบมีสวนรวม มีอํานาจในการตัดสินใจ
ในการบริหารจัดการและสามารถกําหนดแผนการบริหารจัดการโรงเรียนได
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 ๒. ดานผลผลิตและการบริการ พบวา โรงเรียนขนาดเล็กสามารถใหโอกาส
แกประชากรวัยเรียนไดมีโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึง เนื่องจาก
โรงเรียนตั้งอยูในทุกชุมชนของประเทศไทย ทุกพื้นที่ทุกสภาพภูมิศาสตร แตภาพรวม
คณุภาพผูเรยีนดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่๖ ชัน้มธัยมศึกษาปที ่๓ 
และช้ันมธัยมศึกษาปที ่๖ จากการประเมินของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
ภาพรวมทุกกลุมสาระต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและระดับประเทศ
 ๓. ดานบุคลากร พบวา ผูบริหารและครูโรงเรียนขนาดเล็กสามารถดูแล
นักเรียนไดอยางทั่วถึง เนื่องจากมีนักเรียนจํานวนนอย 
 ๔. ดานงบประมาณ พบวา โรงเรียนขนาดเล็กมีงบประมาณไมเพียงพอ
ตอการพฒันาคุณภาพ 
 ๕. ดานวัสดุอุปกรณ พบวา โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญมีวัสดุอุปกรณ
ไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ๖. ดานการบริหารจัดการ พบวา โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญไมสามารถ
บริหารจัดการตามขอบขายงาน ๔ งาน คือ งานวิชาการ งานบริหารงานบุคคล 
งานงบประมาณ และงานบริหารท่ัวไปไดตามท่ีกําหนด แตการมีสวนรวมของชุมชน
ในการจัดการศึกษาตามศักยภาพทําใหเกิดนวัตกรรมการบริหารจัดการหลากหลาย
รูปแบบ 

สภาพปญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก
 สภาพปญหาของโรงเรียนขนาดเล็กทีผ่านมาจากขอสรุปความคิดเหน็และ
ขอเสนอแนะสมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรปูประเทศตอรายงานของคณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็ก ในการประชุมสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ คร้ังท่ี ๒๓/๒๕๕๙ เมื่อ
วันจันทรที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ไดสรุปสาระสําคัญในประเด็นปญหาโรงเรียน
ขนาดเล็กสวนใหญประสบปญหาสําคัญอยางนอย ๓ ประการ ซึ่งสงผลใหโรงเรียน
ขนาดเล็กไมสามารถจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเทียบเทากับโรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดใหญได ประกอบดวย 
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 ๑) โรงเรียนแตละแหงไดรับงบประมาณคาใชจายในการจัดการศึกษา
จากรฐับาลคดิเปนรายหวันกัเรยีน ซึง่การจดัสรรงบประมาณดงักลาวสงผลใหโรงเรยีน
ขนาดเล็กทีม่จีาํนวนนกัเรยีนนอยอยูในสถานะทีเ่สยีเปรยีบ กลาวคอื ไดรบังบประมาณ
นอยกวาโรงเรียนขนาดใหญที่มีจํานวนนักเรียนมากกวา สงผลใหโรงเรียนขนาดเล็ก
มีทรัพยากรไมเพียงพอ ขาดทั้งอุปกรณ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทําใหประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนลดลง 
 ๒) ปญหาการขาดแคลนครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและจํานวนครู
ไมครบชั้น เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสัดสวนครู 
๑ คนตอนักเรียน ๒๐ คน ซึ่งสัดสวนดังกลาวทําใหโรงเรียนขนาดเล็กประสบปญหา
ครูไมครบชั้นเรยีน และครูไมครบทุกสาขารายวิชา
 ๓) โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญอยูในชุมชนขนาดเล็ก ประชากรมีฐานะ
ยากจน ทําใหไมมีศักยภาพในการระดมทรัพยากรเพื่อนํามาชวยสนับสนุน
การจัดการศึกษาใหกับโรงเรียน (สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, ๒๕๕๙)
 ทั้งน้ี โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญประสบปญหาคลายคลึงกันใน ๔ ดาน 
คือ ปญหาดานการบริหารจัดการ ปญหาดานการจัดการเรียนการสอน ปญหา
ดานความพรอมเกี่ยวกับปจจัยสนับสนุน และปญหาดานการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา ซึ่งในแตละดานมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
 ๑. ปญหาดานการบริหารจัดการ
  ในอดีตสภาพบริบทของการคมนาคมไมสะดวกมากนัก รัฐบาลจึง
จําเปนตองจัดตั้งโรงเรียนใหครอบคลุมทุกพื้นที่ของประชากรที่อาศัยอยู แตปจจุบัน
ความจาํเปนดงักลาวไดลดลงเนือ่งจากการคมนาคมสะดวกข้ึน ประกอบกับประชากร
ในวัยเรียนมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง สงผลใหขนาดของโรงเรียนเปนขนาดเล็ก
เพ่ิมมากข้ึน อัตราสวนครูตอนักเรียน และนักเรียนตอหองเรียนต่ํากวามาตรฐาน 
และคาใชจายตอนักเรียน ๑ คนสูงกวาโรงเรียนขนาดใหญกวา นอกจากนี้โรงเรียน
ขนาดเล็กจํานวนหนึ่งอยูในพ้ืนที่ที่มีลักษณะพิเศษ อยูในพื้นที่หางไกลความเจริญ 
อยูบนภูเขาสูงหรือบนเกาะ ทําใหนักเรียนมีปญหาในการเดินทาง ผูบริหารโรงเรียน

ขนาดเล็กสวนใหญมขีอจํากัดในการบริหารจัดการโรงเรียน และปญหาอีกประการหนึง่
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คือ การอพยพเคล่ือนยายของประชากรวัยเรียนท่ียายติดตามผูปกครองไปรับจาง
ทํางานตางถิ่น ทําใหเกิดปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของโรงเรียนเปนอยางยิ่ง
 ๒. ปญหาดานการจัดการเรียนการสอน
  ในดานการจัดการเรียนการสอน พบวา ครูไมครบช้ัน ครูสอนไมตรงเอก 
โรงเรียนขนาดเล็กตองดําเนินงานตามภาระงานทั้ง ๔ ดาน คือ ดานวิชาการ 
ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารทั่วไป เชนเดียวกับโรงเรียน
ทั่วไป มีการประชุม อบรม สัมมนา และภาระงานที่ตองประสานกับชุมชน ทําให
ครูสอนไมเต็มเวลาและไมเต็มความสามารถ ขอจํากัดดานงบประมาณ การจัดหา
สื่อการเรียนการสอนและแหลงเรียนรูมีจํานวนจํากัด ปญหาดานขวัญกําลังใจของ
บุคลากรซึ่งใชเกณฑการพิจารณาความดีความชอบ เชนเดียวกับโรงเรียนทั่วไป 
ทําใหครูโรงเรียนขนาดเล็กมีความตองการยายไปโรงเรียนขนาดใหญกวา ซึ่งสงผล
ตอคุณภาพการจัดการศึกษา
 ๓. ปญหาดานความพรอมเก่ียวกับปจจัยสนับสนุน
  ในการจัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียน ที่ผานมาใชเกณฑการจัดสรร
หลาย ๆ  เกณฑ ซึ่งขนาดโรงเรียนก็เปนเกณฑหนึ่งในการจัดสรร เนื่องจากมีการคํานึงถึง
ประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ ทาํใหโรงเรียนขนาดเล็กไดรบัจัดสรรบคุลากร 
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เปนจํานวนนอย สภาพอาคารเกา 
ชํารุดทรุดโทรม เนื่องจากกอสรางมาเปนเวลานาน คอมพิวเตอร โทรศัพทยังมี
ไมเพียงพอ โรงเรียนไมสามารถระดมทรัพยากรจากผูปกครอง ชุมชนไดมากนัก 
เนื่องจากผูปกครองและชุมชนมีความยากจน ทําใหไมมีศักยภาพในการระดม
ทรัพยากรเพื่อนํามาชวยสนับสนุนการจัดการศึกษาใหกับโรงเรียน
 ๔. ปญหาดานการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
  ที่ผานมาแมจะมีตัวแทนของชุมชนและองคกรตาง ๆ  เขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานก็ตาม แตบทบาท
ของคณะกรรมการดังกลาวยังมีไมมากนัก และหากกลาวถึงการประสานงานกับ
หนวยงาน องคกรอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชนดวยแลว เกือบจะกลาวไดวามีนอยมาก 

หรือไมมีเลย ในบางพื้นที่ ชุมชน ผูปกครองมีฐานะยากจนไมสามารถสงเสริม 
สนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนและการเรียนของบุตรหลานไดเทาที่ควร
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  จากขอมูลทางการศึกษา สภาพแวดลอมภายนอก สภาพแวดลอม
ภายใน และสภาพปญหาของโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง ๔ ดาน ดังกลาวขางตน 
เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอสภาพปญหาของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ดงันัน้การบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเลก็ทีม่จีาํนวนนกัเรยีนตํา่กวา ๒๐ คน สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีแนวทางดําเนินการท่ีสําคัญคือ “โรงเรียนดี
ใกลบาน” โดยคัดเลือกโรงเรียนแมเหล็กมาจับคู (Map) พัฒนารวมกับโรงเรียน
ขนาดเล็กอื่น ๆ ที่อยูใกลเคียงกัน (โรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา) แลวนํา
นักเรียนไปเรียนในโรงเรียนแมเหล็กที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ไดคัดเลือกไวกวา ๓๐๐ โรงเรียน จะเปนโรงเรียนที่จะตองไดรับการพัฒนาท้ังดาน
กายภาพและดานวชิาการใหมศีกัยภาพรองรบันกัเรยีนและครทูีม่ารวม และสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดงบประมาณสนับสนุนเพื่อปรับปรุงโรงเรียน
ขนาดเล็กกลุมแรก (งบกระตุนเศรษฐกิจ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งไดรับจํานวน 
๓,๘๐๐ ลานบาท) จํานวน ๔๒๑ โรงเรียน ใหมีศักยภาพและสามารถยายเด็ก
มาเรียนในโรงเรียนแมเหล็กไดทันเปดภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ สวน
โรงเรียนท่ีเหลือ จํานวน ๔๐๖ โรงเรียน จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จทันภายใน
ปการศึกษา ๒๕๖๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดจัดทําคูมือ
การดําเนินงานโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) เพื่อใหสามารถบริหารจัดการโรงเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป (ขาวสํานักงานรัฐมนตรี ๓๗๗/๒๕๕๙)

การดําเนินงานที่ผานมา
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดดําเนินการดวยวิธี
หลากหลายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก สงผลใหโรงเรียนจํานวนหน่ึงสามารถเปนตนแบบในการบริหารจัดการ
ดวยตนเอง และบริหารจัดการแบบมีสวนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ภาคสวนอ่ืน 
 การดําเนินงานที่ผานมา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ไดใหความสําคัญทั้งดานการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหาร
ทั่วไป รวมทั้งการบริหารงานบุคคล ดังนี้
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 ๑. มกีระบวนการยกระดับคณุภาพการศกึษาโรงเรียนขนาดเลก็อยางตอเนือ่ง 
เชน การจัดรถโมบายคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ การหมุนเวียนครูเขาสอน การพัฒนาครู
ดานภาษาอังกฤษ ดาน ICT รูปแบบ e - Learning สรางเครือขายเพ่ือใหเกิด
การพัฒนาและการแลกเปล่ียนเรียนรู โดยชวยเหลือแบงปนในเร่ืองทรัพยากร 
อาคารสถานที่ สื่อ วัสดุและอุปกรณ การแลกเปลี่ยนความรูในเรื่องนวัตกรรม
การพัฒนาการเรียนการสอนที่ไดทดลองแลวเห็นวาเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
หรือการแลกเปล่ียนเรียนรูจากท่ัวโลกโดยการใชอินเทอรเน็ต การพัฒนาใชสื่อ
เทคโนโลยี สงเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLIT) เพ่ือใหนักเรียน
ไดเรียนแตละชั้นในทุกกลุมสาระอยางมีคุณภาพ การจัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการเรียนรู ประกอบดวย วัสดุ อุปกรณ วิธีการ งบประมาณ ตลอดจนรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบท เชน เรียนรวมทั้งโรงเรียน เรียนรวม
เปนชวงชั้น เรียนรวมบางวิชา เรียนคละชั้นเรียนแบบบูรณาการ เปนตน
 ๒. จัดทําแผนการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก กําหนดยุทธศาสตรและ
วิธีการดําเนินการที่หลากหลายเพื่อใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา
สามารถนําสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
 ๓. การรวมและเลิกโรงเรียน โดยกําหนดรูปแบบการรวมโรงเรียน
แบบรวมบางชั้น รวมชวงชั้น และรวมทั้งโรงเรียน จนถึงปจจุบันสามารถดําเนินการ
รวมโรงเรียนไดมากกวา ๓,๐๐๐ โรงเรียน
 ๔. การประชาสัมพันธเชิงรุกและจัดกิจกรรม เพื่อสรางแรงจูงใจ
ใหผูปกครองตองการสงบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนท่ีมีความพรอมมากกวา และ
ทําความเขาใจกับชุมชนดวยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อใหรับรูและเขาใจเหตุผล
ในการรวมและเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก อันจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของบุตรหลาน และความคุมคาในการใชงบประมาณและทรัพยากร 
 ๕. สงเสรมิการจดัการศกึษารปูแบบพเิศษเฉพาะพืน้ทีท่ีไ่มสามารถยบุรวม
โรงเรียนได
 ๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เชน จัดทําแผนยุทธศาสตรเรงพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมสามารถยุบได กําหนดยุทธศาสตรการปรับปรุง
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คุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กภายใตนโยบายการพัฒนาการศึกษา โดยจัดตั้ง
โรงเรียนดีศรีตําบล โรงเรียนดีประจําตําบล และโรงเรียนประชารัฐ ตลอดจน
โครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสูศูนยการเรียนรูตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
เพ่ือสรางความเขมแข็งของโรงเรียนขนาดเล็ก สรางวิธีการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ เชน 
เสอเพลอโมเดล เครือขายแกงจันทรโมเดล สามเกลอโมเดล ไตรภาคี ศูนยเรียน
รวมโรงเรียนบานยางนอย ศูนยปญจวิทยาคาร CPACC ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ใจประสานโมเดล เครือขายเรียนรวม “ภูหลวงพัฒนา” การบริหารจัดการแบบ
ศูนยโรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็กหุนสวนที่ดีของทองถิ่นชุมชน เปนตน
 ๗. ประสาน สงเสริมสรางเครือขายจากทุกภาคสวน ในการถายโอน
โรงเรียนขนาดเล็กใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือชุมชนใหเขามารับผิดชอบ
ในการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยชวยเหลือแบงปนในเรื่องทรัพยากร อาคาร
สถานที่ สื่อการเรียนรู และวัสดุอุปกรณ
 ๘. เพ่ิมงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัวใหกับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
ระดับประถมศึกษาที่มีนักเรียน ๑๒๐ คนลงมา และโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มี
นักเรียน ๓๐๐ คนลงมา 
 ๙. จัดทําโครงการวิจัยเพ่ือกําหนดอนาคตโรงเรียนขนาดเล็กของ
ประเทศไทย ภายใตหลักการสําคัญ ๓ ประการ คือ 
  ๑) คุณภาพของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
  ๒) สิทธิและโอกาสในการไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานของประชาชน
คนไทยทุกคนตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด และ 
  ๓) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยมีการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับโรงเรียน จํานวน ๑๖ หัวขอ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักวา การมีโรงเรียน
ขนาดเล็กจํานวนมาก และมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนทุกปยอมสงผลตอคุณภาพนักเรียน 
ผลประเมินมาตรฐานโรงเรียน และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการบริหารอัตรากําลังครู และคาใชจายเก่ียวกับบุคลากร จึงไดกําหนด
มาตรการรวมและเลิกโรงเรียนขนาดเล็กอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
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บทที่ บทที่ ๒๒
นโยบายการดําเนินงานนโยบายการดําเนินงาน

 จากการศึกษามีกฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้
 ๑. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
  ๑.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไข
เพิ่มเติม
  ๑.๒ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
  ๑.๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพิ่มเติม
  ๑.๔ กฎกระทรวงแบงสวนราชการ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
  ๑.๕ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
  ๑.๖ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายใน
สถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน หรอืสวนราชการทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ พ.ศ. ๒๕๔๗
  ๑.๗ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการควบคุมดูแลการใช
รถโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๓๖
  ๑.๘ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขต
การปฏิบัติหนาท่ีของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล ในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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  ๑.๙ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐
 ๒. ความคิดเหน็และขอเสนอแนะสมาชิกสภาขบัเคลือ่นการปฏิรปูประเทศ
 ๓. นโยบายการดําเนินงานรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และท่ีแกไขเพิ่มเติม
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
กําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษาใหแกบุคคลไมนอยกวาสิบสองป ดังนี้
 มาตรา ๑๐ กําหนดวา “การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดให
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมี
ความบกพรองทางรางกาย จติใจ สตปิญญา อารมณ สงัคม การส่ือสารและการเรียนรู 
หรือมีรางกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพ่ึงตนเองได หรือไมมี
ผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจัดตั้งแตแรกเกิด
หรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ
และวิธกีารท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมคีวามสามารถ
พิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น” 
 มาตรา ๓๗ การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหยึดเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยคํานึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวน
ประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมดานอื่นดวย เวนแตการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษาใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
สภาการศึกษามีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
เพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน แบงเปนเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัด
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา การกําหนดให
สถานศึกษาแหงนัน้อยูในเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาใด ใหยดึระดับการศึกษาของสถานศึกษา
นั้นเปนสําคัญ ทั้งนี้ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
  ในกรณีที่เขตพ้ืนที่การศึกษาไมอาจบริหารและจัดการได
ตามวรรคหน่ึง กระทรวงอาจจัดใหมีการศึกษาขั้นพื้นฐานดังตอไปนี้ เพื่อเสริม
การบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาก็ได
  (๑) การจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน สํ าหรั บ บุคคล ท่ีมี
ความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและ
การเรียนรู หรือมีรางกายพิการหรือทุพพลภาพ
  (๒) การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจัดในรูปแบบการศึกษา
นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
  (๓) การจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน สํ าหรั บ บุคคล ท่ีมี
ความสามารถพิเศษ 
  (๔) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาที่ให
บริการในหลายเขตพื้นที่การศึกษา 
 มาตรา ๓๘ กําหนดวา “ในแตละเขตพื้นท่ีการศึกษา ใหมีคณะกรรมการ
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับตํ่ากวาปริญญา รวมทั้งพิจารณา
การจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา ประสาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษา
เอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา สงเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน 
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย รวมท้ังการกํากับดูแลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่การศึกษาคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม...” 
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พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดใหบิดามารดา
หรือผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคลซ่ึงอยูในความดูแลไดรับการศึกษา
ภาคบังคับจํานวนเกาป ดังนี้ 
 มาตรา ๔ กําหนดวา “การศึกษาภาคบังคับ หมายความวา การศึกษา
ช้ันปที่หนึ่งถึงชั้นปที่เกา ของการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษา
แหงชาติ”
 มาตรา ๖ กําหนดวา “ใหผูปกครองสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา เมื่อ
ผูปกครองรองขอใหสถานศึกษามีอํานาจผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังอายุ
ตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด”

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
 พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และที่แกไขเพิ่มเติม เปนกฎหมายที่ปรับปรุงโครงสรางการบริหารใหม โดยกําหนด
ใหมีการจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นท่ีการศึกษา ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจําเปนที่จะตองดําเนินการรวมและเลิก
สถานศึกษาตามความเหมาะสม ดังนี้
 มาตรา ๓๓ กาํหนดวา “การบรหิารและการจดัการศกึษาข้ันพืน้ฐานใหยดึ
เขตพื้นที่การศึกษา โดยคํานึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวนสถานศึกษา 
จาํนวนประชากร วฒันธรรม และความเหมาะสมดานอืน่ดวย เวนแตการจดัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศกึษาใหรฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยคําแนะนําของสภาการศึกษามีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพือ่การบรหิารและการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน แบงเปนเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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  ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท้ังระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  การกําหนดใหสถานศึกษาแหงนั้น
อยูในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาใด ใหยดึระดบัการศกึษาของสถานศกึษานัน้เปนสาํคญั ทัง้นี ้
ตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศกาํหนดโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ในกรณีที่มีความจําเปนเพ่ือประโยชนในการจัดการศึกษาหรือมีเหตุผลความจําเปน
อยางอ่ืน ตามสภาพการจัดการศึกษาบางประเภท คณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานอาจประกาศกาํหนดใหขยายการบรกิารการศกึษาขัน้พืน้ฐานของเขตพืน้ที่
การศึกษาหนึ่งไปในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นได”
 มาตรา ๓๔ กําหนดวา “ใหจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่
การศึกษา ดังนี้
  (๑) สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
  (๒) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่น
  การแบงสวนราชการภายในตาม (๑) ใหจัดทําเปนประกาศ
กระทรวง และใหระบุอํานาจหนาที่ของแตละสวนราชการไวในประกาศกระทรวง 
ทั้งนี้ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การแบงสวนราชการภายในตาม (๒) และอํานาจหนาท่ีของ

สถานศึกษาหรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่น ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาแตละเขตพื้นที่การศึกษากําหนด
  การแบงสวนราชการตามวรรคสองและวรรคสาม ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง”
 มาตรา ๓๕ กําหนดว า  “สถานศึกษา ท่ีจัดการศึกษา ข้ันพื้นฐาน
ตามมาตรา ๓๔ (๒) เฉพาะท่ีเปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล เมื่อมีการยุบเลิก
สถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหความเปนนิติบุคคลสิ้นสุดลง”
 มาตรา ๓๖ กําหนดวา “ในแตละเขตพื้นที่การศึกษา ใหมีคณะกรรมการ
และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม 

หรอืเลิกสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ประสาน สงเสรมิ และสนบัสนนุ
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สถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานและสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
ที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา และปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ที่ระบุไวขางตน ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง...”
 มาตรา ๓๗ กําหนดวา “ใหมีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อทําหนาที่
ในการดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามท่ีกําหนดไว
ในมาตรา ๓๖ และใหมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่กาํหนดไวในกฎหมายนี้
หรือกฎหมายอื่น และมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
  (๑) อํานาจหนาที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และ
พัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  (๒) อํานาจหนาที่ในการพัฒนางานดานวิชาการ และจัดใหมี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารวมกับสถานศึกษา
  (๓) รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการภายใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
  (๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีกฎหมายกําหนด...”
 มาตรา ๓๙ กาํหนดวา “สถานศกึษาและสวนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) 

มีอํานาจหนาที่ตามท่ีกําหนดไวใหเปนหนาที่ของสวนราชการน้ัน ๆ  โดยใหมีผูอํานวยการ
สถานศึกษาหรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
และมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
  (๑) บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปน
ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือ
สวนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษาหรือสวนราชการ
  (๒) ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมท้ัง

ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพยสินอื่นของสถานศึกษา
หรือสวนราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ
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  (๓) เปนผูแทนของสถานศึกษาหรือสวนราชการในกิจการ
ทั่วไป รวมท้ังการจัดทํานิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือสวนราชการ
ตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาหรือสวนราชการไดรับตามที่ไดรับมอบอํานาจ
  (๔) จัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับกิจการของสถานศึกษา
หรือสวนราชการเพื่อเสนอตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  (๕) อํานาจหนาที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร
ของสถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด
  (๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย...”
 มาตรา ๕๔ ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองผูอํานวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน
ถามรีองผูอาํนวยการสถานศึกษาหลายคน ใหผูอาํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
แตงต้ังรองผูอํานวยการสถานศึกษาคนใดคนหน่ึงรักษาราชการแทน ถาไมมี
ผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได
ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งขาราชการในสถานศึกษา
คนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทนก็ได
  ใหนาํความในวรรคหน่ึงมาใชบงัคบักบัสวนราชการท่ีเรยีกช่ือ
อยางอื่น และมีฐานะเทียบเทาสถานศึกษาดวยโดยอนุโลม

กฎกระทรวงแบงสวนราชการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑ 
แนวทาง และดําเนินการเก่ียวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้ง จัดสรร
ทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งใน
กฎกระทรวงฉบับนี้กําหนดวา
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 ขอ ๑ ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีภารกิจเก่ียวกับ
การจัดและการสงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
  (๑) จัดทําขอเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐาน
การจัดการศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  (๒) กําหนดหลักเกณฑ แนวทาง และดําเนินการเกี่ยวกับ
การสนับสนุนทรพัยากร การจัดตัง้ จดัสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนนุ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  (๓) พัฒนาระบบการบริหาร และสงเสริม ประสานงานเครือขาย
ขอมูลสารสนเทศ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้ง
สงเสริมการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา
  (๔) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของเขตพื้นที่การศึกษา
  (๕) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน สงเสริม สนับสนุน 
และกํากับดูแลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผูดอยโอกาส
และผูมีความสามารถพิเศษ และประสาน สงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ของเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บคุคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน 
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นของเขตพื้นที่
การศึกษา
  (๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
  (๗) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ี
และความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือ
ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอํานาจหนาท่ีตามกฎกระทรวง ดังนี้
 ขอ ๖ ในการระบุอํานาจหนาที่ของแตละสวนราชการไวในประกาศ
กระทรวงตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหระบุอํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โดยใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
  (๑) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของทองถิ่น
  (๒) วเิคราะหการจัดต้ังงบประมาณเงินอดุหนนุทัว่ไปของสถานศึกษา 
และหนวยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับ
ใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณ
ของหนวยงานดังกลาว
  (๓) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
  (๔) กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และในเขตพื้นที่การศึกษา
  (๕) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา
  (๖) ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากร
บุคคล เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
  (๗) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผล
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
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  (๘) ประสาน สงเสริม สนบัสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดรูปแบบท่ีหลากหลาย
ในเขตพื้นที่การศึกษา
  (๙) ดําเนินการและประสานงาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
  (๑๐) ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ 
และคณะทํางานดานการศึกษา
  (๑๑) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงาน
ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา
  (๑๒) ปฏิบัติหนาที่อื่นเก่ียวกับกิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา
ที่มิไดระบุใหเปนหนาท่ีของหนวยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอาจมีอํานาจท่ีนอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไว
ในวรรคหน่ึงก็ได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายใน
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่น พ.ศ. ๒๕๔๗
 สถานศึกษามีการแบงสวนราชการ ดังนี้
 ขอ ๒ การแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาและสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่น ใหเปนไปตามแนวทางดังตอไปนี้
  (๑) สอดคลองกับภารกิจหลักและรองรับการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระทรวงศึกษาธิการ
  (๒) มคีวามเปนเอกภาพในทางการบรหิารจดัการ มคีวามยดืหยุน 
และพรอมตอการปรับเปลี่ยน
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  (๓) มีกลไกในการประสานงานอยางท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาหรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่น
  (๔) มุ งผลสัมฤทธิ์ ตามภารกิจ  ความคุ มค า  ลดขั้นตอน
การบริหารงาน เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการ
  (๕) คํานึงถึงความสัมพันธที่เกื้อกูลตอสัมฤทธิผลของคุณภาพ 
ระดบั และขนาดของสถานศกึษาหรอืสวนราชการทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ จาํนวนนกัเรยีน 
ผูรับบริการ และความเหมาะสมดานอื่น

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการควบคุมดูแลการใช
รถโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๓๖
 สถานศึกษาท่ีมกีารบริการรถโรงเรียนจะตองปฏิบตัติามระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการวาดวยการควบคุมดูแลการใชรถโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๓๖ ดังนี้
 รถโรงเรยีน หมายความวา รถทีโ่รงเรยีนใชรบัสงนกัเรยีน และใหหมายความ
รวมถึงรถที่ไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงนําไปใชในการรับสงนักเรียน และ
รถที่โรงเรียนใหบุคคลภายนอกมารับสงนักเรียนเพื่อการศึกษาตามปกติ
 ขอ ๔ ผูดําเนินกิจการรถโรงเรียนมีหนาที่ ดังนี้
  ๔.๑ ควบคุมดูแลและเอาใจใสเรื่องความปลอดภัยในการรับสง
นักเรียน
  ๔.๒ จัดใหมี เคร่ืองหมายเปนแผนปายพ้ืนสีสมสะทอนแสง 
ขนาดกวางอยางนอย ๓๕ เซนติเมตร และยาวอยางนอย ๘๕ เซนติเมตร มีขอความวา 
“รถโรงเรียน” เปนตัวอักษรสีดํา ความสูงไมนอยกวา ๑๕ เซนติเมตร ติดอยูที่ดานหนา
และดานทายของตัวรถ ใหสามารถมองเห็นไดชัดเจนในระยะไมนอยกวา ๕๐ เมตร 
และมีชื่อโรงเรียนติดอยูดานขางท้ังสองขางของตัวรถ พรอมท้ังหมายเลขโทรศัพท 
(ถามี)
  ๔.๓ คัดเลือกพนักงานขับรถและผูควบคุมดูแลนักเรียนตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี้
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  ๔.๔ จัดใหมีไฟสัญญาณสีเหลืองอําพันปดเปดเปนระยะ (กะพริบ) 
ในขณะที่ใชรับสงนักเรียนติดไวที่ดานหนาและดานทายของตัวรถ เพื่อใหผูขับรถ
ที่สวนทางมาหรือขับตามหลัง สามารถมองเห็นไดชัดเจน ในระยะหางไมนอยกวา 
๑๕๐ เมตร เมือ่มไิดใชรถนัน้เปนรถโรงเรยีนใหงดใชสญัญาณไฟสเีหลอืงอาํพนัดงักลาว
  ๔.๕ จัดใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนเพื่อชวยเหลือนักเรียน 
เมื่อมีอุบัติเหตุหรือมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ดังตอไปนี้
   ๔.๕.๑ เครื่องดับเพลิง
    รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารที่มีจํานวนที่นั่งไมเกิน 
๒๐ ที่นั่ง ตองมีเครื่องดับเพลิงอยางนอย ๑ เครื่อง รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารที่มี
จํานวนท่ีนั่งเกิน ๒๐ ที่นั่ง ตองมีเครื่องดับเพลิงอยางนอย ๒ เครื่อง เครื่องดับเพลิง
ตองมีขนาดพอสมควร และติดตั้งไวภายในรถ ในที่ที่เหมาะสมพรอมท่ีจะใชการได
ทุกขณะ
   ๔.๕.๒ คอนทุบกระจก ๑ อัน
   ๔.๕.๓ เหล็กชะแลง ๑ อัน
   คอนทุบกระจก และเหล็กชะแลง ตองเก็บไวในที่ปลอดภัย
และสามารถนําไปใชงานไดโดยสะดวก
  ๔.๖ จัดใหมีแผนปายแสดงขอความเตือนเรื่องความปลอดภัย
ในการโดยสาร ตามท่ีกรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด หรอืตามท่ีกรมการขนสง
ทางบกใหความเห็นชอบติดไวภายในตัวรถตําแหนงที่สามารถมองเห็นไดงาย
  ๔.๗ จัดใหมีเครื่องมือปฐมพยาบาลประจํารถโรงเรียนทุกคัน
  ๔.๘ รายงานผลการจัดรถโรงเรียนใหโรงเรียนทราบทุกเดือน
  ๔.๙ รายงานใหทางโรงเรียนทราบโดยทันทีที่เกิดเหตุหรือมีกรณี
ฉุกเฉินเกิดขึ้น
  ๔.๑๐ แจงผลการตรวจสภาพรถประจําปใหโรงเรียนทราบทุกป
 ขอ ๕ โรงเรียนมีหนาที่ในการกํากับดูแลการจัดรถโรงเรียน ดังนี้
  ๕.๑ กํากับดูแลการจัดรถโรงเรียนของผูดําเนินกิจการรถโรงเรียน

  ๕.๒ จัดใหมีทะเบียนรถโรงเรียน ทะเบียนประวัติของพนักงาน
ขับรถ และผูควบคุมดูแลนักเรียนตามแบบที่กําหนด ทายระเบียบนี้
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  ๕.๓ รายงานผลการใชรถโรงเรียนตออธิบดีกรมเจาสังกัด หรือ
สวนราชการที่ควบคุมดูแลสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร และรายงานตอหนวยงาน
ตนสังกัด หรือหนวยงานที่ควบคุมดูแลที่ตั้งอยูในพ้ืนที่สําหรับจังหวัดอื่น ภาคเรียนละ 
๑ ครั้ง ตามแบบที่กําหนด ทายระเบียบนี้
   ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุใหรายงานใหทราบเปนการดวน
 ขอ ๖ พนักงานขับรถโรงเรียนมีคุณสมบัติ ดังนี้
  ๖.๑ มีอายุไมตํ่ากวา ๒๕ ป
  ๖.๒ มีใบอนุญาตขับรถยนตมาไมนอยกวา ๓ ป
  ๖.๓ เปนผูมสีขุภาพด ีแตงกายสภุาพ และมารยาทสภุาพเรยีบรอย
  ๖.๔ มีประวัติความประพฤติดี มีความชํานาญ สุขุมรอบคอบ และ
รูเสนทางที่ใชรับสงนักเรียนเปนอยางดี
  ๖.๕ มีความสามารถตรวจสอบดูแลอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
และสัญญาณตาง ๆ ภายในรถใหอยูในสภาพที่ใชการไดตลอดเวลา
  ๖.๖ ไดเขารับการอบรมตามหลักเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการ 
หรือกรมการขนสงทางบก หรือกรมตํารวจกําหนด
 ขอ ๗ พนักงานขับรถโรงเรียนตองมีหนาที่ ดังนี้
  ๗.๑ ตองประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบวาดวย
การนั้น โดยเครงครัด
  ๗.๒ ตรวจสอบสภาพรถและอุปกรณตาง ๆ ใหอยูในสภาพดี และ
พรอมที่จะใชการไดตลอดเวลา
  ๗.๓ ไมขบัรถในขณะท่ีมอีาการมึนเมาหรือเสพสุราหรือวตัถุทีอ่อกฤทธ์ิ
ตอจิตและประสาทระหวางการขับรถโรงเรียน
  ๗.๔ รายงานใหทางโรงเรยีนทราบทนัทีทีเ่กดิเหตหุรอืมกีรณฉีกุเฉนิ
เกิดขึ้น
 ขอ ๘ ผูควบคุมดูแลนักเรียนมีคุณสมบัติ ดังนี้
  ๘.๑ เปนครูหรือบุคคลที่มีอายุไมตํ่ากวา ๑๘ ป
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  ๘.๒ ไดเขารับการอบรมตามหลักเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการ 
หรือกรมการขนสงทางบก หรือกรมตํารวจกําหนด
  ๘.๓ เปนผูมสีขุภาพด ีแตงกายสภุาพ และมารยาทสภุาพเรยีบรอย
 ขอ ๙ ผูควบคุมดูแลนักเรียนมีหนาที่ ดังนี้
  ๙.๑ ตรวจสอบจํานวนนักเรียนทีร่บัสงแตละเทีย่วใหถกูตองครบถวน
ตรงตามรายชื่อนักเรียน พรอมทั้งจัดทําบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ใชบริการตามแบบ
ที่กําหนดทายระเบียบนี้
  ๙.๒ ประจําอยูกับรถโรงเรียนตลอดเวลาท่ีรับสงนักเรียน 
เพื่อควบคุมดูแลและชวยเหลือนักเรียนใหเกิดความปลอดภัยตลอดการเดินทาง
  ๙.๓ รายงานใหทางโรงเรียนทราบทันทีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีกรณี
ฉุกเฉินเกิดขึ้น
 ขอ ๑๐ ใหรถโรงเรียนรับนักเรียนจากท่ีอยูอาศัย หรือสถานท่ีที่นัดหมาย 
และสงมอบใหกับโรงเรียนในบริเวณโรงเรียน หรือสถานที่ที่ตกลงกันไว
 ใหรถโรงเรียนสงนักเรียนถึงที่อยูอาศัย หรือสงมอบแกผูปกครองโดยตรง 
หรือสง ณ สถานที่ที่ไดตกลงกันไว
 ขอ ๑๑ ให ผูดําเนินกิจการรถโรงเรียนจัดใหมีการประกันรถยนต 
โดยใหมีความคุมครองผูโดยสารและบุคคลที่ ๓
 ขอ ๑๒ สขีองรถโรงเรียนเปนสเีหลอืงคาดดํา ตามแบบของกรมการขนสง
ทางบก
 สําหรับรถโรงเรียนที่มีสีเปนอยางอื่น แตกตางจากที่กลาวตามวรรคหนึ่ง 
กอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไป จนกวาจะไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไข
ใหเปนไปตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ จะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน ๔ ป นับแตวันที่
ระเบียบนี้ใชบังคับ
 ขอ ๑๓ เพ่ือใหเกดิความสะดวกในการติดตอ ควรจัดใหมเีครือ่งมอืสือ่สาร
ประจํารถที่สามารถติดตอกับโรงเรียนหรือผูปกครองไดในขณะท่ีใชรถโรงเรียน
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและ
ขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปน
นิติบุคคล ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
 สถานศึกษาจะมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ ตามระเบียบดังนี้
 ขอ ๙ สถานศึกษาจะมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณในสวน
ของท่ีตั้งไวสําหรับสถานศึกษา ตามท่ีไดรับการกําหนดวงเงินและไดรับมอบอํานาจ
จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักเกณฑที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนด ทั้งน้ี ยกเวนงบประมาณในหมวดเงินเดือน
 ขอ ๑๐ สถานศกึษามอีสิระในการบรหิารจดัการเกีย่วกบัการพสัดใุนสวน
ทีอ่ยูในความดแูลรับผดิชอบ หรอือยูในวงเงนิงบประมาณทีไ่ดรบัมอบตามหลกัเกณฑ
ที่ระบุในขอ ๙ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ประกาศกําหนด
 ขอ ๑๑ การรับบริจาคเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศใหแกสถานศึกษา 
ใหสถานศกึษารบับรจิาคตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรอืทรพัยสนิ
ทีม่ผีูบรจิาคใหทางราชการ และตามหลกัเกณฑทีค่ณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน
ประกาศกําหนด
 ขอ ๑๒ การบริหารจัดการเก่ียวกับการเงินและบัญชีของสถานศึกษา
ใหเปนไปตามระเบียบที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด
 ขอ ๑๓ ใหสถานศึกษาจัดทําบัญชีแสดงรายการรับจายเงินและทรัพยสิน
ที่มีผูอุทิศใหตามขอ ๖ ไวเปนหลักฐาน และใหสรุปรายการบัญชีทรัพยสินดังกลาว
รายงานใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีสถานศึกษาน้ันสังกัดทราบ
ทุกสิ้นปงบประมาณ
 ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดใหมีการตรวจสอบ
ความถูกตองของบัญชีทรัพยสินดังกลาว แลวรายงานใหเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบโดยเร็ว
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 ขอ ๑๔ การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ขอ ๑๕ เมื่อมีประกาศยุบ รวม เลิกสถานศึกษา ใหสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจัดใหมีการตรวจสอบทรัพยสินและชําระบัญชี รวมท้ังดําเนินการโอน
หรือจําหนายทรัพยสินท่ียังคงเหลืออยูตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐
 การรวมหรือเลิกสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานใหดาํเนินการตามระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการวาดวยการจัดต้ัง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
 ขอ ๙ ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณารวมสถานศึกษา
ตัง้แตสองแหงขึน้ไป เพ่ือใหสถานศกึษามกีารบรหิารและจดัการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ 
เกิดผลดีแกผูเรียน ทั้งในดานสิทธิโอกาสและคุณภาพการศึกษา โดยจัดเปนชั้นหรือ
ชวงชั้น
 ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเลิกสถานศึกษา 
เมื่อสถานศึกษานั้นมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปนี้
  (๑) ไมมีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน
  (๒) จํานวนนักเรียนลดลง จนไมสามารถพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะสมาชิกสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ
 สรปุความคดิเหน็และขอเสนอแนะสมาชกิสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ
ตอรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 
เรือ่งการบรหิารจดัการศกึษาโรงเรยีนขนาดเลก็ ในการประชมุสภาขบัเคลือ่นการปฏริปู
ประเทศ ครัง้ที ่๒๓/๒๕๕๙ เมือ่วนัจันทรที ่๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ไดสรปุสาระสําคญั
ในแตละประเด็น ดังนี้
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 ๑. เหตุผลและความจําเปนในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
  สมาชกิสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ มคีวามเหน็เปนสองแนวทาง 
ดังนี้ คือ ทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวยกับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีเหตุผล
สนับสนุนดังนี้
  แนวทางแรก ควรใหมีการควบรวมหรือยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก 
เนื่องจากมีคาใชจายในการดูแลนักเรียนและครูเปนจํานวนที่สูงมาก แตคุณภาพ
ในดานการศึกษากลับไมไดมาตรฐานเทาที่ควร เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดกลางและ
ขนาดใหญ
  แนวทางท่ีสอง การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กจะไมสามารถแกไข
ปญหาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพได แตจะสรางปญหาตามมาในเรื่องของ
ผูบริหารจัดการ ผูอํานวยการโรงเรียน ครูที่มีคุณภาพ และอุปกรณการเรียนการสอน
จึงควรประสานขอความรวมมือกับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่ประสบ
ความสําเร็จอยางมากในการสอนนักเรียนตามหมูบานหางไกลตาง ๆ
 ๒. แนวทางในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
  ๒.๑ การยุบหรือการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กตองมีการวางแผน
ในการดําเนินการที่ชัดเจน มีการดําเนินการดวยความรอบคอบและจริงจัง เพื่อให
เกิดผลสัมฤทธิ์ดานการศึกษากับเด็กนักเรียน และตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปน
ในการยุบหรือการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กใหครูและผูปกครองทราบ รวมท้ัง
จะตองมีการพิจารณาถึงความเดือดรอนและหาทางแกไขปญหาของนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปที่ ๖ และบุคคลที่อยูในถ่ินทุรกันดาร
ในการเดินทางไปโรงเรียนที่หางไกลจากที่อยูอาศัย
  ๒.๒ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กควรดําเนินการดวย
ความเสมอภาคและเทาเทียมกัน และควรคํานึงถึงผูดอยโอกาสที่ไมสามารถสงลูก
เขาเรียนในโรงเรียนขนาดใหญได
  ๒.๓ หากมีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายการควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็กแลว ควรจะตองมีการนําที่ดินหรือวัสดุอุปกรณอื่น ๆ ของโรงเรียน
ที่ถูกยุบหรือถูกร้ือไปทําประโยชนอยางอื่นใหเกิดความคุมคา และจะตองสราง
หลักประกันในการใหการศึกษามีคุณภาพดวยการมีระบบ Mobile หรือระบบ
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การสอนทางไกลเพ่ือถายทอดการศึกษาเพ่ือประชาชนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาอยางย่ังยืน ๑๗ ประการ ในเรื่องของ Sustainable 
Development Goals ซึ่งมีเปาหมายการพัฒนาการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
 ๓. แนวทางการแกไขปญหาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
  ๓.๑ การศึกษาถือวาเปนเร่ืองท่ีสําคัญของชาติที่ทุกฝายจะตอง
รวมมือกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเห็นวาเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองจัดการศึกษา
ใหกับนักเรียนและครูผูสอนใหมีความพรอม
  ๓.๒ ประเทศในสังคมประชาธิปไตยที่เปนสากลจะใหความสําคัญ
ในเร่ืองการศึกษา โดยเฉพาะจะมีการมอบอํานาจหนาทีใ่หกบัทองถ่ินเปนผูรบัผดิชอบ
ดานการศึกษา ไมใชกระทรวงศึกษาธิการเปนผูดําเนินการเอง โดยกระทรวงศึกษาธิการ
จะมีหนาที่เพียงการผลิตครู วางมาตรฐานการศึกษาใหทั่วถึง และมีหนาที่สนับสนุน
โรงเรียนในพ้ืนทีท่องถ่ิน หรอืทาํใหเกิดความเสมอภาคในเร่ืองของการศึกษาโดยท่ัวถงึ
  ๓.๓ ควรจะตองมีการดําเนินการโอนอํานาจหนาท่ีและงบประมาณ
ใหกับทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบดูแลดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และลดอํานาจและ
งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการลง โดยใหกระทรวงศึกษาธิการเปนเพียงหนวยงาน
ในการสนับสนุนใหทองถิ่นทํางานไดอยางเต็มที่ โดยการประสานการทํางานรวมกับ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่ทําหนาที่กํากับดูแลพื้นที่
ทองถิ่นตาง ๆ
  ๓.๔ ควรมีการดําเนินการใหโรงเรียนอยูใกลที่อยูอาศัยมากที่สุด 
โดยเฉพาะโรงเรียนระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา หรือระดับมัธยมศึกษา
  ๓.๕ รฐัควรสรางแรงจงูใจและขวญักาํลงัใจ สรางความกาวหนาใหกบั
ครูผูสอนใหสามารถเลื่อนตําแหนงไดโดยไมตองเสนอผลงานเอกสารทางวิชาการ 
กาํหนดแผนระยะเวลาใหครผููสอนจะตองอยูในโรงเรยีนขนาดเลก็เปนระยะเวลา ๕ ป 
พรอมใหการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและส่ือทางดานเทคโนโลยีใหมีการเพิ่ม
จํานวนอัตรากําลังครูผูสอน และกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามา
มีสวนรวมในการสนับสนุนการศึกษาใหกับเด็ก เพื่อเสริมสรางความพรอมการเปนครู
ใหเกิดขึ้นกับทองถิ่น รวมทั้งการสรางแรงจูงใจใหชาวเขาท่ีจบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ปริญญาเอก แลวกลับไปเปนครูสอนในชุมชนของตนเองดวย
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  ๓.๖ การพัฒนาการศึกษาที่ดีนั้นควรเปนการศึกษาสําหรับทุกคน
เพื่อทุกคน แมวาจะอยูในพื้นที่หางไกล ประชาชนเหลานั้นจะตองมีโอกาสไดรับ
การศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน ดังนั้น การพัฒนาหรือการบริหารจัดการ
นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กใหมีโอกาสทางการศึกษาท่ีดีและเทาเทียมกับคนอื่น ๆ 
จะมีความเหมาะสมกวาที่จะมีการควบรวมโรงเรียน เนื่องจากมีความสอดคลองตาม
ปรัชญาการศึกษาสําหรับทุกคน คือ Education for All โดยการนําเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ Information Technology เขามาชวยดําเนินการหรือโดย
การประสานงานกับโครงการตาง ๆ ที่มีความตั้งใจที่จะสอนนักเรียนในชนบทที่อยู
หางไกล เชน โครงการ Teach for Thailand หรอืมีการนาํเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เรือ่ง E - Education หรือ Digital Education เขามาดําเนินการเพ่ือพฒันาการศึกษา
 สรุปไดวาการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก มีกฎหมายและระเบียบท่ีเอื้อตอ
การพัฒนาและการบริหารจัดการใหสามารถบริการประชากรวัยเรียนไดอยางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพได 

นโยบายการดําเนินงานรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
 ยุทธศาสตรและมาตรการ
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดพิจารณาการดําเนินการ
รวมโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีทิศทางการดําเนินงานสอดคลองกับนโยบายสําคัญ ดังนี้ 
 ๑. การปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) ไดกาํหนด
วิสัยทัศน “คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ” และกําหนดประเด็นสําคัญ
ของระบบการศึกษาและเรียนรูที่ตองการปฏิรูปอยางเรงดวน ๔ ประการหลัก คือ
  ๑) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมที่มีนิสัยใฝเรียนรู สามารถเรียนรู
ดวยตนเอง และแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถ
คิด วิเคราะห แกปญหา คิดริเริ่มสรางสรรค มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีจิตสํานึกและความภูมิใจในความเปนไทย ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รังเกียจ
การทุจริตและตอตานการซ้ือสิทธิ์ขายเสียง สามารถกาวทันโลก มีสุขภาพกาย 
สุขภาพใจท่ีสมบูรณ หางไกลยาเสพติด เปนกําลังคนท่ีมีคุณภาพ มีทักษะความรู
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พื้นฐานที่จําเปน สมรรถนะ ความรู ความสามารถ สามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
  ๒) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม ที่เปนผู เอื้ออํานวยใหผู เรียนเกิด
การเรียนรู เปนวิชาชีพที่มีคุณคา มีระบบ กระบวนการผลิต และพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีคณุภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
  ๓) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม โดยพัฒนา
คณุภาพสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทใหสามารถเปนแหลงเรยีนรูทีม่คีณุภาพ
  ๔) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม ที่มุงเนนการกระจาย
อํานาจสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้ง
การมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคสวนมีระบบ
การบริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได มีการบริหารจัดการ
การเงินและงบประมาณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
 ๒. มาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรของคณะกรรมการกําหนด
เปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบแนวทางการจัดอัตรากําลังและการบริหารจัดการในภารกิจ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามขอเสนอของคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบาย
กําลังคนภาครัฐ (คปร.) กําหนดมาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร และให
กระทรวงศึกษาธิการรวมกับหนวยงานท่ีเกีย่วของดําเนนิการแกปญหาดวยการบริหาร
จัดการ ประกอบดวย ๕ ยุทธศาสตร ดังนี้
  ยุทธศาสตรที่ ๑ การปรับบทบาทภาครัฐเพื่อดําเนินภารกิจการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพ
  ยุทธศาสตรที่ ๒ การบริหารจัดการใหมีจํานวนโรงเรียนสอดคลองกับ
ความจําเปนของพ้ืนที่
  ยุทธศาสตรที่ ๓ การบรหิารจดัการกาํลงัคนใหสมดลุและสอดคลองกบั
ภารกิจดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ยุทธศาสตรที่ ๔ การบรหิารทรพัยากรดานการศกึษาอยางมปีระสิทธภิาพ

และเกิดประสิทธิผล
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  ยุทธศาสตรที่ ๕ การพฒันาฐานขอมลูเพือ่สนบัสนนุการบรหิารจดัการ
ในภารกิจดานการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีประสิทธิภาพ
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตระหนักถึงความสําคัญ
ของนโยบายดังกลาว จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองวางรากฐานการศึกษาใหม 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาใหสูงขึ้น 
ดังนั้น มาตรการสําคัญประการหนึ่งในนโยบายและยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง คือ การรวมโรงเรียนขนาดเล็ก รวมทั้ง
เปนการตอบสนองตอมาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรของคณะกรรมการ
กําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) โดยมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ ไดระบุสาระสําคัญที่เกี่ยวของ ดังนี้
 ๑. เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปลาของโรงเรียนขนาดเล็ก
ดวยมาตรการที่เหมาะสม ไดแก การควบรวม การปรับปรุงประสิทธิภาพ การสราง
เครือขาย ตลอดจนสนับสนุนทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
โดยมีการจัดทําแผนที่ตั้งสถานศึกษา (School Mapping) และแผนดําเนินงาน
แบบขั้นบันไดภายในป ๒๕๖๑
 ๒. จัดใหมีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ เพื่อใหเกิดขนาด
ที่เหมาะสมโดยชดเชยคาเดินทางแกพอแม ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถจัดสรรอัตรากําลัง
ของครูและงบประมาณที่เสริมสรางการพัฒนาคุณภาพไดอยางเต็มที่
 ๓. เรงดําเนินการใหโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพดีขึ้น ดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย อาทิ สงเสริมโรงเรียนดีประจําตําบล การควบรวมและถายโอน
สถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งไมไดอยูในพื้นที่ทุรกันดาร หางไกล และใหการอุดหนุน
คายานพาหนะ
 ๔. ใชระบบงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาเปนสิ่งจูงใจ
ในการแกปญหาโรงเรียนที่มีขนาดเล็กมากจนไมสามารถพัฒนาประสิทธิภาพของ
การจัดการศึกษาได โดยใหควบรวมเปนโรงเรียนที่สามารถบริหารจัดการเพื่อการใช
ทรัพยากรอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : 
นโยบายและยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง
ดานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู, ๒๕๕๓.)
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บทที่บทท่ี  ๓๓
แนวทางการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน แนวทางการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน 
(แมเหล็ก)(แมเหล็ก)

 การดําเนินงานรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายโรงเรียนดีใกลบาน 
(แมเหล็ก) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือตองการลดความเหล่ือมล้ําและเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาของนักเรียนใหบรรลุตามเปาหมายความสําเร็จของกระทรวงศึกษาธิการ
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวดําเนินการบริหารจัดการ
และบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
 ๑. การบริหารจัดการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
 ๒. การบริหารจัดการบุคลากร
 ๓. การบริหารจัดการวิชาการ
 ๔. การบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานท่ี และสินทรัพยอื่น ๆ
 ๕. การบริหารจัดการการเดินทางไปเรียนรวม

การบริหารจัดการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดกําหนดเปาหมายโรงเรียน
และหวงเวลาในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้
 ๑. การรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ ๑ (ปการศึกษา ๒๕๕๙ -
๒๕๖๑) โรงเรียนที่มีนักเรียนไมเกิน ๔๐ คน
  การรวมโรงเรียนขนาดเล็กปการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ โดยใช
ขอมูลพื้นฐานนักเรียนรายบุคคล (ขอมูล DMC) ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามลําดับ โรงเรียนใด
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ที่มีนักเรียนไมเกิน ๔๐ คน ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา ๒๕๖๑ 
ยกเวนโรงเรียนที่ตั้งอยูในพ้ืนที่พิเศษ (หางไกล กันดาร ตั้งอยูบนภูเขา เกาะ ชายแดน 
หรือพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย) หรือโรงเรียนท่ีมีระยะทางหางจากโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) 
เกิน ๖ กิโลเมตร และมีความจําเปนใหคงอยู ซึ่งโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียน
ดีใกลบาน (แมเหล็ก) ระยะที่ ๑ ไดแบงออกเปน ๒ รุน ดังนีี้
 รุนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ดําเนินการในโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน
ไมเกิน ๒๐ คน
 รุนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ดาํเนินการในโรงเรียนที่มีจํานวน
นักเรียนไมเกิน ๔๐ คน
 ๒. การรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะท่ี ๒ (ปการศกึษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
โรงเรียนที่มีนักเรียนไมเกิน ๖๐ คน
  การรวมโรงเรียนขนาดเล็กปการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ โดยใช
ขอมูลพื้นฐานนักเรียนรายบุคคล (ขอมูล DMC) ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามลําดับ โรงเรียนใด
ที่มีนักเรียนไมเกิน ๖๐ คน ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา ๒๕๖๔
ยกเวนโรงเรียนที่ตั้งอยูในพ้ืนที่พิเศษ (หางไกล กันดาร ตั้งอยูบนภูเขา เกาะ ชายแดน 
หรือพ้ืนท่ีเส่ียงภัย) หรือโรงเรียนท่ีมีระยะทางหางจากโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) 
เกิน ๖ กิโลเมตร และมีความจําเปนใหคงอยู

 ทั้งน้ี การดําเนินการรวมโรงเรียนขนาดเล็กใหเปนไปตามปการศึกษา
ที่กําหนด แตหากโรงเรียนใดจะดําเนินการรวมกับโรงเรียนอื่นที่นอกเหนือเปาหมาย 
ก็สามารถดําเนินการได และเพื่อใหการบริหารจัดการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
ตามนโยบายโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จึงกําหนดบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของไวแตละระดับ ดังนี้
 ระดับโรงเรียน
 ๑) ศึกษาคูมือการดําเนินงานโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) และจัดทํา

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาประกอบการรวมโรงเรียน
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 ๒) สถานศึกษารวมกันจัดทําแผนการรวมสถานศึกษา โดยมีผูบริหาร ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนผูปกครอง 
 ๓) ประชุมชี้แจง เพื่อสรางความเขาใจและรับฟงความคิดเห็นจากชุมชน 
ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ผูมีสวนเก่ียวของอ่ืน
 ๔) ประชมุขอความเหน็ชอบการรวมโรงเรยีนตอคณะกรรมการสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน พรอมทั้งรายงานผลตอเขตพื้นที่การศึกษา
 ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ๑) ศกึษาและจดัทาํขอมลูโรงเรยีนขนาดเลก็ในปจจบุนัและคาดการณอนาคต 
ทั้งดานจํานวนนักเรียน สภาพเศรษฐกิจ สภาพของชุมชน สภาพพ้ืนที่ใกลเคียง 
การคมนาคม เพื่อจัดกลุมบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา
 ๒) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ใหมีหนาที่ดูแล ใหคําปรึกษา ใหการชวยเหลือ แนะนํา กํากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผล
 ๓) จัดประชุมผูอํานวยการโรงเรียนขนาดเล็กและผูเก่ียวของ เพื่อชี้แจง
นโยบาย กรอบ และแนวทางการดําเนินงานการรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบาย
โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) และจัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ระยะ ๓ - ๕ ป
 ๔) ประชุมชี้แจง สรางความเขาใจแกชุมชน ตัวแทนผูปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูมีสวนเกี่ยวของอื่น
 ๕) สงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการและทรัพยากรตาง ๆ ใหโรงเรียน
 ๖) เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ใหความเห็นชอบแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กและการรวมโรงเรียน พรอมทั้งรายงานผลใหสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
 ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ๑) กําหนดนโยบาย กรอบ และจัดทําแนวทางการดําเนินงานการรวม

โรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) 



3535คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

 ๒) ประชุมชี้แจงเพ่ือสรางความเขาใจใหกับผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบระดับเขตพื้นที่ 
 ๓) สงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการและทรัพยากรตาง ๆ ใหเขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียน   
 ๔) ติดตาม กํากับ นิเทศ และประเมินผลการดําเนินงาน

การบริหารจัดการบุคลากร
 ๑. แนวทางการดําเนินการกอนประกาศเลิกโรงเรียนเครือขายของ

โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)
  ระดับโรงเรียน
  ๑) ผูอํานวยการโรงเรียน
   (๑) กรณีที่ ๑ โรงเรียนเครือขาย ไมมีผูอํานวยการโรงเรียน
และครู ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงต้ังใหผูอํานวยการโรงเรียนดีใกลบาน 
(แมเหล็ก) ไปรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนเครือขายอีกตาํแหนงหนึ่ง 
    กรณีที่ ๒ โรงเรียนเครือขาย มีผูอํานวยการโรงเรียน/รักษา
ราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียน ใหผูอํานวยการโรงเรียนท้ังโรงเรียนดีใกลบาน 
(แมเหล็ก) และโรงเรียนเครือขายบริหารรวมกันโดยกําหนดบทบาทหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบตามความสามารถ หรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การแบง
ความรับผิดชอบตองเกิดจากขอตกลงรวมกันจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
   (๒) ผูอํานวยการโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) และผูอํานวยการ
โรงเรียนเครือขาย ดําเนินการจัดการศึกษาโดยรวมกันกําหนดบทบาทหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบสําหรับครูผูสอนและบุคลากรสนับสนุนการสอนท้ังในโรงเรียนดี
ใกลบาน (แมเหล็ก) และโรงเรียนเครือขาย ในการจัดการเรียนการสอนและ
ภาระงานอ่ืน ๆ
   ทั้งนี้ นับจนถึงประกาศเลิกสถานศึกษาตามขอ ๒



3636 คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

  ๒) ครูผูสอน 
   (๑) ครูผูสอนโรงเรียนเครือขาย ที่ประสงคจะขอยายไปยัง
โรงเรียนอื่นที่มีครูตํ่ากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด ใหไดรับการพิจารณายายไดทันที
เพื่อประโยชนของทางราชการดวยวิธีการยายหรือการตัดโอนตําแหนง
   (๒) ครูผูสอนโรงเรียนเครือขาย มีสิทธิขอยายไปโรงเรียนอื่น
ทีเ่กนิเกณฑไดในกรณทีีเ่ปนสาขาทีข่าดแคลนตามมาตรฐานวชิาเอก และหากประสงค
ขอยายใหไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษเพ่ือประโยชนของทางราชการ
  ๓) บุคลากรสนับสนุนการสอน
   ใหบุคลากรสนับสนุนการสอน เชน ลูกจาง พนักงานราชการ
พนักงานธุรการ ครูอัตราจาง หรือพนักงานบริการอื่น ๆ จากโรงเรียนเครือขาย 
มาปฏิบัติหนาที่ที่โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
  ๔) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
   ในระยะเร่ิมแรกกอนมีการประกาศเลิกหรือรวมโรงเรียน 
ใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของแตละโรงเรียน ยังคงสถานะเปน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนนั้น ๆ อยู ใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานท้ังของโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) และโรงเรียนเครือขาย 
รวมกันในการจัดการศึกษาที่โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) จนกวาจะมีการประกาศ
เลิกโรงเรียนเครือขาย แลวใหเสนอแตงต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะใหม ตามหลักเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้ ใหครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)
  ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ๑) สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา จดัทาํขอมูลสารสนเทศดานการบริหาร
งานบุคคลใหถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน
  ๒) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดประชุมชี้แจงสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับนโยบายโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)



3737คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

  ๓) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอใหคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) กําหนดนโยบายที่จะไมบรรจุแตงต้ังตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน
ที่มีนักเรียนไมเกินตามนโยบายท่ีกําหนดในแตละป ในกรณีที่วางลงทุกกรณี 
  ๔) กรณีที่ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือขาย มีความประสงค
จะเปลี่ยนตําแหนงเปนตําแหนงอื่น ๆ ใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เสนอ กศจ. 
ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
  ๕) กรณีที่ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือขาย ยื่นคํารองขอยาย
ภายในเขตหรือการยายขามเขตภายในจังหวัดเดียวกัน ใหเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการ
เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาเปนพิเศษ
  ๖) กรณีที่เกิดการรวมโรงเรียนแลว สามารถรวมกันบริหารจัดการ 
จนทําใหโรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาดีขึ้น ใหเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการพิจารณา
สรางขวัญกําลังใจ เชน การใหเกียรติบัตรยกยอง ชมเชย หรือพิจารณาความดี
ความชอบเปนกรณีพิเศษ
  ๗) การบริหารอัตรากําลังโดยการสรรหาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหกับโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) ใหเต็มตามเกณฑที่ทางราชการ
กาํหนดกอน แลวจงึสรรหาใหกบัโรงเรยีนอืน่ทีข่าดครตูามเกณฑทีท่างราชการกาํหนด 
เปนลําดับตอไป โดยการอนุมัติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
  ๘) การบริหารอัตรากําลังโดยการสรรหาพนักงานราชการหรือ
ลูกจางชั่วคราว ตามลําดับ ใหกับโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) โดยคํานึงถึงการจัด
การเรียนการสอนของครูที่ตองครบตามเกณฑมาตรฐานวิชาเอก และมีครูครบช้ัน 
ครบหองเปนลําดับตอไป แลวจึงสรรหาพนักงานราชการหรือลูกจางชั่วคราวดังกลาวนี้
ใหกับโรงเรียนอื่นเปนลําดับตอไป
  ระดับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  ๑) การพิจารณาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ใหคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ โดยคํานึงถึงประโยชนของ
โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) เปนลําดับแรก



3838 คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

  ๒) ใหความเห็นชอบการกําหนดระยะเวลาของการดําเนินการ
นําโรงเรียนเครือขายมารวมเพื่อเลิกสถานศึกษาตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอ
  ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ๑) ประสานกับสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และหนวยงานที่เกี่ยวของ ในดานการบริหารงานบุคคล 
ใหเอื้อตอการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) 
  ๒) เสนอ ก.ค.ศ. กําหนดอัตรากําลังของสายงานบริหารสถานศึกษา
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษามากกวา ๑ ตําแหนงขึ้นไป เพื่อรองรับการลด
ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาที่เกิดจากการดําเนินงานรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
ใหรองรับนโยบายโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) หรือมอบอํานาจใหคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เปนผูกําหนด
  ๓) เสนอ ก.ค.ศ. ขอยกเวน แกไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมกฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ หรือวิธีการเกี่ยวกับการยาย การเกลี่ยอัตรากําลัง หรือ
การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อรองรับนโยบายโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)
 ๒. แนวทางการดําเนินการหลังประกาศเลิกโรงเรียนเครือขายของ
โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)
  หลงัประกาศเลกิโรงเรยีนแลว ใหดาํเนนิตามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร
วาดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งกฎหมายอ่ืน
ที่เกี่ยวของ 

การบริหารจัดการวิชาการ
 การบริหารงานโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) มีแนวทางการดําเนินการ
แตละงาน ดังนี้
 ๑. งานพัฒนาหลักสูตร
  ๑.๑ แตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของ
โรงเรียนรวมกันระหวางโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) กับโรงเรียนเครือขาย 



3939คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

  ๑.๒ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและงานวชิาการของโรงเรยีนศึกษา 
วิเคราะหเอกสารหลักสูตร วิเคราะหสภาพแวดลอม บริบทของโรงเรียนดีใกลบาน 
(แมเหล็ก) และโรงเรียนเครือขาย เพื่อกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย โดย
การมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ
  ๑.๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียน 
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบท สภาพแวดลอม
ของโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) และโรงเรียนเครือขาย ทั้งนี้ ใหดําเนินการ
ตามกระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
  ๑.๔ ครูนําหลักสูตรสถานศึกษามาวางแผนการจัดการเรียนรูรวมกัน
 ๒. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู
  ๒.๑ ครูจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อปรับสภาพพื้นฐานความรู 
ความสามารถของนักเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันอยางมีคุณภาพ
  ๒.๒ พัฒนาครูใหตรงกับภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย
  ๒.๓ ผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูที่ไดรับมอบหมายนิเทศ ติดตาม 
กํากับการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
 ๓. งานวัดและประเมินผล
  กําหนดระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลของโรงเรียนดีใกลบาน 
(แมเหล็ก) และโรงเรียนเครือขาย รวมกันพิจารณาเพื่อกําหนดใหเปนระเบียบวาดวย
การวัดและประเมินผลเดียวกัน และใหใชระเบียบการวัดและประเมินผลรวมกัน
 ๔. งานประกันคุณภาพการศึกษา
  โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) และโรงเรียนเครือขาย รวมกันจัดทํา
ระบบประกันคุณภาพภายในรวมกันเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
 ๕. การมอบหมายภาระงาน
  ๕.๑ สาํรวจความรูความสามารถของครู เพ่ือวางแผนในการมอบหมาย
ภาระงานใหดําเนินการ เชน การประจําชั้น การประจํากลุมสาระการเรียนรู 
การดําเนินการตามโครงการตาง ๆ เปนตน
  ๕.๒ มอบหมายภาระงานใหสอดคลองกับความรูความสามารถของครู
แตละคน
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 ๖. งานธุรการประจําชั้นเรียน
  ๖.๑ ใหโรงเรยีนดใีกลบาน (แมเหล็ก) และโรงเรยีนเครอืขาย ใชเอกสาร
ธรุการประจาํชัน้เรยีนของโรงเรยีนเดมิไปกอนจนกวาจะมกีารประกาศเลกิสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน สวนผูจดัทาํเอกสารธรุการประจาํชัน้เรียน ใหเปนหนาท่ีของครปูระจาํช้ัน/
ครูประจํากลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) หรือครูที่ไดรับ
มอบหมาย
  ๖.๒ การเกบ็รกัษาเอกสาร/หลกัฐานทีเ่กีย่วของ หลงัจากรวมโรงเรยีน
ใหดําเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
 ๗. งานนิเทศภายในโรงเรียน
  ใหโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) และโรงเรียนเครือขาย รวมกัน
พจิารณาแตงตัง้คณะกรรมการ/ผูรบัผดิชอบการนิเทศภายในและทําการนิเทศภายใน
อยางเปนระบบตอเนื่อง โดยผูอํานวยการโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) เปนผูลงนาม
แตงตั้ง
 ๘. งานวิจัย
  ๘.๑ โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) และโรงเรียนเครือขาย สงเสริม
ใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพดานการเรียนรูของนักเรียน และนํา
ผลการวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
  ๘.๒ โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) และโรงเรียนเครือขาย รวมกัน
ศึกษาวิเคราะหและจัดทําวิจัยเพ่ือการบริหารและการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ในภาพรวมของโรงเรียน
 ๙. งานแกปญหาการเรียนรู
  ๙.๑ จัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคล เพ่ือคัดกรองแยกกลุมและ
ปรับพื้นฐานความรูของนักเรียนใหใกลเคียงกัน
  ๙.๒ จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อปองกัน แกไข สงเสริม
การพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพตามมาตรฐานการเรียนรู และดําเนินการจัดกิจกรรม
ที่สรางสัมพันธภาพที่ดีในการอยูรวมกันอยางมีความสุข เชน การจัดกิจกรรมบายศรี
สูขวัญรับเพื่อนใหม กิจกรรมคายสรางสรรค หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
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 ๑๐. งานสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
  ๑๐.๑ โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) และโรงเรียนเครือขาย นําสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชจัดการเรียนการสอนรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพและคุมคา โดยโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) จัดเก็บ บํารุงรักษา 
ซอมแซมใหพรอมใชงาน โดยจัดทําทะเบียนควบคุมไวอยางเปนระบบ
  ๑๐.๒ พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิต จัดหา 
และใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ
 ๑๑. งานหองสมุด/แหลงเรียนรู
  ๑๑.๑ จัดและพัฒนาหองสมุดในโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)
และนําเอกสาร วารสารหนังสือหองสมุดในโรงเรียนเครือขายมาจัดไวที่โรงเรียนดี
ใกลบาน (แมเหล็ก) เพื่อพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูที่เหมาะสมเพียงพอกับจํานวน
นักเรียนที่เพิ่มขึ้น
  ๑๑.๒ การดูแล เก็บรักษา ซอมบํารุงครุภัณฑใหอยูในสภาพที่ดี 
ใหผูบริหารโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) เปนผูรับผิดชอบ
  ๑๑.๓ สํารวจและพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน 
รวมทั้งนําภูมิปญญาทองถิ่นมารวมกันจัดการเรียนรูเพื่อนําไปสูการสรางเครือขาย
ความรวมมือทางวิชาการ
 ๑๒. การเผยแพร/ประชาสัมพันธ
  เผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) 
ตลอดจนเปดรั้วโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) ดําเนินการจัด Open House 
(เปดบานเยี่ยมชม) เพื่อเปนตนแบบใหกับโรงเรียนในสังกัดและหนวยงานอ่ืนท่ีสนใจ 
เพื่อสรางความเขาใจและประชาสัมพันธผลการดําเนินงานอยางภาคภูมิใจ
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การบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่ 
และสินทรัพยอื่น ๆ
 การรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) 
มีแนวทางการบริหารจัดการงานการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่ และสินทรัพยอื่น 
ๆ และกําหนดบทบาทหนาทีข่องโรงเรียน สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
 กรณีประกาศเลิกโรงเรียน
 ๑. การบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่ และทรัพยสินอื่น ๆ 
  ๑.๑ การบริหารการเงินและงบประมาณ
   ๑) โรงเรียนเครือขายจัดทําขอมูลนักเรียน ขอมูลครู บุคลากร
ที่ไปปฏิบัติงานในโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) และใหรายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณ
    ๒) โรงเรียนเครือขายรวมกับโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) 
ตรวจสอบและจัดทําบัญชีทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ และการผูกพันท้ังหมด
ตามระเบียบของทางราชการใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว
   ๓) เงนิอดุหนุนรายหวันกัเรยีน ใหโอนเขาบัญชโีรงเรยีนดใีกลบาน 
(แมเหล็ก) โดยใหปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางการใชงบเงินอุดหนุน รวมทั้งแนวทาง
การดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล
จนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐานกําหนด
   ๔) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายไดสถานศึกษา 
สิทธิ หนี้ และการผูกพัน ใหโอนใหโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)
   ๕) เงนิงบประมาณจากสวนราชการอืน่ เชน งบประมาณโครงการ
อาหารเสรมิ (นม) โครงการอาหารกลางวนัใหแจงสวนราชการเจาของงบประมาณทราบ 
เพื่อดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบของสวนราชการนั้นตอไป
   ๖) เงินรายไดแผนดินใหโรงเรียนเครือขายดําเนินการนําสง
เปนเงินรายไดแผนดิน ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังในหนาที่
ของอําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ และระเบียบอื่นที่เก่ียวของโดยเร็ว 
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  ๑.๒ การบริหารการพัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่ และทรัพยสินอื่น ๆ 
   ๑) วัสดุ ครุภัณฑ โอนใหโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) หรือ
จําหนายตามสภาพของวัสดุ ครุภัณฑ 
   ๒) ที่ดิน
    ที่ดินและส่ิงปลูกสรางของโรงเรียนเครือขายใหโอนสงมอบ
ใหกับโรงเรียนดใีกลบาน (แมเหล็ก) เปนผูดูแลและบริหารจัดการ
    กรณีมิไดใชประโยชนในที่ดิน ปฏิบัติดังนี้
    ๒.๑) ที่ดินราชพัสดุ
     (๑) หนวยงานในสังกัดเดียวกันขอใช เชน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ใหดาํเนินการเปล่ียนแปลงวัตถปุระสงคการใชกบักรมธนารักษหรอืสาํนกังานธนารักษ
พื้นที่ โดยปฏิบัติตามขอ ๑๗ แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง 
ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแกไข
เพิ่มเติม โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบอํานาจตามคําสั่ง 
ที่ ๖๓/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
     (๒) หนวยงานอื่นขอใช
      (๒.๑) ขอใชเกี่ยวของกับการศึกษา โดยไมสงคืน
ที่ดินราชพัสดุใหกับกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพื้นที่
       - ขอใชเนื้อที่ไมเกิน ๒ ไร ถือปฏิบัติตาม
คําส่ังมอบอํานาจสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ๔๙๙/๒๕๕๓ 
สั่ง ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) เปนผูพิจารณา 
โดยผานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอยูในเงื่อนไขของคําสั่งดังกลาว
       - ขอใชเนื้อท่ีเกินกวา ๒ ไร เปนอํานาจ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      (๒.๒) ขอใชที่ไมเก่ียวของกับการศึกษา
       - ก รณี ส ง คื น ที่ ดิ น ร า ชพั ส ดุ ใ ห กั บ
กรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพื้นที่ โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวงวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ
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ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มอบอํานาจตามคําสั่ง ที่ ๖๓/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๖
       - กรณีไมส งคืน ท่ีดินราชพัสดุ ใหกับ
กรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพื้นที่ เปนอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
    ๒.๒) ทีด่นิปาสงวนแหงชาต ิกรรมสทิธิท์ีด่นิเปนของกรมปาไม 
ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เมื่อมิไดใชประโยชนสงคืนใหกับ
กรมปาไม 
    ๒.๓) ที่ดินสาธารณประโยชน กรรมสิทธิ์ที่ดินเปนของ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อมิไดใชประโยชนสงคืนใหกับกระทรวงมหาดไทย
    ๒.๔) ที่ดินธรณีสงฆ (มิใชวัดราง) กรรมสิทธิ์ที่ดินเปนของวัด 
เมื่อมิไดใชประโยชนสงคืนใหกับวัดน้ัน ๆ
    ๒.๕) ทีด่นิวดัราง กรรมสิทธิท์ีด่นิเปนของสํานกังานพระพุทธ
ศาสนาแหงชาติ เมื่อมิไดใชประโยชนสงคืนใหกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
   ๓) อาคาร 
    ๓.๑) หนวยงานในสังกัดเดียวกันขอใชอาคารราชพัสดุ 
เชน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ใหดาํเนินการเปล่ียนแปลงวัตถปุระสงคการใชกบักรมธนารักษหรอืสาํนกังานธนารักษ
พื้นที่ โดยปฏิบัติตามขอ ๑๗ แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง 
ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแกไข
เพิ่มเติม โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบอํานาจตามคําสั่ง 
ที่ ๖๓/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
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    ๓.๒) หนวยงานอื่นขอใชอาคารราชพัสดุ
     (๑) กรณีสงคืนอาคารราชพัสดุใหกับกรมธนารักษ
หรือสํานักงานธนารักษพื้นที่ โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มอบอํานาจตามคําสั่ง ที่ ๖๓/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
     (๒) กรณีไมสงคืนอาคารราชพัสดุใหกับกรมธนารักษ
หรือสํานักงานธนารักษพื้นที่ เปนอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน
   ๔) ทรัพยสินอื่น ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม โดยโอนใหโรงเรียนดีใกลบาน 
(แมเหล็ก) 
   ๕) เอกสารสําคัญท้ัง ๔ งาน (ดานการบริหารงานวิชาการ 
ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงาน
ทั่วไป) ของโรงเรียนเครือขาย ใหโอนใหโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)
  ทั้งนี้ เมื่อมีการรวมหรือเลิกโรงเรียนใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดาํเนนิการใหโรงเรยีนเครอืขายและโรงเรยีนดีใกลบาน (แมเหลก็) ตรวจสอบทรพัยสนิ
และชําระบัญชี ตลอดจนโอนหรือจําหนายใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว
  ๑.๓ การดําเนนิการจัดซื้อจัดจาง
   ใหโรงเรยีนดใีกลบาน (แมเหลก็) ดาํเนนิการจดัซือ้จดัจางใหเปนไป
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม 
อยางเครงครัด
 ๒. การกาํหนดบทบาทหนาท่ีของโรงเรยีน สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
  ๒.๑ ระดับโรงเรียน
   ในระยะเร่ิมแรกกอนที่มีการประกาศรวมโรงเรียน ใหโรงเรียน
เครือขายนําวัสดุ ครุภัณฑมาใชประโยชนรวมกันที่โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) 
และดําเนินการดังนี้
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   ขั้นที่ ๑ การเตรียมการ ใหโรงเรียนเครือขายกับโรงเรียนดีใกลบาน 
(แมเหล็ก) ทําบัญชีทรัพยสิน อาคารสถานที่ และส่ิงปลูกสรางท้ังหมด ทั้งมีมูลคา
ทางบัญชีหรือไมมีมูลคาทางบัญชี ที่ยังคงสภาพการใชงานอยูตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเติม
   กรณทีรพัยสนิทีช่าํรดุ เสือ่มสภาพไมสามารถใชงานได ใหโรงเรยีน
เครอืขายดาํเนนิการจาํหนายใหเสรจ็สิน้กอนสงมอบทรพัยสนิใหแกโรงเรยีนดใีกลบาน 
(แมเหล็ก)
   ขั้นที่ ๒ การสงมอบ ใหสงมอบบัญชีทรัพยสินใหโรงเรียนดี
ใกลบาน (แมเหล็ก) โดยเร็ว นับแตวันที่มีการประกาศเลิกโรงเรียนตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการรับสงงานในหนาที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม และคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๐๘/๒๕๔๗ สั่ง ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๗ 
เรื่อง มอบอํานาจการมอบโอนพัสดุ
   ขั้นที่ ๓ การดําเนินการหลังการสงมอบ
    ๑) ใหโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) ทีไ่ดรบัโอนทรัพยสนิ 
ตรวจนับและจัดทําทะเบียนพัสดุเพื่อจัดหมวดหมู พรอมทั้งออกหมายเลขครุภัณฑ
    ๒) กรณทีีเ่ปนเงนิงบประมาณและเงินอืน่ ๆ  ใหโรงเรียนดี
ใกลบาน (แมเหล็ก) นําฝากธนาคารและลงบัญชีใหเปนปจจุบัน
  ๒.๒ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   ๑) แตงตัง้คณะกรรมการการบรหิารจดัการเกีย่วกบัการเงนิ พสัด ุ
ในการรวมโรงเรียน
   ๒) สนับสนุน ใหคําปรึกษา แนะนํา กํากับ ติดตามโรงเรียน
ในโครงการ
   ๓) ดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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  ๒.๓ ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   สนับสนุน กํากับ ติดตามการดําเนินงาน และรายงานสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กรณีเรียนรวม
 โรงเรยีนเครอืขายทีไ่ปเรยีนรวมกบัโรงเรยีนดใีกลบาน (แมเหลก็) ทีย่งัไมได
ประกาศเลิก ใหดําเนินการดังนี้
 ๑. จัดทําแผนการใชจายงบประมาณรวมกัน
 ๒. การบริหารงบประมาณใหแตละโรงเรียนดําเนินการเปนไปตามระเบียบ 
กฎหมายที่กําหนด
 ๓. ใหนํารายการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ หรือทรัพยสินอื่น ๆ ที่ได
จากการดําเนินการตามขอ ๒ มาใชในการบริหารจัดการตามแผนที่กําหนดไวรวมกัน
 ๔. ใหโรงเรียนเครือขายดําเนินการเพ่ือประกาศเลิกสถานศึกษาตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดต้ัง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเร็ว

การบริหารจัดการการเดินทางไปเรียนรวม
 สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กาํหนดแนวทางการบรหิาร
จัดการการเดินทางมาเรียน หลักเกณฑ เงื่อนไข การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ 
คาพาหนะ หรอืคาจางเหมาบรกิาร โดยกาํหนดแนวทางการดาํเนนิงานของหนวยงาน
ในแตละระดับ ดังนี้
 ๑. การกาํหนดบทบาทหนาท่ีของโรงเรยีน สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
  ๑.๑ ระดับโรงเรียน
   โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) ดําเนินการดังนี้
   ๑) จัดทําขอมูลพื้นฐานนักเรียนโรงเรียนเครือขายท่ีมาเรียนรวม 
ประกอบดวย



4848 คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

    (๑) ชื่อ - สกุล นักเรียน จําแนกเปนรายชั้น โดยมีเลขประจําตัว 
๑๓ หลัก และเอกสารอ่ืนที่แสดงตัวตนของนักเรียนโดยผูบริหารโรงเรียนดีใกลบาน 
(แมเหล็ก) เปนผูรับรอง 
    (๒) โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) ตองนําพื้นท่ีเขตบริการ
ของโรงเรียนเครือขายมารวมเปนพื้นที่บริการ
    (๓) ระยะทางและสภาพการคมนาคมจากโรงเรียนเครือขาย
ไปโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)
    (๔) วิธีการเดินทางของนักเรียนเปนรายบุคคล
    (๕) รายช่ือประชากรวัยเรยีนทีจ่ะเขาเรยีนในเขตพ้ืนทีบ่รกิาร
ของโรงเรียนเครือขายในแตละปการศึกษา
   ๒) สนับสนุนงบประมาณคาพาหนะนักเรียนสําหรับการบริหาร
จัดการโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) ดังนี้
     (๑) นักเรียนของโรงเรียนเครือขายท่ีมาเรียนท่ีโรงเรียนดี
ใกลบาน (แมเหลก็)
    (๒) นักเรียนท่ีเขาใหมในปการศึกษาตอไปท่ีมีอายุเขาเกณฑ
ระดับปฐมวัยและเขาเกณฑการศึกษาภาคบังคับ และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
ในเขตบริการของโรงเรียนเครือขาย ใหไดรับคาพาหนะจนจบการศึกษาชั้นสูงสุด
ของโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)
   ๓) รายงานผลการใชงบประมาณคาพาหนะนกัเรยีนใหสาํนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาทราบ
  ๑.๒ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   ๑) กําหนดพ้ืนที่บริการโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)
   ๒) ตรวจสอบ/วิเคราะห ขอมูลที่โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)
เสนอขอสนับสนุนงบประมาณ
   ๓) เสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ
   ๔) แจงจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหโรงเรียนทราบ



4949คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

   ๕) นิเทศ ติดตาม กํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย
และรายงานผลใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
  ๑.๓ ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ๑) ตรวจสอบ/วิเคราะห ขอมูลที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอของบประมาณ
   ๒) จัดสรรงบประมาณใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
   ๓) นิเทศ ติดตาม กํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย
 ๒. หลักเกณฑเง่ือนไขการจัดสรรงบประมาณและการบริหารจัดการ
คาเดินทางของนักเรียนไปเรียนโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) มีดังนี้
  ๒.๑ กรณีจัดสรรพื้นที่ปกติ 
   ๑) จดัสรรใหตามระยะทางจากโรงเรยีนเครอืขายถึงโรงเรยีนดใีกล
บาน (แมเหล็ก) กรณีการคมนาคมสะดวกจัดสรรให ๒๐๐ วันตอปการศึกษา ดังนี้
    (๑) ตั้งแต ๐.๑ - ๓ กิโลเมตร คนละ ๑๐ บาทตอวัน
    (๒) ตั้งแต ๓.๑ - ๑๐ กิโลเมตร คนละ ๑๕ บาทตอวัน
    (๓) ตั้งแต ๑๐.๑ กิโลเมตรขึ้นไป คนละ ๒๐ บาทตอวัน
   ๒) การบริหารจัดการงบประมาณ
    ใหโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) ดําเนินการเบิกจาย
งบประมาณคาพาหนะนักเรียน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่กไขเพ่ิมเติม และระเบยีบการเกบ็รกัษาเงนิและการนาํเงนิสงคลงั
ในหนาที่ของอําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ และระเบียบอื่นที่เก่ียวของ
  ๒.๒ กรณีจัดสรรพื้นที่พิเศษ
   ๑) จัดสรรใหตามระยะทางจากโรงเรียนเครือขายถึงโรงเรียนดี
ใกลบาน (แมเหล็ก) กรณีการคมนาคมในพ้ืนที่พิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ดังนี้ 
    (๑) เทาทีจ่ายจรงิแตไมเกนิตามขอตกลงกบักระทรวงการคลงั
    (๒) จางเหมายานพาหนะรับสงนักเรียน เชน กรณีเชาเหมาเรือ
เปนลํา เชาเหมารถยนต เปนตน 



5050 คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

   ๒) การบริหารจัดการงบประมาณ
    ใหโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ
คาพาหนะนักเรียน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังในหนาที่
ของอําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ และระเบียบอื่นที่เก่ียวของ
  ๒.๓ กรณีไมสามารถดําเนินการตามขอ ๒.๑ และขอ ๒.๒
   ๑) จัดสรรคาจางเหมาบริการใหโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) 
ที่ไมสามารถดําเนินการตามขอ ๒.๑ และขอ ๒.๒ ใหโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) 
ดําเนินการดังน้ี
    (๑) ตั้งคณะกรรมการ จํานวนไมนอยกวา ๓ คน ซึ่ง
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครู และตัวแทนผูปกครอง เพื่อตรวจสอบขอมูล
จํานวนนักเรียน และคาใชจายในการเดินทาง เพื่อกําหนดวงเงินท่ีจางเหมาบริการ
ที่เหมาะสมตามสภาพของแตละพื้นที่
    (๒) เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตอสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
   ๒) การบริหารจัดการงบประมาณ
    ใหโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ
คาพาหนะนักเรียน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังในหนาที่
ของอําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ และระเบียบอื่นที่เก่ียวของ
  ๒.๔ กรณีจัดสรรยานพาหนะใหโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)
หรือกรณีที่โรงเรียนไดรับการบริจาคยานพาหนะสําหรับรับสงนักเรียน
   ๑) จดัสรรจักรยานสําหรบันกัเรียนบานใกลเพือ่ทดแทนคาพาหนะ
   ๒) จัดสรรยานพาหนะ เชน รถยนต เรือ ใหโรงเรียนหลัก
เพื่อใชรับสงนักเรียน โดยจัดสรรคานํ้ามันเช้ือเพลิงและคาบํารุงรักษายานพาหนะ
ใหกับโรงเรียนหลักที่ไดรับการจัดสรรยานพาหนะหรือไดรับบริจาค 



5151คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

บทที่บทท่ี  ๔๔
การกํากับ ติดตามการกํากับ ติดตาม
และรายงานผลการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงาน

 การติดตามและประเมินผลเปนสิ่งสําคัญ ทําใหทราบวาโครงการ
มีความสําเร็จ บรรลุวัตถุประสงค เปาหมายท่ีตองการมากนอยเพียงใด และทราบ
ถึงแนวทางในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระบบการติดตามและรายงานผล
 แบงออกเปน ๒ สวน ดังนี้
 ๑. การติดตามทางอิเล็กทรอนิกส ใชระบบอิเล็กทรอนิกสติดตามและ
ประเมินผล (e - mes) โดยใหสถานศึกษาตรวจสอบและรวบรวมขอมูล พรอมท้ัง
บันทึกขอมูลรายงานผลในระบบ e - mes ตามกําหนดระยะเวลา
 ๒. การติดตามเชิงประจักษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับเขต
ตรวจราชการและสวนกลาง ติดตามผลการดํา เ นินงานของสถานศึกษา 
โดยคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งดําเนินการวางแผน กําหนดประเด็นการติดตาม
ประเมินผลใหสอดคลองกับความตองการ กําหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสม และแจง
ใหหนวยรับตรวจทราบลวงหนา 

การติดตามผล
 การดําเนินการติดตาม ประเมินผล โดยการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ 
ตดิตามผล และรายงานตามกระบวนการและวธิกีารดําเนนิการตามคูมอืการดาํเนนิงาน
โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุตาม
วัตถุประสงค โดยกําหนดใหแตละระดับดําเนินการ ดังนี้



5252 คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

 ๑. ระดับโรงเรียน
  โรงเรียนแตงต้ังคณะกรรมการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
และรายงานผลการดําเนินงาน จํานวนไมเกิน ๗ คน ประกอบดวย
  ๑. ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานคณะกรรมการ
  ๒. ประธานคณะกรรมการ กรรมการ
   สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๓. ครูรับผิดชอบงานการเงิน/บัญชี/พัสดุ กรรมการ
  ๔. ผูแทนชุมชนหรือผูปกครอง กรรมการ
  ๕. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการ
  ๖. ครูที่รับผิดชอบโครงการ กรรมการและเลขานุการ
  มีหนาที่กํากับ ติดตามการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีใกลบาน 
(แมเหล็ก) จัดเตรียมขอมูล สงเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวกในการรับ
ตรวจ ติดตาม ประเมินผล เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
และรายงานผลการดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด โดยใหรายงานผลตอ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 ๒. ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตาม 
และประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน จํานวนไมเกิน ๑๐ คน ประกอบดวย
  ๑. ผูอํานวยการ ประธานคณะกรรมการ
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
  ๒. รองผูอํานวยการ รองประธานคณะกรรมการ
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
   ที่กํากับดูแลกลุมนโยบายและแผน
  ๓. ผูอํานวยการ กรรมการ
   กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
  ๔. ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล กรรมการ



5353คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

  ๕. ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตาม กรรมการ
   และประเมินผลการจัดการศึกษา/
   ศึกษานิเทศกที่ไดรับมอบหมาย
  ๖. ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน กรรมการ
  ๗. ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ
  ๘. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ กรรมการ
   การดําเนินงานโครงการ และผูชวยเลขานุการ
  ๙. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบรายงาน กรรมการ
   ในระบบ e - mes และผูชวยเลขานุการ
  มีหนาที่กํากับ ติดตามการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีใกลบาน 
(แมเหล็ก) เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว และรายงานผล
การดาํเนินงานตามระยะเวลาทีก่าํหนด โดยใหรายงานผลตอสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานผานระบบอิเล็กทรอนิกสการติดตามและประเมินผล (e - mes) 
ตามกําหนดระยะเวลา
 ๓. ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster)
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปนประธานคณะกรรมการการบริหาร
การศึกษาข้ันพื้นฐานประจําเขตตรวจราชการ แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตาม 
และประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน จํานวนไมเกิน ๗ คน ประกอบดวย
  ๑. ประธานคณะกรรมการการบริหาร  ประธานคณะกรรมการ
   การศึกษาขั้นพื้นฐานประจําเขตตรวจราชการ
  ๒. รองประธานคณะกรรมการ  รองประธานกรรมการ
   การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ประจําเขตตรวจราชการ
  ๓. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่ กรรมการ
   การศึกษาทุกเขตในเขตตรวจราชการ
  ๔. เลขานุการคณะกรรมการ กรรมการและเลขานุการ
   การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ประจําเขตตรวจราชการ 



5454 คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

  ๕. ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน กรรมการ
   ที่ไดรับมอบหมาย และผูชวยเลขานุการ
  มีหนาที่กํากับ ติดตามการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีใกลบาน 
(แมเหล็ก) เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว และรายงาน
ผลการดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด โดยใหรายงานผลตอสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ๔. ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแตงตั้งคณะกรรมการ 
กํากับ ติดตาม ประเมินผล จากสํานักที่เกี่ยวของ เชน สํานักนโยบายและแผน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สํานักการคลังและสินทรัพย สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
หนวยตรวจสอบภายใน เปนตน
  มีหนาที่ตรวจสอบขอมูลจากการรายงานในระบบ e - mes เพ่ือ
รวบรวมขอมูล ตรวจสอบขอมูลและออกติดตามเชิงประจักษ เพื่อสรุป วิเคราะหผล
การติดตาม และรายงานตอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การรายงานผลการดําเนินงาน
 ๑. ระยะเวลาการรายงานผลการดําเนินงานแบงเปน ๒ ระยะหลัก
และการสุมติดตามเชิงประจักษ

 รายการ/กิจกรรม กําหนดเวลา

ครั้งที่ ๑ สถานศึกษาตรวจสอบขอมูลและรายงานผล ภายในเดือนมีนาคม

การดําเนินงานในระบบ e - mes ใหเปนปจจุบันตลอดเวลา

ครั้งที่ ๒ สถานศึกษาตรวจสอบขอมูลและรายงานผล ภายในเดือนกรกฎาคม

การดําเนินงานในระบบ e - mes ใหเปนปจจุบันตลอดเวลา



5555คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

  สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเขตตรวจราชการและ
สวนกลาง ใหกําหนดระยะเวลาในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลใหสอดคลอง
กับระยะเวลาที่เหมาะสม
 แบบรายงานใหเปนไปตามในระบบติดตามและประเมินผลอิเลก็ทรอนิกส 
ผานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัด
 ตัวอยาง
 ๑. ตารางรายงาน

โรงเรียนแมเหล็กโรงเรียนแมเหล็ก
 822900 722400 922300 860200 163100 1295000 4341000 583200 274700
 ราคา/รายการ ราคา/รายการ ราคา/รายการ ราคา/รายการ ราคา/รายการ ราคา/รายการ ราคา/รายการ ราคา/รายการ ราคา/รายการ

(9)
สปช.

603/29
สวม

(8)
สปช.

301/26
(บานพักครู

เดี่ยว)

(7)
สนาม

บาสเก็ตบอล
แบบ FIBA

(5)
ลานกีฬา

อเนกประสงค
กรมพลศึกษา

(4)
ฟ.1/42
(สนาม
ฟุตบอล)

(3)
บานพักครู

207

(2)
บานพักครู
6205/26

(1)
บานพักครู
203/27

 รหัส โรงเรียน จํานวน รวมเปนเงิน smis  รายการ
(6)

สนามกีฬา
อเนกประสงค

    

 5 3,986,400.00 ถูกตอง ถูกตอง
   รายงานชวงแรก รายงานชวงแรก
  3,986,400.00

 ๒. ตัวกรอก

35( )

.  2  
  

/   

 
 

 

รายงานการใชงบประมาณกอสรางโรงเรียนดีใกลบาน(แมเหล็ก)รายงานการใชงบประมาณกอสรางโรงเรียนดีใกลบาน(แมเหล็ก)
รายการกอสรางรายการกอสราง

บานพักครู 205/26บานพักครู 205/26
ราคา 722,400 บาทราคา 722,400 บาท

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา



5656 คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

 
๓.

 ต
ัวส

รุป
รา

ยโ
รง



5757คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

 
๔.

 ต
ัวส

รุป
รา

ยเ
ขต



5858 คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

 เว็บไซตรายงานขอมูล
 โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) ในเขตภาคกลาง http://210.1.20.62
 โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) ในเขตภาคเหนือ http://210.1.20.54
 โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
http://210.1.20.53
 โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) ในเขตภาคใต http://210.1.20.63

 ๒. การวิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงานโครงการ
  ใหคณะกรรมการแตละระดับดําเนินการกํากับ ติดตาม ประเมินผล
และรายงาน โดยวิเคราะหขอมูลพื้นฐานการดําเนินงานกิจกรรมในแตละดาน
ตามคูมือการดําเนินงานโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) ตลอดจนปญหา อุปสรรค 
ในการดําเนินงานตามโครงการตอหนวยงานที่เกี่ยวของ



5959คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่
 การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖. (๒๕๔๖, ๗ กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. 
 หนา ๕๓ - ๕๖.
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาท่ีจัด
 การศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน พ.ศ. ๒๕๔๗. 
 (๒๕๔๗, ๕ สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. หนา ๓ - ๔.
กฎกระทรวงแบงสวนราชการสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวง
 ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖. (๒๕๔๖, ๗ กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. 
 หนา ๑๗ - ๒๓.
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕. (๒๕๔๕, ๓๑ ธันวาคม). 
 ราชกิจจานุเบกษา. หนา ๑๑ - ๑๔. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕. (๒๕๔๕, ๑๙ ธันวาคม) 
 ราชกิจจานุเบกษา. หนา ๑๖ - ๒๑. 
พระราชบญัญตักิารศึกษาแหงชาต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๓. (๒๕๕๓, ๒๒ กรกฎาคม). 
 ราชกิจจานุเบกษา. หนา ๑ - ๓.
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒. (๒๕๔๒, ๑๙ สิงหาคม). 
 ราชกิจจานุเบกษา. หนา ๑ - ๒๓.
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖. (๒๕๔๖, 
 ๖ กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. หนา ๑ - ๓๐.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (๒๕๕๙). ขอมูลสารสนเทศทาง
 การศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙. วันท่ีคนขอมูล ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙, 
 เขาถึงไดจาก http://www.bopp-obec.info/home/?page_id=22308

บรรณานุกรมบรรณานุกรม



6060 คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒๕๕๓). ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษา
 ในทศวรรษทีส่อง พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑. กรุงเทพมหานคร : บรษิทั พรกิหวาน
 กราฟฟค จํากัด.
Lathapipat, D. (2014). A Study on Closing the School Performance 
 Gap through Better Public Resource Allocation : Thailand. 
 Forthcoming. Bangkok : World Bank.



6161คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

ภาคผนวกภาคผนวก

๑. รายชื่อโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) ปการศึกษา ๒๕๕๙
๒. หนังสือราชการที่เกี่ยวกับโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)
 ๒.๑ กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา 
  ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕
 ๒.๒ กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา 
  ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙
 ๒.๓ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขต
  การปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลในสังกัด
  เขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
 ๒.๔ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังในหนาที่ของอําเภอ
  และกิ่งอําเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐
 ๒.๕ คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ๖๓/๒๕๔๖ 
  เรื่อง มอบอํานาจเก่ียวกับการขอใชที่ดินเพื่อใชประโยชนในทางราชการ
 ๒.๖ คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๔๙๙/๒๕๕๓ 
  เรือ่ง มอบอาํนาจการขอใชทีด่นิราชพสัดุในความครอบครองของโรงเรยีน
 ๒.๗ คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๐๘/๒๕๔๗ 
  เรื่อง มอบอํานาจการมอบโอนพัสดุ
 ๒.๘ หนังสือซักซอมแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากําลังเพื่อเพิ่ม
  ประสิทธิภาพใหกับโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)
 ๒.๙ หนังสือการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
 ๒.๑๐ หนังสือการตรวจสอบรายช่ือโรงเรียนแมเหล็ก
๓. ตัวอยางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กท่ีประสบความสําเร็จกรณี
 ควบรวมโรงเรียน



6262 คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

รายชื่อโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)
ปการศึกษา ๒๕๕๙

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา
ลําดับ

ที่

ลําดับ

ที่

โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

รายชื่อ รายชื่อ
จํานวน

นร.

จํานวน

นร.

จํานวน

ครู

จํานวน

ครู

โรงเรียนเครือขาย
ถึง ร.ร.

(กม.)

พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ๑ วัดพระแกวโสภณประสิทธิ์ ๑๗๕ ๑๖ ๑ วัดดอนกลาง ๑๘ ๔ ๕

  วิทยาคาร

พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ๒ วัดดอนพุดซา ๑๕๐ ๑๔ ๒ วัดสามบัณฑิต ๒๖ ๓ ๒.๙

พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ๓ วัดโบสถอนุกูลสังฆกิจ ๑๙๒ ๑๕ ๓ วัดกระโจมทอง ๑๗ ๒ ๔.๕

พระนครศรีอยุธยา เขต ๑      ๔ วัดนํ้าเตา ๓๒ ๒  

พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ๔ วัดไผลอม (โสภณวิทยา) ๘๐ ๑๐ ๕ วัดโพธิ์เผือก ๑๕ ๑ ๑

พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ๕ ราษฎรบํารุง ๑๒๗ ๗ ๖ เสริมปญญา ๑๕ ๓ ๓

      (ไวยกัญญาอนุเคราะห)

พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ๖ วัดหนาโคก (วิสุทธิศึกษา) ๑๐๖ ๖ ๗ วัดอมฤต (สุทธิประสิทธ์ิ) ๑๑ ๑ ๒.๕

นนทบุรี เขต ๒ ๗ ดีมากอุปถัมภ ๑๑๐ ๘ ๘ บานคลองหน่ึง ๑๘ ๓ ๖

สระบุรี เขต ๑ ๘ อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย ๓๗๑ ๑๕ ๙ วัดอูตะเภา ๖ ๐ ๕

สระบุรี เขต ๑      ๑๐ วัดหนองกบ ๑๖ ๑ ๔.๕

      (ไทยกลาประชานุกูล)

สระบุรี เขต ๑ ๙ อนุบาลดอนพุด ๓๘๖ ๑๗ ๑๑ วัดบานรี ๑๒ ๒ ๓.๑

  (พิพัฒนดาราราษฎรบํารุง)

สระบุรี เขต ๑      ๑๒ วัดหนองพันเรือ (สํานักงาน ๑๓ ๒ ๘

      สลากกินแบงสมทบ ๑๖๗)

สระบุรี เขต ๑ ๑๐ ชุมชนหนองโดน ๑๐๓ ๕ ๑๓ วัดสวางอารมณ ๑๘ ๑ ๕

  (ประมาณราษฎรบริบาล)

สระบุรี เขต ๑      ๑๔ วัดหนองจิก ๓๐ ๒  

สระบุรี เขต ๒ ๑๑ บานมณีโชติสามัคคี ๓๘๒ ๑๙ ๑๕ บานปกสําโรง ๑๙ ๒ ๖

สระบุรี เขต ๒      ๑๖ บานหนองกรดสามัคคี ๒๗ ๓  

สระบุรี เขต ๒ ๑๒ บานโปงเกง ๕๘ ๒ ๑๗ วัดวังยาง ๗ ๒ ๓

สระบุรี เขต ๒      ๑๘ บานโปงตะขบ ๑๒ ๑ ๗

ลพบุรี เขต ๑ ๑๓ พลรมอนุสรณ มิตรภาพที่ ๕๐ ๕๕๔ ๒๙ ๑๙ วัดใหมขุนนวน ๒ ๒ ๔.๓

ลพบุรี เขต ๑ ๑๔ บานเกริ่นกฐิน ๒๘๐ ๑๗ ๒๐ บานโคกสุข ๘ ๓ ๓

ลพบุรี เขต ๑      ๒๑ วัดบานลาด ๑๒ ๒ ๔

ลพบุรี เขต ๒ ๑๕ บานหนองประดู ๒๖๒ ๑๗ ๒๒ บานหนองนํ้าใส ๑๓ ๔ ๖

ลพบุรี เขต ๒      ๒๓ บานหนองกระสังข ๓๒ ๒ ๙

ลพบุรี เขต ๒      ๒๔ บานหนองหัวชาง ๖๕ ๕ ๕

ลพบุรี เขต ๒      ๒๕ บานเนินสวอง ๓๕ ๓ ๔

ชัยนาท ๑๖ ชุมชนบานหางนํ้าสาคร ๑๑๔ ๑๐ ๒๖ วัดอูตะเภา (สถิตราษฎรนุกูล) ๑๘ ๓ ๔

ชัยนาท      ๒๗ บานดอนแตง ๓๕ ๓ ๓

ชัยนาท ๑๗ บานวังคอไห ๒๐๑ ๑๔ ๒๘ บานกลาง ๒๔ ๒ ๘

      (วิโรจนสามัคคีประชาสรรค)

ชัยนาท      ๒๙ บานหนองเดน ๓๗ ๓ ๙
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ลําดับ
ที่

ลําดับ
ที่รายชื่อ

จํานวน
ครู

จํานวน
ครู

โรงเรียนเครือขาย

สิงหบุรี ๑๘ วัดสังฆราชาวาส ๒๒๓ ๑๕ ๓๐ วัดเสาธงทอง ๒๗ ๒ ๓

สิงหบุรี      ๓๑ วัดหัววาว ๒๓ ๒ ๒

สิงหบุรี      ๓๒ บานบางสําราญ ๓๘ ๒ ๓

สิงหบุรี ๑๙ วัดเกาช่ัง ๑๖๒ ๙ ๓๓ วัดโพธิ์เอน ๑๖ ๔ ๑

สิงหบุรี ๒๐ วัดโบสถ (อินทรบุรี) ๘๒๐ ๓๔ ๓๔ ชุมชนวัดพระนอน ๓๑ ๒ ๑.๕

อางทอง ๒๑ วัดมหานาม ๘๔ ๗ ๓๕ วัดโบสถ ๓๒ ๔ ๒.๕

อางทอง      ๓๖ วัดไชยภูมิ ๓๓ ๒ ๑

อางทอง ๒๒ วัดนางเลว ๑๑๘ ๗ ๓๗ วัดบางศาลา ๗ ๒ ๗.๑

อางทอง ๒๓ อนุบาลวัดนางใน ๑,๔๒๔ ๕๗ ๓๘ วัดหลวง ๒๓ ๓ ๕

  (ละเอียดอุปถัมภ)

ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ๒๔ วัดไผดํา ๒๔๖ ๑๑ ๓๙ วัดสุวรรณเตมีย ๒๑ ๒ ๓

ฉะเชิงเทรา เขต ๑      ๔๐ วัดรามัญ ๔๐ ๒ ๓.๕

ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ๒๕ สกัด ๔๐ ๘๐ ๕ ๔๑ คลองตาเอ่ียม ๒๘ ๒ ๓

ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ๒๖ วัดบานซอง ๑๖๓ ๖ ๔๒ วัดเกาะแกวสุวรรณาราม ๓๕ ๓ ๓

ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ๒๗ วัดหินดาษ ๑๘๓ ๙ ๔๓ วัดนํ้าฉา ๓๒ ๓ ๖

ระยอง เขต ๑ ๒๘ วัดหนองกระบอก ๓๐๐ ๑๔ ๔๔ วัดเชิงเนิน ๔๒ ๑ ๒.๑

ระยอง เขต ๒ ๒๙ วัดกะแส ๑๗๙ ๙ ๔๕ บานเนินไมหอม ๒๙ ๒ ๓.๕

จันทบุรี เขต ๑ ๓๐ วัดสิงห ๑๔๒ ๖ ๔๖ วัดโยธานิมิต ๒๖ ๒ ๖

จันทบุรี เขต ๑ ๓๑ วัดรําพัน ๑๘๐ ๑๔ ๔๗ บานไรเกา ๑๘ ๒ ๖.๘

จันทบุรี เขต ๒ ๓๒ วัดบางกะไชย ๑๘๑ ๑๔ ๔๘ บานแหลมสิงห ๑๗ ๔ ๖

จันทบุรี เขต ๒ ๓๓ วัดทาหัวแหวน ๑๘๑ ๑๖ ๔๙ วัดทาเขา ๒๓ ๔ ๓

ตราด ๓๔ วัดบางปดลาง ๖๓ ๔ ๕๐ บานธรรมชาติลาง ๑๕ ๒ ๓.๒

  (ราษฎรสงเคราะห)

ตราด      ๕๑ วัดทองธรรมชาติ ๖๘ ๔ ๔.๔

ตราด      ๕๒ บานอาวตาลคู ๓๒ ๒ ๑.๙

ตราด      ๕๓ วัดบางปดบน ๔๘ ๔ ๑.๖

ตราด ๓๕ บานคลองแอง ๙๔ ๖ ๕๔ บานหนองแฟบ ๑๓ ๑ ๖.๗

ตราด      ๕๕ บานตางาม ๓๑ ๒ ๖.๘

ปราจีนบุรี เขต ๑ ๓๖ วัดหัวกรด ๑๒๘ ๑๕ ๕๖ วัดสามัคคีภิรมย ๒๑ ๑ ๗.๑

ปราจีนบุรี เขต ๒ ๓๗ ชุมชนบานทุงแฝก ๕๘ ๗ ๕๗ บานนางเลง ๖ ๑ ๕.๖

ปราจีนบุรี เขต ๒      ๕๘ บานหนองชางลง ๒๐ ๓ ๔.๕

นครนายก ๓๘ วัดอรุณรังษี ๑๑๐ ๙ ๕๙ วัดบางนางเล็ก ๑ ๒  

นครนายก      ๖๐ วัดใหมพงษโสภณ ๒๑ ๒  

สระแกว เขต ๑ ๓๙ บานแกง ๓๖๑ ๑๕ ๖๑ บานเทศมงคล ๓๙ ๓ ๓

สระแกว เขต ๑      ๖๒ บานหวย ๖๔ ๔ ๕

สระแกว เขต ๑ ๔๐ อนุบาลวังนํ้าเย็น ๗๓๑ ๓๗ ๖๓ บานวังแดง ๘๒ ๕ ๔

  มิตรภาพท่ี ๑๗๙

สระแกว เขต ๑      ๖๔ วัดเกศแกว ๕๐ ๔ ๕

จํานวน
นร.

รายชื่อ
จํานวน
นร.

ถึง ร.ร.
(กม.)

โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา
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ครู
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โรงเรียนเครือขาย
ถึง ร.ร.
(กม.)

สระแกว เขต ๒ ๔๑ บานทดเจริญ ๙๐ ๕ ๖๕ บานกุดแต ๓๗ ๒ ๔

สระแกว เขต ๒      ๖๖ บานเขานอย ๓๓ ๒ ๓

สระแกว เขต ๒      ๖๗ บานหนองแข ๒๕ ๒ ๓

นครราชสีมา เขต ๑ ๔๒ การไฟฟาสวนภูมิภาค ๔๑ ๔ ๖๘ บานหญาคาใต ๑๖ ๔ ๕

  สงเคราะห ๓ (บานใหมเกษม)

นครราชสีมา เขต ๒ ๔๓ บานหัวทํานบ ๑๗๙ ๑๕ ๖๙ กงรถราษฎรสามัคคี ๔ ๑ ๕

นครราชสีมา เขต ๒      ๗๐ บานหนองบัวรองสามัคคี ๒๑ ๔ ๓

นครราชสีมา เขต ๒      ๗๑ บานโนนขี้ตุน ๔๑ ๓ ๓

นครราชสีมา เขต ๓ ๔๔ หนองนกเขียนสามัคคี ๒๓๒ ๑๔ ๗๒ บานหนองกระทุม ๑๗ ๑ ๓

นครราชสีมา เขต ๓ ๔๕ จตุคามวิทยาคม ๑๑๘ ๙ ๗๓ วัดบานสอง ๑๖ ๓ ๔

นครราชสีมา เขต ๔ ๔๖ บานทะเล (เสมาประชาสรรค) ๑๓๔ ๗ ๗๔ บานโปง ๑๒ ๒ ๑.๕

นครราชสีมา เขต ๕ ๔๗ บานเกา - บานนอย ๔๘ ๕ ๗๕ วัดบานกลาง ๑๗ ๒ ๕

นครราชสีมา เขต ๕      ๗๖ บานโนนสะเดา ๖ ๑ ๔.๕

นครราชสีมา เขต ๗ ๔๘ รวมมิตรพัฒนา ๑๐๓ ๑๒ ๗๗ บานหนองคอกควาย ๑๓ ๒ ๗

      (คุรุประชานุสรณ)

บุรีรัมย เขต ๑ ๔๙ เสนศิริอนุสรณ  ๖๐๐ ๓๔ ๗๘ บานเขากระโดง ๒๐ ๕ ๔

      (ศิลาทองอุปถัมภ)

บุรีรัมย เขต ๓ ๕๐ บานถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) ๔๒๑ ๒๑ ๗๙ บานหนองมวง ๑๕ ๓ ๑

บุรีรัมย เขต ๓     ๘๐ บานจาน ๒๕ ๔ ๓

บุรีรัมย เขต ๔ ๕๑ ชุมชนบานดอนมนต ๔๐๙ ๒๐ ๘๑ บานกุดนํ้าขุน ๒ ๓ ๓

สุรินทร เขต ๑ ๕๒ บานนาเกา ๑๓๗ ๑๐ ๘๒ บานตระแบกนอย ๒๑ ๔ ๑.๔

สุรินทร เขต ๒ ๕๓ ทาตูม (สนิทราษฏรวิทยาคม) ๔๒๙ ๒๘ ๘๓ บานเอือด ๑๒ ๓ ๕

สุรินทร เขต ๒ ๕๔ บานไพรขลาราษฎรวิทยากูล ๒๓๔ ๒๐ ๘๔ บานโนนตาลหนามแทง ๑๒ ๒ ๔

สุรินทร เขต ๓ ๕๕ บานอุโลก ๒๑๒ ๑๔ ๘๕ บานไทยนิยมพัฒนา ๓๖ ๓ ๖

ศรีสะเกษ เขต ๑ ๕๖ บานหนองกก ๗๙ ๖ ๘๖ บานโคก ๑๘ ๒ ๔

ศรีสะเกษ เขต ๑ ๕๗ บานหนองแวง ๒๔๐ ๒๐ ๘๗ บานหนองแวงสาขาบานโนนรัง ๑๙ ๑ 

ศรีสะเกษ เขต ๒ ๕๘ บานอีหลํ่า (ราษฎรนุสรณ) ๑๗๒ ๑๐ ๘๘ บานโคกกลาง (ประชารัฐพัฒนา) ๔ ๒ ๓

ศรีสะเกษ เขต ๒ ๕๙ บานบึงหมอก ๗๙ ๕ ๘๙ บานทา ๑๘ ๒ ๔.๒

ศรีสะเกษ เขต ๓ ๖๐ บานหนองอิไทย ๔๗ ๔ ๙๐ บานสลักได ๒๙ ๒ ๕

ศรีสะเกษ เขต ๓     ๙๑ บานพะแวะ ๓๓ ๓ ๓

ศรีสะเกษ เขต ๓     ๙๒ บานเขวา ๒๖ ๑ ๖

อุบลราชธานี เขต ๑ ๖๑ ชุมชนบานหัวเรือ ๒๐๖ ๑๗ ๙๓ บานอน ๑๑ ๒ ๒.๘

อุบลราชธานี เขต ๑     ๙๔ บานหนองยาง ๖ ๓ ๒.๘

อุบลราชธานี เขต ๑ ๖๒ บานหนองเหลา ๒๑๙ ๑๖ ๙๕ บานคําหมีหนองขา ๒๙ ๒ ๑.๕

  (ราษฎรบํารุงวิทยาคาร)

อุบลราชธานี เขต ๑ ๖๓ บานทุงใหญ ๑๓๓ ๙ ๙๖ บานชาติสามัคคี ๖ ๒ ๒.๒

อุบลราชธานี เขต ๑ ๖๔ บานทาบอ ๓๓๔ ๒๐ ๙๗ บานทัพไทย ๑๕ ๓ ๕.๕

อุบลราชธานี เขต ๑ ๖๕ บานสรางมิ่ง ๒๙๒ ๑๖ ๙๘ บานยางโยภาพ ๓๙ ๒ ๗

อุบลราชธานี เขต ๒ ๖๖ บานนาพิน ๒๓๑ ๑๔ ๙๙ บานดอนจิก ๑๖ ๒ ๓.๑

อุบลราชธานี เขต ๒     ๑๐๐ บานโหมน ๓๙ ๔ ๓.๑

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
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อุบลราชธานี เขต ๓ ๖๗ บานไร ๓๗๔ ๑๗ ๑๐๑ บานคําบง ๒๑ ๑ ๘

อุบลราชธานี เขต ๓     ๑๐๒ บานสิม ๓๒ ๒ ๔

อุบลราชธานี เขต ๓     ๑๐๓ บานโปง ๓๒ ๒ ๔

อุบลราชธานี เขต ๔ ๖๘ บานคําขวาง ๓๑๙ ๒๐ ๑๐๔ บานเกษตรพัฒนา ๓๖ ๒ ๒

อุบลราชธานี เขต ๕ ๖๙ บานหาดทรายคูณ ๒๗๑ ๑๖ ๑๐๕ บานดอนงัว ๔ ๐ ๔.๕

อุบลราชธานี เขต ๕ ๗๐ บานโนนเลียง ๒๗๒ ๑๕ ๑๐๖ บานกรุงเจริญ ๒๘ ๐ ๔

ชัยภูมิ เขต ๑ ๗๑ บานคอนสวรรค ๒๐๑ ๑๕ ๑๐๗ หนองทอนโนนขุนทิพยวิทยา ๗ ๒ ๓

ชัยภูมิ เขต ๑ ๗๒ ศรีสวางสามัคคี ๙๑ ๑๒ ๑๐๘ บานหวยขาเฒา ๑๓ ๑ ๔

ชัยภูมิ เขต ๑ ๗๓ หวยตอนวิทยา ๑๔๙ ๗ ๑๐๙ บานโปงคองใต ๑๔ ๑ ๖

ชัยภูมิ เขต ๒ ๗๔ บานหนองไผลอม ๑๘๔ ๑๑ ๑๑๐ บานดงพอง ๑๘ ๑ ๒

ชัยภูมิ เขต ๒ ๗๕ บานหนองเชียงรอด ๑๐๑ ๗ ๑๑๑ บานหนองหญาโกง ๑๘ ๒ 

ชัยภูมิ เขต ๒ ๗๖ บานดอน-นกเอี้ยงเกา ๑๘๔ ๘ ๑๑๒ บานโสกคลอง ๑๙ ๐ ๖

ชัยภูมิ เขต ๒     ๑๑๓ สาลิกาวิทยา ๕ ๐ ๓

ชัยภูมิ เขต ๓ ๗๗ บานหนองบัวใหญ ๑๖๑ ๑๐ ๑๑๔ บานสําโรงทุง ๒๑ ๓ ๓

ชัยภูมิ เขต ๓     ๑๑๕ บานหนองบัวรอง  ๕๑ ๕ ๑

      (อินทรผลบํารุง) 

ชัยภูมิ เขต ๓ ๗๘ ซับใหญวิทยาคม ๘๑๖ ๓๖ ๑๑๖ บานโนนสะอาด ๒๔ ๓ ๕

ชัยภูมิ เขต ๓     ๑๑๗ บานวังพง ๔๑ ๒ ๕

ชัยภูมิ เขต ๓ ๗๙ ชุมชนบานเพชร (วันครู ๒๕๐๐) ๔๘๔ ๒๐ ๑๑๘ บานโคกแฝกดอนทะยิง ๓๑ ๒ ๔

ชัยภูมิ เขต ๓     ๑๑๙ บานทองคําพิงวิทยา ๒๙ ๓ ๔

ชัยภูมิ เขต ๓ ๘๐ อนุบาลเทพสถิต ๘๑๐ ๓๑ ๑๒๐ บานหวยฝรั่ง ๒๒ ๑ ๑๐

ยโสธร เขต ๑ ๘๑ อนุบาลยโสธร ๑๙๖๑ ๘๑ ๑๒๑ บานหนองหอย ๑๖ ๓ ๖

ยโสธร เขต ๒ ๘๒ บานกระจาย ๑๒๖ ๘ ๑๒๒ บานคําเกิด ๑๘ ๒ ๓

ยโสธร เขต ๒ ๘๓ บานหวาย ๒๒๐ ๑๕ ๑๒๓ นาจานเจริญวิทย ๑๙ ๕ ๒

ยโสธร เขต ๒     ๑๒๔ บานสามัคคี ๒๑ ๒ ๓

อํานาจเจริญ ๘๔ ภักดีเจริญหัวนาโคงชางมะนาย ๑๖๐ ๑๓ ๑๒๕ บานหนองแสง ๑๕ ๑ ๒.๑

อํานาจเจริญ     ๑๒๖ บานโคกสวาง ๑๕ ๑ ๔.๔

อํานาจเจริญ ๘๕ บานหัวตะพาน ๑๑๘ ๘ ๑๒๗ บานดอนวาน ๕๗ ๖ ๓

อุดรธานี เขต ๑ ๘๖ ชุมชนวัดสามพราว ๕๗๙ ๒๕ ๑๒๘ บานนาหยาด ๑๘ ๓ ๕.๕

อุดรธานี เขต ๑ ๘๗ บานเลื่อม ๒๘๖ ๘ ๑๒๙ บานนาทราย ๙ ๔ ๔

อุดรธานี เขต ๑     ๑๓๐ ไทยสมุทรมติรภาพท่ี ๑๘๗ ๑๑ ๓ ๓

อุดรธานี เขต ๑     ๑๓๑ บานดงหนองโพธ์ิ ๓๔ ๓ ๔.๕

อุดรธานี เขต ๒ ๘๘ บานสีออสวางราษฎรสามัคคี ๒๔๑ ๑๘ ๑๓๒ บานโนนเขวา ๗ ๔ ๖

อุดรธานี เขต ๒     ๑๓๓ บานหนองกวาง ๑๕ ๔ ๓

อุดรธานี เขต ๒ ๘๙ อนุบาลโนนสะอาด ๓๑๖ ๑๔ ๑๓๔ บานหนองจาน ๗ ๓ ๓

อุดรธานี เขต ๒     ๑๓๕ บานมวงเฒา ๒๙ ๖ ๔

อุดรธานี เขต ๓ ๙๐ บานหนองชางคาวหนองบง ๕๘ ๔ ๑๓๖ บานโนนสะอาด ๑๓ ๑ ๓

อุดรธานี เขต ๓     ๑๓๗ บานโนนถั่วดิน ๔๒ ๓ ๑.๕

อุดรธานี เขต ๓     ๑๓๘ บานคอนอย ๑๒ ๑ ๕

อุดรธานี เขต ๓ ๙๑ บานปากาว ๒๑๘ ๑๕ ๑๓๙ บานกะพี้ ๑๘ ๑ ๒

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา



6666 คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

ลําดับ
ที่

ลําดับ
ที่

โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

รายชื่อ รายชื่อ
จํานวน
นร.

จํานวน
นร.

จํานวน
ครู

จํานวน
ครู

โรงเรียนเครือขาย
ถึง ร.ร.
(กม.)

อุดรธานี เขต ๔ ๙๒ บานโนนสวาง ๒๑๒ ๙ ๑๔๐ กลางนอยเหลามะแงว  ๕ ๔ ๔

อุดรธานี เขต ๔     ๑๔๑ บานจําปาโมง ๒๖ ๒ ๑.๔

อุดรธานี เขต ๔     ๑๔๒ บานวังสวย ๒๓ ๒ ๕.๒

อุดรธานี เขต ๔     ๑๔๓ บานแดง ๔๒ ๓ ๘.๕

อุดรธานี เขต ๔ ๙๓ ชุมชนบานสรางแปน ๒๖๓ ๒๕ ๑๔๔ บานนาแคทุงขวาง ๔๑ ๒ ๒.๒

อุดรธานี เขต ๔     ๑๔๕ บานโนนทอง ๓๗ ๓ ๗.๑

ขอนแกน เขต ๑ ๙๔ บานบึงเนียมบึงใครนุนทาหิน ๑๗๙ ๑๕ ๑๔๖ บานบึงสวางคคุยโพธิ์ ๑๕ ๒ ๓

ขอนแกน เขต ๑     ๑๔๗ พงษภิญโญ๑ ๑๐ ๑ ๗

ขอนแกน เขต ๑ ๙๕ บานดงกลาง ๗๐ ๕ ๑๔๘ บานโจดใหญ ๒๔ ๓ ๕

ขอนแกน เขต ๑     ๑๔๙ บานดงเกา ๔๑ ๔ ๑

ขอนแกน เขต ๒ ๙๖ บานโนนทัน ๗๑ ๖ ๑๕๐ บานหนองกระหนวนหนองเม็ก ๑๖ ๒ ๔

ขอนแกน เขต ๒ ๙๗ บานหนองหัวชาง ๒๒ ๔ ๑๕๑ บานโนนพันชาติ ๒๘ ๑ ๕

ขอนแกน เขต ๒     ๑๕๒ บานปามวง ๒๐ ๑ ๓.๕

ขอนแกน เขต ๓ ๙๘ หนองมะเขือซองแมว ๖๙ ๗ ๑๕๓ บานปาพราว-บูรณะ ๑๖ ๓ ๔

  โคกไมงามวิทยา

ขอนแกน เขต ๓     ๑๕๔ บานโนนตะโก ๒๓ ๓ ๓

ขอนแกน เขต ๓ ๙๙ ชุมชนหนองสองหอง ๔๘๔ ๑๙ ๑๕๕ บานโนนสวาง ๑๕ ๑ ๓.๕

  คุรุราษฎรรังสรรค

ขอนแกน เขต ๓     ๑๕๖ บานขุมปูน ๑๔ ๓ ๗

ขอนแกน เขต ๓ ๑๐๐ บานหนองแวงโสกพระ ๑๐๗ ๑๐ ๑๕๗ ผานบางอนุสรณ ๖ ๑ ๓

ขอนแกน เขต ๔ ๑๐๑ ไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บานกุดโงง) ๘๗ ๗ ๑๕๘ บานปาติ้ว ๔๐ ๓ ๓

ขอนแกน เขต ๔     ๑๕๙ บานโคกกลาง ๓๑ ๗ ๖

ขอนแกน เขต ๔     ๑๖๐ บานนาเลาะ ๑๓ ๑ ๓.๕

ขอนแกน เขต ๔     ๑๖๑ บานคํามืดวิทยา ๒๐ ๓ ๒

ขอนแกน เขต ๔ ๑๐๒ บานกุดพังทุย ๗๘ ๖ ๑๖๒ บานโสกมวง ๑๐ ๒ ๑.๕

ขอนแกน เขต ๔     ๑๖๓ บานหัวบึง ๘๒ ๖ ๑

ขอนแกน เขต ๔     ๑๖๔ บานหินลาด ๒๔ ๓ ๓

ขอนแกน เขต ๔     ๑๖๕ บานนาขาม ๕๑ ๔ ๓

ขอนแกน เขต ๔     ๑๖๖ บานดงเรือง ๖ ๒ ๒

ขอนแกน เขต ๔ ๑๐๓ นาคําพิทยาสรรค ๙๒ ๙ ๑๖๗ บานโนนศิลาราศรี ๖๘ ๖ ๖

ขอนแกน เขต ๔     ๑๖๘ บานศาลาดินหวยเตย ๘๔ ๖ ๒.๕

ขอนแกน เขต ๕ ๑๐๔ บานฟาเหลื่อม ๑๘๔ ๑๗ ๑๖๙ หนองไฮประชารัฐ ๓๕ ๔ ๕

ขอนแกน เขต ๕     ๑๗๐ บานเหลาประชานุเคราะห ๕๒ ๔ 

ขอนแกน เขต ๕ ๑๐๕ บานเม็ง ๒๑๐ ๑๒ ๑๗๑ บานหนองแสงสามัคคี ๒๗ ๒ ๒

ขอนแกน เขต ๕     ๑๗๒ บานเหมือดแอภูเม็ง ๕๒ ๖ 

มหาสารคาม เขต ๑ ๑๐๖ บานนํ้าใสมวงวิทยา ๑๔๑ ๑๕ ๑๗๓ บานเปลือยดง ๑๗ ๔ ๓.๕

มหาสารคาม เขต ๑ ๑๐๗ บานเอียด ๑๐๖ ๗ ๑๗๔ นิคมบานหัน ๑๘ ๓ ๓.๘

มหาสารคาม เขต ๒ ๑๐๘ บานหนองแตนอย ๑๑๖ ๗ ๑๗๕ บานหนองแคนหัวฝาย ๘ ๒ ๕

มหาสารคาม เขต ๒ ๑๐๙ บานหนองแสง ๑๑๘ ๑๐ ๑๗๖ บานหัวหนองคู ๒๐ ๔ ๖

มหาสารคาม เขต ๓ ๑๑๐ บานหนองหอย ๖๐ ๖ ๑๗๗ บานนํ้าจอย ๒๙ ๓ ๑

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา



6767คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

ลําดับ
ที่

ลําดับ
ที่

โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

รายชื่อ ราย/ชื่อ
จํานวน
น.ร.

จํานวน
นร.

จํานวน
ครู

จํานวน
ครู

โรงเรียนเครือขาย
ถึง ร.ร.
(กม.)

รอยเอ็ด เขต ๑ ๑๑๑ บานสังขสงยาง ๑๔๕ ๑๑ ๑๗๘ บานดงเค็ง ๒๗ ๔ ๓

      (คุรุราษฎรประชาสามัคคี)

รอยเอ็ด เขต ๑     ๑๗๙ ไตรคามสามัคคี (บานขี้เหล็ก) ๕ ๓ ๕

รอยเอ็ด เขต ๒ ๑๑๒ อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ ๗๗๐ ๓๗ ๑๘๐ บานสนาม ๑๒ ๓ ๔

รอยเอ็ด เขต ๒     ๑๘๑ บานนํ้าคํานอยวิทยา ๒ ๑ ๔

รอยเอ็ด เขต ๓ ๑๑๓ บานยาง ๖๓ ๕ ๑๘๒ บานโจด ๓๓ ๔ ๕

รอยเอ็ด เขต ๓     ๑๘๓ บานลาด ๘ ๒ ๓

รอยเอ็ด เขต ๓     ๑๘๔ บานหนองหงษหนองงู ๕๑ ๓ ๔

กาฬสินธุ เขต ๒ ๑๑๔ ชุมชนบานตูมวิทยาคาร ๑๒๑ ๑๔ ๑๘๕ เชียงงามวิทยาคาร ๒๔ ๒ ๒

กาฬสินธุ เขต ๒     ๑๘๖ โคกกองราษฎรนุกูล ๒๐ ๔ ๒

กาฬสินธุ เขต ๒ ๑๑๕ นามูลสมบูรณวิทย ๓๗ ๔ ๑๘๗ หนองใหญวิทยา ๑๖ ๓ ๓

กาฬสินธุ เขต ๒     ๑๘๘ บานหนองบัวแดง ๑๒ ๒ ๓

กาฬสินธุ เขต ๓ ๑๑๖ กุดกวางสวาสดิ์วิทยา ๓๔๑ ๑๖ ๑๘๙ บานโนนสําราญ ๒๑ ๔ ๕.๘

นครพนม เขต ๑ ๑๑๗ ปลาปากราษฎรบํารุง ๔๖๔ ๑๙ ๑๙๐ บานหนองหมากแกว ๓๓ ๔ ๔

นครพนม เขต ๑ ๑๑๘ บานแสนพันหมันหยอน ๒๔๕ ๒๐ ๑๙๑ บานดงขวาง ๑๗ ๔ ๔.๒

นครพนม เขต ๑     ๑๙๒ บานนาทาม ๒๔ ๔ ๕.๕

นครพนม เขต ๒ ๑๑๙ อนุบาลบานแพง ๑๓๗๐ ๕๘ ๑๙๓ บานแพงโคก ๑๕ ๓ ๓

นครพนม เขต ๒     ๑๙๔ บานนายาง ๓๑ ๓ ๓

นครพนม เขต ๒     ๑๙๕ บานนาโพธิ์ ๓๓ ๔ ๔

นครพนม เขต ๒ ๑๒๐ ชุมชนบานไชยบุรี ๑๘๒ ๑๐ ๑๙๖ บานนาเพียง ๓๖ ๓ ๒

สกลนคร เขต ๑ ๑๒๑ ชุมชนบานกุดไห  ๓๔๔ ๑๙ ๑๙๗ บานงิ้ว ๑๙ ๑ ๓

สกลนคร เขต ๒ ๑๒๒ บานหนองผือ ๘๖ ๗ ๑๙๘ บานนาใน ๑๗ ๓ ๓

สกลนคร เขต ๒ ๑๒๓ บานไฮปลาโหล ๑๗๕ ๑๕ ๑๙๙ บานโคกศาลา ๒๐ ๓ ๓

สกลนคร เขต ๓ ๑๒๔ บานแพงใหญ ๑๕๙ ๑๐ ๒๐๐ บานแพงนอย ๒๓ ๒ ๒

หนองคาย เขต ๑ ๑๒๕ บานทุมฝาง ๖๗ ๑๐ ๒๐๑ บานอุมเย็น ๑๗ ๓ ๕

หนองคาย เขต ๑ ๑๒๖ หินโงมวิทยา ๑๑๓ ๗ ๒๐๒ พราวใตเจริญสุข ๒๕ ๒ ๓.๑

หนองคาย เขต ๑     ๒๐๓ บานดงเจริญ ๒๑ ๕ ๖

หนองคาย เขต ๑ ๑๒๗ ปาสักวิทยา ๑๔๙ ๑๐ ๒๐๔ บานหงสทองสามขา ๒๐ ๕ ๕

หนองคาย เขต ๑     ๒๐๕ บานนาบง ๖๑ ๕ ๗

หนองคาย เขต ๒ ๑๒๘ สนธิราษฎรบํารุง ๖๕ ๕ ๒๐๖ นิคมเจริญชัย ๑๐๖ ๙ ๓

หนองคาย เขต ๒     ๒๐๗ บานหนองคอน ๓๑ ๔ ๓

หนองคาย เขต ๒     ๒๐๘ บานโพนแพง ๖๑ ๕ ๒

หนองคาย เขต ๒ ๑๒๙ บานหนองแหวน ๕๓ ๔ ๒๐๙ บานหวยนํ้าเย็น ๕๑ ๔ ๓

หนองคาย เขต ๒ ๑๓๐ บานกลุมพัฒนา ๖๑ ๔ ๒๑๐ ชุมชนบานโนน-โนนสวรรค ๗๗ ๖ ๒

หนองคาย เขต ๒     ๒๑๑ บานหนองกุง ๖๓ ๔ ๒

หนองคาย เขต ๒ ๑๓๑ บานทุงหลวงนาขาม ๘๐ ๘ ๒๑๒ บานรองโนรองแกมคําบอน ๗๒ ๖ ๓

หนองคาย เขต ๒     ๒๑๓ บานนาตาลเหนือโนนสวาท ๖๓ ๕ ๓

บึงกาฬ ๑๓๒ ชุมชนบานหนองหิ้ง ๑๘๕ ๙ ๒๑๔ บานทากกแดง ๑๗ ๓ ๓

เลย เขต ๑ ๑๓๓ บานนาดินดํา ๒๐๐ ๑๕ ๒๑๕ บานทรัพยมงคล ๐ ๓ ๖

เลย เขต ๑ ๑๓๔ บานทาลี่ ๔๒๔ ๒๐ ๒๑๖ บานชลประทาน ๓ ๒ ๓

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา



6868 คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

ลําดับ
ที่

ลําดับ
ที่

โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

รายชื่อ รายชื่อ
จํานวน
นร.

จํานวน
นร.

จํานวน
ครู

จํานวน
ครู

โรงเรียนเครือขาย
ถึง ร.ร.
(กม.)

เลย เขต ๑ ๑๓๕ ชุมชนบานนาดวง ๒๑๙ ๒๐ ๒๑๗ บานราษฎรประดิษฐ ๒๐ ๒ ๖

เลย เขต ๒ ๑๓๖ บานนาวัว ๑๘๙ ๑๕ ๒๑๘ บานโพนงาม ๗ ๑ ๔.๕

เลย เขต ๓ ๑๓๗ ชุมชนภูเรือ ๔๑๙ ๒๑ ๒๑๙ บานแกงไฮ ๒ ๑ ๕

มุกดาหาร ๑๓๘ วัดหลวงปูจาม มหาปุญโญ  ๑๔๘ ๑๓ ๒๒๐ บานนาปุง ๒๐ ๓ ๖.๕

  บานหวยทราย “ราษฎรประสงค”

มุกดาหาร     ๒๒๑ บานบาก ๑ ๒๙ ๓ ๓.๕

มุกดาหาร ๑๓๙ บานหนองบง ๑๓๗ ๑๑ ๒๒๒ บานนาหลวง ๑ ๒๑ ๔ ๓

หนองบัวลําภู เขต ๑ ๑๔๐ บานหนองแวงง้ิวตาก ๑๗๙ ๑๑ ๒๒๓ บานโสกแดง ๑๘ ๓ ๔

หนองบัวลําภู เขต ๑     ๒๒๔ นิคมสงเคราะห ๔ ๑๓ ๒ ๓.๕

หนองบัวลําภู เขต ๑     ๒๒๕ บานฝายหิน ๒๐ ๓ ๒

หนองบัวลําภู เขต ๑ ๑๔๑ บานผาสุก ๖๓ ๖ ๒๒๖ บานผาเสด็จ ๑๗ ๒ ๖

หนองบัวลําภู เขต ๑     ๒๒๗ บานผาสุกสาขาผาสวรรค ๕ ๒ ๓

หนองบัวลําภู เขต ๒ ๑๔๒ บานฝงแดง ๑๙๙ ๑๕ ๒๒๘ บานนาหนองทุม ๒๘ ๕ ๕

หนองบัวลําภู เขต ๒     ๒๒๙ บานโนนตาล ๓๙ ๔ ๔

หนองบัวลําภู เขต ๒ ๑๔๓ บานหนองแสง ๘๐ ๕ ๒๓๐ บานนาสมใจ ๒๙ ๓ ๒

หนองบัวลําภู เขต ๒     ๒๓๑ บานหนองแวงคํา ๑๑๕ ๖ ๘

เชียงใหม เขต ๑ ๑๔๔ แมโปงประชาสามัคคี ๑๔๖ ๑๖ ๒๓๒ บานปาไผ ๕ ๒ ๒

เชียงใหม เขต ๒ ๑๔๕ บานผึ้ง ๖๓ ๗ ๒๓๓ วัดแมหอพระ ๒๒ ๐ ๕

เชียงใหม เขต ๒     ๒๓๔ หัวฝายวิทยาคาร ๑๗ ๐ ๕

เชียงใหม เขต ๒     ๒๓๕ บานแมนาปาก ๒๓ ๐ ๖

เชียงใหม เขต ๒ ๑๔๖  บานสะลวงนอก ๑๔๓ ๑๑ ๒๓๖ บานสะลวงใน ๐ ๐ ๔

เชียงใหม เขต ๒     ๒๓๗ บานนาหืก ๕ ๐ ๔

เชียงใหม เขต ๒ ๑๔๗ รํ่าเปงวิทยา ๒๒๒ ๑๓ ๒๓๘ บานแมขะจาน ๓๔ ๐ ๑.๕

เชียงใหม เขต ๒     ๒๓๙ บานปางเปา ๒๓ ๐ ๓.๕

เชียงใหม เขต ๔ ๑๔๘ บานหวยสม ๑๕๒ ๑๐ ๒๔๐ วัดบุปผาราม ๑๓ ๖ ๓

เชียงใหม เขต ๔ ๑๔๙ บานทุงเสี้ยว (นวรัฐ) ๒๓๗ ๑๘ ๒๔๑ ตนแหนหลวงประสิทธิ์วิทยา ๐ ๐ ๓

เชียงใหม เขต ๔     ๒๔๒ ดอนชัยวิทยาคาร ๐ ๐ ๔

เชียงใหม เขต ๔     ๒๔๓ วัดทุงหลุก ๐ ๐ ๓

เชียงใหม เขต ๔     ๒๔๔ วัดสวางอารมณ ๐ ๐ ๒

เชียงใหม เขต ๔     ๒๔๕ วัดทองฝาย ๔๔ ๕ 

เชียงใหม เขต ๔ ๑๕๐ วัดโรงวัว ๑๓๙ ๑๒ ๒๔๖ วัดหนองครอบ ๒๕ ๒ ๓

เชียงใหม เขต ๔     ๒๔๗ วัดอินทะวิชัย ๐ ๐ ๘

เชียงใหม เขต ๕ ๑๕๑ บานไร ๘๒ ๖ ๒๔๘ บานไร สาขาทุงคอกชาง ๑๔ ๐ ๕

ลําพูน เขต ๑ ๑๕๒ บานแมเมย ๑๐๘ ๙ ๒๔๙ บานทาขุมเงิน ๒๓ ๓ ๒

ลําพูน เขต ๑     ๒๕๐ บานสวนหลวง ๒๐ ๔ 

ลําพูน เขต ๑     ๒๕๑ บานแมเมย สาขาแมเหล็ก ๒๑ ๐ 

ลําพูน เขต ๑ ๑๕๓ วัดนํ้าดิบ ๗๖ ๕ ๒๕๒ วัดวังกู ๑๙ ๔ ๑

ลําพูน เขต ๑     ๒๕๓ วัดปากลอง ๑๙ ๒ ๑

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา



6969คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

ลําดับ
ที่

ลําดับ
ที่

โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

รายชื่อ ราย/ชื่อ
จํานวน
นร.

จํานวน
นร.

จํานวน
ครู

จํานวน
ครู

โรงเรียนเครือขาย
ถึง ร.ร.
(กม.)

ลําพูน เขต ๒ ๑๕๔ บานหนองปลาสะวาย ๑๔๙ ๑๖ ๒๕๔ บานหวยสะแหล ๔๑ ๐ ๓.๖

ลําพูน เขต ๒     ๒๕๕ บานทากอมวง ๑๕ ๐ ๓.๕

ลําพูน เขต ๒     ๒๕๖ บานหนองเขียด ๘ ๓ ๙

ลําปาง เขต ๑ ๑๕๕ แมกงวิทยา  ๑๔๓ ๑๕ ๒๕๗ วัดบานเปา ๒ ๒ ๒

ลําปาง เขต ๑     ๒๕๘ บานบอหิน ๓ ๐ ๒.๕

ลําปาง เขต ๑     ๒๕๙ บานเอื้อม ๓ ๓ ๓

ลําปาง เขต ๑ ๑๕๖ บานโปงขวาก ๙๒ ๖ ๒๖๐ บานปาเหียง ๖ ๒ ๒

ลําปาง เขต ๒ ๑๕๗ บานไหลหิน  ๑๔๓ ๗ ๒๖๑ วัดมะกอก-นาบัว ๑๔ ๔ ๓.๑

  (ไหลหินราษฎรบํารุง) 

ลําปาง เขต ๒ ๑๕๘ บานออวิทยา ๑๕๙ ๑๓ ๒๖๒ บานสันปาเปา ๑๙ ๓ ๓.๑

ลําปาง เขต ๓ ๑๕๙ ไผงามวิทยา ๒๐๖ ๑๓ ๒๖๓ บานนางาม ๑๙ ๒ ๗

ลําปาง เขต ๓     ๒๖๔ บานนาไหม ๔๐ ๓ ๙

ลําปาง เขต ๓ ๑๖๐ บานมวง ๒๐ ๕ ๒๖๕ บานหนอง ๑๗ ๒ ๒

ลําปาง เขต ๓     ๒๖๖ บานแมกองปน ๒๖ ๒ ๓

ลําปาง เขต ๓ ๑๖๑ วังแกววิทยา ๑๒๐ ๑๔ ๒๖๗ บานแมหีด ๓๘ ๓ ๕

ลําปาง เขต ๓     ๒๖๘ บานหวยปาย ๔๙ ๐ ๓

ลําปาง เขต ๓     ๒๖๙ บานปาแหนง ๒๐ ๐ ๕

แพร เขต ๑ ๑๖๒ บานสวนเข่ือน ๘๓ ๗ ๒๗๐ บานทุงเหนือ (ราษฎรสามัคคี) ๒๓ ๓ ๒

  (ราษฎรบูรณวิทยา) 

แพร เขต ๑     ๒๗๑ บานแมแคม ๒๕ ๓ ๔

แพร เขต ๑     ๒๗๒ บานดง (ธรรมาราษฎรนุสรณ) ๓๐ ๔ ๒

แพร เขต ๑ ๑๖๓ บานออยวิทยาคาร ๙๘ ๑๓ ๒๗๓ บานเวียง (เวียงราษฎรบํารุง) ๒๑ ๓ ๒.๕

แพร เขต ๑     ๒๗๔ บานปากลวย ๓๓ ๓ ๒

แพร เขต ๑     ๒๗๕ บานบุญเริง (ประชานุสรณ) ๔๒ ๓ ๒.๕

แพร เขต ๒ ๑๖๔ อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ๕๓๖ ๒๓ ๒๗๖ บานแมลาน (ราษฎรอุทิศ) ๒๒ ๕ ๑.๕

นาน เขต ๑ ๑๖๕ บานสันทะ ๑๕๕ ๑๗ ๒๗๗ บานหวยจอย ๑๒ ๔ ๕.๔

นาน เขต ๑ ๑๖๖ บานทุงนอย ๑๕๕ ๑๕ ๒๗๘ บานปาสัก ๓ ๑ ๑๓.๒

นาน เขต ๑     ๒๗๙ บานหวยคํา ๑๑ ๑ ๑๓.๓

นาน เขต ๑     ๒๘๐ บานฝายแกว ๓๘ ๕ ๓.๑

นาน เขต ๑     ๒๘๑ บานทาลอ ๒๒ ๓ ๖.๓

นาน เขต ๒ ๑๖๗ บานผักเฮือก ๑๑๕ ๗ ๒๘๒ บานนาคอก ๑๘ ๑ ๓

นาน เขต ๒     ๒๘๓ บานนากอก ๓๐ ๑ ๑๐

นาน เขต ๒ ๑๖๘ ศรีสระวงศ ๖๓ ๖ ๒๘๔ บานหนาด ๑๔ ๓ ๓

นาน เขต ๒     ๒๘๕ บานเสี้ยว ๓๕ ๔ ๔

เชียงราย เขต ๑ ๑๖๙ บานจําบอน ๑๐๘ ๘ ๒๘๖ บานทรายงาม ๑๔ ๑ ๒.๗

เชียงราย เขต ๒ ๑๗๐ ปูแกง (อินทราราษฏรอุปถัมภ) ๓๑๘ ๒๔ ๒๘๗ บานดง ๓ ๒ ๔

เชียงราย เขต ๒     ๒๘๘ บานปาสัก ๑๑ ๓ ๓

เชียงราย เขต ๒     ๒๘๙ บานสันตนแหน ๑๓ ๓ ๔

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา



7070 คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

ลําดับ
ที่

ลําดับ
ที่

โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

รายชื่อ รายชื่อ
จํานวน
นร.

จํานวน
นร.

จํานวน
ครู

จํานวน
ครู

โรงเรียนเครือขาย
ถึง ร.ร.
(กม.)

เชียงราย เขต ๒ ๑๗๑ ปาแดงวิทยา ๒๐๙ ๑๖ ๒๙๐ บานหนองฮางสันหลวง ๑๘ ๔ ๓

เชียงราย เขต ๒ ๑๗๒ บานแมแกว ๑๒ ๔ ๒๙๑ บานแมแกวเหนือ ๒๙ ๔ ๒.๕

เชียงราย เขต ๒     ๒๙๒ บานปอเรียง ๒๖ ๔ ๗

เชียงราย เขต ๒     ๒๙๓ บานแมออ ๕๗ ๔ ๓.๕

เชียงราย เขต ๒ ๑๗๓ บานสักพัฒนา ๙๔ ๖ ๒๙๔ บานใหมใต ๒๑ ๒ ๒

เชียงราย เขต ๒ ๑๗๔ บานปาแงะ ๑๖๘ ๑๖ ๒๙๕ บานปาเสา ๒๐ ๑ ๔

เชียงราย เขต ๒     ๒๙๖ บานใหมพัฒนา ๔๖ ๕ ๕

เชียงราย เขต ๓ ๑๗๕ บานศรีดอนมูล ๘๐ ๑๒ ๒๙๗ บานหนองปลาสะเด็ด ๑๙ ๔ ๒.๕

เชียงราย เขต ๓     ๒๙๘ บานสันตนธง ๒๐ ๕ ๓

เชียงราย เขต ๓     ๒๙๙ บานแมมะ ๒๕ ๔ 

เชียงราย เขต ๓     ๓๐๐ บานปากอย ๓๕ ๐ 

เชียงราย เขต ๓ ๑๗๖ บานสันถนน ๒๑๙ ๑๕ ๓๐๑ บานทุงเกลี้ยง ๔๐ ๔ ๖

เชียงราย เขต ๓     ๓๐๒ บานสันธาตุ ๒๕ ๓ ๓

เชียงราย เขต ๔ ๑๗๗ บานบุญนาค ๑๐๙ ๑๔ ๓๐๓ บานปาจี้ ๓ ๒ ๒

เชียงราย เขต ๔     ๓๐๔ บานเอียน (สหราษฎรบํารุง) ๗ ๒ ๔

เชียงราย เขต ๔     ๓๐๕ บานทาขาม ๑๕ ๔ ๕

เชียงราย เขต ๔ ๑๗๘ บานไมยามิตรภาพท่ี ๑๖๘  ๑๖๘ ๑๑ ๓๐๖ บานรองกอก ๒๑ ๕ ๑.๔

เชียงราย เขต ๔     ๓๐๗ บานหวยเดื่อ ๓๕ ๕ ๑.๔

อุตรดิตถ เขต ๑ ๑๗๙ อนุบาลชุมชนหัวดง ๑๕๔ ๑๔ ๓๐๘ วัดเจดีย ๑๑ ๑ ๕

อุตรดิตถ เขต ๑     ๓๐๙ วัดทองลับแล (ธรรมเนตรโศภณ) ๕ ๑ ๕

อุตรดิตถ เขต ๑     ๓๑๐ หนองนาเกลือวิทยา ๘ ๑ ๘

อุตรดิตถ เขต ๒ ๑๘๐ ทาปลาอนุสรณ ๑ ๕๙๙ ๒๔ ๓๑๑ บานทาเรือ ๑๘ ๒ ๑๑

อุตรดิตถ เขต ๒     ๓๑๒ สวางวิทย ๓๓ ๔ ๑.๙

อุตรดิตถ เขต ๒ ๑๘๑ นิคมสรางตนเอง ๑๓๑ ๑๕ ๓๑๓ นิคมสรางตนเอง ๑๙ ๓ ๓.๖

  ลํานํ้านานสงเคราะห ๑    ลํานํ้านานสงเคราะห ๖

อุตรดิตถ เขต ๒ ๑๘๒ บานหวยมุน ๒๕๔ ๑๖ ๓๑๔ บานโปงปุน ๑๖ ๒ ๖.๖

อุตรดิตถ เขต ๒     ๓๑๕ บานโปงพาน ๓๕ ๒ ๑๐.๗

อุตรดิตถ เขต ๒ ๑๘๓ บานหวยคอม ๒๔๙ ๑๗ ๓๑๖ บานหวยเนียม ๑๒ ๒ ๔.๘

อุตรดิตถ เขต ๒     ๓๑๗ บานหวยคอมสาขาบานเพีย ๑๗ ๐ ๘.๙

พะเยา เขต ๑ ๑๘๔ ชุมชนบานแมใส ๑๗๓ ๑๖ ๓๑๘ บานสันปาถอน ๑๓ ๑ ๔

พะเยา เขต ๑     ๓๑๙ บานบอแฮวสันชางหิน ๑๓ ๒ ๓.๓

พะเยา เขต ๑ ๑๘๕ อนุบาลภูกามยาว ๗๒ ๘ ๓๒๐ บานรอง ๑๑ ๓ ๕

พะเยา เขต ๑     ๓๒๑ บานสันปางิ้ว ๒๘ ๒ ๓

พะเยา เขต ๑ ๑๘๖ บานตอม ๒๐๓ ๑๖ ๓๒๒ บานตอมดง ๒๑ ๖ ๓.๕

พะเยา เขต ๒ ๑๘๗ อนุบาลเชียงมวน ๑๓๘ ๙ ๓๒๓ บานปาแขม ๙ ๑ ๓.๕

พิษณุโลก เขต ๑ ๑๘๘ บางระกาํ ๓๓๑ ๒๗ ๓๒๔ วัดโพธ์ิทองเจริญผล ๖ ๒ ๔.๕

พิษณุโลก เขต ๑     ๓๒๕ วัดทาโก ๑๐ ๔ ๖

พิษณุโลก เขต ๑ ๑๘๙ วัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ) ๓๙๕ ๑๙ ๓๒๖ วัดพิกุลทอง ๑๔ ๓ ๔

พิษณุโลก เขต ๒ ๑๙๐ วัดทามะขาม ๑๓๔ ๑๐ ๓๒๗ อภัยสุพรรณภูมิ ๑๔ ๓ ๔

พิษณุโลก เขต ๒ ๑๙๑ บานบึงพราว ๓๓๙ ๑๒ ๓๒๘ วัดไชยนาม ๗ ๒ ๓

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา



7171คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

ลําดับ
ที่

ลําดับ
ที่

โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

รายชื่อ รายชื่อ
จํานวน
นร.

จํานวน
นร.

จํานวน
ครู

จํานวน
ครู

โรงเรียนเครือขาย
ถึง ร.ร.
(กม.)

พิษณุโลก เขต ๓ ๑๙๒ ชุมชนวัดยานขาด   ๓๐๗ ๑๘ ๓๒๙ วัดหาดใหญ ๕ ๒ ๔

  (ประชาสงเคราะห) 

พิษณุโลก เขต ๓     ๓๓๐ วัดสนามไชย ๗๙ ๙ ๓.๕

พิษณุโลก เขต ๓     ๓๓๑ บานหาดใหญ ๖๙ ๕ ๔

พิษณุโลก เขต ๓     ๓๓๒ วัดคลองตาล ๙๕ ๙ ๖

      (ศรีรัตนประชานุกูล) 

พิษณุโลก เขต ๓ ๑๙๓ วัดเสนาสน ๑๙๕ ๑๕ ๓๓๓ บานหนองปลิง ๕๒ ๖ ๕

พิษณุโลก เขต ๓     ๓๓๔ บานชาน ๕ ๒ ๕

สุโขทัย เขต ๑ ๑๙๔ วัดปากพระ ๒๒๖ ๑๔ ๓๓๕ บานวังขวาก ๑๗ ๖ ๒.๙

สุโขทัย เขต ๑     ๓๓๖ บานหนองพยอม ๒๒ ๓ ๓

สุโขทัย เขต ๑     ๓๓๗ บานจอมสังข ๓๒ ๕ ๕.๒

สุโขทัย เขต ๑ ๑๙๕ บานไสยาศน (ราษฎรบูรณะ) ๗๐ ๖ ๓๓๘ บานราวรังงาม ๖ ๓ ๔.๔

สุโขทัย เขต ๑     ๓๓๙ วัดหนองตาโชติ ๔๐ ๖ ๖.๓

สุโขทัย เขต ๒ ๑๙๖ วัดปากนํ้า ๒๖๐ ๑๖ ๓๔๐ วัดทาทอง ๒ ๒ ๔

สุโขทัย เขต ๒     ๓๔๑ วัดทาเกษม ๕ ๓ ๕

สุโขทัย เขต ๒ ๑๙๗ บานหวยไคร ๑๗๑ ๑๕ ๓๔๒ บานหวยสักตะเพียนทอง ๔ ๐ ๓

สุโขทัย เขต ๒     ๓๔๓ บานดอยไกเขี่ย ๒๗ ๓ 

สุโขทัย เขต ๒ ๑๙๘ บานปากลวย ๑๘๙ ๑๕ ๓๔๔ บานแกงหลวง (ไมพบขอมูล)   

ตาก เขต ๑ ๑๙๙ ชุมขนบานปามะมวง ๙๕ ๖ ๓๔๕ บานชะลาด ๕ ๑ ๓

ตาก เขต ๑ ๒๐๐ อนุบาลบานบอไมหวา ๓๐๖ ๑๘ ๓๔๖ บานลานมะครอ ๑๖ ๔ ๘

ตาก เขต ๒ ๒๐๑ ชุมชนบานแมกุนอย ๑๓๓ ๗ ๓๔๗ บานหวยผาลาด ๒๔ ๒ ๑

ตาก เขต ๒ ๒๐๒ บานแมระมาดนอย ๓๙๙ ๒๐ ๓๔๘ บานแมระมาดนอย ๖๐ ๒ ๘

      สาขาบานหวยปูลิง

กําแพงเพชร เขต ๑ ๒๐๓ บานสุวรรณภูมิ ๓๘๗ ๒๒ ๓๔๙ บานนํ้าโทง ๓๔ ๗ ๕

กําแพงเพชร เขต ๑ ๒๐๔ บานวังโบสถ ๑๒๔ ๙ ๓๕๐ บานตลุกงาม ๒ ๑ ๗

กําแพงเพชร เขต ๒ ๒๐๕ บานหนองชะแอน ๑๖๒ ๑๕ ๓๕๑ บานวังหามแห ๒๙ ๒ ๒.๗

กําแพงเพชร เขต ๒ ๒๐๖ ชุมชนบานสลกบาตร ๑๐๕ ๑๒ ๓๕๒ บานโนนปอแดง ๑๒ ๒ ๒

  (วันครู ๒๕๐๔)    (รัฐพินิจประชาสรรค)

อุทัยธานี เขต ๑ ๒๐๗ อนุบาลทัพทัน ๗๖๔ ๓๓ ๓๕๓ วัดหนองเรือโกลน ๒๔ ๕ ๓.๙

อุทัยธานี เขต ๑ ๒๐๘ ชุมชนบานโคกหมอ ๑๘๗ ๑๕ ๓๕๔ วัดทามะขามปอม ๒๖ ๓ ๔.๔

อุทัยธานี เขต ๒ ๒๐๙ วัดทัพหลวง ๑๔๘ ๘ ๓๕๕ วัดทัพหลวง ๒๖ ๒ ๘

      สาขาบานปาอูสามัคคี

นครสวรรค เขต ๑ ๒๑๐ วัดทาทอง ๒๘๔ ๑๖ ๓๕๖ วัดสันคู ๓ ๓ ๒

นครสวรรค เขต ๑     ๓๕๗ วัดวังไผ ๖๓ ๔ 

นครสวรรค เขต ๑ ๒๑๑ วัดใหม ๗๑ ๔ ๓๕๘ วัดนํ้าทรง ๒ ๐ ๕

นครสวรรค เขต ๒ ๒๑๒ บานศาลเจาไกตอ ๕๔๑ ๒๔ ๓๕๙ บานวังทับเกวียน ๑๖ ๑ ๓

นครสวรรค เขต ๒ ๒๑๓ สวนปาแมกะสี ๔๕๑ ๒๔ ๓๖๐ สวนปาแมกะสีสาขาบานปางสัก ๑๗ ๒ ๑๒

พิจิตร เขต ๑ ๒๑๔ วัดทาบัวทอง ๒๕๓ ๑๒ ๓๖๑ วัดใหมแสงมรกต ๒ ๒ ๔

พิจิตร เขต ๑ ๒๑๕ บานหนองขาว ๔๑๕ ๑๘ ๓๖๒ บานมาบฝาง ๑๕ ๒ ๖

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา



7272 คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

ลําดับ
ที่

ลําดับ
ที่

โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

รายชื่อ โรงเรียนเครือขายจํานวน/ชื่อ
จํานวน
นร.

จํานวน
นร.

จํานวน
ครู

จํานวน
ครู

โรงเรียนเครือขาย
ถึง ร.ร.
(กม.)

พิจิตร เขต ๒ ๒๑๖ อนุบาลอําเภอบางมูลนาก ๑๘๒ ๑๔ ๓๖๓ วังกรดนุกูลศึกษา ๗ ๒ ๑.๖

  (วัดหวยเขน)

พิจิตร เขต ๒     ๓๖๔ วัดหวยเรียงใต ๑๐ ๒ ๓.๓

พิจิตร เขต ๒     ๓๖๕ ชุมชนภูมิวิทยา ๑๑ ๒ ๒.๗

พิจิตร เขต ๒ ๒๑๗ วัดไดอีเผือก ๑๐๙ ๙ ๓๖๖ บานเนินมวง ๒๐ ๓ ๔.๙

พิจิตร เขต ๒     ๓๖๗ บานคลองหวยหลัว ๐ ๐ ๓.๕

เพชรบูรณ เขต ๑ ๒๑๘ อนุบาลชนแดน ๕๐๙ ๒๕ ๓๖๘ บานหนองแดง ๑๒ ๑ ๕

เพชรบูรณ เขต ๑     ๓๖๙ บานโคกเจริญ ๒๗ ๔ 

เพชรบูรณ เขต ๑ ๒๑๙ บานทาขาม ๔๖๐ ๓๐ ๓๗๐ บานดงแขวน ๑๐ ๒ ๕

เพชรบูรณ เขต ๒ ๒๒๐ บานวังบาล ๑๕๖ ๑๔ ๓๗๑ บานขี้นาค ๑๖ ๓ ๓.๕

เพชรบูรณ เขต ๒     ๓๗๒ บานเหมืองแบง ๓๖ ๗ ๒.๕

เพชรบูรณ เขต ๒     ๓๗๓ บานทาขาม ๓๘ ๑๓ ๕.๔

เพชรบูรณ เขต ๒     ๓๗๔ บานภูปูน ๒๑ ๘ ๔

เพชรบรูณ เขต ๓ ๒๒๑ บานพญาวัง ๒๒๐ ๑๖ ๓๗๕ บานซับสําราญใต ๒๐ ๓ ๔

เพชรบูรณ เขต ๓     ๓๗๖ บานวังปลา ๓๐ ๒ ๔

เพชรบูรณ เขต ๓     ๓๗๗ บานซับสําราญเหนือ ๕๕ ๔ ๔

เพชรบูรณ เขต ๓     ๓๗๘ บานซับสามัคคี ๖๗ ๔ ๕

เพชรบูรณ เขต ๓ ๒๒๒ บานทาแดง ๒๖๖ ๑๖ ๓๗๙ บานทาเยี่ยม ๓๑ ๔ ๒

เพชรบูรณ เขต ๓     ๓๘๐ บานทาสวาย ๔๙ ๔ ๓

เพชรบูรณ เขต ๓ ๒๒๓ บานศรีมงคล ๑๗๙ ๑๓ ๓๘๑ บานซับเจริญ ๕ ๑ ๗

เพชรบูรณ เขต ๓     ๓๘๒ บานพนมเพชร ๕๐ ๓ ๓

นครปฐม เขต ๑ ๒๒๔ ละเอียดอุปถัมภ ๑๗๖ ๑๑ ๓๘๓ บานหนองบอน ๕ ๐ ๓

นครปฐม เขต ๑ ๒๒๕ บานทุงนอย ๙๓ ๖ ๓๘๔ บานบอพลับ ๓๒ ๔ ๒.๙

นครปฐม เขต ๒ ๒๒๖ ตลาดรางกระทุม ๒๑๘ ๙ ๓๘๕ บานรางกระทุม ๒๕ ๒ ๑.๑

นครปฐม เขต ๒     ๓๘๖ บานรางปลาหมอ ๒๘ ๒ ๑๑

นครปฐม เขต ๒ ๒๒๗ วัดจินดาราม ๗๘๙ ๓๘ ๓๘๗ หลวงพอแชมอุปถัมภ ๓๓ ๒ ๓.๗

สุพรรณบุรี เขต ๑ ๒๒๘ บานทาเสด็จ ๔๗๙ ๒๙ ๓๘๘ บานหลักเมตร ๘ ๒ ๓.๒

สุพรรณบุรี เขต ๑ ๒๒๙ วัดวรจันทร ๓๑๒ ๑๓ ๓๘๙ วัดพราว ๓๘ ๓ ๓.๒

สุพรรณบุรี เขต ๒ ๒๓๐ วัดไผโรงวัว ๗๗๗ ๒๙ ๓๙๐ ตลาดขุนขยัน ๘ ๑ ๕

สุพรรณบุรี เขต ๒ ๒๓๑ วัดใหมสิทธาวาส ๓๑๒ ๗ ๓๙๑ วัดโบสถวิทยาคาร ๑๒ ๒ ๒

กาญจนบุรี เขต ๑ ๒๓๒ บานชองสะเดา ๓๗๔ ๑๙ ๓๙๒ บานชองกระทิง ๑๒ ๓ ๑๐

  (การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ)

กาญจนบุรี เขต ๒ ๒๓๓ บานดอนตาลเส้ียน ๑๓๗ ๕ ๓๙๓ บานแจงงาม ๙ ๙ ๓

กาญจนบุรี เขต ๓ ๒๓๔ บานวังสิงห ๒๙๙ ๑๖ ๓๙๔ บานทาตาเสือ ๓๓ ๓ ๘

กาญจนบุรี เขต ๓     ๓๙๕ บานหนองปรือ ๔๒ ๒ ๔

กาญจนบุรี เขต ๓     ๓๙๖ บานพุปลู ๒๖ ๓ ๗

ราชบุรี เขต ๑ ๒๓๕ อนุบาลสวนผ้ึง ๕๓๙ ๒๘ ๓๙๗ วัดเขากลิ้ง (รุงเจริญธรรม) ๕ ๑ ๔

ราชบุรี เขต ๑ ๒๓๖ วัดดานทับตะโก ๕๐๗ ๒๑ ๓๙๘ บานหนองไกเถื่อน ๒๑ ๓ ๖

ราชบุรี เขต ๒ ๒๓๗ วัดมวง ๑๔๔ ๑๔ ๓๙๙ วัดบัวงาม ๗ ๑ ๕

เพชรบุรี เขต ๑ ๒๓๘ บานหนองหญาปลอง (อุดมวนา) ๒๘๙ ๑๒ ๔๐๐ บานหนองไผ ๒๘ ๙ ๑๐

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา



7373คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

ลําดับ
ที่

ลําดับ
ที่

โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

รายชื่อ รายชื่อ
จํานวน
นร.

จํานวน
นร.

จํานวน
ครู

จํานวน
ครู

โรงเรียนเครือขาย
ถึง ร.ร.
(กม.)

เพชรบุรี เขต ๑ ๒๓๙ บานดอนยาง ๔๓ ๔ ๔๐๑ บานหนองมะขาม ๒๐ ๓ ๓

เพชรบุรี เขต ๒ ๒๔๐ บานนายาง ๑๔๒ ๙ ๔๐๒ บานดอน ๑๖ ๓ ๒

เพชรบุรี เขต ๒ ๒๔๑ วัดลาดศรัทธาราม ๑๔๑ ๙ ๔๐๓ วัดหาดทราย (เรือนมั่นนิรมิต) ๑๙ ๒ ๒

ประจวบคีรีขันธ เขต ๑ ๒๔๒ วัดทุงประดู ๗๕ ๖ ๔๐๔ บานหนองพิกุล ๑๒ ๔ ๔.๕

ประจวบคีรีขันธ เขต ๑ ๒๔๓ บานหนองเสือ ๑๖๔ ๑๓ ๔๐๕ บานหนองยายเอม ๒๐ ๔ 

ประจวบคีรีขันธ เขต ๒ ๒๔๔ บานบน ๗๑ ๕ ๔๐๖ บานหนองตาเสือ ๔ ๑ ๒.๕

สมุทรสงคราม ๒๔๕ วัดเขายี่สาร (ประมุขเวชกิจ) ๙๔ ๖ ๔๐๗ บานแพรกหนามแดง ๑๖ ๓ ๑๗

สมุทรสงคราม ๒๔๖ คลองสมบูรณ ๑๕๒ ๑๖ ๔๐๘ บานแพรกหนามแดง ๑๖ ๓ ๔.๒

ภูเก็ต ๒๔๗ บานสาคู ๗๒ ๔ ๔๐๙ บานในทอน ๑๑ ๑ ๓

กระบี่ ๒๔๘ บานนาปง ๑๔๕ ๑๓ ๔๑๐ วัดหวยคราม ๑๗ ๓ ๕

กระบี่     ๔๑๑ บานในทับ ๑๖ ๑ 

กระบี่ ๒๔๙ โรงเรียนบานเขาพนม ๘๓ ๗ ๔๑๒ บานหวยพลู ๗ ๓ 

กระบี่ ๒๕๐ วัดสถิตโพธาราม ๑๐๑ ๖ ๔๑๓ บานหินราว ๑๗ ๒ ๔.๕

กระบี่ ๒๕๑ บานพรุเตย ๒๕๖ ๑๖ ๔๑๔ บานบางใหญ ๑๔ ๓ ๔

นครศรีธรรมราช เขต ๑ ๒๕๒ ราชประชานุเคราะห ๕ ๑๔๓ ๑๔ ๔๑๕ วัดตรีเอการาม ๑๘ ๑ ๓

นครศรีธรรมราช เขต ๑     ๔๑๖ วัดมุจลินทราวาส ๗ ๒ ๖

นครศรีธรรมราช เขต ๑ ๒๕๓ บานนาเคียน ๒๘๓ ๑๕ ๔๑๗ วัดศาลาไพ ๘ ๒ ๓

นครศรีธรรมราช เขต ๑     ๔๑๘ วัดปาไหม ๑๕ ๒ ๓

นครศรีธรรมราช เขต ๑     ๔๑๙ วัดนํ้าสรง ๑๙ ๒ ๒.๓

นครศรีธรรมราช เขต ๒ ๒๕๔ วัดหลักชาง ๖๗ ๘ ๔๒๐ บานหนองเตย ๑๑ ๒ ๒

นครศรีธรรมราช เขต ๒ ๒๕๕ วัดมะปรางงาม ๔๘ ๕ ๔๒๑ บานเศลาใต ๗ ๒ ๕

นครศรีธรรมราช เขต ๒ ๒๕๖ บานโคกมะขาม ๑๙๗ ๑๐ ๔๒๒ วัดนาเขลียง ๑๗ ๓ ๕

นครศรีธรรมราช เขต ๓ ๒๕๗ บานบางพระ ๓๒๐ ๑๗ ๔๒๓ วัดทาบทอง ๗ ๔ ๙.๒

นครศรีธรรมราช เขต ๓ ๒๕๘ วัดสระโพธิ์ ๑๓๐ ๑๕ ๔๒๔ บานบางปรง ๙ ๒ ๕.๕

นครศรีธรรมราช เขต ๓     ๔๒๕ บานดอนโตนด ๑๐ ๓ ๓

นครศรีธรรมราช เขต ๓     ๔๒๖ วัดพระหอม ๑๔ ๒ ๓

นครศรีธรรมราช เขต ๓ ๒๕๙ วัดเกาะจาก ๑๔๒ ๑๐ ๔๒๗ บานปากคลอง ๑๔ ๓ ๓

นครศรีธรรมราช เขต ๓     ๔๒๘ บานเกาะนอย ๒๐ ๒ ๕

นครศรีธรรมราช เขต ๓ ๒๖๐ ชุมชนพิบูลสงคราม ๒๐๘ ๑๔ ๔๒๙ บานสระนอก ๗ ๒ ๓

นครศรีธรรมราช เขต ๓ ๒๖๑ วัดพิศาลนฤมิต ๓๖๔ ๑๙ ๔๓๐ บานมวงงาม ๒๗ ๕ ๓

นครศรีธรรมราช เขต ๔ ๒๖๒ วัดหญาปลอง ๑๔๖ ๑๔ ๔๓๑ วัดปากิ่ว ๒๓ ๓ ๓.๔

นครศรีธรรมราช เขต ๔     ๔๓๒ บานวังหิน ๓๖ ๓ ๗

นครศรีธรรมราช เขต ๔ ๒๖๓ วัดโคกเหล็ก ๑๑๙ ๘ ๔๓๓ วัดนางตรา ๑๔ ๓ ๒.๘

นครศรีธรรมราช เขต ๔ ๒๖๔ วัดชัยธารามประดิษฐ ๑๑๑ ๑๐ ๔๓๔ วัดสวนหมาก ๑๔ ๕ ๔.๑

สุราษฎรธานี เขต ๑ ๒๖๕ อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ ๖๙๓ ๒๖ ๔๓๕ วัดทองอาว ๓๓ ๑ ๓

สุราษฎรธานี เขต ๑ ๒๖๖ วัดบางใบไม ๒๘๖ ๑๖ ๔๓๖ วัดบางกลวย ๔ ๒ ๕

สุราษฎรธานี เขต ๑     ๔๓๗ วัดประสิทธาราม ๑๑ ๓ ๔

สุราษฎรธานี เขต ๒ ๒๖๗ วัดประตูใหญ ๒๕๔ ๑๒ ๔๓๘ วัดทา ๑๘ ๑ ๔

ชุมพร เขต ๑ ๒๖๘ วัดบางแหวน ๑๗๒ ๑๖ ๔๓๙ บานบอสําโรง ๑๓ ๒ ๔

ชุมพร เขต ๑ ๒๖๙ อนุบาลทาแซะ ๕๓๓ ๒๕ ๔๔๐ บานทุงบิ่น ๕ ๑ ๖

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
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ลําดับ
ที่

ลําดับ
ที่

โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

รายชื่อ รายชื่อ
จํานวน
นร.

จํานวน
นร.

จํานวน
ครู

จํานวน
ครู

โรงเรียนเครือขาย
ถึง ร.ร.
(กม.)

ชุมพร เขต ๒ ๒๗๐ บานบางหยี ๑๗๘ ๑๗ ๔๔๑ บานทองครก ๖ ๐ ๒

ระนอง ๒๗๑ บานราชกรูด ๒๒๙ ๑๓ ๔๔๒ บานละออง ๓๗ ๒ 

พังงา ๒๗๒ วัดปจจันตคาม ๑๙๘ ๑๗ ๔๔๓ บานบางมา ๓ ๑ ๘

พังงา     ๔๔๔ บานคลองหาง ๒๐ ๑ ๕

พังงา ๒๗๓ บานบางแกว ๑๕๓ ๑๑ ๔๔๕ บานสะพานเสือ ๑๙ ๑ ๕

พังงา ๒๗๔ วัดประชาธิการาม ๒๕๐ ๑๑ ๔๔๖ วัดลุมพินี ๒๐ ๓ ๓

พังงา     ๔๔๗ บานใหญ ๑๖ ๔ ๖

สงขลา เขต ๑ ๒๗๕ วัดทุงสงวน ๑๐๙ ๑๖ ๔๔๘ วัดบางหรอด ๑๒ ๒ ๔.๘

สงขลา เขต ๑ ๒๗๖ วัดโรง(ขาวประชาสรรค) ๗๒ ๖ ๔๔๙ บานโคกแหว ๑๖ ๔ ๔

สงขลา เขต ๒ ๒๗๗ วัดคลองแห ๒๕๘ ๑๓ ๔๕๐ บานคลองเปล ๘ ๓ ๘

สงขลา เขต ๒ ๒๗๘ วัดบางทิง ๑๓๑ ๗ ๔๕๑ บานเกาะนํ้ารอบ ๑๔ ๒ ๕

สงขลา เขต ๓ ๒๗๙ วัดชองเขา ๑๑๘ ๙ ๔๕๒ บานควนไมไผ ๑๖ ๓ ๓.๔

พัทลุง เขต ๒ ๒๘๐ บานแหลมดิน (หัสนันทอุปถัมภ) ๓๙ ๓ ๔๕๓ วัดสะทัง ๑๘ ๕ ๒.๗

พัทลุง เขต ๒     ๔๕๔ บานคลองขุด ๒๘ ๖ ๓

ตรัง เขต ๑ ๒๘๑  บานคลองเต็ง ๓๐๗ ๑๙ ๔๕๕ บานโคกมะมวง ๗ ๒ ๕

ตรัง เขต ๑     ๔๕๖ วัดสันติวัน ๑๙ ๖ ๑.๕

ตรัง เขต ๑ ๒๘๒  วัดไพรสณฑ ๗๘ ๘ ๔๕๗ บานคลองขุด ๙ ๒ ๒

ตรัง เขต ๑ ๒๘๓  บานทุงเกาะญวน ๖๒ ๑๕ ๔๕๘ วัดชลวาปวิหาร ๑๙ ๕ ๓

ตรัง เขต ๑     ๔๕๙ บานปากคลอง ๒๒ ๓ ๔

ตรัง เขต ๒ ๒๘๔ หวยยอด (กลึงวิทยาคาร) ๘๒๑ ๓๕ ๔๖๐ บานหนองยูง ๑๒ ๑ ๕.๕

ตรัง เขต ๒ ๒๘๕ บานเกาะเคี่ยม ๒๕๗ ๑๖ ๔๖๑ บานจุปะ ๓๐ ๔ ๕

สตูล ๒๘๖ อนุบาลควนโดน ๒๓๐ ๑๕ ๔๖๒ บานถํ้าทะลุ ๑๕ ๓ ๑๐.๕

สตูล ๒๘๗ บานนาทอน ๑๓๘ ๑๒ ๔๖๓ บานทาขามควาย ๑๓ ๓ ๓

ยะลา เขต ๑ ๒๘๘ นิบงชนูปถัมภ ๒๔๓๘ ๑๒๔ ๔๖๔ บานคลองทราย ๑๗ ๖ ๑๐

ยะลา เขต ๑     ๔๖๕ วัดหนาถํ้า (พุทธไสยานุสรณ) ๓๙ ๑๐ ๑๒

นราธิวาส เขต ๑ ๒๘๙ เมืองนราธิวาส ๘๓๘ ๓๙ ๔๖๖ บานโคกเคียน ๒๑ ๓ ๗

นราธิวาส เขต ๒ ๒๙๐ วัดประชุมชลธารา ๑๗๒ ๑๒ ๔๖๗ บานโคกโก ๑๙ ๔ ๓

ปตตานี เขต ๑ ๒๙๑ บานทาขาม ๒๕๗ ๑๗ ๔๖๘ วัดศรีสุดาจันทร ๖๑ ๑๐ 

ปตตานี เขต ๑     ๔๖๙ บานกลาง ๑๐๐ ๑๐ 

ปตตานี เขต ๑     ๔๗๐ บานทุง ๕๐ ๗ 

ปตตานี เขต ๑ ๒๙๒ บานดอน (นุยวิทยาคาร) ๑๐๓ ๗ ๔๗๑ บานมะรวด ๓๓ ๕ 

ปตตานี เขต ๑     ๔๗๒ บานคลอง ๓๑ ๔ ๑.๖

ปตตานี เขต ๓ ๒๙๓ บือแระ ๒๑๓ ๑๘ ๔๗๓ ชุมชนบานแปน ๒๙ ๖ ๔

ปตตานี เขต ๓ ๒๙๔ บานจะเฆ ๓๓๑ ๒๕ ๔๗๔ บานละหาร ๒๘ ๘ ๕

 รวม โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) จํานวน ๒๙๔ โรงเรียน โรงเรียนเครือขาย จํานวน ๔๗๔ โรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
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กฎกระทรวง
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช 

และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๔๕

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปน้ี
 ขอ ๑ ใหยกเลิก
  (๑) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
  (๒) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
  (๓) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
  (๔) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
  (๕) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
  (๖) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
  (๗) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
  (๘) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
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  (๙) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
 ขอ ๒ ในกฎกระทรวงน้ี
  “ผูขอใชที่ราชพัสดุ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐที่ขอใชที่ราชพัสดุ
ตามกฎกระทรวงน้ี
  “ผูใชที่ราชพัสดุ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ ที่เปนผูปกครอง ดูแล 
หรือใชประโยชนในที่ราชพัสดุ และใหหมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคล
ที่มีสิทธิใชที่ราชพัสดุตามกฎหมาย
  “หนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน” หมายความวา หนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดิน และหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

หมวด ๑
การปกครองดูแลและบํารุงรักษาที่ราชพัสดุ

 ขอ ๓ ใหกรมธนารักษจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนท่ีราชพัสดุกลาง 
โดยใหมีรายการตรงกับทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด ทั้งนี้ สําหรับในกรุงเทพมหานคร 

กรมธนารักษจะใชทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัดที่ทําขึ้นตามขอ ๔ (๑) เปนทะเบียน
ที่ราชพัสดุกลางก็ได
  ทะเบียนท่ีราชพัสดุกลางและทะเบียนท่ีราชพัสดุจังหวัด ใหเปน
ไปตามแบบท่ีกรมธนารักษกําหนด และในทะเบียนดังกลาวใหมีแผนท่ีแสดงท่ีตั้ง
และอาณาเขตของที่ราชพสัดุนั้นดวย
 ขอ ๔ ในการจัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด ใหกําหนดหนวยงาน
ที่รับผิดชอบดังนี้
  (๑) ในกรุง เทพมหานคร  ใหกรมธนารักษมีอํานาจหนา ท่ี
ในการจัดทําขึ้นทะเบียน และเก็บรักษาทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด และมีอํานาจ
ในการแกไขทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัดที่ทําขึ้นใหถูกตอง
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  (๒) ในจังหวัดอื่น ใหสํานักงานธนารักษจังหวัดมีอํานาจหนาที่
ในการจัดทํา ขึ้นทะเบียน และเก็บรักษาทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด และมีอํานาจ
ในการแกไขทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัดที่ทําขึ้นใหถูกตอง แตการแกไขที่มีผลเปน
การจําหนายรายการที่ดินออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุจังหวัด จะดําเนินการได
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากกรมธนารักษแลว
  เมื่อสํานักงานธนารักษจังหวัดไดขึ้นทะเบียน หรือแกไขรายการ
ในทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัดแลว ใหแจงกรมธนารักษเพื่อขึ้นทะเบียน หรือแกไข
รายการในทะเบียนที่ราชพัสดุกลางใหถูกตองตรงกัน
  การดําเนินการแกไขเพ่ิมเติม หรือเพิกถอนทะเบียนที่ราชพัสดุ
ใหปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
 ขอ ๕ ที่ราชพัสดุใดยังไมไดสํารวจรายการเพื่อขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสดุ 
ใหกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษจังหวัดเปนผู ทําการสํารวจ หรือแจงให
หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานผูใชที่ราชพัสดุสํารวจรายการเพื่อข้ึน
ทะเบียนที่ราชพัสดุ
 ขอ ๖ ในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรมใด ปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสราง
ซึ่งเปนที่ราชพัสดุในที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุหรือในท่ีดินอื่น ใหแจงกรมธนารักษหรือ
สํานักงานธนารักษจังหวัดที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุนั้นตามแบบ
ที่กรมธนารักษกําหนดภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ปลูกสรางเสร็จ เพื่อดําเนินการ
ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
  ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับการดัดแปลงหรือตอเติม
อาคารหรือสิ่งปลูกสรางท่ีเปนที่ราชพัสดุและมีมูลคาของการดัดแปลงหรือตอเติม
ไมตํ่ากวาหนึ่งแสนบาทดวยโดยอนุโลม
 ขอ ๗ ถาทีด่นิซึง่เปนทีร่าชพัสดแุปลงใดยังไมมหีนงัสอืสาํคญัสาํหรับทีด่นิ 
หรือมีแลวแตสูญหายหรือชํารุดจนไมอาจใชการได หรือกรณีที่ดินซึ่งมีผู ยกให
ทางราชการและจําเปนตองมีการแบงแยก ใหกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษ
จังหวัดเปนผูดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินแปลงนั้น ทั้งนี้
ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
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 ขอ ๘ กรณีที่มีการรังวัด การพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน หรือ
ตรวจสอบเน้ือที่ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ในกรุงเทพมหานคร ใหกรมธนารักษ
รวมกับผูใชที่ราชพัสดุเปนผูนําทําการสํารวจรังวัด ใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่ 
ระวังชี้แนวเขตท่ีดินและลงนามรับรองแนวเขตท่ีดิน รวมท้ังทําความตกลง
ในการสอบสวนเปรียบเทียบและสอบสวนไกลเกลี่ย สวนในจังหวัดอื่น ใหสํานักงาน
ธนารักษจังหวัดเปนผูปฏิบัติการดังกลาวรวมกับหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา
หนวยงานประจําจังหวัดของผูใชที่ราชพัสดุ
  ใหกรมธนารักษ หรือสํานักงานธนารักษจังหวัด แลวแตกรณี 
เปนผูยืน่คาํขอรงัวดั ขอใหพสิจูนสอบสวนการทาํประโยชน หรอืขอใหตรวจสอบเนือ้ที่
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
  การดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ถาปรากฏวาที่ดิน
ซึ่งเปนท่ีราชพัสดุมีอาณาเขตเน้ือท่ี หรือรายการอ่ืนใดไมตรงตามหนังสือสําคัญ
สําหรับที่ดินหรือหลักฐานทางทะเบียนที่ราชพัสดุ ใหกรมธนารักษหรือสํานักงาน
ธนารักษจังหวัด แลวแตกรณี ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
 ขอ ๙ ในกรุงเทพมหานคร ใหกรมธนารักษเปนผูจัดทําบัญชีคุมทะเบียน
ท่ีราชพัสดุและบัญชีคุมหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินซึ่งเปนท่ีราชพัสดุ และเก็บรักษา
หนังสือสําคัญสําหรับที่ดินไวในที่ปลอดภัย สวนในจังหวัดอื่น ใหสํานักงานธนารักษ
จงัหวัดเปนผูจดัทาํบัญชคีมุทะเบียนทีร่าชพสัดุและบญัชคีมุหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีด่นิ
ซึ่งเปนที่ราชพัสดุ และเก็บรักษาหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดิน โดยฝากคลังจังหวัด 
ไวในลักษณะหีบหอ
  บญัชคีมุทะเบยีนทีร่าชพสัดแุละบญัชคีมุหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีด่นิ 
ใหเปนไปตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด
 ขอ ๑๐ ใหมีการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของบัญชีคุมทะเบียน
ทีร่าชพัสดแุละบัญชคีมุหนังสอืสาํคญัสาํหรับทีด่นิซึง่เปนทีร่าชพัสด ุรวมท้ังตรวจสอบ
สภาพของหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุ ที่จัดเก็บไวอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
 ขอ ๑๑ เพื่อประโยชนในการปกครอง ดูแล และบํารุงรักษาท่ีราชพัสดุ 
ใหกรมธนารักษมีอํานาจในการดําเนินการแทนกระทรวงการคลังในเรื่องดังตอไปนี้
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  (๑) ดําเนินการใด ๆ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
  (๒) ดําเนินคดีทั้งในทางแพงและอาญาเก่ียวกับที่ราชพัสดุ และ
ทรัพยสินในที่ราชพัสดุ
  ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง กรมธนารักษจะมอบอํานาจให
บุคคลอื่นเปนผูดําเนินการแทน โดยผูรับมอบอํานาจอาจมอบอํานาจตอไปใหบุคคลอื่น
ดําเนินการแทนอีกชวงหนึ่งก็ได
 ขอ ๑๒ คาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินการตามขอ ๔ ขอ ๗ 
ขอ ๘ และขอ ๑๑ ใหจายจากงบประมาณของกรมธนารักษ
 ขอ ๑๓ กรณีที่กรมธนารักษ หรือผูใชที่ราชพัสดุมีปญหาหรือไมสามารถ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในหมวดนี้ ใหเสนอปญหาใหคณะกรรมการที่ราชพัสดุ
พิจารณา

หมวด ๒
การใชที่ราชพัสดุ

 ขอ ๑๔ ผูขอใชที่ราชพัสดุที่ประสงคจะขอใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน
ในทางราชการ ถาที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ใหทําความตกลงกับ
กรมธนารักษ แตถาที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยูในจังหวัดอื่น ใหขอใชที่ราชพัสดุตอผูวา
ราชการจังหวัด พรอมทั้งแจงเหตุผลและความจําเปนในการขอใชที่ราชพัสดุนั้น 
เมื่อไดรับความยินยอมจากผูวาราชการจังหวัดแลว ใหทําความตกลงกับกรมธนารักษ 
และใหเขาใชประโยชนในที่ราชพัสดุไดเมื่อไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษแลว
  ใหกรมธนารักษพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชที่ราชพัสดุ ใชที่ราชพัสดุ
เพื่อประโยชนในทางราชการไดตามความจําเปน โดยผูขอใชที่ราชพัสดุตองเขา
ทําประโยชนในท่ีราชพัสดุตามความประสงคที่ขออนุญาตภายในกําหนดสามป
นบัตัง้แตวนัทีไ่ดรบัอนุญาต และกรมธนารกัษจะกาํหนดเงือ่นไขอืน่ตามทีก่รมธนารกัษ
เห็นสมควรก็ได
  ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชที่ราชพัสดุ
ใชที่ราชพัสดุในกรณีดังตอไปนี้ ไดโดยไมตองทําความตกลงกับกรมธนารักษกอน 
แตเมื่ออนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาวแลว ใหแจงกรมธนารักษทราบทันที
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  (๑) การขอใชทีร่าชพสัดุเปนการชัว่คราว ในกรณทีีม่คีวามจาํเปน
และเรงดวน เพื่อประโยชนในการปองกันหรือบรรเทาสาธารณภัย
  (๒) การขอใชที่ราชพัสดุเพื่อกอสรางท่ีทําการ หรือบานพัก
หรือกิจการสาธารณูปโภคตามหลักเกณฑที่กรมธนารักษกําหนด
 ขอ ๑๕ กรณีผูขอใชที่ราชพัสดุเปนองคกรอื่นของรัฐ เมื่อกรมธนารักษ
ไดรับคําขอใชที่ราชพัสดุ หรือเมื่อผูวาราชการจังหวัดใหความยินยอมแลว และจัดสง
คําขอใหกรมธนารักษอนุญาต ใหกรมธนารักษนําเสนอคณะกรรมการที่ราชพัสดุ
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนที่จะอนุญาตใหใชหรือใหเชาตามหมวด ๓
  การพิจารณาอนุญาตใหองคกรอืน่ของรฐัใชทีร่าชพัสดุ ใหคาํนงึถึง
วัตถุประสงคการดําเนินงานหรือการประกอบกิจการ ฐานะทางการเงิน รายไดและ
ความสามารถในการจัดหารายไดของผูขอใชที่ราชพัสดุ รวมทั้งประโยชนที่จะเกิดแก
ทางราชการเปนสําคัญ
 ขอ ๑๖ เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับคําขอใชที่ราชพัสดุแลว ใหพิจารณา
อนุญาตหรือใหความยินยอมใหแลวเสร็จ และแจงใหผูขอใชที่ราชพัสดุทราบ หรือ
สงใหกรมธนารักษ แลวแตกรณี ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ เวนแต
มีเหตุอันสมควรใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวออกไป แตตองไมเกินหกสิบวัน นับแต
วันที่ไดรับคําขอ
  เมื่อกรมธนารักษไดรับคําขอใชที่ราชพัสดุจากผูขอใชที่ราชพัสดุ
หรือจากผูวาราชการจังหวัด ใหกรมธนารักษพิจารณาคําขอใชที่ราชพัสดุดังกลาว 
ใหแลวเสร็จ และแจงใหผูขอใชที่ราชพัสดุทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
คําขอ เวนแตมีเหตุอันสมควรใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวออกไป แตตองไมเกินหก
สิบวัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ
  สําหรับคําขอใชที่ราชพัสดุจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการท่ีราชพัสดุกอน เมื่อคณะกรรมการท่ีราชพัสดุมีมติประการใดแลว 
ใหกรมธนารักษแจงใหผูขอใชที่ราชพัสดุทราบภายในสามสิบวัน นับแตวันที่
คณะกรรมการท่ีราชพัสดุมีมติ
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  ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการพิจารณาอนุญาต หรือการให
ความยินยอมใหใชที่ราชพัสดุตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง และผูขอใชที่ราชพัสดุ
มีหนังสือแจงกรมธนารักษยืนยันถึงความจําเปนที่ตองใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน
ของทางราชการ ใหกรมธนารักษเสนอปญหาที่ไมอาจทําความตกลงกันได พรอมทั้ง
เหตุผล ใหคณะกรรมการที่ราชพัสดุเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
 ขอ ๑๗ กรณีที่ผูใชที่ราชพัสดุประสงคจะเปล่ียนการใชที่ราชพัสดุเพื่อ
ประโยชนในทางราชการอยางอื่นแตกตางไปจากท่ีไดรับอนุญาตไวเดิม ถาที่ราชพัสดุ
ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ใหทําความตกลงกับกรมธนารักษ หรือถาที่ราชพัสดุตั้งอยู
ในจังหวัดอื่น ใหทําความตกลงกับผูวาราชการจังหวัด
 ขอ ๑๘ ใหผูใชที่ราชพัสดุมีหนาที่ดูแลและบํารุงรักษาท่ีราชพัสดุ โดย
ใหผูแทนกรมธนารักษเขาตรวจสอบสภาพท่ีราชพัสดุไดเปนครั้งคราวในระยะเวลา
อันสมควร
  ในกรณีที่ผูใชที่ราชพัสดุมิไดดูแลและบํารุงรักษาท่ีราชพัสดุ 
จนทําใหเห็นไดวาจะเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอท่ีราชพัสดุนั้น ใหกรมธนารักษ
แจงใหผูใชที่ราชพัสดุจัดการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อบํารุงรักษาท่ีราชพัสดุ ถาผูใช
ที่ราชพัสดุดังกลาวไมจัดการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร กรมธนารักษจะแจงใหสงคืน
ที่ราชพัสดุนั้นก็ได
 ขอ ๑๙ กรณีที่ผูใชที่ราชพัสดุประสงคจะรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสราง
ที่เปนที่ราชพัสดุในกรุงเทพมหานคร ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษกอน 
และเมื่อไดรื้อถอนแลว ใหแจงใหกรมธนารักษทราบ
  การรือ้ถอนอาคารหรอืสิง่ปลกูสรางทีเ่ปนทีร่าชพสัดใุนจงัหวดัอืน่ 
ตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัดกอน และเมื่อไดรื้อถอนแลว ใหแจง
ธนารักษจังหวัดทราบ
 ขอ ๒๐ อาคารหรือส่ิงปลูกสรางซ่ึงเปนท่ีราชพัสดุที่ไมตองขออนุญาต
รื้อถอนจากอธิบดีกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดตามท่ีกําหนดในขอ ๑๙ 
มีดังตอไปน้ี
  (๑) อาคารหรอืสิง่ปลกูสรางทีก่อสรางมาแลวไมนอยกวายีส่บิหาป
  (๒) อาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่ชํารุดจนใชในราชการไมได
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  (๓) อาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เกี่ยวกับราชการลับทางทหาร
  (๔) อาคารหรือสิ่งปลูกสรางเดิม เพื่อปลูกสรางอาคารหรือ
สิ่งปลูกสรางใหมทดแทนตามท่ีไดรับงบประมาณ
  เมื่อไดรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตามวรรคหน่ึงแลว ใหแจง
กรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษจังหวัดทราบ
 ขอ ๒๑ ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งปลูกสรางท่ีจะร้ือถอนตามขอ ๑๙ หรือ
ขอ ๒๐ มีลักษณะที่ยังมีคุณคาทางประวัติศาสตร ศิลปกรรม หรือสถาปตยกรรม
ที่ควรอนุรักษไว หรือมีสภาพท่ียังใชประโยชนในทางราชการตอไปได กอนแจง
ขออนุญาตรื้อถอนตามขอ ๑๙ หรือกอนทําการรื้อถอนตามขอ ๒๐ แลวแตกรณี 
ใหผูใชที่ราชพัสดุแตงตั้งคณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน พิจารณาเหตุผล
และความจําเปน ตลอดจนปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของผูใชที่ราชพัสดุ
 ขอ ๒๒ การจําหนายอาคารหรือสิ่งปลูกสรางท่ีจะทําการร้ือถอน หรือ
การจาํหนายวสัดทุีร่ือ้ถอนแลว หรอืการจาํหนายตนไม ดนิ หรอืวสัดอุืน่ ๆ  ทีไ่ดมาจาก
ที่ราชพัสดุ ใหปฏิบัติตามท่ีระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด
  ถาจําเปนที่จะตองนําวัสดุที่ไดมาจากท่ีราชพัสดุดังกลาวตาม
วรรคหน่ึง ไปใชเพือ่ประโยชนแกทางราชการ หรอืเพือ่ประโยชนแกสาธารณประโยชน
หรอืสาธารณกุศล จะตองไดรบัอนุญาตจากกรมธนารักษหรอืผูวาราชการจังหวดักอน 
แลวแตกรณี หลกัเกณฑการอนุญาตใหปฏิบตัติามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด
  เงินที่ไดจากการจําหนายตามวรรคหนึ่ง ใหนําสงคลังเปนรายได
ของกรมธนารักษ
  การพิจารณาอนุญาตตามวรรคสอง ใหนําความในขอ ๑๖ มาใช
บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๓
การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

 ขอ ๒๓ ที่ราชพัสดุที่ไมไดใชประโยชนในทางราชการ หรือที่ไมไดสงวนไว
เพื่อประโยชนในทางราชการ จะนํามาจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชา หรือโดย
วิธีการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาก็ได
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  การจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาตามวรรคหนึ่ง ตองเปน
การใหเชาในลักษณะดังตอไปนี้ 
  (๑) การใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชเปนท่ีอยูอาศัย
  (๒) การใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชประกอบเกษตรกรรม
  (๓) การใหเชาที่ดินเพ่ือปลูกสรางอาคาร โดยยกกรรมสิทธิ์
อาคารที่ปลูกสรางใหแกกระทรวงการคลัง
  (๔) การใหเชาที่ดินเพื่อประโยชนอยางอื่น
  (๕) การใหเชาอาคารซ่ึงเปนที่ราชพัสดุ
  การจัดหาประโยชนโดยวิธีจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น
นอกเหนือจากการจัดใหเชา กรมธนารักษจะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับอนุญาต
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
  การใหเชาทีร่าชพัสดุตามกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพย
เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการท่ีราชพัสดุ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
 ขอ ๒๔ การจัดใหเช าที่ราชพัสดุ การใชสิทธิตามสัญญาเชา และ
การบอกเลิกสัญญาเชา
  (๑) ในกรุงเทพมหานคร ให เป นอํานาจหนาที่ของอธิบดี
กรมธนารักษ
  (๒) ในจังหวัดอื่น ใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด
เวนแตเปนการใหเชาที่ดินที่ผู เชาใชเปนที่อยู อาศัย หรือการใหเชาที่ดินที่ผู เชา
ใชประกอบเกษตรกรรมที่มีกําหนดเวลาเกินสามป การใหเชาที่ดินเพื่อปลูกสราง
อาคาร โดยยกกรรมสิทธิ์อาคารที่ปลูกสรางใหแกกระทรวงการคลัง การใหเชาที่ดิน
เพื่อประโยชนอยางอื่น หรือการใหเชาอาคารซึ่งเปนท่ีราชพัสดุ จะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากกรมธนารักษกอน
  การจัดทําสัญญาตางตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดใหเชา
ตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการใชสิทธิตามสัญญาและการบอกเลิกสัญญาดังกลาว
ใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมธนารักษ
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 ขอ ๒๕ ที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรม หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสงวนไวแตยังไมไดใชประโยชนในทางราชการ จะนํามาจัดหาประโยชน
โดยการจัดใหเชาหรือโดยวิธีการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัด
ใหเชาก็ได แตจะตองเปนการจัดหาประโยชนเปนการชั่วคราว
  การจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาตามวรรคหนึ่ง ตองเปน
การใหเชาตามขอ ๒๓ (๑) (๒) (๔) และ(๕) และจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับ
ความยินยอมจากกระทรวง ทบวง กรม หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว
  การจัดหาประโยชนโดยวิธีจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น
นอกเหนอืจากการจัดใหเชาตามวรรคหน่ึง จะดาํเนนิการไดตอเมือ่ไดรบัความยินยอม
จากกระทรวง ทบวง กรม หรอืองคกรปกครองสวนทองถ่ินดงักลาว และไดรบัอนญุาต
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
 ขอ ๒๖ การจัดใหเชาและการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอ่ืนนอกเหนือ
จากการจัดใหเชา ใหดาํเนนิการโดยวิธปีระมลูตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกาํหนด 
เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ จะดําเนินการโดยไมตองใชวิธีประมูลก็ได
  (๑) การใหเชาที่ดินที่ผูเชาใหเปนท่ีอยูอาศัย
  (๒) การใหเชาที่ดินที่ผูเชาใหประกอบเกษตรกรรม
  (๓) การใหรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลเชาที่ราชพัสดุเพื่อใชเปน
ที่ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
  (๔) การใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุเพื่อใชดําเนินงาน
ตามอํานาจหนาที่ 
  (๕) การใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชาที่ราชพัสดุเพื่อ
ดําเนินการจัดหาประโยชนตามอํานาจหนาที่
  (๖) การใหเชาท่ีราชพัสดุเพื่อใชในกิจการอันเปนสาธารณกุศล
ที่ไมไดมุงหากําไร
  (๗) การใหเชาทีร่าชพัสดเุพือ่ดาํเนินการในทางสงเคราะหขาราชการ
หรือเพื่อสวัสดิการของขาราชการ
  (๘) การใหเชาทีร่าชพัสดอุยางอ่ืนหรือการจัดทาํสญัญาตางตอบแทนใด
ที่คณะกรรมการท่ีราชพัสดุเห็นวาโดยสภาพไมเหมาะสมท่ีจะทําการประมูล



8585คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

  ในกรณีการเชาตาม (๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด
 ขอ ๒๗ เง่ือนไขสัญญาเชา ระยะเวลาการเชา การบอกเลิกสัญญาเชา
และแบบสัญญาเชา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด
  อัตราคาเชา คาปรับ และคาธรรมเนียมตาง ๆ ในการจัดใหเชา 
ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
 ขอ ๒๘ การปลูกสรางอาคารท่ียกกรรมสิทธิ์ใหแกกระทรวงการคลัง 
ตองใชแบบแปลนการกอสรางท่ีกรมธนารักษกําหนด หรือท่ีกรมธนารักษให
ความเห็นชอบแลว
 ขอ ๒๙ กรณีที่สัญญาเชาระงับเพราะเหตุที่ผูเชาตาย หากทายาทของ
ผูเชาประสงคจะขอเชาแทนตอไปตามสัญญาเชาเดิม จะอนุญาตใหทายาทน้ันเปน
ผูเชาตอไปจนครบกําหนดอายุสัญญาเชาเดิมก็ได
 ขอ ๓๐ รายละเอียดและเง่ือนไขของสัญญาตางตอบแทนอ่ืนนอกเหนือ
จากการจัดใหเชา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด
 ขอ ๓๑ ใหรัฐวิสาหกิจท่ีเปนนิติบุคล ซึ่งมีสิทธิใชที่ราชพัสดุไดโดยมิตอง
เสยีคาตอบแทนตามบทเฉพาะกาล หรอืมสีทิธใิชทีร่าชพสัดตุามกฎหมายอ่ืน รบัภาระ
ในการเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงทองท่ี หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวกับการใช
ที่ราชพัสดุแทนกระทรวงการคลัง ตั้งแตวันที่ไดเขาใชประโยชนในที่ราชพัสดุนั้นเปนตน 
โดยสงเงนิคาภาษดีงักลาวใหแกกรมธนารกัษภายในกาํหนดเวลาอยางชาไมเกนิสิบหาวนั
กอนวันสิ้นสุดกําหนดการชําระคาภาษีนั้นเพื่อดําเนินการตอไป
  ในกรณีที่มิไดมีการสงเงินคาภาษีดังกลาวใหแกกรมธนารักษ
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ใหสงเงินคาภาษีพรอมเงินเพิ่มและคาปรับสําหรับ
คาภาษีที่คางชําระ ถามี ใหแกกรมธนารักษโดยเร็ว
 ขอ ๓๒ ที่ราชพัสดุที่สวนราชการ นอกจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยไดรับบริจาค โดยผูบริจาค มีเงื่อนไขใหสวนราชการนั้นดําเนินการ
จัดหาประโยชน และนํารายไดหรือผลประโยชนจากท่ีราชพัสดุดังกลาวไปใชจาย
ในกิจการของสวนราชการนั้น ใหสวนราชการที่ไดรับบริจาคดําเนินการจัดหา
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ประโยชนในท่ีราชพัสดุ และนํารายไดหรือผลประโยชนจากท่ีราชพัสดุนั้นไปใชจาย
ในกิจการของสวนราชการไดตามวัตถุประสงคของผูบริจาค
  การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
 ขอ ๓๓ ทีร่าชพสัดทุีส่ถาบนัอดุมศกึษาของรฐัในสงักดัทบวงมหาวทิยาลยั
ไดรับบริจาคหรือไดมาโดยประการอื่น ใหสถาบันอุดมศึกษาดังกลาวดําเนินการ
จัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ และนํารายไดหรือผลประโยชนจากที่ราชพัสดุนั้น 
ไปใชจายในกิจการของสถาบันอุดมศึกษานั้นได ตามวัตถุประสงคของสถาบัน
อุดมศึกษาหรือตามวัตถุประสงคของผูบริจาค
  การจัดหาประโยชนที่ราชพัสดุตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

หมวด ๔
การสงคืนที่ราชพัสดุ

 ขอ ๓๔ ใหผูใชที่ราชพัสดุสงคืนที่ราชพัสดุ ในกรณีดังตอไปนี้
  (๑) เลิกใชประโยชนที่ราชพัสดุ
  (๒) มิไดใชประโยชนที่ราชพัสดุตามท่ีไดรับอนุญาต
  (๓) ใชประโยชนที่ราชพัสดุไมครบถวนตามที่ไดรับอนุญาต
  (๔) ใชประโยชนที่ราชพัสดุแตกตางไปจากท่ีไดรับอนุญาต
  (๕) เขาครอบครองใชประโยชนทีร่าชพัสดโุดยมไิดรบัอนญุาตกอน
  (๖) มิไดปฏิบัติตามเง่ือนไขการอนุญาตที่กรมธนารักษกําหนด
  ในกรณีตาม (๑) ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวัน นับแต
วันที่เลิกใชประโยชนในที่ราชพัสดุนั้น
  ในกรณีตาม (๒) ถึง (๖) ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวัน
นับแตวันครบกําหนดสามปที่ไดรับอนุญาตใหใชหรือครอบครอง หรือนับแตวันที่
ไดรับแจงจากกรมธนารักษใหสงคืนที่ราชพัสดุนั้น แตถาผูใชที่ราชพัสดุยังมี
ความจําเปนจะตองใชทีร่าชพัสดุเพ่ือประโยชนในทางราชการตอไป ใหทาํความตกลง
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กับกรมธนารักษ พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจําเปนภายในสามสิบวัน นับแต
วันครบกําหนดอนุญาตดังกลาว
 ขอ ๓๕ เมือ่กรมธนารักษไดแจงใหผูใชทีร่าชพสัดสุงคนืทีร่าชพสัดทุีต่องสง
คืนตามขอ ๓๔ และผูใชที่ราชพัสดุมิไดโตแยงภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจง 
กรมธนารักษอาจพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชที่ราชพัสดุรายอ่ืนเขาใชหรือครอบครอง
ที่ราชพัสดุนั้นแทน โดยไมจําตองรอใหผูใชที่ราชพัสดุนั้นสงคืนที่ราชพัสดุกอนก็ได
  เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับการคืนที่ราชพัสดุหรือการใชประโยชน
ในที่ราชพัสดุ และไมสามารถทําความตกลงกันไดระหวางผูใชที่ราชพัสดุกับ
กรมธนารักษ ใหกรมธนารักษเสนอปญหาตอคณะกรรมการท่ีราชพัสดเุพือ่วนิจิฉชัีข้าด
 ขอ ๓๖ การสงคืนที่ราชพัสดุที่มีผูบุกรุกหรือผูละเมิดที่ราชพัสดุดังกลาว 
ใหผูใชที่ราชพัสดุมีหนาที่ดําเนินการกับผูบุกรุกหรือผูละเมิดกอนสงคืน ทั้งนี้ เวนแต
กรมธนารักษจะพิจารณาเห็นสมควรแกไขปญหาเอง หรือแกไขปญหารวมกับผูใช
ที่ราชพัสดุ ผูสงคืน สวนราชการอื่น หรือผูเกี่ยวของ
  ถาปรากฏวามีความเสียหาย หรือนาจะเกิดความเสียหายใด ๆ 
แกที่ราชพัสดุ ซึ่งเปนการกระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือ
มีเจตนาทุจริต หรือกระทําการโดยปราศจากอํานาจ หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ 
ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดแจงขอมูลการกระทําดังกลาวใหหัวหนา
สวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานของผู ใชที่ราชพัสดุดําเนินการทางวินัยและ
ดําเนินการเรียกรองใหมีการรับผิดทางแพงตอไป

บทเฉพาะกาล
 ขอ ๓๗ บรรดาระเบยีบและคาํสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอาํนาจตามกฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ใหมีผล
ใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือหรือแยงกับกฎกระทรวงฉบับนี้
 ขอ ๓๘ ทีร่าชพัสดุทีก่ระทรวง ทบวง กรม หรอืองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ปกครอง ดูแล หรือใชประโยชนโดยชอบอยูแลว กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงฉบับนี้
ใชบังคับ ใหคงใชตอไปโดยไมตองทําความตกลงกับกรมธนารักษใหม แตใหปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้
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 ขอ ๓๙ ที่ราชพัสดุที่รัฐวิสาหกิจที่ เป นนิติบุคคลปกครองดูแลหรือ
ใชประโยชนโดยชอบอยูแลว กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และไดรับ
การยกเวนคาตอบแทนการใชที่ราชพัสดุมากอน ใหแจงขอทําความตกลงเก่ียวกับ
การใชที่ราชพัสดุดังกลาวกับกรมธนารักษภายในหน่ึงรอยแปดสิบวัน นับแตวันท่ี
กฎกระทรวงน้ีใชบังคับ และหากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว โดยไมมีการแจงขอใช
ที่ราชพัสดุก็ใหสิทธิการใชที่ราชพัสดุดังกลาวสิ้นสุดลง
  เมือ่ไดรบัคาํขอใชทีร่าชพัสด ุใหกรมธนารักษพจิารณาอนุญาตให
รฐัวสิาหกจิใชทีร่าชพสัดดุงักลาวโดยไมตองเสยีคาตอบแทนตอไปไดตามความจาํเปน
และสมควร และเม่ือไดรับอนุญาตแลว ใหรัฐวิสาหกิจนั้นปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้
  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตใหรัฐวิสาหกิจ
ใชที่ราชพัสดุตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหคณะกรรมการที่ราชพัสดุเปนผูวินิจฉัย
ชี้ขาด

 ใหไว ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 (ลงชื่อ) สมคิด จาตุศรีพิทักษ
 (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุง
หลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช จัดหาประโยชนเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ

ตามกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อใหเหมาะสม

กับสถานการณในปจจุบันและสอดคลองกับการแบงสวนราชการของกรมธนารักษ กระทรวง
การคลัง และเพื่อกระจายอํานาจใหสวนภูมิภาค จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงน้ี
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กฎกระทรวง
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช

และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๙

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปน้ี
 ขอ ๑ ใหแกไข คําวา “สํานักงานธนารักษจงัหวัด” ในขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๗ 
ขอ ๘ ขอ ๙ และขอ ๒๐ แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง 
ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนคําวา 
“สํานักงานธนารักษพื้นที่”
 ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ ๖ แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
  “ขอ ๖ ในกรณีที่ผูใชที่ราชพัสดุใดปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูก
สรางซ่ึงเปนที่ราชพัสดุ ไมวาจะปลูกสรางในที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุหรือในที่ดินอื่น 
ใหแจงกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพื้นที่ที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับทะเบียน
ที่ราชพัสดุนั้นตามแบบท่ีกรมธนารักษกําหนดภายในสามสิบวัน นับแตวันที่
ปลูกสรางเสร็จ เพื่อดําเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
  ใหนําความในวรรคหน่ึง มาใชบังคับแกการดัดแปลงหรือตอเติม
อาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุ และมีมูลคาของการดัดแปลงหรือตอเติม
อาคารไมตํ่ากวาหนึ่งลานบาทดวยโดยอนุโลม”
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 ขอ ๓ ใหยกเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ ๑๑ แหงกฎกระทรวงวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
  “ขอ ๑๑ เพือ่ประโยชนในการไดมาซึง่กรรมสิทธิ ์รวมท้ังการปกครอง 
ดูแล และบํารุงรักษาท่ีราชพัสดุ ใหกรมธนารักษมีอํานาจดําเนินการแทนกระทรวง
การคลังในเรื่องดังตอไปนี้
  (๑) รับโอนอสังหาริมทรัพยในนามกระทรวงการคลังเปนผูถือ
กรรมสิทธิ์ รวมทั้งดําเนินการใด ๆ  ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
  (๒) ดําเนินคดีแพง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีอื่น ๆ เก่ียวกับ
ที่ราชพัสดุและทรัพยสินในท่ีราชพัสดุ”
 ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๑๒ แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
  “ขอ ๑๒ คาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินการตามขอ ๔ 
ขอ ๗ ขอ ๘ และขอ ๑๑ ใหจายจากเงินงบประมาณของกรมธนารักษ ยกเวน
คาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินคดีตามขอ ๑๑ (๒) เฉพาะกรณีที่เปน
การดําเนินการเพื่อประโยชนในการหารายไดและผลประโยชนของผูใชที่ราชพัสดุ
ที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหา
ผลประโยชนในที่ราชพัสดุ และนํารายไดที่ไดรับไปใชจายไดโดยไมตองนําสงคลัง
เปนรายไดแผนดิน ใหผูใชที่ราชพัสดุนั้นเปนผูจายคาธรรมเนียมและคาใชจายเอง”
 ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๑๔ แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
  “ขอ ๑๔ ผูขอใชที่ราชพัสดุที่ประสงคจะขอใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน
ในทางราชการ ถาที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ใหทําความตกลงกับ
กรมธนารักษ แตถาที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยูในจังหวัดอื่น ใหยื่นคําขอใชที่ราชพัสดุ
ตอสํานักงานธนารักษพื้นที่ พรอมทั้งแจงเหตุผลและความจําเปนในการขอใช
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ที่ราชพัสดุนั้น โดยตองไดรับความยินยอมจากผูวาราชการจังหวัด และใหทํา
ความตกลงกับกรมธนารักษ โดยจะเขาใชประโยชนในท่ีราชพัสดุไดตอเม่ือไดรับ
อนุญาตจากกรมธนารักษแลว
  ใหกรมธนารักษพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชที่ราชพัสดุใชที่ราชพัสดุ
เพื่อประโยชนในทางราชการไดตามความจําเปน โดยผูขอใชที่ราชพัสดุตองเขาทํา
ประโยชนในที่ราชพัสดุตามวัตถุประสงคที่ขออนุญาตภายในกําหนดสองป นับแต
วันที่ไดรับอนุญาต และกรมธนารักษจะกําหนดเงื่อนไขอื่นตามที่กรมธนารักษ
เห็นสมควรก็ได
  ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชที่ราชพัสดุใช
ที่ราชพัสดุในกรณีดังตอไปน้ีได โดยไมตองทําความตกลงกับกรมธนารักษกอน 
แตเมื่ออนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาวแลว ใหสํานักงานธนารักษพื้นที่แจงให
กรมธนารักษทราบทันที
  (๑) การขอใชท่ีราชพัสดุเปนการชั่วคราว ในกรณีที่มีความจําเปน
และเรงดวน เพื่อประโยชนในการปองกันหรือบรรเทาสาธารณภัย
  (๒) การขอใชที่ราชพัสดุเพื่อกอสรางที่ทําการ หรือบานพัก
หรือกิจการสาธารณูปโภคตามหลักเกณฑที่กรมธนารักษกําหนด”
 ขอ ๖ ใหยกเลิกความในวรรคหน่ึงและวรรคสองของขอ ๑๖ แหง
กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหา
ประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
  “ขอ ๑๖ เมื่อสํานักงานธนารักษพื้นที่ไดรับคําขอใชที่ราชพัสดุแลว 
ใหเสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาใหความยินยอมใหแลวเสร็จ และแจงใหผูขอใช
ที่ราชพัสดุทราบ หรือสงใหกรมธนารักษตามขอ ๑๔ แลวแตกรณี ภายในสามสิบวัน
นบัแตวนัทีไ่ดรบัคาํขอ เวนแตมเีหตอุนัสมควรใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวออกไปได 
แตตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
  เมื่อกรมธนารักษไดรับคําขอใชที่ราชพัสดุจากผูขอใชที่ราชพัสดุ
หรือจากสํานักงานธนารักษพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ใหกรมธนารักษพิจารณาคําขอใช
ที่ราชพัสดุดังกลาวใหแลวเสร็จ และแจงใหผูขอใชที่ราชพัสดุหรือธนารักษพื้นที่ทราบ 
แลวแตกรณ ีภายในสามสบิวนันบัแตวนัทีไ่ดรบัคาํขอหรอืไดรบัแจงจากธนารกัษพืน้ท่ี 
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เวนแตมีเหตุอันสมควรใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวออกไปได แตตองไมเกินหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับคําขอหรือไดรับแจงจากธนารักษพื้นที่”
 ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ ๑๗ แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
  “ขอ ๑๗ กรณีผูใชที่ราชพัสดุประสงคจะเปล่ียนการใชที่ราชพัสดุ
เพ่ือประโยชนในทางราชการอยางอื่นแตกตางไปจากท่ีไดรับอนุญาตไวเดิม 
ใหนําความในขอ ๑๔ และขอ ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม”
 ขอ ๘ ใหยกเลิกความในขอ ๑๙ แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
  “ขอ ๑๙ กรณีที่ผูใชที่ราชพัสดุประสงคจะรื้อถอนอาคารหรือ
สิ่งปลูกสรางท่ีเปนที่ราชพัสดุในกรุงเทพมหานคร ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดี
กรมธนารักษกอน และเมื่อไดรื้อถอนแลวใหแจงใหกรมธนารักษทราบ
  การร้ือถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางท่ีเปนท่ีราชพัสดุในจังหวัดอื่น 
ตองไดรบัอนญุาตจากผูวาราชการจงัหวดักอน และเม่ือไดรือ้ถอนแลวใหแจงสาํนกังาน
ธนารักษพื้นที่ทราบ
  การอนุญาตตามวรรคสอง ผูวาราชการจังหวัดจะมอบอํานาจให
ธนารักษพื้นที่เปนผูอนุญาตแทนก็ได”
 ขอ ๙ ใหยกเลิกความในวรรคสองของขอ ๒๒ แหงกฎกระทรวงวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
  “ในกรณีที่จะนําวัสดุที่ไดมาจากที่ราชพัสดุดังกลาวตามวรรคหน่ึง
ไปใชเพื่อประโยชนแกทางราชการ หรือเพื่อประโยชนแกสาธารณประโยชนหรือ
สาธารณกุศล จะตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษหรือธนารักษพื้นท่ี 
แลวแตกรณี หลักเกณฑการอนุญาตใหปฏิบัติตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด”
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 ขอ ๑๐ ใหยกเลิกความในขอ ๒๔ แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
  “ขอ ๒๔ การจัดใหเชาที่ราชพัสดุ การใชสิทธิตามสัญญาเชา 
การบอกเลกิสญัญาเชา การจัดทาํสญัญาตางตอบแทนอ่ืนนอกเหนอืจากการจัดใหเชา 
การใชสิทธิตามสัญญาตางตอบแทน และการบอกเลิกสัญญาตางตอบแทน ใหเปน
อํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมธนารักษ
  ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง อธิบดีกรมธนารักษจะมอบอํานาจ
ใหผูวาราชการจังหวัด ธนารักษพื้นที่ หรือผูใชที่ราชพัสดุเปนผูดําเนินการแทนก็ได”
 ขอ ๑๑ ใหยกเลิกความในวรรคสามของขอ ๓๔ แหงกฎกระทรวงวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
  “ในกรณีตาม (๒) ถึง (๖) ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวัน
นับแตวันครบกําหนดสองปที่ไดรับอนุญาตใหใชหรือครอบครอง หรือนับแตวันท่ี
ไดรับแจงจากกรมธนารักษใหสงคืนที่ราชพัสดุนั้น แตถาผูใชที่ราชพัสดุยังมี
ความจําเปนที่จะตองใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการตอไป ใหทําความตกลง
กับกรมธนารักษ พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจําเปนภายในสามสิบวัน นับแต
วันที่ครบกําหนดอนุญาตดังกลาว”
 ขอ ๑๒ ใหยกเลิกความในขอ ๓๖ แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
  “ขอ ๓๖ การสงคืนที่ราชพัสดุที่มีผูบุกรุกหรือผูละเมิดที่ราชพัสดุ
ดังกลาว ใหผูใชที่ราชพัสดุมีหนาที่ดําเนินการกับผูบุกรุกหรือผูละเมิดกอนสงคืน ทั้งนี้ 
เวนแตกรมธนารักษจะพิจารณาเห็นสมควรแกไขปญหาเอง หรือแกไขปญหารวมกับ
ผูใชที่ราชพัสดุ ผูสงคืน สวนราชการอื่น หรือผูที่เกี่ยวของ
  ในกรณีที่กรมธนารักษดําเนินการตามวรรคหน่ึงเอง ใหผูใช
ที่ราชพัสดุรวบรวมเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการไดมา หลักฐานการเขาครอบครอง 
การใชประโยชนของผูบุกรุกหรือผูละเมิด หรือหลักฐานอื่น ๆ ใหแกกรมธนารักษ
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  ถาปรากฏวามีความเสียหายหรือนาจะเกิดความเสียหายใด ๆ 
แกที่ราชพัสดุ ซึ่งเปนการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือ
มีเจตนาทุจริต หรือกระทําการโดยปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ 
ใหกรมธนารักษแจงขอมูลการกระทําดังกลาวแกหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา
หนวยงานของผูใชที่ราชพัสดุ เพื่อดําเนินการทางวินัยและเก่ียวกับความรับผิดชอบ
ทางแพงตอไป และในกรณีทีร่าชพัสดนุัน้ต้ังอยูในจังหวัดอืน่นอกจากกรุงเทพมหานคร 
ใหแจงผูวาราชการจังหวัดเพื่อทราบดวย”

 ใหไว ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
 ทนง พิทยะ
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คอื เนือ่งจากกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดใหสํานักงานธนารักษพื้นที่เปนสวนราชการ

ในกรมธนารักษ ซึ่งอยูในบังคับบัญชาของอธิบดีกรมธนารักษ โดยไมมีสํานักงานธนารักษจังหวัด 
ทําใหผูวาราชการจังหวัดไมสามารถมอบอํานาจใหสํานักงานธนารักษพื้นที่ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงขาดความคลองตัวในการดําเนินงาน ประกอบ

กับสถานการณในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล 
บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเก่ียวกับที่ราชพัสดุใหสอดคลองกับการแบงสวนราชการของ

กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง และเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน จึงจําเปนตองออก

กฎกระทรวงนี้
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาท่ี

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๖

 โดยที่เปนการสมควรกําหนดการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติ
หนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
 ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหาร
จัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖”
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป
 ขอ ๓ ในระเบียบนี้
  “สถานศกึษา” หมายความวา สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่ปนนติบิคุคล
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล
 ขอ ๔ ใหสถานศึกษามีวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีเพื่อจัดการศึกษา
ขัน้พ้ืนฐานตามกฎหมายวาดวยการศกึษาแหงชาติและกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 ขอ ๕ ในกิจการทั่วไปของสถานศึกษาที่เ ก่ียวกับบุคคลภายนอกให

ผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูแทนของนิติบุคคลสถานศึกษา
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 ขอ ๖ ใหสถานศึกษามีอํานาจปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และ
จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกสถานศึกษา เวนแตการจําหนาย
อสังหาริมทรัพยที่มีผูอุทิศใหสถานศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
  เม่ือจําหนายอสังหาริมทรัพยตามวรรคหนึ่งแลว ใหสถานศึกษา
รายงานใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบโดยเร็ว
  ในกรณทีีม่คีวามจาํเปนเพือ่ประโยชนในการบรหิารจดัการทรพัยากร
เพือ่การศกึษา เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานอาจวางระเบยีบเกีย่วกบั
การบริหารจัดการทรัพยสินที่มีผูอุทิศตามวรรคหน่ึงก็ได
 ขอ ๗ ในกรณีที่จะตองมีการจดทะเบียนสิทธิ ขึ้นทะเบียนหรือดําเนินการ
ทางทะเบยีนใด ๆ  เกีย่วกบัทรัพยสนิทีม่ผีูอทุศิใหแกสถานศกึษา ใหสถานศกึษาสามารถ
ดําเนินการทางทะเบียนดังกลาวไดในนามนิติบุคคลสถานศึกษา
 ขอ ๘ ในกรณีนิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟองคดี ใหสถานศึกษารายงาน
ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทราบ เพื่อดําเนินการแตงต้ังผูรับผิดชอบดําเนินคดีโดยเร็ว
 ขอ ๙ สถานศกึษาจะมอีสิระในการบรหิารจดัการงบประมาณในสวนของ
ที่ตั้งไวสําหรับสถานศึกษาตามท่ีไดรับการกําหนดวงเงินและไดรับมอบอํานาจจาก
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาตามหลกัเกณฑทีเ่ลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด ทัง้นี ้
ยกเวนงบประมาณในหมวดเงินเดือน
 ขอ ๑๐ สถานศกึษามอีสิระในการบรหิารจดัการเกีย่วกบัการพสัดใุนสวน
ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบหรืออยูในวงเงินงบประมาณท่ีไดรับมอบตามหลักเกณฑ
ที่ระบุในขอ ๙ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ประกาศกําหนด
 ขอ ๑๑ การรับบริจาคเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกสถานศึกษา ให
สถานศึกษารับบริจาคตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสิน
ทีม่ผีูบรจิาคใหทางราชการ และตามหลกัเกณฑทีค่ณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
กําหนด
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 ขอ ๑๒ การบริหารจัดการเก่ียวกับการเงินและบัญชีของสถานศึกษา
ใหเปนไปตามระเบียบทีเ่ลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานประกาศกําหนด
 ขอ ๑๓ ใหสถานศึกษาจัดทําบัญชีแสดงรายการรับจายเงินและทรัพยสิน
ที่มีผูอุทิศใหตามขอ ๖ ไวเปนหลักฐาน และใหสรุปรายการบัญชีทรัพยสินดังกลาว
รายงานใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีสถานศึกษาน้ันสังกัดทราบ
ทุกสิ้นปงบประมาณ
  ใหผูอาํนวยการสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาจัดใหมกีารตรวจสอบ
ความถูกตองของบัญชีทรัพยสินดังกลาว แลวรายงานใหเลขาธิการคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพ้ืนฐานทราบโดยเร็ว
 ขอ ๑๔ การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ขอ ๑๕ เมื่อมีประกาศยุบ รวม เลิกสถานศึกษา ใหสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจัดใหมีการตรวจสอบทรัพยสินและชําระบัญชี รวมท้ังดําเนินการโอน
หรือจําหนายทรัพยสินท่ียังคงเหลืออยูตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด
 ขอ ๑๖ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาการ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้

 ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
 ปองพล อดิเรกสาร
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบการเก็บรักษาเงิน
และการนําเงินสงคลังในหนาที่ของอําเภอและกิ่งอําเภอ

พ.ศ. ๒๕๒๐

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ดวยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี วางระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังในหนาที่ของ
อําเภอและกิ่งอําเภอไวดังตอไปนี้
 ขอ ๑ ระเบยีบน้ีเรยีกวา “ระเบยีบการเก็บรกัษาเงนิและการนาํเงินสงคลงั
ในหนาที่ของอําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐”
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๐ เปนตนไป
 ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบการรับจาย การเก็บรักษา และการนําสงเงิน
ในหนาที่ของอําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. ๒๕๑๕
 บรรดาระเบียบหรือขอบังคับอื่นใดในสวนท่ีไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอกําหนดในระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
 ขอ ๔ ในระเบียบนี้
  “สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการหรือหนวยงานอื่นใด
ของรัฐที่ตั้งอยูในอําเภอ กิ่งอําเภอ ซึ่งมิไดเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง สํานักงาน
คลังจังหวัด หรือสํานักงานคลังอําเภอแตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของ
สวนราชการสวนทองถิ่น ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
  “อําเภอ” ใหหมายความรวมถึงกิ่งอําเภอดวย
  “สํานักงานคลังจังหวัด” ใหหมายความรวมถึงสํานักงาน
คลังอําเภอดวย
  “คลังจังหวัด” ใหหมายความรวมถึงคลังอําเภอดวย
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  “สถานีตํารวจอําเภอ” ใหหมายความรวมถึงสถานีตํารวจ
กิ่งอําเภอดวย
  “ผูวาราชการจังหวัด” ใหหมายความรวมถึงนายอําเภอท่ีตั้ง
สํานักงานคลังอําเภอดวย
  “นายอําเภอ” ใหหมายความรวมถึงปลัดอําเภอซึ่งเปนหัวหนา
กิ่งอําเภอดวย
  “สมุหบัญชีอําเภอ” หมายความวา สมุหบัญชีอําเภอซ่ึงเปน
หัวหนาสวนราชการ และใหหมายความรวมถึงสมุหบัญชีกิ่งอําเภอซึ่งเปนหัวหนา
สวนราชการดวย
  “กรรมการ” หมายความวา กรรมการเก็บรักษาเงินตามระเบียบนี้
  “คณะกรรมการนําสงเงิน” หมายความวา คณะกรรมการซ่ึง
นายอําเภอแตงตั้งใหควบคุมเงินเพื่อสงคลัง หรือควบคุมเงินท่ีขอเบิกจากจังหวัด
หรืออําเภอกลับอําเภอ
  “ตูนริภยั” หมายความวา กาํปน หรอืตูเหลก็ หรอืหบีเหลก็อนัมัน่คง 
ซึ่งใชสําหรับเก็บรักษาเงินของอําเภอ
  “หบีหอ” หมายความวา หบี หรอืถุง หรอืภาชนะอืน่ใดซึง่ใชสาํหรบั
บรรจุเงินเพ่ือฝากเก็บรักษาไวในตูนิรภัยในลักษณะหีบหอ หรือสําหรับบรรจุเงิน
เพื่อนําสงหรือนําฝากคลังจังหวัด หรือนําฝากสวนราชการเจาสังกัดในจังหวัด หรือ
บรรจุเงินที่ขอเบิกจากสวนราชการผูเบิกกลับอําเภอ
  “เงินรายไดแผนดิน” หมายความวา เงินท้ังปวงท่ีสวนราชการ
จัดเก็บหรือไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือจากนิติกรรม
หรือนิติเหตุ และกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
บัญญัติไมใหสวนราชการนั้น ๆ นําไปใชจายหรือหักไวเพื่อการใดๆ 
  “เงินเบิกเกินสงคืน” หมายความวา เงินงบประมาณรายจาย
ที่สวนราชการเบิกจากคลังไปแลว แตไมไดจายหรือจายไมหมด หรือจายไปแลว
แตถูกเรียกคืน และไดนําสงคลังกอนสิ้นปงบประมาณ หรือกอนสิ้นระยะเวลา
เงินกันไวเบิกเหลื่อมป
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  “เงินเหลือจายปเกาสงคืน” หมายความวา เงินงบประมาณรายจาย
ที่สวนราชการเบิกจากคลังไปแลว แตไมไดจายหรือจายไมหมด หรือจายไปแลว 
แตถูกเรียกคืน และไดนําสงคลังภายหลังสิ้นปงบประมาณ หรือภายหลังระยะเวลา
เงินกันไวเบิกเหลื่อมป
  “เงินนอกงบประมาณ” หมายความวา เงินทั้งปวงที่อยู ใน
ความรบัผดิชอบของสวนราชการนอกจากเงนิงบประมาณรายจาย เงนิรายไดแผนดนิ 
เงินเบิกเกินสงคืน และเงินเหลือจายปเกาสงคืน
  “หลักฐานการจาย” หมายความวา หลักฐานซึ่งแสดงวาไดมี
การจายเงินใหแกเจาหนี้ หรือผูรับเงินตามขอผูกพันแลว
  “ใบสําคัญคูจาย” หมายความวา หลักฐานการจายท่ีเปนใบเสร็จ
รับเงิน หลักฐานของธนาคารแสดงการจายเงินใหแกเจาหนี้ หรือหลักฐานการนําเงิน
เขาบัญชีเงินฝากของผูรับที่ธนาคาร และใหรวมถึงใบนําสงเงินตอคลังดวย
 ขอ ๕ ในกรณีที่สวนราชการมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
ใหกระทรวงการคลังเปนผูวินิจฉัย และในกรณีที่สวนราชการไมสามารถปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในระเบียบนี้ใหกระทรวงเจาสังกัดของสวนราชการนั้นขอทําความตกลง
กับกระทรวงการคลัง

หมวด ๑
ขอกําหนดในการรับเงิน

สวนที่ ๑
ใบเสร็จรับเงิน

 ขอ ๖ ใบเสร็จรับเงิน ใหใชตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด และให
มีสําเนาเย็บติดไวกับเลมอยางนอย ๑ ฉบับ หรือตามแบบท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง
 ขอ ๗ ใบเสร็จรับเงิน ใหพิมพหมายเลขกํากับเลมและหมายเลขกํากับ
ใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับ
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 ขอ ๘ ใหสวนราชการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว เพื่อใหทราบ 
และตรวจสอบไดวาไดจัดพิมพขึ้นจํานวนเทาใด ไดจายใบเสร็จรับเงินเลมใด หมายเลขใด
ถึงหมายเลขใด ใหเจาหนาที่ผูใดไปดําเนินการจัดเก็บเงิน เมื่อ วัน เดือน ปใด
 ขอ ๙ การจายใบเสร็จรับเงินใหหนวยงานหรือเจาหนาที่ไปจัดเก็บเงิน 
ใหพิจารณาจายใหในจํานวนท่ีเหมาะสมแกลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และใหมีหลักฐาน
การรับสงใบเสร็จรับเงินนั้นไวดวย
 ขอ ๑๐ ใบเสร็จรับเงินเลมใด เมื่อไมมีความจําเปนตองใช เชน ยุบเลิก
สํานักงาน หรือไมมีการจัดเก็บเงินตอไปอีก ใหเจาหนาที่ผูรับใบเสร็จรับเงินนั้นไป
นําสงคืนสวนราชการที่จายใบเสร็จนั้นใหไปโดยดวน
 ขอ ๑๑ เมื่อสิ้นปงบประมาณ ใหเจาหนาที่ซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไป
ดําเนินการจัดเก็บเงินรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบวามีใบเสร็จรับเงินอยูใน
ความรับผิดชอบเลมใด เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด และไดใชใบเสร็จรับเงินไปแลวเลมใด 
เลขที่ใดถึงเลขที่ใด อยางชาไมเกินวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของปงบประมาณถัดไป
 ขอ ๑๒ โดยปกติ ใบเสร็จรับเงินเลมใดใชสําหรับรับเงินของปงบประมาณใด
ใหใชรับเงินภายในปงบประมาณน้ันเทาน้ัน เมื่อขึ้นปงบประมาณใหม ก็ใหใชใบเสร็จ
รับเงินเลมใหม ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไมใช ใหคงติดไวกับเลมแตใหปรุ เจาะรู 
หรือประทับตราเลิกใช เพื่อใหเปนที่สังเกต มิใหนํามาใชรับเงินไดอีกตอไป
 ขอ ๑๓ ใบเสร็จรับเงิน หามขูดลบ แกไข เพิ่มเติม จํานวนเงินหรือ
ชื่อผูชําระเงิน หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ก็ใหขีดฆา
จํานวนเงิน และเขียนใหมทั้งจํานวน แลวใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับการขีดฆานั้น
ไวดวย หรือขีดฆาเลิกใชใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับโดยออกฉบับใหม ใบเสร็จรับเงิน 
ที่ขีดฆาเลิกใชนั้น ใหติดไวกับสําเนาใบเสร็จรับเงินในเลม
 ขอ ๑๔ ใหสวนราชการเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินยังมิไดตรวจสอบไวในท่ีปลอดภัย อยาใหสูญหาย 
และเมื่อไดตรวจสอบแลว ก็ใหเก็บไวอยางเอกสารธรรมดาได
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สวนที่ ๒
การรับเงิน

 ขอ ๑๕ การรับเงินใหรับเปนเงินสด การรับเงินเปนเช็ค หรือดราฟท 
หรือตราสารอยางอื่น ใหปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนดวาดวยการน้ัน
 ขอ ๑๖ การรบัชาํระเงนิ ใหสวนราชการซึง่มหีนาทีจ่ดัเกบ็หรือรบัชาํระเงนินัน้
ออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระเงินทุกครั้ง ทั้งนี้ เวนแตการรับเงินคาธรรมเนียมท่ีมี
เอกสารของทางราชการระบจุาํนวนเงินทีช่าํระอนัมลีกัษณะเชนเดยีวกบัใบเสร็จรบัเงิน 
ซึ่งเอกสารดังกลาวจะตองมีการควบคุมจํานวนที่รับจายทํานองเดียวกันกับใบเสร็จ
รับเงิน และการรับเงินตามฎีกาเบิกเงินจากคลัง
 ขอ ๑๗ โดยปกติ ใหใชใบเสร็จรับเงินเลมเดียวกันรับเงินทุกประเภท 
เวนแตเงินประเภทใดมีการรับชําระเปนประจํา และมีจํานวนมากราย จะแยก
ใบเสร็จรับเงินเลมหนึ่งสําหรับการรับชําระเงินประเภทนั้นก็ได
 ขอ ๑๘ ใหสวนราชการบันทึกเงินที่ไดรับในบัญชีเงินสด หรือบัญชี
เงินฝากธนาคารแลวแตกรณี ภายในวันที่ไดรับเงินนั้น โดยใหแสดงใหทราบวา 
ไดรับเงินตามฎีกา ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอื่นเลมใด เลขท่ีใด จํานวนเงินเทาใด
 ในกรณีที่มีการรับเงินภายหลังกําหนดเวลาปดบัญชีสําหรับวันนั้นแลว 
ก็ใหบันทึกการรับเงินนั้นในบัญชีดังกลาวในวันทําการถัดไป
 เงินประเภทใดมีใบเสร็จรับเงินวันหน่ึง ๆ หลายฉบับ จะรวมเงินรับ
ประเภทน้ัน ๆ ตามสําเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ มาบันทึกในบัญชีรายการเดียว
ก็ได โดยใหแสดงใหทราบวา เปนเงินรับตามใบเสร็จเลขท่ีใด ถึงเลขท่ีใด จํานวนเงนิ
รวมรับทั้งสิ้นเทาใด ไวดานหลังสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย
 ขอ ๑๙ เมื่อสิ้นเวลารับเงินใหเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีจัดเก็บหรือรับชําระเงิน
นําเงินที่ไดรับพรอมกับสําเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นท่ีจัดเก็บในวันนั้น
ทั้งหมด สงตอเจาหนาที่การเงินของสวนราชการหรือหนวยงานนั้น แลวแตกรณี
 ขอ ๒๐ ใหสวนราชการจดัใหมกีารตรวจสอบจาํนวนเงนิทีเ่จาหนาท่ีจดัเกบ็
และนําสงกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไวในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝาก
ธนาคารวาถูกตองครบถวนหรือไม หากการตรวจสอบตามวรรคแรกปรากฏวา
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ถูกตองแลว ก็ใหผูตรวจแสดงยอดรวมเงินรับท้ังส้ินตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับท่ีไดรับ
ในวันน้ันไวในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทายและลงลายมือชื่อกํากับไวดวย

หมวด ๒
ขอกําหนดในการจายเงิน

สวนที่ ๑
หลักฐานการจาย

 ขอ ๒๑ หลักฐานการจาย นอกจากใบสําคัญคูจาย ใหเปนไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด หรือตามที่ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังแลว
 ขอ ๒๒ ใบสาํคัญคูจาย ที่เปนใบเสร็จรับเงินซึ่งผูรับเงินออกให อยางนอย
จะตองมีรายการตอไปนี้
  (๑) ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรับเงิน
  (๒) วัน เดือน ป ที่รับเงิน
  (๓) รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร
  (๔) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
  (๕) ลายมือชื่อของผูรับเงิน
 ขอ ๒๓ ใหผูจายเงินลงลายมือช่ือรับรองการจายพรอมท้ังมีชื่อดวย
ตัวบรรจงกํากับไวในหลักฐานการจายเงินใหแกเจาหน้ีหรือผูรับเงิน เพื่อประโยชน
ในการตรวจสอบ
 ในกรณีที่ใบสําคัญคูจายเปนภาษาตางประเทศ ใหมีคําแปลเปนภาษาไทย
ตามสาระสําคัญในขอ ๒๒ ไวดวย
 ขอ ๒๔ การจายเงิน ถาผูมีสิทธิรับเงินไมสามารถมารับเงินดวยตนเองได
จะมอบฉันทะใหผูอื่นเปนผูรับเงินแทน เมื่อไดรับอนุญาตจากผู เบิกเงินของ
สวนราชการนั้นแลว ก็ใหกระทําได
 แบบใบมอบฉันทะรับเงิน ใหเปนไปตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด
 ขอ ๒๕  การจายเงินในตางประเทศซ่ึงตามกฎหมายหรือประเพณีนิยม
ของประเทศนั้น ๆ ไมตองออกใบเสร็จรับเงินหรือออกใบเสร็จรับเงินไมเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในขอ ๒๒ ใหผูจายเงินทําใบรับรองการจายเงินโดยระบุวา เปน
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การจายเงินคาอะไร เมื่อวัน เดือน ปใด จํานวนเงินเทาใด และใหลงลายมือชื่อรับรอง
การจายไวเชนเดยีวกบัทีก่าํหนดในขอ ๒๓ ในกรณีทีม่หีลกัฐานการรบัเงินเปนอยางอืน่
ก็ใหแนบหลักฐานนั้นไปพรอมกับใบรับรองเพื่อตรวจสอบดวย
 ขอ ๒๖ การจายเงินรายใด ซึ่งตามลักษณะไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงิน
จากผูชําระเงินได ใหผูจายเงินทําใบรับรองการจายเงินไดโดยใหบันทึกช้ีแจงเหตุ
ที่ไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินไวเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
 การจายเงินคาไปรษณียากร ไมวาจะเปนจํานวนเทาใด ผูจายเงินจะทํา
ใบรับรองการจายเงินโดยแสดงจํานวน และเลขที่ของหนังสือหรือไปรษณียภัณฑ
ที่สง และจํานวนเงินคาไปรษณียากรที่จาย โดยไมตองชี้แจงเหตุผลตามวรรคแรกก็ได
 ขอ ๒๗ การจายเงินตอไปนี้ ใหผูจายทําใบรับรองการจายเงิน โดยไมตอง
ทําบันทึกชี้แจงเหตุผลตามขอ ๒๖
  (๑) การจายเงินรายหน่ึง ๆ เปนจํานวนไมถึงสิบบาท
  (๒) การจายเงินเปนคารถ หรือเรือนั่งรับจาง
  (๓) การจายเงินเปนคาโดยสารรถไฟ รถยนตประจําทาง หรือ
เรือยนตประจําทาง
 ขอ ๒๘ ในกรณีที่ใบสําคัญคูจายเงินสูญหาย ใหปฏิบัติดังนี้
  (๑) ถาใบสําคัญคูจายเปนใบเสร็จรับเงินสูญหายใหใชสําเนา
ใบเสร็จรับเงินซ่ึงผูรับเงินรับรองแทนได
  (๒) ถาใบสําคัญคูจายที่เปนใบสําคัญรับเงินสูญหาย หรือไมอาจ
ขอสําเนาใบเสร็จรับเงินตาม (๑) ได ใหผูจายเงินทําใบรับรองการจายเงิน โดยชี้แจง
เหตุผล พฤติการณที่ใบสําคัญคูจายสูญหาย และไมอาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินนั้นได 
พรอมทัง้คาํรบัรองวายงัไมเคยนาํใบสาํคญัคูจายมาเบกิจาย และถาหากคนพบภายหลงั
ก็จะไมนํามาเบิกจายอีก เสนอตอผูบังคับบัญชาตั้งแตชั้นอธิบดีหรือตําแหนง
เทียบเทาข้ึนไปสําหรบัสวนกลาง หรือผูวาราชการจงัหวัดสาํหรบัสวนราชการในภมูภิาค 
แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาดังกลาวแลว 
ก็ใหใชใบรับรองน้ันเปนใบสําคัญคูจายได
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 ขอ ๒๙ หลกัฐานการจายตองพมิพหรอืเขยีนดวยหมึก การแกไขหลกัฐาน
การจายใหใชวิธีขีดฆาแลวพิมพหรือเขียนใหม แลวใหผูรับเงินลงลายมือช่ือกํากับไว
ทุกแหง
 ขอ ๓๐ ใหสวนราชการเก็บรักษาหลักฐานการจายซึ่ งสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินยังไมไดตรวจสอบไวในท่ีปลอดภัย อยาใหสูญหาย
หรือเสียหายได และเมื่อไดตรวจสอบแลว ก็ใหเก็บอยางเอกสารธรรมดา

สวนที่ ๒
การจายเงิน

 ขอ ๓๑ การจายเงิน จะจายไดเฉพาะตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตใหจายได หรือตามท่ีไดรับอนุญาตจากกระทรวง
การคลัง และผูมีอํานาจไดอนุมัติใหจายได
 ขอ ๓๒ ใหบุคคลตอไปนี้ เปนผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงิน
  (๑) สวนราชการสวนกลาง ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ ๖ หรือเทียบเทา 
หรือผูที่มียศตั้งแต พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตํารวจโท ขึ้นไป
  (๒) หนวยงานสังกัดสวนกลาง แตมสีาํนกังานอยูในภูมภิาค หรือ
แยกตางหากจากกระทรวง ทบวง กรม หัวหนาสวนราชการระดับกรม จะมอบหมาย
ใหหัวหนาหนวยงานนั้นเปนผูอนมุัติการจายเงินของหนวยงานนั้นก็ได
  (๓) สวนราชการในภูมิภาค ใหหัวหนาสวนราชการผูเบิกเปน
ผูอนุมัติ
 ขอ ๓๓ การอนุมัติจายเงินตามขอ ๓๒ ผูอนุมัติจะลงลายมือช่ืออนุมัติ
ในหลกัฐานการจายหรอืใบสาํคญัคูจายทกุฉบบั หรือจะลงลายมือชือ่อนมุตัใินงบหนา
หลักฐานการจาย หรือใบสําคัญคูจายก็ได
 ขอ ๓๔ การจายเงิน จะตองมีหลักฐานการจายไว เพื่อประโยชน
ในการตรวจสอบ
 ขอ ๓๕ การจายเงินใหแกผูรบัเงนิทกุรายการ จะตองมกีารบนัทกึรายการ
จายเงนินัน้ไวในบญัชีเงนิสด หรอืบัญชเีงนิฝากธนาคาร แลวแตกรณ ีในวนัทีจ่ายเงนินัน้
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 ขอ ๓๖ หามมิใหผูมีหนาที่จายเงินเรียกใบสําคัญคูจาย หรือใหผูรับเงิน
ลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐานการจายเงิน โดยที่ยังมิไดมีการจายเงินใหแกเจาหนี้ 
หรือผูมีสิทธิรับเงิน
 ขอ ๓๗ เม่ือสิ้นเวลารับจายเงิน ใหสวนราชการจัดใหมีผูตรวจสอบ
การจายเงินที่บันทึกไวในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝากธนาคารกับหลักฐานการจาย
ในวันน้ัน
 การตรวจสอบตามวรรคแรก หากปรากฏวาถูกตองแลวใหผูตรวจสอบ
ลงลายมือชื่อกํากับยอดเงินคงเหลือไวในบัญชีนั้น ๆ

สวนที่ ๓
การเขียนเช็คสั่งจายเงิน

 ขอ ๓๘ การเขียนเช็คสั่งจายเงิน ใหปฏิบัติดังนี้
  (๑) การจายเงินซึง่มจีาํนวนต้ังแต ๕,๐๐๐ บาท ขึน้ไป ใหออกเช็ค
สั่งจายในนามเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินและขีดฆาคําวา “หรือตามคําสั่ง” หรือ 
“หรือผูถือ” ออก และจะขีดครอมหรือไมก็ได
  (๒) การจายเงินซึ่งมีจํานวนต่ํากวา ๕,๐๐๐ บาท ใหออกเช็ค
สั่งจายในนามเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน และจะไมขีดฆาคําวา “หรือตามคําสั่ง”
หรือ “หรือผูถือ” ออกก็ไดโดยใหอยูในดุลยพินิจของผูสั่งจาย
  (๓) ในกรณีสัง่จายเงินเพ่ือขอรับเงินสดมาจายใหออกเช็คสัง่จาย
ในนามเจาหนาทีข่องสวนราชการ และขดีฆาคําวา “หรอืตามคาํสัง่” หรอื “หรอืผูถอื” 
ออก หามออกเช็คสั่งจายเปนเงินสด
 ขอ ๓๙ การเขียนหรือพิมพจํานวนเงินในเช็คที่เปนตัวอักษร ใหเขียน
หรือพิมพใหชิดคําวา “บาท” หรือขีดเสนหนาจํานวนเงิน อยาใหมีชองวางที่จะเขียน
หรือพิมพจํานวนเงินเพิ่มเติมได
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สวนที่ ๔
การจายเงินยืม

 ขอ ๔๐ การจายเงินยืมจะจายไดแตเฉพาะท่ีผูยืมไดทําสัญญาการยืมเงิน
ตามแบบทีก่ระทรวงการคลงักาํหนด และผูมอีาํนาจไดอนมุตัใิหจายเงนิยมืตามสญัญา
การยืมเงินน้ันแลว เทาน้ัน
 ขอ ๔๑ สัญญาการยืมเงิน ใหผูยืมยื่นตอผูมีอํานาจอนุมัติตามท่ีกําหนด
ไวในระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังผานหัวหนาสวนราชการ ๒ ฉบับ โดยแสดง
ประมาณการคาใชจายและกําหนดเวลาใชคืน และใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา
เสนอความเห็นตอผูมีอํานาจดังกลาวอนุมัติ
 ขอ ๔๒ การอนุมัติใหยืมเงินใชราชการ ใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ
ใหยืมเฉพาะเทาที่จําเปนเพื่อใชในราชการ และหามมิใหอนุมัติใหยืมเงินรายใหม
ในเมื่อผูยืมมิไดชําระเงินยืมรายเกาใหเสร็จสิ้นไปกอน เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลัง
 ขอ ๔๓ การจายเงินนอกงบประมาณใหยมื ใหกระทําไดเฉพาะเพ่ือใชจาย
ในการดาํเนนิงานตามวตัถปุระสงคของเงนินอกงบประมาณประเภทนัน้ ๆ  หรอืกรณอีืน่
ซึ่งจําเปนเรงดวนแกราชการ และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการเจาของ
งบประมาณ
 ขอ ๔๔ เมื่อผูยืมไดรับเงินตามสัญญาการยืมเงินแลว ใหลงลายมือช่ือ
รับเงินในสัญญาการยืมเงินทั้ง ๒ ฉบับ มอบใหสวนราชการเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน 
๑ ฉบับ ใหผูยืมเก็บไว ๑ ฉบับ
 ขอ ๔๕ เมือ่ผูยมืสงใชเงนิยมื ใหเจาหนาทีผู่รบัคนืเงินยมืบนัทึกการรับคนื
ในสัญญาการยืมเงิน พรอมทั้งออกใบเสร็จรับเงินและหรือใบรับใบสําคัญ ตามแบบ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนดใหผูยืมไวเปนหลักฐาน
 ขอ ๔๖ ในสวนราชการเก็บรักษาใบยืมซ่ึงยังมิไดชําระคืนเงินยืมให
เสรจ็สิน้ไวในทีป่ลอดภยั อยาใหสญูหายได และเมือ่ผูยมืไดชาํระคนืเงนิยมืเสรจ็สิน้แลว 
ก็ใหเก็บเชนเดียวกับหลักฐานการจาย
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 ขอ ๔๗ ในกรณีที่ผูยืมมิไดชําระคืนเงินยืมภายในกําหนด ใหหัวหนา
สวนราชการเรียกชดใชเงินยืมตามเงื่อนไขในใบยืมใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อยางชา
ไมเกิน ๓๐ วัน นับแตวันครบกําหนด
 ในกรณีที่ไมอาจปฏิบัติไดตามวรรคแรก ก็ใหรายงานใหนายอําเภอทราบ 
เพื่อพิจารณาสั่งการบังคับใหเปนไปตามสัญญาการยืมเงินตอไป

หมวด ๓
ขอกําหนดในการเก็บรักษาเงิน

สวนที่ ๑
ตูนิรภัยเก็บเงิน

 ขอ ๔๘ ใหอาํเภอจดัใหมตีูนริภยัสาํหรับเกบ็รกัษาเงนิของสวนราชการตางๆ 
ของอําเภอนั้น ตูนิรภัยใหตั้งไว ณ สถานีตํารวจอําเภอ
 ขอ ๔๙ ใหหัวหนาสถานีตํารวจอําเภอ มีหนาท่ีรับผิดชอบจัดใหมียาม
รักษาตูนิรภัยและดวงตราประจําคร่ังของกรรมการประจําตูนิรภัย
 ขอ ๕๐ ตูนิรภัยใหมีลูกกุญแจอยางนอย ๒ ดอก อยางมาก ๓ ดอก 
แตละดอกมีลักษณะตางกันโดยใหกรรมการถือลูกกุญแจคนละดอก
 ขอ ๕๑ ลูกกุญแจตูนิรภัย โดยปกติใหมีอยางนอย ๒ สํารับ ใหนายอําเภอ
มอบใหกรรมการเก็บรักษาเพียง ๑ สํารับ นอกนั้นใหนําฝากไว ณ สํานักงานคลังจังหวัดนั้น
ในลักษณะหีบหอ

สวนที่ ๒
กรรมการเก็บรักษาเงิน

 ขอ ๕๒ กรรมการเก็บรักษาเงินของอําเภอใหประกอบดวย
  (๑) ปลัดอําเภออาวุโส
  (๒) สมุหบัญชีอําเภอ
  (๓) หัวหนาสวนราชการอ่ืนในอําเภอ ซึ่งนายอําเภอแตงตั้ง
 ขอ ๕๓ กรรมการ ใหมีหนาที่ถือกุญแจตูนิรภัย ในกรณีที่ตูนิรภัยมีที่ใส
กุญแจ ๓ ดอก ใหกรรมการถือกุญแจคนละดอก แตถาตูนิรภัยมีที่ใสกุญแจ ๒ ดอก 
ใหปลัดอําเภออาวุโส กับสมุหบัญชีอําเภอถือกุญแจคนละดอก
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 สาํหรับหัวหนาสวนราชการซ่ึงเปนกรรมการใหมหีนาทีเ่พียงประจําตราคร่ัง
ของตนแตเพียงอยางเดียว
 ขอ ๕๔ ถากรรมการผูหนึ่งผูใดไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีกรรมการได 
ใหนายอําเภอพิจารณามอบหนาทีถ่อืกญุแจและประจําตราคร่ังนัน้ใหแกผูซึง่ทําหนาที่
กรรมการแทนช่ัวคราว ดังนี้
  (๑) หนาที่ ปลัดอําเภออาวุโส ใหมอบใหแกปลัดอําเภออาวุโส
รองลงมาหรือเจาหนาที่ที่ทําการปกครองอําเภอซึ่งเห็นสมควรไดรับมอบหมาย
  (๒) หนาที่ สมุหบัญชีอําเภอ ใหมอบแกเจาหนาท่ีรองลงมา
จากสมุหบัญชีอําเภอซึ่งเห็นสมควรไดรับมอบหมาย
  (๓) หนาที่ หัวหนาสวนราชการ ใหมอบแกเจาหนาท่ีรองลงมา
จากหัวหนาสวนราชการน้ัน หรือหัวหนาสวนราชการอ่ืน ซึ่งเห็นสมควรไดรับ
มอบหมาย
 ขอ ๕๕ การสงมอบและรับมอบหนาที่ระหวางกรรมการ กับผูที่ไดรับ
มอบหมายใหทําหนาที่กรรมการแทนชั่วคราว ตามขอ ๕๔ ใหผูสงมอบและผูรับมอบ 
ตรวจจํานวนหีบหอตราประจําครั่ง และจํานวนเงินใหถูกตองตามรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน แลวบันทึกการสงมอบและรับมอบ พรอมกับลงลายมือชื่อกรรมการทุกคน
ไวในรายงานเงินคงเหลือประจําวันนั้นดวย
 หามมิใหกรรมการมอบลูกกุญแจใหผูอื่นทําหนาที่กรรมการแทน เวนแต
เปนการมอบใหผูที่เปนกรรมการแทนชั่วคราวตามขอ ๕๔
 ขอ ๕๖ กรรมการจะตองเก็บรักษาลูกกุญแจไวในที่ปลอดภัย อยาให
สูญหาย หรือใหผูใดลักลอบนําไปพิมพแบบลูกกุญแจได หากปรากฏวาลูกกุญแจ
สูญหาย หรือมีกรณีสงสัยวาจะมีผูปลอมแปลงลูกกุญแจ ใหรีบรายงานใหนายอําเภอทราบ 
เพื่อสั่งการโดยดวน

สวนที่ ๓
การเก็บรักษาเงิน

 ขอ ๕๗ ใหหัวหนาสวนราชการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน
ตามแบบและวิธีการทายระเบียบนี้เปนประจําทุกวัน
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 หากวันใดไมมีการรับจายเงินจะไมทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน
สําหรับวันนั้นก็ได แตจะตองหมายเหตุในรายงานคงเหลือประจําวันที่มีการรับจาย
ถัดไปใหทราบดวย
 ขอ ๕๘ รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ใหจัดทํา ๒ ฉบับ เมื่อกรรมการ
ทุกคนไดลงลายมือชื่อแลว ใหหัวหนาสวนราชการเก็บไว ๑ ฉบับ มอบใหคณะกรรมการ
เสนอนายอําเภอเพื่อทราบและเก็บไว ๑ ฉบับ
 ขอ ๕๙ เมื่อสิ้นเวลารับจายเงินประจําวัน ใหหัวหนาสวนราชการนําเงิน
ที่จะเก็บรักษาและรายงานเงินคงเหลือประจําวันสงมอบตอคณะกรรมการเพ่ือ
ตรวจสอบ เมื่อคณะกรรมการไดตรวจสอบถูกตองแลว ใหหัวหนาสวนราชการนําเงิน
บรรจุลงหีบหอ ตอหนาคณะกรรมการ แลวใหใสกุญแจประจําตราครั่งที่เชือกผูกมัด
หีบหอ ในลักษณะที่ตราครั่งจะตองถูกทําลายเมื่อมีการเปดหีบหอนั้น เมื่อกรรมการ
ทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจําวันแลว ใหนําหีบหอเขาเก็บรักษา
ในตูนิรภัยตอไป
 ขอ ๖๐ ในกรณีที่ปรากฏวา เงินท่ีจะนําเขาเก็บรักษาไมตรงตามจํานวน
ที่แสดงไวในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ใหคณะกรรมการบันทึกจํานวนเงินที่ขาดนั้น
แลวลงลายมือชื่อกรรมการทุกคน และหัวหนาสวนราชการน้ันไว ในรายงาน
เงินคงเหลือประจําวัน แลวรายงานใหนายอําเภอทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป
 ขอ ๖๑ ตูนิรภัยเมื่อนําเงินเขาเก็บเรียบรอยแลว ใหกรรมการใสกุญแจ
และประจําตราคร่ังของแตละคนใหเรียบรอย ในลักษณะท่ีตราประจําคร่ังจะตอง
ถูกทําลายเมื่อมีการเปดตูนิรภัยนั้น แลวแจงใหตํารวจยามรักษาการณทราบ และ
รักษาตราประจําครั่งตอไป
 ขอ ๖๒ ในวันทําการถัดไป หากสวนราชการใดมีความประสงคจะนําเงิน
ที่ฝากเก็บรักษาน้ันออกรับจายประจําวัน ก็ใหคณะกรรมการมอบหีบหอใหหัวหนา
สวนราชการรับไปจายไดโดยใหลงลายมือชื่อรับเงินไวในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
กอนวันทําการที่รับเงินไปจายน้ัน
 ขอ ๖๓ การเปดตูนิรภัย ใหกรรมการตรวจตราประจําครั่ง กุญแจ เมื่อ
ปรากฏวาอยูในสภาพเรียบรอยจึงใหเปดได และเมื่อเปดแลวใหปดตูนิรภัยใหเรียบรอย
ตามขอ ๖๑
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 หากปรากฏวาตราประจําคร่ัง กุญแจ อยู ในสภาพไม เรียบรอย
หรือมีพฤติการณอื่นใดท่ีสงสัยวาจะมีการทุจริตก็ใหรายงานให นายอําเภอทราบ
เพื่อพิจารณาสั่งการตามท่ีเห็นสมควรตอไป

หมวด ๔
ขอกําหนดในการนําเงินสงและการเบิกเงิน

สวนที่ ๑
กําหนดเวลานําเงินสง

 ขอ ๖๔ เงนิทัง้ปวงทีอ่ยูในความรบัผดิชอบของสวนราชการทัง้ทีเ่ปนเงนิสด 
และหรือเช็คใหนําสงหรือนําฝากคลังจังหวัดแลวแตกรณี ตามกําหนดดังนี้
  (๑) เงินรายไดแผนดิน ใหนําสงอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง
  แตถาสวนราชการใดมีเงินรายไดแผนดินเก็บรักษาเกินกวา
หนึ่งหมื่นบาท ใหนําสงคลังอยางชาไมเกิน ๗ วันทําการ
  (๒) เงินนอกงบประมาณ ใหนําฝากคลังจังหวัด หรือนําฝาก
สวนราชการเจาสังกัดในจังหวัด อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง เวนแตเปนเงินซึ่งคาดวา
จะตองจายภายในเดือนถัดไป

สวนที่ ๒
การนําเงินสง

 ขอ ๖๕ สวนราชการท่ีตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง หรือในเขตอําเภอท่ีตั้ง
คลังอําเภอ หรือในเขตอําเภอที่ตั้งสาขาธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งกระทรวง
การคลังอนุมัติใหนําเงินสงได หรือในเขตอําเภออื่นที่ตั้งอยูใกลกับจังหวัดและ
การคมนาคมสะดวก ซึ่งสามารถท่ีจะนําเงินสงและนําหลักฐานการนําสงมาลงบัญชี
ไดทันภายในวันที่นําเงินสงน้ัน ใหหัวหนาสวนราชการจัดทําใบนําสงตามระเบียบ
และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนดแลวดําเนินการนําเงินสง
  สวนราชการที่ตั้งอยูในเขตอําเภอ นอกจากที่กลาววรรคแรก 
ใหสวนราชการที่จะนําเงินสง ทําใบนําสงตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงการคลัง
กําหนด พรอมกับทําบันทึกการรับเงินเพ่ือนําสงตามแบบทายระเบียบนี้ ๒ ฉบับ 
มอบใหคณะกรรมการนําสงเงิน พรอมกับเงินทีจ่ะนําสงเพ่ือตรวจสอบและนําสงตอไป
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 ขอ ๖๖ อําเภอที่มีการคมนาคมไปยังสํานักงานคลังจังหวัดไมสะดวก 
หรือไมปลอดภัยในการควบคุมรักษาเงินระหวางเดินทาง นายอําเภอจะรายงาน
ผูวาราชการจังหวัดเพื่อขออนุมัติกระทรวงการคลังนําเงินท่ีตองนําสงของ
สวนราชการตาง ๆ ในอําเภอน้ันทั้งหมด หรือบางสวนหักกับเงินเดือนหรือเงินอื่น 
ซึ่งจะตองรับจากจังหวัดมาจายโดยไมตองนําตัวเงินไปสงใหกระทําไดเมื่อไดรับ
อนุมัติแลว
 ขอ ๖๗ การหักเงินที่จะตองนําสงกับเงินที่จะมารับมาจายตามขอ ๖๖ 
ใหปฏิบัติดังน้ี
  (๑) ใหสวนราชการท่ีจะนําเงินสงจัดทําใบนําสงเงินและบันทึก
การรับเงินเพื่อนําสง มอบใหคณะกรรมการนําสงเงิน พรอมกับเงินท่ีจะตองนําสง 
ตามวิธีการที่กําหนดในขอ ๖๕
  (๒) เมื่อคณะกรรมการนําสงเงินไดตรวจสอบจํานวนเงินกับ
ใบนําสงถูกตอง และลงลายมือชื่อรับเงินในบันทึกการรับเงินเพื่อนําสงแลว หาก
จํานวนเงินท่ีนําสงนอยกวาจํานวนเงินท่ีจะตองรับมาจาย ก็ใหบรรจุเงินลงหีบหอ
ตามวิธีการท่ีกําหนดในขอ ๖๑ แลวนําหีบหอฝากกรรมการเก็บรักษาไวในตูนิรภัย
ในลักษณะหีบหอ โดยใหกรรมการบันทึกการรับหีบหอนั้นไวในบันทึกการรับเงิน
นําสงดวย หากจํานวนเงินที่นําสงมากกวาจํานวนเงินที่จะตองรับมาจาย ก็ใหบรรจุ
เงินลงหีบหอเทากับจํานวนเงินที่จะตองรับมาจาย แลวนําฝากกรรมการเก็บรักษาไว
ในตูนิรภัยในลักษณะหีบหอ สวนจํานวนเงินที่เหลือซึ่งจะตองนําสง ก็ใหบรรจุลง
หีบหอเพื่อนําสงตอไป
  (๓) เม่ือคณะกรรมการนําสงเงินไดรับเงินจากจังหวัดตามท่ี
ขอเบิกแลว ใหรีบนําเงินสงตามใบนําสงที่จะตองนําเงินสงนั้นใหเสรจ็สิ้นไปโดยดวน
  (๔) เมื่อคณะกรรมการนําสงเงินไดเดินทางกลับอําเภอแลว 
ใหรบีนาํคูฉบบัใบนําสงมอบใหแกสวนราชการผูนาํสง พรอมท้ังขอเบกิเงนิซ่ึงไดนาํฝาก
คณะกรรมการไว มอบใหสวนราชการซ่ึงมอบหมายใหไปเบิกรับเงิน ดําเนินการ
ตอไป
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 ขอ ๖๘ อําเภอที่มีการคมนาคมไปยังสํานักงานคลังจังหวัดไมสะดวก
หรือไมปลอดภัย นายอําเภอจะใหสวนราชการในอําเภอนั้นนําเงินสงเปนเช็ค 
หรือดราฟท หรือวิธีการอื่นใดก็ได โดยใหปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวง
การคลังกําหนดวาดวยการนั้น
 ขอ ๖๙ สวนราชการใดมีความจําเปนจะตองนําเงินสง หรือนําฝาก 
สวนราชการเจาสังกัดในจังหวัด ก็ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับการนําเงินสงหรือฝาก
คลังจังหวัดโดยอนุโลม

สวนที่ ๓
กรรมการนําสงเงิน

 ขอ ๗๐ เมือ่ถงึกาํหนดนําเงินสงหรือเม่ือไดรบัรายงานจากสวนราชการวา
จะนําเงินสงใหนายอําเภอพิจารณาแตงต้ังขาราชการในอําเภอน้ันเปนกรรมการ
นําสงเงินอยางนอย ๒ นาย อยางมากไมเกิน ๓ นาย ซึ่งตามปกติใหประกอบดวย
  (๑) ปลัดอําเภอ หรือขาราชการอื่นซ่ึงสังกัดกรมการปกครอง 
ไมตํ่ากวาตําแหนงระดับ ๒
  (๒) ขาราชการสังกัดสวนราชการซ่ึงมีเงินที่จะนําสงหรือเงิน
ที่ขอเบิกจากจังหวัดสูงสุด
  (๓) ขาราชการอ่ืนตามท่ีพิจารณาเห็นสมควร
  การแตงต้ังกรรมการนําสงเงิน นายอําเภอจะแตงต้ังตนเอง
เปนกรรมการดวยก็ใหกระทําได
  หามมิใหนายอําเภอสั่งใหผูหนึ่งผูใดนําเงินสงโดยลําพัง เวนแต
การนําเงินสงของสวนราชการตามท่ีกําหนดไวในขอ ๖๕
 ขอ ๗๑ ใหคณะกรรมการนําสงเงิน มีหนาที่รับผิดชอบรวมกันในการควบคุม
เงินนําสง โดยใหปฏิบัติดังนี้
  (๑) ตรวจนับจํานวนเงินซึ่งไดรับมอบหมายใหนําสงกับใบนําสง
และบันทึกการรับเงินเพื่อนําสง ใหถูกตองตรงกัน แลวลงลายมือชื่อในบันทึก พรอมกับ
หวัหนาสวนราชการผูนาํสงเงนิทัง้ ๒ ฉบบั คณะกรรมการนาํสงเงนิเกบ็รกัษาไว ๑ ฉบับ 
มอบใหหัวหนาสวนราชการผูนําสงเงินเก็บไวเปนหลักฐานการนําเงินสง ๑ ฉบับ
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  (๒) บรรจุเงินลงหีบหอ ใสกุญแจตีตราประจําครั่งของกรรมการ
ทุกคนที่เชือกมัดหีบหอ ในลักษณะที่เมื่อเปดหีบหอตราประจําครั่งจะตองถูกทําลาย 
แลวมอบหีบหอใหกรรมการซึ่งเปนผูอาวุโส เพื่อนําเงินเดินทางไปสงตอไป
 ขอ ๗๒ เมื่อไดรับมอบเงินแลว ใหกรรมการนําสงเงินพรอมกันออกเดินทาง
ไปยังจังหวัดท่ีนําเงินสงทันที หามมิใหแยกยายจากกันหรือหยุดพักระหวางทาง
โดยไมมีเหตุผลจําเปน และเมื่อไปถึงจังหวัดที่นําเงินสงแลว ใหรีบนําเงินสงคลังจังหวัด
หรอืสวนราชการผูรบัเงนิใหเสรจ็ส้ินภายในวันทาํการนัน้ หรอือยางชาภายในวันทําการ
ถัดไป
  กรณกีารเดินทางมรีะยะทางหางไกล หรอืมเีหตจุาํเปนไมสามารถ
นําเงินสงไดทันภายในวันนั้น ใหคณะกรรมการรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ 
เพ่ือพิจารณาส่ังการใหนําเงินฝากเก็บรักษาในลักษณะหีบหอไว ณ สํานักงาน
คลังจังหวัด หรือสถานีตํารวจ หรือสถานที่อื่นใดซ่ึงเห็นวาจะปลอดภัย
 ขอ ๗๓ กอนเปดหบีหอเพือ่นาํเงนิสง ใหกรรมการนาํสงเงนิทกุคนพรอมกนั
ตรวจสภาพลูกกุญแจและตราประจําคร่ัง เมื่อปรากฏวาอยูในสภาพเรียบรอยแลว
จึงใหนําเงินออกนําสง
  หากปรากฏวาหบีหออยูในลกัษณะไมเรยีบรอย หรอืมพีฤติการณ
ชวนใหสงสัยวาจะมีการทุจริตเงินในหีบหอ ใหคณะกรรมการนําสงเงินรายงานให
ผูวาราชการจังหวัดทราบเพื่อพิจารณาส่ังการตามควรแกกรณี
 ขอ ๗๔ กรณจีาํนวนเงนิทีน่าํสงมปีลอมแปลงจาํนวนเทาใด ใหคณะกรรมการ
นําสงเงินนําสงตามจํานวนท่ีนําสงได และใหบันทึกจํานวนเงินปลอมแปลงน้ันไว
ในบันทึกการรับเงินเพ่ือนําสง แลวลงลายมือชื่อของกรรมการทุกคน พรอมดวย
เจาพนักงานผูรับเงิน และเมื่อกลับถึงอําเภอแลวใหรายงานใหนายอําเภอทราบ เพื่อ
พิจารณาสั่งการตอไป
 ขอ ๗๕ เมื่อคณะกรรมการนําสงเงินไดนําเงินสงเสร็จเรียบรอยแลว และ
เดินทางกลับถึงอําเภอแลว ใหรีบมอบคูฉบับใบนําสงใหสวนราชการผูนําสงในวันนั้น 
หรืออยางชาในวันทําการถัดไป เมื่อหัวหนาสวนราชการผูนําสงไดตรวจสอบคูฉบับ
ใบนําสง ลายมือชื่อผูรับเงินและตราประทับของคลังจังหวัด ปรากฏวาถูกตองแลว 
ใหบันทึกการรับคูฉบับใบนําสงและลงลายมือชื่อไวในบันทึกการรับเงินเพื่อนําสงดวย
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 ขอ ๗๖ การนําสงเงิน หากเงินนําสงมีเปนจํานวนมาก หรือสถานที่ที่จะ
นําเงินสงอยูหางไกล หรือกรณีอื่นใดซึ่งเห็นวาจะไมปลอดภัยแกเงินท่ีจะนําสง 
ใหนายอาํเภอพจิารณาจดักาํลงัตาํรวจควบคมุเงินไปสงตามเหตกุารณและความจาํเปน 
และใหแจงชื่อ ยศ ของตํารวจที่มอบหมายใหควบคุมเงินไปสงใหคณะกรรมการ 
นําสงเงินทราบดวย
 ขอ ๗๗ คาใชจายในการเดินทางของคณะกรรมการนําสงเงิน ใหเบิกจาก
เงินงบประมาณรายจายของสวนราชการซึ่งขาราชการผูนั้นสังกัด
  ถาในการเดนิทางนัน้ จาํเปนตองจางเหมายานพาหนะ และตองมี
ตํารวจควบคุมเงินไปสง ใหเบิกคาจางเหมายานพาหนะและคาใชจายในการเดินทาง
ของตํารวจควบคุมเงินจากเงินงบประมาณรายจายของสวนราชการท่ีมียอดเงินนําสง
หรือยอดเงินขอเบิกสูงสุดในการเดินทางเที่ยวนั้น

สวนที่ ๕
การเบิกเงิน

 ขอ ๗๘ การขอเบกิเงนิจากสวนราชการผูเบกิ ใหสวนราชการท่ีจะเบกิเงนิ
จัดทําใบเบิกเงินตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด หรือใบถอนเงิน 
หรือหนังสือขอเบิกเงิน แลวแตกรณี แลวใหดําเนินการดังนี้
  (๑) สวนราชการท่ีตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง หรือในเขตอําเภอ
ที่ตั้งสํานักงานคลังอําเภอ หรือในอําเภออ่ืนที่อยูใกลกับจังหวัด และการคมนาคม
ไปมาสะดวก สามารถจะนําเงินที่ขอเบิกกับอําเภอและลงบัญชีไดทันภายในวันท่ี
รับเงินน้ัน ใหหัวหนาสวนราชการดําเนินการขอเบิกเงินจากสวนราชการผูเบิกได
โดยตรง
  (๒) สวนราชการที่ตั้งอยูในอําเภอนอกจากที่กลาวใน (๑) ให
มอบใบเบิกเงินหรือใบถอนเงินใหแกคณะกรรมการรับเงินซ่ึงนายอําเภอแตงตั้ง เพื่อ
ไปรับเงินตอไป
 ขอ ๗๙ ใหนายอําเภอแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อไปขอเบิกและรับเงิน
จากสวนราชการผูเบิกในจังหวัด เชนเดียวกับที่กําหนดในขอ ๗๐ โดยอนุโลม และ
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ใหแจงใหสวนราชการทราบดวยวา ไดแตงต้ังใหผูใดมาขอรับเงินตามใบเบิกที่ใด 
ประเภทใด จํานวนเทาใด
  กรณีเงินที่ขอเบิกจํานวนรวมทั้งสิ้นไมเกินสามหมื่นบาท หาก
นายอําเภอเห็นสมควรจะมอบหมายใหผูหนึ่งผูใดรับเงินโดยตรงโดยมิตองต้ัง
คณะกรรมการรับเงินก็ได
  กรณีเงินที่ขอเบิกมีจํานวนมาก หรือสถานที่ที่จะเบิกเงินอยูหางไกล
หรือกรณีอื่นใดซ่ึงเห็นวาจะไมปลอดภัยแกเงินที่ขอเบิก ใหนายอําเภอพิจารณาจัด
กําลังตํารวจควบคุมเงินท่ีขอเบิกกลับอําเภอตามเหตุการณและความจําเปน และให
แจงชื่อ ยศ ของตํารวจที่มอบหมายใหควบคุมเงินใหคณะกรรมการรับเงินทราบดวย
 ขอ ๘๐ คณะกรรมการซึ่งนายอําเภอแตงตั้งใหไปขอเบิกและรับเงิน
ใหมีหนาที่รับผิดชอบรวมกันในการรับเงินตามที่ไดมอบหมายกลับอําเภอ และ
ใหปฏิบัติดังน้ี
  (๑) เมือ่ไดเดนิทางถงึจงัหวดัแลว ใหยืน่ใบเบกิเงนิตอสวนราชการ
ผูเบิกที่เกี่ยวของโดยดวน พรอมกับติดตอนัดหมายวันรับเงินตอไป
  (๒) เมือ่ไดรบัเงินจากสวนราชการผูเบกิถกูตองแลว ใหพรอมกัน
บรรจุเงินลงหีบหอ ใสกุญแจ ประจําตราครั่ง ตามที่กําหนดไวในขอ ๗๑ (๒) โดย
อนุโลม แลวใหรีบเดินทางกลับอําเภอโดยดวน
  (๓) เมื่อไดเดินทางกลับถึงอําเภอแลว ใหนําเงินพรอมดวย
หลักฐานการรับเงินมอบใหหัวหนาสวนราชการที่ขอเบิกเงินเพื่อตรวจสอบตอไป
 ขอ ๘๑ เมื่อหัวหนาสวนราชการไดตรวจสอบจํานวนเงินท่ีไดรับมอบจาก
คณะกรรมการรบัเงนิกบัหลกัฐานการขอเบกิ หรอืหลกัฐานทีไ่ดรบัแจงจากสวนราชการ
เจาสังกัดในจังหวัด ปรากฏวาถูกตองแลว ใหบันทึกการรับมอบตอกันไว แลวนํา
หลักฐานการเบิกเงินนั้นบันทึกในบัญชีเงินสดในวันที่รับเงินนั้น
 ขอ ๘๒ การไปรับเงินเดือนของขาราชการในอําเภอตามขอ ๗๘ (๒) 
ตามปกติใหนายอําเภอจัดใหคณะกรรมการรับเงินไปรับเงินของทุกสวนราชการ
ในคราวเดียวกัน
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หมวด ๖
ขอกําหนดในการตรวจสอบ

 ขอ ๘๓ ใหนายอําเภอแตงต้ังขาราชการในอําเภอ ซึ่งดํารงตําแหนง
ไมตํ่ากวาระดับ ๒ อยางนอย ๒ นาย สับเปลี่ยนกันเปนกรรมการตรวจสอบการเงิน
ของสวนราชการในอําเภอเปนประจําทุกงวด ๓ เดือน
  นอกจากการตรวจสอบตามวรรคแรกแลว หากเห็นสมควร 
นายอําเภอจะใหมีการตรวจสอบบัญชีการเงิน และตัวเงินเก็บรักษาของสวนราชการ
ในอําเภอขณะหนึ่งขณะใดก็ใหกระทําได
 ขอ ๘๔ กรรมการตรวจสอบการเงิน ใหมีหนาท่ีตรวจสอบการรับจาย 
การเก็บรักษาเงินและการนําสงเงินของสวนราชการตาง ๆ ในอําเภอใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้ คือ
  (๑) ตรวจสอบการรับจายเงินวาไดนําหลักฐานมาลงบัญชี
โดยถูกตองครบถวนหรือไม ซึ่งการตรวจสอบอาจจะใชวิธีทดสอบก็ได
  (๒) ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือตามสมุดเงินสดกับรายงาน
เงินคงเหลือประจําวันวาถูกตองหรือไม
  (๓) ตรวจสอบตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินเก็บรักษาวา
ถูกตองตามที่แสดงไวในรายงานเงินคงเหลือประจําวันหรือไม
  (๔) ตรวจสอบการเก็บรักษาเงินวาไดปฏิบัติการเก็บรักษาเงิน
ภายในวงเงินที่อนุญาตใหเก็บรักษาและไดปฏิบัติการนําเงินสงคลังภายในระยะเวลา
ที่กําหนดถูกตองหรือไม
  (๕) ตรวจสอบการสงรายงานการเงินตลอดจนการสงใบสําคัญ
คูจายเงินใหสวนราชการผูเบิกวาเปนไปตามกําหนดหรือไม
  เมือ่คณะกรรมการตรวจสอบการเงนิไดตรวจสอบแลว ปรากฏผล
ประการใด ใหรายงานใหนายอําเภอทราบเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
 ขอ ๘๕ เมื่อปรากฏวาสวนราชการใดปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงิน 
และการนําเงินสงคลังไมถูกตองตามระเบียบนี้ใหนายอําเภอพิจารณาสั่งการในเวลา
อันควรใหสวนราชการนั้นปฏิบัติเสียใหถูกตอง
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 ขอ ๘๖ หากนายอําเภอพิจารณาเห็นวา ขณะใดตูนิรภัยซึ่งเก็บไว 
ณ สถานีตํารวจจะไมปลอดภัย หรืออาจบังเกิดภยันตรายข้ึนได ก็ใหพิจารณาสั่งการ
ใหนําตูนิรภัยไปเก็บรักษา ณ สถานท่ีหนึ่งที่ใด ซึ่งจะเห็นวาปลอดภัยชั่วคราวได 
แตอยางไรก็ดี จะตองใหอยูในความอารักขาของเวรยามตํารวจเสมอไป และให
นายอําเภอรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบโดยดวน 
 ขอ ๘๗ หากปรากฏวาเงินในความรับผิดชอบของสวนราชการในอําเภอ 
ขาดบัญชี หรือสูญหายเพราะการทุจริต หรือมีพฤติการณที่สอไปในทางไมสุจริต 
หรือเพราะเหตุอื่นใดซ่ึงมิใชเปนกรณีปกติ ใหนายอําเภอรายงานพฤติการณให
ผูวาราชการจังหวัดทราบโดยดวน เพื่อพิจารณาส่ังการตอไป

 กระทรวงการคลัง
 สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๐
 (ลงชื่อ) สุพัฒน สุธาธรรม
 (นายสุพัฒน สุธาธรรม)
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง



119คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๖๓/๒๕๔๖

เรื่อง มอบอํานาจเกี่ยวกับการขอใชที่ดินเพื่อใชประโยชนในทางราชการ

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามหนังสือกรมธนารักษ
ที่ กค ๐๔๐๘/ว ๒๐๘ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ เร่ืองกฎกระทรวงวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงมอบอํานาจในการปฏิบัติเกี่ยวกับที่ราชพัสดุเพื่อใช
ประโยชนในทางราชการตามกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง 
ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 (นายไพฑูรย จัยสิน)
 นักบริหาร ๑๐ รักษาราชการแทน
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน



120120 คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๔๙๙/๒๕๕๓

เรื่อง มอบอํานาจการขอใชที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของโรงเรียน

 เพื่อใหโรงเรียนของรัฐที่เปนนิติบุคคล ซึ่งมีอํานาจในการปกครอง ดูแล 
บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของโรงเรียนท่ีเปนท่ีราชพัสดุ 
ดําเนินไปไดดวยดีและมีประสิทธิภาพ
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามหนังสือกรมธนารักษ 
ที่ กค ๐๓๑๗/๔๖๘๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ จึงมอบอํานาจใหผูอํานวยการ
โรงเรียน และผูอํานวยการโรงเรียนการศึกษาพิเศษ อนุญาตการใชที่ดินราชพัสดุ
ที่อยูในความครอบครองไดครั้งหนึ่งไมเกิน ๒ ไร โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกอน และตองอยูในเงื่อนไขดังตอไปนี้
 ๑. การขอใชที่ดินราชพัสดุจะตองนําไปใชในเรื่องที่สอดคลองกับนโยบาย 
วัตถุประสงค และภารกิจหลักของโรงเรียน
 ๒. การขอใชที่ดินราชพัสดุจะตองไมกระทบตอการเรียนการสอนของ
โรงเรียน
 ๓. ที่ดินราชพัสดุที่จะอนุญาตตองมีหลักฐานเปนโฉนดหรือหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงโดยกรรมสิทธิ์เปนของกระทรวงการคลัง

 ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

 สั่ง ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

 (นายชินภัทร ภูมิรัตน)
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน



121คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๑๐๘/๒๕๔๗

เรื่อง มอบอํานาจการมอบโอนพัสดุ

 เพื่อใหการบริหารงานพัสดุในหนวยงานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บรหิารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ ๙ แหงระเบยีบสาํนกันายก
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานขอมอบอํานาจการดําเนินการมอบโอนพัสดุในหนวยงานสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังตอไปนี้
 ๑. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอํานาจในการมอบโอน
พสัดใุนสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาใหแกหนวยงานในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
 ๒. ผูอํานวยการสถานศึกษา มีอํานาจในการมอบโอนพัสดุในสถานศึกษา
ใหแกหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

 ทั้งน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป

 สั่ง ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 (คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน



122122 คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

ดวนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๑๐๕ สาํนกังานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพืน้ฐาน
 กระทรวงศกึษาธกิาร กทม. ๑๐๓๐๐

 ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ซักซอมแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากําลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 ใหกับโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต

อางถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๒๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

 ตามหนังสือที่อางถึง ไดแจงแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากําลัง
พนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษถือปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินการสรรหาและบริหารอัตรากําลังเปนไป
อยางมีระบบ เหมาะสม และมีความคลองตัวในการบริหารจัดการและเกิดประโยชน
สงูสดุตอราชการ โดยใหดาํเนนิการตอสญัญาจางพนกังานราชการและลูกจางช่ัวคราว
ผูผานการประเมินทุกตําแหนง ตอไปอีก ๖ เดือน (นับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
เพื่อเตรียมการเขาสูแผนการเกลี่ยอัตรากําลัง ตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด ความแจงแลวนั้น
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแลว เพื่อให
การบริหารอัตรากําลงัในภาพรวมท้ังระบบเกิดประสิทธภิาพยิง่ข้ึน และสนองนโยบาย
เรงดวนของกระทรวงศึกษาธิการท่ีจะใหมีครูครบเกณฑ ภายใน ๑ ป มีครูครบช้ัน 
ครบหอง ภายใน ๒ ป และมีครูครบตามมาตรฐานวิชาเอก ภายใน ๕ - ๑๐ ป เห็นควร
ซักซอมแนวทางสรรหาและบริหารอัตรากําลังเพิ่มเติม โดยขอใหสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาดําเนินการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ และลูกจางชัว่คราว โดยเฉพาะการดําเนนิการกบัโรงเรยีนดใีกลบาน (แมเหลก็) 



123คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

ซึง่จะตองเปนแมแบบโรงเรยีนคณุภาพทีเ่ปนศนูยกลาง เพือ่ดงึดดูใหโรงเรยีนขนาดเลก็
ที่อยูใกลเคียงมาเรียนรวมที่โรงเรียนแมเหล็กเพื่อพัฒนาใหเกิดคุณภาพของนักเรียน
เปนหลัก ตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
 ๑. สรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกับสถานศึกษา
ที่เปนโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) ใหเต็มตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด กอน 
แลวจึงสรรหาใหกับสถานศึกษาอื่นที่ขาดครูตามเกณฑ ก.ค.ศ. เปนลําดับตอไป
 ๒. สรรหาพนักงานราชการหรือลูกจางชั่วคราว ตามลําดับ ใหกับ
สถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) โดยคํานึงถึงการจัดการเรียน
การสอนของครูที่ครบตามเกณฑมาตรฐานวิชาเอก และมีครูครบช้ัน ครบหอง 
เปนลําดับตอไป แลวจึงสรรหาพนักงานราชการหรือลูกจางชั่วคราวดังกลาวนี้ใหกับ
สถานศึกษาอื่นเปนลําดับตอไป
 อน่ึง การดําเนินการดังกลาว ใหคํานึงถึงนโยบายการเกล่ียอัตรากําลัง
ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด และเนนยํ้าใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทําความเขาใจกับพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราวใหทราบถึง
นโยบายการเกล่ียอัตรากําลังตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานกําหนด หากสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาใดมีความพรอมขอใหดาํเนนิการ
ทันที

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (นายการุณ สกุลประดิษฐ)
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุมบริหารงานบุคคล ๑
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๑
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๔๒๕๖



124124 คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

ดวนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๑๕๘๗ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
 กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

 ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ ทุกเขต

สิ่งที่สงมาดวย   แบบเสนอขอมูลโรงเรียนแมเหล็ก จํานวน ๑ ชุด

 ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระทรวง
ศึกษาธิการ ไดดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กดวยรปูแบบที่หลากหลาย
มาอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงคุณภาพนักเรียนเปนหลัก และแนวทางหนึ่งท่ีสามารถ
เพิ่มคุณภาพผูเรียนได คือ การมีโรงเรียนมีมาตรฐานเทาเทียมกัน หรือการทําโรงเรียน
ใหมีคุณภาพที่เปนศูนยกลาง (โรงเรียนแมเหล็ก) ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานตองมีขอมูลโรงเรียนแมเหล็กเพ่ือดึงดูดโรงเรียนขนาดเล็กท่ีอยู
ใกลเคียงกันมาเรียนรวมที่โรงเรียนแมเหล็ก เพื่อจะพัฒนาโรงเรียนแมเหล็กใหมี
ความพรอมในการรองรับนักเรียนในอนาคต โดยใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ทุกจังหวัดเสนอขอมูลโรงเรียนแมเหล็กที่สามารถดําเนินการไดตั้งแตภาคเรียน
ที่ ๒/๒๕๕๙ เปนตนไป โดยที่โรงเรียนที่มาเรียนรวมมีนักเรียนตํ่ากวา ๔๐ คนลงมา 
โดยใหเสนอรูปแบบที่มีโรงเรียนมาเรียนรวมตั้งแต ๑ : ๑, ๑ : ๒,๑ : ๓ หรือมีโรงเรียน
มาเรียนรวมมากกวา ๔ โรงเรียนขึ้นไป แบงเปน ๒ ระยะ ดังนี้ ระยะท่ี ๑ ภาคเรียน
ที่ ๒/๒๕๕๙ และระยะที่ ๒ ภาคเรียน ๑/๒๕๖๐ ความแจงแลวนั้น 



125คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

 ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแลว
ขอใหสาํนักงานศกึษาธกิารจงัหวดัทกุจังหวดัดาํเนนิการจดัทาํขอมลูโรงเรยีนแมเหลก็
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งจังหวัด 
ลงตามแบบสรุปการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ดังสิ่งท่ีสงมาดวย และให
สงถงึสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ภายในวนัที ่๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๙ 
ทางอีเมล dataobec@gmail.com โดยขอใหสาํนักงานศึกษาธกิารจงัหวดัทกุจังหวดั
ใหความสําคัญกับการจัดทําขอมูลครั้งนี้ พรอมทั้งดําเนินการตามกรอบเวลา
ที่กําหนด

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

 ขอแสดงความนับถือ

 (นายการุณ สกุลประดิษฐ)
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร.  ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๙๕๖
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ดวนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๑๖๔๙ สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน
 กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

 ๖ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง การตรวจสอบรายช่ือโรงเรียนแมเหล็ก

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ ทุกเขต

อางถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๑๕๘๗ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

 ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดจัดประชุม
ศึกษาธิการจังหวัด ๒ ครั้ง ณ โรงแรมตรัง และโรงแรมปริ้นซ พาเลช กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ ทุกเขต ซึ่งทําหนาที่ศึกษาธิการ
จังหวัดในการช้ีแจง และสรางความเขาใจกับชุมชนเร่ืองการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนต่ํากวา ๒๐ คนลงมาในระดับพื้นที่ พรอมท้ังใหสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสงรายชื่อโรงเรียนแมเหล็กที่สามารถดําเนินการได โดยมีโรงเรียน
ที่เปนโรงเรียนเครือขายมาเรียนรวมที่มีนักเรียนตํ่ากวา ๒๐ คนลงมา มาเรียนรวม
เปนอันดับแรก ความแจงแลวนั้น

 ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดพิจารณา
คัดเลือกโรงเรียนแมเหล็กตามขอมูลที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสงมาแลว 
ดงัสิง่ทีส่งมาดวย จงึขอใหทานไดยนืยนัความถกูตองเหมาะสม และสามารถดาํเนนิการ
ไดจริงหรือไม อยางไร เพื่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะไดนําเสนอ



127คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)คูมือการดําเนินงานโรงเรยนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ใชเปนขอมูลประกอบการประชุม ในวันท่ี ๑๑ 
กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม และขอใหยืนยัน
ความถูกตองของโรงเรียนแมเหลก็ สงถงึสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ชองทางอีเมล dataobec@gmail.com อนึ่ง
ขอใหศึกษาธิการจังหวัดเตรียมการนําเสนอในที่ประชุมดวย

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

 ขอแสดงความนับถือ

 (นายการุณ สกุลประดิษฐ)
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๙๕๖
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ตัวอยาง
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบความสําเร็จ

กรณีควบรวมโรงเรียน

ตรีสหสถานศึกษา “บางทานํ้า” (Bangtanam Model)
โรงเรียนวัดบางหยี โรงเรียนวัดทาเมรุ โรงเรียนบานนํ้าเกาะรอบ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒
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การเรียนรวมสลับช้ันเรียน
บางทานํ้าโมเดล (Bangtanam Model)

การเรียนรวมสลับชั้นเรียนการเรียนรวมสลับช้ันเรียน

บางทานํ้าโมเดล (Bangtanam Model)บางทาน้ําโมเดล (Bangtanam Model)

วัดทาเมรุวัดทาเมรุ

วัดบางหยีวัดบางหยี บานบาน
เกาะนํ้ารอบเกาะนํ้ารอบ

บุคลากร
บริหาร
ทั่วไป

วิชาการ

งบประมาณ
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 แผนผังการบริหารจัดการแผนผังการบริหารจัดการ
ตรีสหสถานศึกษาบางทานํ้าตรีสหสถานศึกษาบางทานํ้า

หลักการ
5

รวม

รวมคิด
 ผูบริหาร  คณะครู  ผูปกครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษาบุคลากร  
ตัวแทนผูปกครอง  และตัวแทนชุมชน

รวมทํา
 - การจัดกิจกรรมการเรียน การสอน
 - การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียน
  การสอน
 - การจัดกิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรม
  ประเพณี และกิจกรรมอื่น ๆ ของทองถิ่น

รวมตัดสินใจ
 งานทุกอยางตองรับความเห็นชอบ
โดยคณะผูบริหาร คณะครู ผูปกครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษาบุคลากร
ตัวแทนผูปกครอง และตัวแทนชุมชน

รวมรับผิดชอบ
 ปฏบิตัติามบทบาทและหนาที ่ไดรบั
มอบหมายอยางเต็มความสามารถ และ
เต็มศักยภาพ

รวมรับผลประโยชน

 รวมกันชื่นชม ยินดี ตอผลสําเร็จ
ของงานทุกดาน
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กรอบแนวคิด
นวัตกรรม

“การเรียนรวมสลับชั้นเรียน”
(บางทาน้ําโมเดล)

แกปญหาโดยสรางนวัตกรรม

“การเรียนรวมสลับชั้นเรียน” (บางทานํ้าโมเดล)

“บาง”
โรงเรียนวัดบางหยี

“ทา”
โรงเรียนวัดทาเมรุ

“นํ้า”
โรงเรียนบานเกาะนํ้ารอบ

 ๑ โมเดล ๓ โรงเรียน ๑ คุณภาพ

ดําเนินการเรียนรวมสลับชั้นเรียนแบงตามความเหมาะสม โดยแตละโรงเรียน
รับผิดชอบการเรียนการสอน 2 ชั้นเรียน สวนอนุบาลเรียนอยูโรงเรียนเดมิ

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

ดานครู
๑. มีครูสอนครบชั้น
๒. ครูมีเวลาเตรียม

 การสอน
๓ ครูไดทํางาน

 สนับสนุนอื่น

ดานนักเรียน
๑. เรียนเต็มเวลา
๒. เรียนเต็มหลักสูตร

๓. เต็มศักยภาพ
๔. มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

 ทุกระดับชั้น

ดานผูบริหาร
๑. บริหารจัดการ
 อยางมีคุณภาพ

ดานชุมชน/องคกร
๑. โรงเรียนไมยุบ
๒. ใหความชวยเหลือ

๓. รวมกันพัฒนา
๔. หางบประมาณ
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คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ที่ ๙๒๑/๒๕๕๙

เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

 ดวยสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เหน็สมควรจดัประชมุปฏบิตักิาร

จัดทําคูมือโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็ก ตามโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) 
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงแตงตั้ง
คณะทํางาน ดังนี้
 ๑. นายอํานาจ วิชยานุวัติ ประธานคณะทํางาน
  ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ๒. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร รองประธาน
  ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะทํางาน 
 ๓. นายสุวิทย มุกดาภิรมย  คณะทํางาน
  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
  ประถมศึกษาลําพูน เขต ๒

 ๔. นายวิบูลย ทานุชิต คณะทํางาน

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
  ประถมศึกษาลําปาง เขต ๒
 ๕. นายธงชัย มั่นคง คณะทํางาน
  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

  ประถมศึกษาระยอง เขต ๒

 ๖. นายพงษพิศาล ชินสําราญ คณะทํางาน
  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
  ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒
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 ๗. นายทองสุข อยูศรี คณะทํางาน
  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
  ประถมศึกษานครสวรรค เขต ๒
 ๘. นายรตนภูมิ โนสุ คณะทํางาน
  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
  ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๒
 ๙. นายสมัย ธนะศรี คณะทํางาน
  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
  ประถมศึกษานาน เขต ๒
 ๑๐. นายสมบูรณ สันชมภู คณะทํางาน
  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา
  ประถมศึกษาลําปาง เขต ๓
 ๑๑. นายสมบูรณ ธรรมลังกา คณะทํางาน
  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
  ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
 ๑๒. นายณรงค พันหนูเทียน คณะทํางาน
  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒
 ๑๓. นายขจรศักดิ์ สีเสน คณะทํางาน

  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
 ๑๔. นางจันทรแสง เชื้อเจ็ดตน คณะทํางาน
  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓

 ๑๕. นางปนัดดา อุทัศน คณะทํางาน
  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๑

 ๑๖. นายธีรศักดิ์ สืบสุติน คณะทํางาน

  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๓
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 ๑๗. นายตระกูล ทองทักษิณ คณะทํางาน
  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต ๒
 ๑๘. นางฤดี พูลเขียว คณะทํางาน
  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
 ๑๙. นายประกอบ ทองดํา คณะทํางาน
  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑
 ๒๐. นายสุริยา หมาดทิ้ง คณะทํางาน
  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล
 ๒๑. นายสมจิต สมอ คณะทํางาน
  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
 ๒๒. นายนิคม ภูมิภาค คณะทํางาน
  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔
 ๒๓. นายกุลจิตต รัชดาศิวะกุล คณะทํางาน

  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
 ๒๔. นางวิลาวัลย ทองแยม คณะทํางาน
  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

 ๒๕. นายนภดล เนื่องจํานง คณะทํางาน
  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒

 ๒๖. นางฉวีวรรณ สุภาษี คณะทํางาน

  รักษาการผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑
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 ๒๗. นางจินตนา จําปาทอง คณะทํางาน
  ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
 ๒๘. นางสุคนธ ติ้งคํา คณะทํางาน
  ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒
 ๒๙. นายสมศักดิ์ ชูชั่ง คณะทํางาน
  ผูอํานวยการกลุมบุคคล
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต ๒
 ๓๐. นางนันทชนก จิตมะกล่ํา คณะทํางาน
  ผูอํานวยการกลุมบุคคล
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒
 ๓๑. นายสวาง ชินพงษ คณะทํางาน
  ผูอํานวยการโรงเรียนบานศาลาใหม
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
 ๓๒. นายสทาน วารี คณะทํางาน
  ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาคอ (ชุณประสาทศิลป)
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

 ๓๓. นายศรายุทธ ธิศรีชัย คณะทํางาน
  ผูอํานวยการโรงเรียนราชินูทิศ ๒
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
 ๓๔. นายปรียวิศว คงผดุง คณะทํางาน

  รองผูอํานวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคม

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
 ๓๕. นางวิลาวัณย สิทธิประเสริฐ คณะทํางาน
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

 ๓๖. นางสกณธรัตน วงคศิริโชติ คณะทาํงาน

  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒
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 ๓๗. นางเปรมใจ ยะมอนแกว คณะทํางาน
  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๓
 ๓๘. นางรุงทิพย จิณาจันทร คณะทํางาน
  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๓
 ๓๙. นายณรงค แผวพลสง คณะทํางาน
  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
 ๔๐. นางสาวพรรณภา ชตุิพันธเจริญ คณะทํางาน
  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
 ๔๑. นางถนอมวรรณ ธาราพรหม คณะทํางาน
  ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
 ๔๒. นางสาธิดา ชื่นเลิศสกุล คณะทํางาน
  นิติกรชํานาญการพิเศษ
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

 ๔๓. นายอรุณ พรหมจรรย คณะทํางาน
  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

 ๔๔. นางกัลยา แซลิ่ม คณะทํางาน
  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

 ๔๕. นางเบ็ญจา จายะพันธุ คณะทํางาน
  นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

 ๔๖. นางสาวจันทรฉาย ยมสูงเนิน คณะทํางาน

  ขาราชการบํานาญ
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 ๔๗. นางวัชราภรณ จิตรอนุกูล คณะทํางาน
  ขาราชการบํานาญ
 ๔๘. นางสาวสุขเกษม ทักษิณสัมพันธ คณะทํางาน
  ขาราชการบํานาญ
 ๔๙. นางสาวลิลิน ทรงผาสุก คณะทํางาน
  ผูอํานวยการกลุมงบประมาณ ๑
  สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน
 ๕๐. นายสุรินทร สวางอารมณ คณะทํางาน
  ผูอํานวยการกลุมงบประมาณ ๓
  สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน
 ๕๑. นางวรรณา จิตกระแส คณะทํางาน
  เจาพนกังานสถิติชํานาญงาน
  สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน
 ๕๒. นางเบญจวรรณ ดวงใจ คณะทํางาน
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
  สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน
 ๕๓. นายกฤษณฤกษ กลิ่นเพย คณะทํางาน
  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
  สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน

 ๕๔. นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ คณะทํางาน

  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ และเลขานุการ
  สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน
 ๕๕. นางสาวเพ็ญสุภา ชัยโชติกุลชัย คณะทํางาน

  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ และผูชวยเลขานุการ

  สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน
 ๕๖. นายวิโรจน ธานมาศ คณะทํางาน
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ และผูชวยเลขานุการ

  สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน
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 ๕๗. นายพงษพิสุทธิ์ นาคะสิงห คณะทํางาน
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ และผูชวยเลขานุการ
  สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน
 ๕๘. นางสาวหัทยานันทช เศรษฐปราโมทย คณะทํางาน
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ และผูชวยเลขานุการ
  สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน
 ๕๙. นางจรินทร พุมพวง คณะทํางาน
  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน และผูชวยเลขานุการ
  สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน
 ๖๐. นางสาวจินดา ขาํประสิทธิ์ คณะทํางาน
  พนักงานธุรการ สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูชวยเลขานุการ
 ๖๑. นางสาวศิริลักษณ สาระกูล คณะทํางาน
  พนักงานธุรการ สํานักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ และผูชวยเลขานุการ
 ๖๒. นายวัชรินทร จะปะมากา คณะทํางาน
  พนักงานธุรการ สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูชวยเลขานุการ

 ใหคณะทํางานมีหนาที่ ดังนี้
 ๑. จัดประชุมปฏิบัติการจัดทําคูมือการดําเนินงานโรงเรียนดีใกลบาน 
(แมเหล็ก) ใหเรียบรอยสมบูรณ 

 ๒. จัดทําเอกสารสรุปผลการประชุมปฏิบัติการจัดทําคูมือการดําเนินงาน
โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 สั่ง ณ วันท่ี ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 (นายอํานาจ วิชยานุวัติ)
 ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ปฏิบัติราชการแทน
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



คณะทํางาน

ที่ปรึกษา
 นายการุณ สกุลประดิษฐ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 นายอํานาจ วิชยานุวัติ ผูชวยเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผูอํานวยการสํานักนโยบาย
  และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บรรณาธิการกิจ
 นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ นกัวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
 

ตรวจปรูฟ
 นางสาวเพ็ญสุภา ชัยโชติกุลชัย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ



คูมือการดําเนินงาน

โรงเร�ยนดีใกลบาน
(แมเหล็ก)

¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ´Ó à¹Ô¹§Ò¹âÃ§àÃÕÂ¹´Õã¡ÅŒºŒÒ¹ (áÁ‹àËÅ็¡)

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

(แมเหล็ก)

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน




