
การบริหารจัดการโรงเรียนเครือข่าย 
ของโรงเรียนดใีกล้บ้าน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



๑. การด าเนินการยบุเลิกสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
วา่ดว้ยการจดัตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐  
ตามขอ้ ๑๑ (๑) 

๒. การด าเนินการใหห้น่วยงานอ่ืนใชท่ี้ราชพสัดุ 
๓. การบริหารทรัพยสิ์นหลงัจากเลิกสถานศึกษา 
๔. การด าเนินการเก่ียวกบัเอกสารส าคญัหลงัจากเลิกสถานศึกษา 
๕. การด าเนินการกบับุคลากรของสถานศึกษา 

 

เร่ืองที่ต้องด าเนินการของโรงเรียนเครือข่าย 



โรงเรียนดใีกล้บ้าน   (แม่เหลก็) 

ปีทีด่ าเนินการ โรงเรียนดใีกล้บ้าน (แม่เหลก็) โรงเรียนเครือข่าย 

  ปี ๒๕๕๙ บญัชี ๑ ๒๒๐ ๓๐๕ 
  ปี ๒๕๕๙ บญัชี ๒ ๑๖๔ ๑๙๒ 

รวม ๓๘๔ ๔๙๗ 

  ปี ๒๕๖๐ บญัชี ๑ ๗๔ ๑๖๑ 
  ปี ๒๕๖๐ บญัชี ๒ ๓๓ ๔๔ 

รวม ๑๐๗ ๒๐๕ 

  รวมปี ๕๙ และ ๖๐ ๔๙๑ ๗๐๒ 

          ปี ๒๕๕๙ ๓๘๔ ๔๙๗ 

         ปี ๒๕๖๐ ๑๐๗ ๒๐๕ 

รวม ๔๙๑ ๗๐๒ 



ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลกิสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
หมวดที่ ๓ การเลกิสถานศึกษา 

 
 ขอ้ ๑๑ ใหค้ณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาเลิกสถานศึกษา 
เม่ือสถานศึกษานั้นมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) ไม่มีนกัเรียนท่ีจะจดัการเรียนการสอน 
 (๒) จ านวนนกัเรียนลดลง จนไม่สามารถพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได ้



ปฏิทนิการด าเนินการเลกิสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนดีใกล้บ้าน 

๒ธ.ค. ๕๙ 
ประชุมทางไกล Conference 
- ผอ.สพท. 
- ผอ.ร.ร.ดีใกลบ้า้น (แม่เหลก็)   (จ  านวน ๔๙๑ คน) 
- ผอ.ร.ร.เครือข่าย  (จ  านวน ๗๐๒ คน)   
ภายใน ๙ ธ.ค. ๕๙ 

- ใหโ้รงเรียนเครือข่ายจดัประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผูป้กครอง นกัเรียนและชุมชน 
   (กรณีท่ีโรงเรียนยงัไม่ไดด้ าเนินการ)   

ภายใน ๑๖ ธ.ค. ๕๙ 
- สพท. น าเสนอ ศธจ. ขอยบุ เลิกสถานศึกษา 

ภายใน ๒๓ ธ.ค. ๕๙ 
- สพท. เสนอให ้สพฐ. ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

๒๐-๒๒ ธ.ค. ๕๙ 
- ประชุม กศจ. พิจารณาเลิกสถานศึกษา 



แก้ไขระเบียบ  ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือ ยกเลกิสถานศึกษา 

ระเบียบเดมิ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั 
(กศจ.) 

พิจารณาเลิก 

สพฐ. 
(กรณีเลิกสถานศึกษา 
ก่อนประกาศครบ ๑ ปี) 

ระเบียบใหม่ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ี 

คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั 
(กศจ.) 

**อยู่ระหว่างขอแก้ไข 



การขอใช้ทีร่าชพสัดุของโรงเรียน 

กรณีที่ยังไม่เลกิสถานศึกษา 

ผอ.สถานศึกษาปัจจุบัน 

เป็นผู้อนุญาตไม่เกนิ  ๒ ไร่ 

กรณทีี่เลกิสถานศึกษา 

ผอ.สถานศึกษาที่ กศจ. ก าหนด 

เป็นผู้อนุญาตไม่เกนิ  ๒ ไร่ 



ปฏิทนิการด าเนินการบริหารจัดการทีร่าชพสัดุของโรงเรียนเครือข่ายทีเ่ลกิสถานศึกษาแล้ว 

- โรงเรียนเครือข่ายประชุมกรรมการสถานศึกษา  
   ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานทีจ่ะขอใช้ทีร่าชพสัดุ 

- หน่วยงานทีชุ่มชนเห็นชอบให้ใช้ทีร่าชพสัดุ ย่ืนเร่ืองขอใช้ทีร่าชพสัดุ 

ภายใน ๑๖ ธ.ค. ๕๙ 

- โรงเรียนเครือข่ายพจิารณาอนุญาตกรณขีอใช้ทีร่าชพสัดุ 
  พืน้ทีไ่ม่เกนิ ๒ ไร่ กรณพืีน้ทีเ่กนิกว่า ๒ ไร่  
  เสนอเลขาธิการ กพฐ. อนุญาต 

ภายใน ๒๓ ธ.ค.๕๙  

-โรงเรียนเครือข่าย ท าพธีิมอบทีร่าชพสัดุ 

ภายใน ๙ ธ.ค. ๕๙ 

ภายใน  ม.ค. ๖๐ 



การด าเนินการอ่ืนๆ ของโรงเรียนเครือข่ายที่เลกิสถานศึกษาแล้ว 

การบริหารทรัพย์สิน 

๑.    ตรวจสอบทรัพยสิ์นและช าระบญัชี 

๒.    โอนและจ าหน่ายทรัพยสิ์น 
         ท่ีเป็นวสัดุและครุภณัฑ ์
         ใหก้บัโรงเรียนท่ีนกัเรียน 
         ไปเรียนรวมหรือท่ี กศจ. ก าหนด 

๓.      ส่งมอบวสัดุและครุภณัฑ ์
         พร้อมบญัชีคุมรายการ 
         ใหแ้ก่หน่วยงานท่ีขอใชท่ี้ราชพสัดุ 

เอกสารส าคญัของสถานศึกษา 

โอนไปอยูใ่นความในความดูแล
รับผดิชอบของสถานศึกษา 
ท่ีนกัเรียนไปเรียนรวม 
หรือตามท่ี กศจ. ก าหนด 

บุคลากรในสถานศึกษา 

ใหเ้ป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ี 
ของ กศจ. 



แนวทางบริหารบุคลากรหลงัจากเลกิสถานศึกษา 

ครูสายงานการสอนและบุคลากร 

ปฏิบติังานโรงเรียน 
ท่ีนกัเรียนไปรวม 

เกิน ขาด พอดี 

เกลีย่ไปโรงเรียนที่ขาด 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ย้ายไปด ารงต าแหน่งว่าง 
เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร 

ย้ายไปโรงเรียนที่นักเรียน 
ย้ายไป (ช่วยบริหาร) 



ประชุมทางไกล  

- ผอ.สพท. 

- ผอ.ร.ร.ดีใกลบ้า้น  

- ผอ.ร.ร.เครือข่าย 

ให้ ร.ร. เครือข่าย 

จัดประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(กรณทีีโ่รงเรียนยงัไม่ไดด าเนินการ) 

๒ ธ.ค.  
๕๙ 

๒ ธค. 
๕๙ 

ภายใน 
๙ ธค ๕๙ 

ภายใน 
๑๖ ธค ๕๙ 

๒ ธ.ค.  
๕๙ 
ภายใน 

๒๓ ธค ๕๙ 
๒ ธ.ค.  
๕๙ 
ภายใน 
ม.ค. ๖๐ 

 สพท. น าเสนอ ศธจ.  

พจิารณา 

ขอยุบเลกิสถานศึกษา 

 สพท. เสนอให้ สพฐ.  

ด าเนินการ 

ในส่วนทีเ่กีย่วข้อง 

ร.ร. เครือข่ายประชุม 
กรรมการสถานศึกษา  
ผู้ปกครอง ชุมชน  
และหน่วยงาน 

ทีจ่ะขอใช้ทีร่าชพสัดุ 

หน่วยงานทีชุ่มชน 
เห็นชอบให้ใช้ทีร่าชพสัดุ  
ย่ืนเร่ืองขอใช้ทีร่าชพสัดุ 

ร.ร. เครือข่าย 
พจิารณาอนุญาต 

กรณขีอใช้ทีร่าชพสัดุ 
พืน้ทีไ่ม่เกนิ ๒ ไร่  

กรณพืีน้ทีเ่กนิกว่า ๒ ไร่  
เสนอเลขาธิการ กพฐ.  

โรงเรียนเครือข่าย  
ท าพธีิมอบทีร่าชพสัดุ 

Timeline 

ปฏิทิน 
เลิกสถานศึกษา 

ปฏิทิน 
ใหใ้ชท่ี้ราชพสัดุ 

๒๐-๒๒ 
ธค ๕๙ 

 ประชุม กศจ. 

พจิารณาเลกิสถานศึกษา 


