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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
นับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดให้ประชากรวัยเรียนทุกคน
ได้เข้าเรียน จึงมีการจัดตั้งสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขึ้นจานวนมากทุกท้องที่ทุกตาบลและภาคเอกชน
ร่วมจัดการศึกษาอีกด้วย การจัดการศึกษาได้มีการปรับปรุงพัฒนามาโดยตลอด รวมทั้งได้มีการปรับปรุง
กฎหมาย ระเบี ย บต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การจัดการศึ กษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ เหตุก ารณ์ ปั จจุบั น ปรับ ปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
เมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปมาก การเดินทาง การติดต่อสื่อสารระหว่างชุมชนเป็นไป
โดยสะดวกมากขึ้ น ประชาชนมีท างเลื อ กที่ จะส่ งบุ ต รหลานไปเข้ าเรียนในสถานศึก ษาอื่ น ๆ นอกจาก
สถานศึกษาที่อยู่ใกล้บ้าน ประกอบกับสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ประชาชนอพยพเข้าไปทางานและพัก
อาศัยในเขตเมืองมากขึ้น มีการคุมกาเนิด ทาให้สถานศึกษาในหมู่บ้านหรือชุมชนในชนบทจานวนมาก
มีจานวนนักเรียนลดลงเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กและเล็กมาก หรือไม่มีนักเรียนเหลืออยู่เลย
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กและเล็กมาก มีปัญหาและอุปสรรคยากแก่การพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากมีข้อจากัดเกี่ยวกับเกณฑ์อัตรากาลังครู
การจั ด สรรงบประมาณและพั ฒ นาการทางสั งคมของเด็ ก ในวั ย เรี ย น จึ งเป็ น การจั ด การศึ ก ษาที่ ด้ อ ย
ประสิทธิภาพและคุณภาพ วิถีทางหนึ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพกานจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ได้คือ การจัดให้สถานศึกษามีจานวนนักเรียนต่อชั้นที่เหมาะสมแก่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มี
ความจาเป็น ต้องเลิกสถานศึกษาขนาดเล็กและเล็กมาก แล้วจัดให้ เด็กได้ไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มี
จานวนนักเรียนเพียงพอ เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มีประสิทธิภ าพควบคู่กันไป กล่าวคือ ต้องส่ งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาสามารถดาเนินการ พัฒ นา
คุณภาพนักเรียนให้ได้ตามมาตรฐานที่หลัก สูตรกาหนด ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
รองรับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ สอง การจัดการศึกษาในรูปแบบการนานักเรียนไปเรียน
รวมเป็นวิธีการหนึ่งหรือนวัตกรรมทาง การศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินการ
ซึ่งมีการกาหนดขนาดของสถานศึกษาในระดั บต่างๆ เพื่อให้ได้ขนาดของสถานศึกษาที่สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ เหมาะสมกับท้องถิ่น ทั้งนี้การรวมสถานศึกษาขนาดเล็กเข้าด้ วยกันให้ชุมชน
มี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น รวมทั้ ง การจู งใจให้ ผู้ ป กครองได้ ม องเห็ น ประโยชน์ ของการส่ ง
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บุตรหลานไปเรียนในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวมและมีความพร้อมมากขึ้น
ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษาอุด รธานี เขต 4 มีภ ารกิจหลั กในการส่ งเสริม
สนั บสนุนการพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการให้มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
รับผิดชอบการจัดการศึกษาขนพื้นฐานในเขตพื้นที่ 4 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอบ้านผือ อาเภอกุดจับ
อาเภอน้าโสม และอาเภอนายูง มีสถานศึกษาในสังกัด จานวน 156 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2559
มีโรงเรี ย นขนาดเล็ กจ านวน 86 โรง คิดเป็ น ร้อยละ 55.13 ของโรงเรียนทั้ งหมด ส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึ ก อุดรธานี เขต 4 ได้พ ยายามแก้ไขปั ญ หาโรงเรียนขนาดเล็ กโดยการจัดให้ มีการน า
นักเรียนไปเรียนรวม มีการ นาเอาครู นักเรียนตลอดจนทรัพยากรของโรงเรียนขนาดเล็กหลายๆ โรงเรียน
ที่ตั้งอยู่ใกล้กัน สามารถเดินทาง สะดวกไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้
และมีความพร้อมมากที่สุด ทาให้สามารเลิกสถานศึกษาได้ จานวน 10 แห่ง ในปีการศึกษา 2560
กลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งรับผิดชอบงานการจัดตั้ง รวม และเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มี
ความตระหนั ก ถึงปั ญ หาการเลิ กสถานศึกษา เพื่อให้ สถานศึกษาในสั งกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สามารถดาเนินงานในการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 และเป็นไปตาม
ขั้น ตอนและมีป ระสิท ธิภ าพ จึ งได้ จั ดทาคู่มือการดาเนิ นงานการเลิ กสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานขึ้น เพื่อให้
สถานศึกษาในสังกั ดได้ใช้เป็น คู่มือในการปฏิบัติงานในการนานักเรียนไปเรียนรวมได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีแนวทางการดาเนินการที่ชัดเจนในการเลิกสถานศึกษา
2. เพื่ อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านของผู้ รั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ การเลิ ก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาส าหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายภาระงานใหม่เกี่ยวกับ การเลิ ก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้สนใจทั่วไป
4. เพื่อจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
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บทที่ 2
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
------------------------------------โดยที่เห็ น เป็ น การสมควรกาหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 ประกอบกับมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือ เลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ในระเบียบนี้
“การจัดตั้ง” หมายความว่า การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
“รวม” หมายความว่า การน านั ก เรีย นในสถานศึ ก ษาที่ ตั้งอยู่ ใกล้ กั น ตั้ งแต่ ส องแห่ งขึ้น ไป
มาเรียนรวมกัน โดยจัดเป็นชั้นหรือช่วงชั้น เพื่อให้การบริหารและจัดการศึกษา มีประสิทธิภาพเกิดผลดี
แก่ผู้เรียนทั้งในด้านสิทธิ โอกาส และคุณภาพการศึกษา
“เลิก” หมายความว่า การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
“สถานศึ ก ษาพิ เศษ” หมายความว่า สถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั งกั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลักษณะพิเศษบางประการ ได้แก่
(1) สถานศึกษาที่เน้นการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศเฉพาะด้าน
(2) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในเชิงทดลอง วิจัยและพัฒนา
(3) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
(4) สถานศึกษาที่ จั ดตั้งขึ้น เพื่ อให้ เป็ นสถานศึก ษาตัว อย่ างหรือต้ นแบบส าหรับ การจั ด
การศึกษา
(5) สถานศึกษาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ หรืออยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์
หรือจัดตั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ
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ข้อ 3 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และ
ให้มีอานาจในการตีความ วินิจฉัย รวมทั้งออกประกาศ คาสั่ง ข้อกาหนด และจัดทาคาชี้แจงให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้
ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
หมวดที่ 1
การจัดตั้งสถานศึกษา
---------------------------ข้อ 5 ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาจัดตั้ งสถานศึกษาใหม่ แนวปฏิบัติใน
การจัดตั้งสถานศึกษา ให้ดาเนินการดังนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาแผนการจัดตั้งสถานศึกษา
และนาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา โดย
(1) สถานศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นในชุมชนใดต้องมีจานวนนักเรียน ดังต่อไปนี้
(1.1) ระดับประถมศึกษา ต้องมีจานวนนักเรียนในแต่ละรายอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน
มาเข้าเรียน ถ้ ามีนักเรียนในแต่ละรายอายุไม่ถึงยี่สิบ ห้าคน แต่มากกว่าสิบคน ให้จัดตั้ งเป็นสาขาของ
สถานศึกษาอื่น
(1.2) ระดับมัธยมศึกษา ต้องมีจานวนนักเรียนที่จะมาเข้าเรียนชั้นละไม่น้อยกว่าแปด
สิบคนถ้ามีนักเรียนไม่ถึงชั้นละแปดสิบคน แต่มากกว่าสี่สิบคน ให้จดตั้งเป็นสาขาของสถานศึกษาอื่น
(2) สถานที่ที่จะจัดตั้งสถานศึกษาต้องเป็นที่ดินที่มีหลักฐานอนุญาตให้ใช้ ตามประเภทของ
ที่ดินอย่างถูกต้อง จานวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าไร่
(3) สถานศึกษาที่จะจดตั้งขึ้นใหม่จะต้องอยู่ห่างจากสถานศึกษาประเภทเดียวกัน ที่ตั้ งอยู่
เดิมไม่น้อยกว่าหกกิโลเมตร ตามเส้นทางคมนาคม
(4) ให้ บุ ค คล นิ ติ บุ ค คล องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รเอกชน องค์ ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ยื่นคาร้องขอให้จัดตั้งสถานศึกษาต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(5) ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณากลั่นกรองคาร้องตามหลักเกณฑ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือในกรณีที่ทางราชการเห็นว่า
มีความจาเป็นต้องจัดตั้งสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาเสนอคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาอนุญาต
ข้อ 6 ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุญาตการจั ดตั้งสถานศึกษาตาม
คาร้องขอในข้อ 5 (5) เมื่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุญาตแล้วให้ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประกาศจัดตั้งสถานศึกษา และให้จัดระบบส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาสามารถพัฒนา
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ระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ข้อ 7 ในท้องที่ที่เป็นชุมชนหนาแน่น หรือในท้องที่ที่มีความจาเป็นพิเศษ หากไม่สามารถ
ดาเนิ นการจัดตั้งสถานศึกษาตามเกณฑ์ดังกล่ าวข้างต้นได้ ให้ ขออนุมั ติต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ให้คานึงถึงงบประมาณ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของการจัดการศึกษา
ข้ อ 8 การจั ด ตั้ ง สถานศึ ก ษาพิ เศษให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
หมวดที่ 2
การรวมสถานศึกษา
---------------------------ข้อ 9 ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณารวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่สอง
แห่งขึ้นไป เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารและ จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแก่ผู้เรียนทั้งใน
ด้านสิทธิ โอกาสและคุณภาพการศึกษา โดยจัดเป็นชั้นหรือช่วงชั้น
แนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดาเนินการดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูล จัดทาแผนการรวมสถานศึกษา และนาเสนอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา โดย
(1) สถานศึกษาใดที่อยู่ใกล้เคียงกันมีความเห็นควรรวมสถานศึกษา ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1.1) จัดทาแผนการรวมสถานศึกษา
(1.2) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
(1.3) เสนอแผนการรวมสถานศึกษาต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใดมีความเห็นควรรวมสถานศึกษา ให้ดาเนินการดังนี้
(2.1) จัดทาแผนการรวมสถานศึกษา
(2.2) แจ้งสถานศึกษาที่จะรวมกัน
(2.3) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
(2.4) เสนอแผนการรวมสถานศึ ก ษา โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อ 10 ให้ ค ณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาพิ จ ารณาการให้ ค วามเห็ น ชอบการรวม
สถานศึกษาโดยให้มีผลก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
เมื่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้สานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประกาศรวมสถานศึกษา และให้จัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
หมวดที่ 3
การเลิกสถานศึกษา
-----------------------ข้อ 11 ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิ จารณาเลิกสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษานั้น
มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน
(2) จานวนนักเรียนลดลง จนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาได้
แนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษา
(1) ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการรั บฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง
นักเรียนและชุมชน แล้วให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
(2) ให้สถานศึกษา แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อน
วันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษาถัดไป
(3) ให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศเลิ กสถานศึกษาและจั ดให้ มีการตรวจสอบ
ทรัพ ย์สิ น และช าระบบบั ญ ชี รวมถึงการดาเนินการโอนหรือจาหน่ายทรัพย์สิ นที่ยังคงเหลื ออยู่ของ
สถานศึกษา
(4) บรรดาเอกสารสาคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภท ให้ โอนไปอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของสถานศึกษาอื่นตามที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากาหนด
(5) การดาเนิ น การเกี่ย วกั บ บุค ลากรของสถานศึ กษา ให้ เป็ น ไปตามอานาจหน้าที่ ของ
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
(6) การเลิกสถานศึกษาโดยปกติควรเลิกปีละหนึ่งชั้นเรียน เริ่มตั้งแต่ชั้นต้นของสถานศึกษา
เว้นแต่ มีเหตุผลความจาเป็นเป็นพิเศษอาจเลิกปีละเกินกว่าหนึ่งชั้นเรียน หรืออาจเลิกพร้อมกันทุกชั้น
(7) เมื่อเลิกสถานศึกษาจะต้องจัดให้นักเรียนในสถานศึกษาที่ถูกเลิกได้เข้าเรียนทุกคน
ข้อ 12 ให้ ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษารายงานการจั ดตั้ ง รวม และเลิ กสถานศึ กษา
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อทราบและให้การสนับสนุน
ข้อ 13 ในกรณีที่มีความจาเป็นที่ไม่อาจมีหลักเกณฑ์ที่กาหนดในระเบียบนี้มาใช้กับการ
จัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาได้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานนาเสนอขอความ
เห็นชอบ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2550
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วิจิตร ศรีสอ้าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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บทที่ 3
ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดาเนินงานการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
ได้กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเลิกสถานศึกษา โดยมีขั้นตอนและแนวปฏิบัติ ดังนี้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษาใดไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน หรือมีจานวนนักเรียนลดลงจนไม่สามารถ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาได้ ให้ดาเนินการเพื่อเลิกสถานศึกษา ดังนี้
1. จัดเตรียม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่
1.1 ที่ตั้งและเขตบริการ สภาพภูมิศาสตร์ เส้นทางคมนาคม เศรษฐกิจ สังคมของชุมชน
1.2 ที่ดิน อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้
1.3 จานวนนักเรียนปัจจุบัน ย้อนหลัง 5 ปี อนาคต 5 ปี
1.4 จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา เกณฑ์อัตรากาลังครู
1.5 ข้อมูลคุณภาพการศึกษา ได้แก่
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ.
3) ผลการประเมินภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (18 มาตรฐาน)
1.6 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม
2. ขอความเห็นชอบการเลิกสถานศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในเดือนสิงหาคม
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและ
ชุมชน โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ ภายในเดือนตุลาคม
4. รายงานสรุปการดาเนินการตามข้อ 3 ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งส่งเอกสาร
ภายใน 15 วัน ดังนี้
4.1 แบบคาขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบ ล.1)
4.2 แบบกรอกข้อมูลพื้นฐาน (แบบ ล.2)
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4.3 ข้อสรุปการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน (แบบ ล.3)
4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.5 ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ (แบบ ล.4)
5. กรณีที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มีมติให้เลิกสถานศึกษา สถานศึกษาต้อง

5.1 แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวันเปิดภาคเรียน
แรกของปีการศึกษาถัดไป
5.2 จัดเตรียมส่งมอบบรรดาเอกสารสาคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภท ให้โอนไป
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสถานศึกษาอื่นตามที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากาหนด ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน หลังจากเลิกสถานศึกษา
5.3 จัดเตรียมส่งมอบทรัพย์สินและจัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินและชาระบัญชี รวมถึง
การดาเนินการโอนหรือจาหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ของสถานศึกษา เพื่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดาเนินการต่อไป ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากเลิกสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลิกสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาหลั กเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับแนวทางตามที่กาหนดไว้ในหมวดที่ 3 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม
หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ปัจ จุบั นคือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานและประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วไป
2. ร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษา จั ด ท าแผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพสถานศึ ก ษาภายในเดื อ นกรกฎาคม
โดยดาเนินการ ดังนี้
2.1 ดาเนินการเลิกสถานศึกษาที่ไม่มีนักเรียน
2.2 สถานศึกษาที่มีขนาดเล็ก /เล็กมาก ที่มีแนวโน้มจานวนนักเรียนลดลง ให้จัดทาแผน
เพิ่มประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจัดทาแผนเลิกสถานศึกษาตามข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทุกปี
3. ส านั กงานเขตพื้ น ที่การศึก ษาเข้าร่วมรับ ฟั งความคิด เห็ นของผู้ ปกครองและชุม ชนของ
สถานศึกษาที่มีการขอเลิกสถานศึกษา
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4. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลก่อนนาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอความเห็นชอบเลิกสถานศึกษาต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาภายในเดือนธันวาคม
6. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาแจ้ ง มติ ป ระชุ ม คณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาให้
สถานศึกษาทราบ ภายใน 15 วัน
7. ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประกาศเลิ ก สถานศึ ก ษาตามมติ ข อง
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
8. สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาจัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินและชาระบัญชี รวมถึงการ
ดาเนินการโอนหรือจาหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ของสถานศึกษา

9. โอนการดูแลรับ ผิดชอบบรรดาเอกสารสาคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภทไปยัง
สถานศึกษาอื่นที่เหมาะสม
10. ประสานงานกับ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้น ที่
การศึกษาดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร
11. ดาเนินการจัดให้นักเรียนของสถานศึกษาที่ถูกเลิก ได้เข้าเรียนทุกคน
12. รายงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานทราบ ภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน
หลังจากประกาศ
13. กรณี ส ถานศึ ก ษาไม่ มี นั ก เรี ย นหรื อ บุ ค ลากรให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป็ น
ผู้ดาเนินการทุกขั้นตอน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการ ดังนี้
1. รับทราบประกาศเลิกสถานศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. นาเสนอการเลิกสถานศึกษาในกรณีที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาเสนอ ตามข้อ 13
แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 และ
แจ้งผลการพิจารณาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
3. ประสานการปรับข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาในส่วนกลาง
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แผนภูมิขั้นตอนการเลิกสถานศึกษา
สาหรับสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดเตรียม ศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน 1.1-1.6
(ภายในเดือนกรกฎาคม)

ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ภายในเดือนสิงหาคม)

จัดรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองนั
ยนและชุ
   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี
เขต 4กเรี
 มชน
(ภายในเดือนสิงหาคม)
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รายงานผลสรุปการดาเนินงาน
ต่อ สพท. (แบบ ล.1-ล.4)

กรณี กพท. เห็นชอบ
สถานศึกษาต้องดาเนินการ
- แจ้งผู้ปกครองล่วงหน้า 1 ปี
- เตรียมส่งมอบเอกสาร
- จัดเตรียมส่งมอบทรัพย์สิน

สพฐ.
- กาหนดนโยบาย
- สนับสนุนการบริหารจัดการ
- สนับสนุนงบประมาณ

แผนภูมิขั้นตอนการเลิกสถานศึกษา
สาหรับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาปฏิบัติ
สพท. ร่วมกับสถานศึกษา
จัดทาแผนเพิม่ ประสิทธิภาพสถานศึกษา
(ภายในเดือนกรกฎาคม)
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สพท. ร่วมรับฟังความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะ

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล

สพท. เสนอขอความเห็นชอบ กพท.
ปัจจุบัน ศธจ. (ภายในเดือนธันวาคม)

สพท. แจ้งมติที่ประชุม ภายใน 15 วัน
สพท. ประกาศเลิกสถานศึกษา

สพท. ดาเนินการ
- ตรวจสอบทรัพย์สิน
- โอนเอกสาร ทรัพย์สิน
- ประสาน อ.ก.ค.ศ.
- จัดที่เรียนให้นักเรียนทุกคน
- รายงาน สพฐ.
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บทที่ 4
การดาเนินงานหลังจากการเลิกสถานศึกษา
หลังจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ประกาศให้สถานศึกษานานักเรียนไปเรียนรวมแล้ว
สิ่งที่สถานศึกษาจะต้องดาเนินการในขั้นตอนต่อไป ได้แก่
1. การบริหารจัดการการเดินทางไปเรียนรวม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจัดตั้งและ
จัดสรรงบประมาณ สาหรับชดเชยค่าเดินทางแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ
โดยกาหนดแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานในแต่ละระดับ ดังนี้
1. การกาหนดบทบาทหน้าที่ของโรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ระดับโรงเรียน
โรงเรียนมารวมดาเนินการในช่วงระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการรวม และเมื่อมีการประกาศ
รวมแล้วให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนหลัก การดาเนินการ ดังนี้
1) จัดทาข้อมูลพื้นฐานนักเรียนโรงเรียนมารวม ประกอบด้วย
(1) รายชื่อนักเรียน จาแนกเป็นรายชั้น โดยมีเลข 13 หลักกากับ
(2) พื้นที่เขตบริการโรงเรียนมารวม ทั้งต้องนาไปปรับรวมเป็นพื้นที่บริการของ
โรงเรียนหลัก
(3) ประชากรวัยเรียน ที่ต้องได้รับการศึกษาในพื้นที่เขตบริการโรงเรียนมารวม
(4) ระยะทาง สภาพการคมนาคมจากบ้านไปโรงเรียนหลัก
(5) วิธีการเดินทางของนักเรียนเป็นรายคน
(6) รายชื่อประชากรวัยเรียนที่จะเข้าเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
มารวมในแต่ละปีการศึกษา
2) สนับสนุนงบประมาณค่าพาหนะนักเรียนสาหรับการบริหารจัดการโรงเรียนมาเรียนรวม
ดังนี้
(1) สาหรับนักเรียนของโรงเรียนมารวมที่มาเรียนโรงเรียนหลัก
(2) สาหรับนักเรียนที่เข้าใหม่ในปีการศึกษาต่อๆ มา ที่มีอายุเข้าเกณฑ์ระดับ
ปฐมวัยและเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตบริการของโรงเรียนมารวม
ให้ได้รับค่าพาหนะจนจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนหลัก
(3) กรณีนักเรียนไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนหลักแต่ไปเรียนที่โรงเรียนอื่นในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ให้โรงเรียนนั้นเสนอของบประมาณ
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(4) รายงานผลการใช้งบประมาณ ค่าพาหนะนักเรียน
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) จัดทาแผนที่การศึกษา (School Mapping) กาหนดพื้นที่บริการโรงเรียนหลักและ
โรงเรียนมารวม
2) ตรวจสอบ / วิเคราะห์ ข้อมูลที่โรงเรียนรวมเสนอของบประมาณ
3) เสนอ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
4) แจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
โรงเรียนทราบ

5) นิเทศ ติดตาม กากับการดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและรายงานผล

ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ตรวจสอบ / วิเคราะห์ ข้อมูลที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอของบประมาณ
2) จัดสรรงบประมาณให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) นิเทศ ติดตาม กากับการดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย
4) นาเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขอสนับสนุนค่าพาหนะนักเรียนในปีต่อๆ ไปที่มีชื่อในเขต
พื้นทีบ่ ริการของโรงเรียนมารวมหรือโรงเรียนที่ถูกเลิก
2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดตั้งและจดสรรงบประมาณทางการบริหารจัดการการเดินทาง
ของนักเรียนไปเรียนกรณีรวม
2.1 กรณีค่าพาหนะ
1) จัดสรรให้ตามระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนหลัก กรณีการคมนาคมสะดวก
(1) ไม่เกิน 3 กิโลเมตร คนละ 10 บาทต่อวัน
(2) มากกว่า 3–10 กิโลเมตร คนละ 15 บาทต่อวัน
(3) มากกว่า 10 กิโลเมตรขึน้ ไป คนละ 20 บาทต่อวัน จานวน 200 วัน
ต่อคนต่อปีการศึกษา
2) จัดสรรให้ตามระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนหลัก กรณีการคมนาคมในพื้นที่
พิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง
(1) เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินตามข้อตกลงกับกระทรวงการคลัง
(2) จ้างเหมายานพาหนะรับส่งนักเรียน เช่น กรณีเช่าเหมาเรือเป็นลา
เช่าเหมารถยนต์ เป็นต้น
2.2 กรณีค่าจ้างเหมาบริการ
1) จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการให้โรงเรียนมารวมหรือโรงเรียนหลัก บริหารจัดการ
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม จ้างเหมายานพาหนะรับส่งนักเรียนจากโรงเรียนมารวม
2) จัดสรรให้ผู้ปกครองที่รับส่งนักเรียนไปโรงเรียนหลัก
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2.3 กรณีจัดสรรยานพาหนะให้โรงเรียนหลักหรือกรณีที่โรงเรียนได้รับการบริจาค
ยานพาหนะสาหรับรับ – ส่งนักเรียน
1) จัดสรรจักรยานสาหรับนักเรียนบ้านใกล้ เพื่อทดแทนค่าพาหนะ

2) จัดสรรยานพาหนะ เช่น รถยนต์ เรือ ให้โรงเรียนหลักเพื่อใช้รับ - ส่ง
นักเรียนจัดสรรค่าน้ามันเชื้อเพลิงและค่าบารุงรักษายานพาหนะ
2. การบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่และสินทรัพย์อื่นๆ
1. แนวทางการบริ หารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่ และทรัพย์สินอื่น ๆ
1.1 การบริหารการเงินและงบประมาณ
1) โรงเรียนทีเ่ ลิกสถานศึกษาจัดทาขอมูลนักเรียน ขอมูลครู บุคลากรที่ไปปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนหลัก และใหรายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการ
ดานการเงินและงบประมาณ
2) โรงเรียนที่เลิกสถานศึกษารวมกับโรงเรียนหลัก ตรวจสอบและจัดทาบัญชีทรัพยสิน
งบประมาณ สิทธิ หนี้ และการผูกพันทั้งหมดตามระเบียบของทางราชการใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว
3) เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนให้โอนเข้าบัญชีโรงเรียนหลัก โดยใหปฏิบัติตามระเบียบ
และแนวทางการใชงบเงินอุดหนุน รวมทั้งแนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนด
4) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายไดสถานศึกษา สิทธิ หนี้ และการ
ผูกพัน ใหโอนใหโรงเรียนหลัก
5) เงินงบประมาณจากส่วนราชการอื่น เช่น งบประมาณโครงการอาหารเสริม (นม)
โครงการอาหารกลางวันให้แจงส่วนราชการเจ้าของงบประมาณทราบ เพื่อดาเนินการตามกฎหมาย
ระเบียบของสวนราชการนั้นตอไป
6) เงินรายไดแผนดินใหโรงเรียนที่เลิกสถานศึกษาดาเนินการนาสงเปนเงินรายได้
แผ่นดิน ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนาเงินสงคลังในหนาที่ของอาเภอและกิ่งอาเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐
และระเบียบอื่นที่เกี่ยวของโดยเร็ว
1.2 การบริหารการพัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่ และทรัพยสินอื่น ๆ
1) วัสดุ ครุภัณฑ โอนใหโรงเรียนหลัก หรือจาหนายตามสภาพของวัสดุ ครุภัณฑ
2) ที่ดิน
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ที่ดินและสิ่งปลูกสรางของโรงเรียนเครือขายใหโอนสงมอบใหกับโรงเรียนหลัก
เปนผูดูแลและบริหารจัดการ
กรณีมิไดใชประโยชนในที่ดิน ปฏิบัติดังนี้
2.1) ที่ดินราชพัสดุ
(1) หนวยงานในสังกัดเดียวกันขอใช เชน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาในสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้กับ
กรมธนารักษ์หรือสานักงานธนารักษ์พื้นที่ ดดยปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการปกครอง ดูแล บารุกรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แกไข
เพิ่มเติม โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบอานาจตามคาสั่ง ที่ 63/2546 สั่ง ณ
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
(2) หนวยงานอื่นขอใช
(2.1) ขอใชเกี่ยวของกับการศึกษา โดยไมสงคืนที่ดินราชพัสดุ
ใหกับกรมธนารักษหรือสานักงานธนารักษพื้นที่
- ขอใชเนื้อทีไ่ มเกิน 2 ไร ถือปฏิบัติตามคาสั่งมอบ
อานาจสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 499/2553 สั่ง ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2553
โรงเรียนหลัก เปนผูพิจารณาโดยผานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และอยูในเงื่อนไขของคาสั่ง
ดังกลาว
- ขอใชเนื้อที่เกินกวา 2 ไร เปนอานาจของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2.2) ขอใชที่ไมเกี่ยวของกับการศึกษา
- กรณีสงคืนที่ ดินราชพัสดุ ใหกับกรมธนารักษหรือ
สานักงานธนารักษพื้นที่ โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา
ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบอานาจตามคาสั่ง ที่ 63/2546 สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
- กรณีไมสงคืนที่ดินราชพัสดุใหกับกรมธนารักษหรือ
สานักงานธนารักษพื้นที่ เปนอานาจของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2) ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของกรมป่าไม้ตาม
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อมิได้ใช้ประโยชน์ส่งคืนให้กับกรมป่าไม้
2.3) ที่ดินสาธารณประโยชน กรรมสิทธิ์ที่ดินเปนของกระทรวงมหาดไทย เมื่อมิ
ไดใช ประโยชนสงคืนใหกับกระทรวงมหาดไทย
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2.4) ที่ดินธรณีสงฆ (มิใชวัดราง) กรรมสิทธิ์ที่ดินเปนของวัด เมื่อมิไดใชประโย
ชนสงคืนใหกับวัดนั้น ๆ
2.5) ที่ดินวัดร้าง กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เมื่อมิได้ใช้ประโยชน์ส่งคืนให้กับสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3) อาคาร
3.1) หนวยงานในสังกัดเดียวกันขอใชอาคารราชพัสดุ เชน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษาในสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
การใช้กับกรมธนารักษ์พื้นที่ โดยปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยกหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม
โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบอานาจตามคาสั่ง ที่ 63/2546 สั่ง ณ วันที่ 10
กรกฎาคม พ.ศ. 2546
3.2) หนวยงานอื่นขอใชอาคารราชพัสดุ
(1) กรณีสงคืนอาคารราชพัสดุใหกับกรมธนารักษ หรือสานักงาน
ธนารักษพื้นที่ โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบอานาจตามคาสั่ง ที่ 63/2546 สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
(2) กรณีไมสงคืนอาคารราชพัสดุใหกับกรมธนารักษ หรือสานักงาน
ธนารักษพื้นที่ เปนอานาจของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) ทรัพยสินอื่น ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยโอนใหโรงเรียนหลัก
5) เอกสารสาคัญทั้ง 4 งาน (ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงาน
งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป) ของโรงเรียนเครือขาย ใหโอนให
โรงเรียนหลัก ทั้งนี้ เมื่อมีการรวมหรือเลิกโรงเรียนใหสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการให้โรงเรียน
ที่เลิกสถานศึกษา ตรวจสอบทรัพย์สิน และชาระบัญชี ตลอดจนโอน หรือ จาหน่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
๑.๓ การดาเนินการจัดซื้อจัดจาง
ให้โรงเรียนหลัก ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม อยางเครงครัด
๒. การกาหนดบทบาทหน้าที่ของโรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
๒.๑ ระดับโรงเรียน
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ในระยะเริ่มแรกกอนที่มีการประกาศรวมโรงเรียน ใหโรงเรียนเลิกสถานศึกษานาวัสดุ
ครุภัณฑมาใชประโยชนรวมกันที่โรงเรียนหลักและดาเนินการ ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 การเตรียมการ ใหโรงเรียนที่เลิกสถานศึกษากับโรงเรียนหลัก ทาบัญชีทรัพยสิน
อาคารสถานที่ และสิ่งปลูกสรางทั้งหมด ทั้งมีมูลคาทางบัญชีหรือไมมีมูลคาทางบัญชี ที่ยังคงสภาพการใช
งานอยูตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม กรณีทรัพย์สิน
ที่ชารุดเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ ให้โรงเรียนที่เลิกสถานศึกษาดาเนินการจาหน่ายให้เสร็จสิ้นก่อนส่งมอบ
ทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนหลัก
ขั้นที่ 2 การสงมอบ ใหสงมอบบัญชีทรัพยสินใหโรงเรียนหลัก โดยเร็ว นับแตวันที่มี
การประกาศเลิกโรงเรียนตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับสงงานในหนาที่ราชการ
พ.ศ. 2524 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และคาสั่ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 108/2547 สั่ง ณ วันที่ 9 มกราคม 2547 เรื่อง
มอบอานาจการมอบโอนพัสดุ
ขั้นที่ 3 การดาเนินการหลังการสงมอบ
1) ให้โรงเรียนหลัก ที่ได้รับโอนทรัพย์สิน ตรวจนับและจัดทาทะเบียนพัสดุ
เพื่อจัดหมวดหมู พรอมทั้งออกหมายเลขครุภัณฑ
2) กรณีที่เป็นเงินงบประมาณและเงินอื่นๆ ให้โรงเรียนหลัก นาฝากธนาคาร
และลงบัญชีให้เป็น
2.2 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงิน พัสดุ ในการเลิกสถานศึกษา
2) สนับสนุน ให้คาปรึกษา แนะนา กากับ ติดตามโรงเรียนในโครงการ
3) ดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
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บทที่ 5
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนา
ในการดาเนินงานรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 พบปัญหา อุปสรรคการดาเนินงานพร้อมได้เสนอแนวทางในการแก้ไขและพัฒนา ดังนี้
ปัญหา อุปสรรคการดาเนินงานการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ผู้ปกครอง และประชาชนในหมู่บ้านไม่ยินยอมให้ดาเนินการรวมโรงเรียน เนื่องจากยังต้องการ
ให้มีโรงเรียนดารงสภาพอยู่คู่กับหมู่บ้านไม่อยากให้โรงเรียนถูกยุบเลิก เนื่องจากยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางในการดาเนินการนานักเรียนไปเรียนรวม
2. ครูมีความกังวลเกรงจะถูกโยกย้ายตาแหน่งหรือถูกลดบทบาทลง
3. ผู้บริหารสถานศึกษาขาดความมั่นใจในการนานักเรียนไปเรียนรวม เพราะกลัวผลกระทบต่อ
ตาแหน่งหน้าที่ เนื่องจากนโยบายด้านการบริหารบุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่มีความชัดเจน
4. การขอเบิกค่าพาหนะนานักเรียนไปเรียนรวมจัดสรรมาล่าช้า ไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง
ได้รับไม่ครบถ้วน ทาให้ผู้ปกครองและสถานศึกษาต้องรับผิดชอบในการจัดหาค่าพาหนะในช่วงที่งบประมาณ
ยังไม่ได้จัดสรรมา
5. ผู้ปกครองไม่มีความมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทางไปโรงเรียนของบุตรหลาน
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้น
6. ผู้ปกครองไม่มีความมั่นใจคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนหลัก
7. ขาดการประสานแผนในการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างโรงเรียนหลัก และโรงเรียนมาเรียนรวม
ซึ่งมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันจริงแต่อยู่ในระดับต่า
แนวทางหรือขั้นตอนการดาเนินงานที่สาคัญในการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประสบผลสาเร็จ
1. ในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีการจัดทาแผนที่ตั้งโรงเรียนและข้อมูลพื้นฐาน
ของสถานศึกษาให้ชัดเจน การจาแนกขนาดและสภาพของโรงเรียนที่เป็นขนาดเล็กมีความแตกต่างกัน
วิธกี ารพัฒนาควรพิจารณาตามความต้องการและความจาเป็น
2. ในการจัดทาแผนการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีการประชุมปรึกษาหารือ หรือจัดให้มี
การประชาพิจารณ์ ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
3. การจัดทาแผนการบริหารจัดการรวมโรงเรียน ควรมีการจดการทรัพย์สิน ที่ดิน ฯลฯ ของ
โรงเรียน ที่นานักเรียนไปเรียนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอาคาร สถานที่ ไม่ควรทิ้งไว้ให้รกร้าง
4. สนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้ต่อเนื่อง รวดเร็ว โดยเฉพาะ
โรงเรียนหลัก การจัดหาพาหนะ และค่าพาหนะรับส่งนักเรียน
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5. โรงเรียนหลักควรได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม มีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ ให้มีบรรยากาศการเรียนการสอนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน หรือมีการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
6. ควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีกับชุมชนให้ทราบถึงเหตุผลและความ
จาเป็น ของทางราชการในการนานักเรียนไปเรียนรวม เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า
ให้กับบุตรหลาน และภาระด้านงบประมาณของประเทศชาติ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเปล่าทางการศึกษา
หากมีการนานักเรียนไป เรียนรวมจะสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ในกรณีที่โรงเรียนไม่สามารถนานักเรียนไปเรียนรวมได้ทันที หรือไม่ไปรวมได้ทั้งโรงเรียน
อาจจะกาหนดการรวมเป็นบางชั้นแล้วค่อยดาเนินการเป็นระยะแล้วรวมหมดทั้งโรงเรียนภายในระยะ
เวลาที่เหมาะสม
8. ในการประชาพิจารณ์หรือขอความเห็นจากชุมชน เกี่ยวกับการนานักเรียนไปเรียนรวมนั้น
สถานศึกษาที่ดาเนินการพึงระวังในการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ ควรเน้นการเชิญ
ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่กาลังเรียนอยู่ในโรงเรียนมากกว่าการเชิญบุคคลทั่วไป
9. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรดาเนินการบริหารจัดการนานักเรียนไปเรียนรวมไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง และควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานบริหารบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและ
สินทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวของ เข้าร่วมวางแผนและดาเนินการ
10. ควรมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานในการนานักเรียนไปเรียนรวม และมีการ
ช่วยเหลือ พัฒนาโรงเรียนหลักให้จดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
11. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ จริงจังและต่อเนื่อง ต้องมีความมุ่งมั่นและดาเนินการตาม
นโยบายด้วยความทุ่มเทอย่าง
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.(2554). แนวทางการดาเนินงานรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา
ใน ทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2554-2561. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรุงเทพฯ.
สานักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2560. คู่มือการดาเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก). กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
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ภาคผนวก
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แบบฟอร์มคำขอเลิกสถำนศึกษำ
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คาขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบ ล. 1

ชื่อสถานศึกษา...............................................สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...............................................
ด้วย (สถานศึกษา)...............................................สังกัด.........................................................
ได้จัดตั้งขึ้น ตั้งแต่........................................................เป็นเวลา....................ปี ปัจจุบันจัดการศึกษา
ระดับ............................................มีจานวนนักเรียนรวม.........................คน จานวนครู.........................คน
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และที่ประชุมการรับฟังความคิดเห็น
ผู้ปกครองและชุมชน ให้ความเห็นชอบในการเลิกสถานศึกษาตั้งแต่..........................................................
ด้วยเหตุผลสาคัญ คือ
1. ..............................................................................................................
2. ..............................................................................................................
3. ..............................................................................................................
โดยนักเรียนมีความประสงค์จะไปเข้าเรียนสถานศึกษาอื่น ดังนี้
1. โรงเรียน....................................................................จานวน................คน
2. โรงเรียน....................................................................จานวน................คน
3. โรงเรียน....................................................................จานวน................คน
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(ลงชื่อ).................................................
(................................................)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน.................................
วันที่................เดือน..........................พ.ศ. ............

หมายเหตุ กรณีสถานศึกษาไม่มีนักเรียนหรือบุคลากร ให้ สพท.เป็นผู้ดาเนินการทุกขั้นตอน

แบบ ล. 2

แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อสถานศึกษา.............................................สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา...................................เขต.........
ตัง้ ที่หมู่บ้าน.............................หมู่ที่............ตาบล......................อาเภอ......................จังหวัด.....................
ชื่อผู้บริหาร................................................................ตาแหน่ง....................................................................
โทร....................................................โทรสาร.....................................มือถือ............................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1. ที่ตั้งและเขตบริการ
1.1 แผนผังแสดงบริเวณสถานศึกษาและที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ
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1.2 แผนที่แสดงเขตบริการ ให้แสดงรายละเอียด ดังนี้
1.2.1 ตาบลแสดงที่ตั้งหมู่บ้านทุกหมู่บ้านและทุกตาบลที่มีนักเรียนเดินทางมาเรียน
1.2.2 แสดงจุดที่ตั้งของสถานศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับทุกสถานศึกษาทุก
สังกัด ที่อยู่ใกล้เคียงหรือสถานศึกษาที่นักเรียนสามารถไปเรียนได้สะดวก
1.2.3 แสดงเส้นทางคมนาคมต่างๆ ที่ถึงสถานศึกษา โดยระบุระยะทางจากจุดสาคัญๆ
ตามเส้นทางคมนาคมนั้นๆ ถึงสถานศึกษาด้วย
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1.3 ข้อมูลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอื่นที่เปิดสอนการศึกษาภาคบังคับทุกสังกัด
สถานศึกษาใกล้เคียงหรือสถานศึกษาที่นักเรียนสามารถไปเรียนได้สะดวก
ที่



สถานศึกษา

สังกัด

ตาบล

อาเภอ
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1.4 สภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมของชุมชน
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
2. ที่ดิน อาคารเรียน และอาคารประกอบ วัสดุ ครุภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้
2.1 ที่ดิน
2.1.1 จานวน.......................ไร่.......................งาน.............................ตารางวา
2.1.2 ลักษณะ
( ) ที่ลุ่ม
( ) เนินเขา
( ) ที่ราบ น้าไม่ท่วม
( ) อื่น ๆ
(บรรยาย)......................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

2.1.3 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย
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(
(
(
(

)
)
)
)

เอกชน
สาธารณประโยชน์
เขตปฏิรูปที่ดิน/ที่ป่าสงวนแห่งชาติได้รับอนุญาตแล้ว
ที่ราชพัสดุถือครองโดยหน่วยงาน
(ระบุชื่อและต้น
สังกัด)............................................................................
( ) อื่น ๆ ................................................................................................
2.1.4 ผู้มอบโอนที่ดิน
(
(

) เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือกรรมสิทธิ์
) บุคคลอื่น ๆ
(ระบุ)......................................................................................................

2.1.5 หลักฐานที่ดินที่แนบมาพร้อมนี้
(ระบุ
ชื่อ)............................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
2.2 อาคารเรียน และอาคารประกอบ
2.2.1 อาคารเรียน.................................................หลัง ดังนี้
1) อาคารเรียนแบบ.........................................จานวน............................
หลั ง วั ส ดุ ส่ ว นใหญ่ ที่ ใช้ ก่ อ สร้ า ง (ตึ ก ไม้ ครึ่ งตึ ก ครึ่ ง ไม้ วั ส ดุ ท้ อ งถิ่ น เช่ น โครงไม้ ไผ่ มุ งแฝก ฯลฯ
ระบุ)........................................................................... สภาพ (พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม หมดสภาพ
ระบุ)......................................... สร้างเสร็จปี พ.ศ. ........................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ............ปี
2) อาคารเรียนแบบ.........................................จานวน............................
หลั ง วั ส ดุ ส่ ว นใหญ่ ที่ ใช้ ก่ อ สร้ า ง (ตึ ก ไม้ ครึ่ งตึ ก ครึ่ ง ไม้ วั ส ดุ ท้ อ งถิ่ น เช่ น โครงไม้ ไผ่ มุ งแฝก ฯลฯ
ระบุ)........................................................................... สภาพ (พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม หมดสภาพ
ระบุ)........................................... สร้างเสร็จปี พ.ศ. ......................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ............ปี
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3) อาคารเรียนแบบ.........................................จานวน............................
หลั ง วั ส ดุ ส่ ว นใหญ่ ที่ ใช้ ก่ อ สร้ า ง (ตึ ก ไม้ ครึ่ งตึ ก ครึ่ ง ไม้ วั ส ดุ ท้ อ งถิ่ น เช่ น โครงไม้ ไผ่ มุ งแฝก ฯลฯ
ระบุ)........................................................................... สภาพ (พร้อมใ ช้งาน ต้องซ่อมแซม หมดสภาพ
ระบุ)............................................ สร้างเสร็จปี พ.ศ. .....................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ............ปี
4) อาคารเรียนแบบ.........................................จานวน............................
หลั ง วั ส ดุ ส่ ว นใหญ่ ที่ ใช้ ก่ อ สร้ า ง (ตึ ก ไม้ ครึ่ งตึ ก ครึ่ ง ไม้ วั ส ดุ ท้ อ งถิ่ น เช่ น โครงไม้ ไผ่ มุ งแฝก ฯลฯ
ระบุ)........................................................................... สภาพ (พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม หมดสภาพ
ระบุ)............................................. สร้างเสร็จปี พ.ศ. ....................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ............ปี
2.2.2 อาคารประกอบ ประกอบด้วยอาคารประกอบประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) อาคารอเนกประสงค์ จานวน....................................หลัง ดังนี้
1.1) อาคารอเนกประสงค์แบบ.....................รวมพื้นที่ในอาคาร...............
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ)................................................................................สภาพ (พร้อมใช้งาน
ต้องซ่อมแซม(ระบุ)......................................................... สร้างเสร็จปี พ.ศ. ...............สามารถใช้งานได้อีก
ประมาณ...........ปี
1.2) อาคารอเนกประสงค์แบบ....................รวมพื้นที่ในอาคาร................
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ).................................................................................สภาพ (พร้อมใช้งาน
ต้องซ่อมแซม ระบุ)................................................... สร้างเสร็จปี พ.ศ. .....................สามารถใช้งานได้อีก
ประมาณ...............ปี
2.2.3 อาคารฝึกงาน จานวน.....................................หลัง ดังนี้
1) อาคารฝึกงานแบบ.........................................รวมพื้นที่ในอาคาร.............
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ)................................................................................สภาพ (พร้อมใช้งาน
ต้องซ่อมแซม ระบุ).....................................................สร้างเสร็จปี พ.ศ. ....................สามารถใช้งานได้อีก
ประมาณ..............ปี
2) อาคารฝึกงานแบบ........................................รวมพื้นที่ในอาคาร.............
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ).................................................................................สภาพ (พร้อมใช้งาน
ต้องซ่อมแซม ระบุ).................................................สร้างเสร็จปี พ.ศ. ....................สามารถใช้งานได้อีก
ประมาณ..............ปี
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2.2.4 ส้วม จานวน.............................................หลัง............................................ที่
1) ส้วมแบบ.......................................จานวน................หลัง.....................ที่
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ)................................................................................สภาพ (พร้อมใช้งาน
ต้องซ่อมแซม ระบุ)................................................สร้างเสร็จปี พ.ศ. ....................สามารถใช้งานได้อีก
ประมาณ...............ปี
2) ส้วมแบบ......................................จานวน.................หลัง.....................ที่
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ)................................................................................สภาพ (พร้อมใช้งาน
ต้องซ่อมแซม ระบุ).....................................................สร้างเสร็จปี พ.ศ. ....................สามารถใช้งานได้อีก
ประมาณ...............ปี
2.2.5 บ้านพัก
1) บ้านพักครู จานวน..................หลัง ครูในบ้านพักปัจจุบัน.................คน
- แบบ..................................จานวน......................หลัง.................หน่วย
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ).............................................................................. .สภาพ (พร้อมใช้งาน
ต้องซ่อมแซม ระบุ)................................................ สร้างเสร็จปี พ.ศ. ....................สามารถใช้งานได้อีก
ประมาณ..............ปี
- แบบ..................................จานวน.....................หลัง................หน่วย
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ).............................................................................. สภาพ (พร้อมใช้งาน
ต้องซ่อมแซม ระบุ).............................................. สร้างเสร็จปี พ.ศ. ....................สามารถใช้งานได้อีก
ประมาณ..............ปี
2) บ้านพัก/หอพักนักเรียน จานวน.......หลัง นักเรียนในหอพักปัจจุบัน......คน
- แบบ..................................จานวน...........................หลัง.................
หน่วยวัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ).................................................................... สภาพ (พร้อมใช้งาน
ต้องซ่อมแซม ระบุ).................................................. สร้างเสร็จปี พ.ศ. ..................สามารถใช้งานได้อีก
ประมาณ..............ปี
- แบบ.................................จานวน......................หลัง.................หน่วย
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วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ).............................................................................. สภาพ (พร้อมใช้งาน
ต้องซ่อมแซม ระบุ)...................................................... สร้างเสร็จปี พ.ศ. ..................สามารถใช้งานได้อีก
ประมาณ..............ปี
- แบบ.................................จานวน......................หลัง.................หน่วย
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ)............................................................ สภาพ (พร้อมใช้งาน ต้อง
ซ่อมแซม ระบุ)............................................................ สร้างเสร็จปี พ.ศ. ..................สามารถใช้งานได้อีก
ประมาณ..............ปี
3) บ้านพักลูกจ้าง จานวน............หลัง ลูกจ้างในบ้านพักปัจจุบัน..........คน
- แบบ................................จานวน.....................หลัง.................หน่วย
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ)...................................................................... สภาพ (พร้อมใช้งาน ต้อง
ซ่อมแซม ระบุ)............................................................ สร้างเสร็จปี พ.ศ. ..................สามารถใช้งานได้อีก
ประมาณ..............ปี
- แบบ................................จานวน.....................หลัง.................หน่วย
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ)............................................................................... สภาพ (พร้อมใช้งาน
ต้องซ่อมแซม ระบุ)..................................................... สร้างเสร็จปี พ.ศ. ..................สามารถใช้งานได้อีก
ประมาณ..............ปี
2.2.6 อื่น ๆ ระบุ
..................................................................................................................
…………………………………………....................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2.3 วัสดุ ครุภัณฑ์
2.3.1 วัสดุตามบัญชีวัสดุ ดังนี้
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3.2 ครุภัณฑ์ตามทะเบียนครุภัณฑ์ ดังนี้
.....................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.4 แหล่งเรียนรู้
...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... .................
3. จานวนนักเรียนปัจจุบัน ย้อนหลัง 5 ปี อนาคต 5 ปี
3.1 นักเรียนและชั้นเรียน ปีการศึกษา..................มีรายละเอียดตามบัญชีจัดชั้นเรียน
ดังนี้
ชั้นเรียน

จานวนนักเรียน
หญิง

ชาย

หมายเหตุ

รวม

รวม

3.2 จานวนนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี
ปีที่

ปีการศึกษา

ชาย

จานวนนักเรียน
หญิง

รวม

หมายเหตุ

1
2
3
4
5

3.3 คาดคะเนจานวนนักเรียน 5 ปีข้างหน้า จากหลักฐานทะเบียนราษฎร
ปีที่

ปีการศึกษา

ชาย

จานวนนักเรียน
หญิง

1
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2
3
4
5

4. จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา เกณฑ์อัตรากาลังครู
4.1 จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

วุฒิ

วิชาเอก

ทาหน้าที่

หมายเหตุ

4.2 เกณฑ์อัตรากาลังครู
เกณฑ์ ก.ค.ศ. มีครูได้.....................คน เกิน.....................คน ขาด.....................คน
5. ข้อมูลคุณภาพการศึกษา
5.1 แนบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
5.2 แนบผลการประเมินภายใน (18 มาตรฐาน)
5.3 แนบผลการประเมินภายนอก (สมศ.)
6. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี)
.......................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........
.......................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........
.......................................................................................................................................


กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4  

34
คู่มือ การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ลงชื่อ).................................................
(................................................)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน.................................
วันที่................เดือน..........................พ.ศ. ............

หมายเหตุ กรณีสถานศึกษาไม่มีนักเรียนหรือบุคลากร ให้ สพท. เป็นผู้ดาเนินการทุกขั้นตอน

แบบ ล. 3

แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน
กรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ชื่อสถานศึกษา..............................................ตาบล.......................อาเภอ............................
จังหวัด…………………………………………สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................................................
ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน............................................................
มีมติเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในคราวประชุม ครั้งที่...../............เมื่อวันที่..............................
และดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและลงมติ ดังนี้
1. ผู้ปกครองนักเรียนในเขตบริการ..............................................ครอบครัว
2. ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น.......................................คน (ครอบครัวละ 1 คน)
2.1 เลิกสถานศึกษา.................................................คน คิดเป็ นร้อยละ...........................
2.2 ไม่เลิก...............................................................คน คิดเป็ นร้อยละ...........................
สรุปความคิดเห็น......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. .................
..................................................................................................................................................
....................................................................................................................... ...........................
..................................................................................................................................................

ลงชื่อ...............................................................
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุ กรณีสถานศึกษาไม่มีนักเรียนหรือบุคลากร ให้ สพท. เป็นผู้ดาเนินการทุกขั้นตอน

แบบ ล. 4
ด้านหน้า
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เลขที.่ ...............
บัตรแสดงความคิดเห็น
การเลิกสถานศึกษาโรงเรียน..................................
ชื่อ-สกุล................................................................................
สถานสภาพ
ผู้ปกครอง
ชุมชน
ความคิดเห็น
เลิก
ไม่เลิก
ลายมือชื่อ............................................
.........../................./..............
ด้านหลัง

ตราโรงเรียน

ลายมือชื่อ...............................................
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบ ล. 5
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ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................................
เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
**************
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง
รวม
หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึ ก ษา.......................................................ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ .........................เมื่ อ วั น ที่
..................................................ให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน................โรง ดังนี้
1. โรงเรียน.................................................ตาบล/แขวง...............................................
อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด.......................................................
2. โรงเรียน.................................................ตาบล/แขวง...............................................
อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด.......................................................
3. โรงเรียน.................................................ตาบล/แขวง...............................................
อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด.......................................................
4. โรงเรียน.................................................ตาบล/แขวง...............................................
อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด.......................................................
5. โรงเรียน.................................................ตาบล/แขวง...............................................
อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด.......................................................
ประกาศ ณ วันที่.................เดือน.......................................พ.ศ. ..............................

(………………………………………………..)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา…………………….เขต...........
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แบบฟอร์มกำรขอเบิก
ค่ำพำหนะนักเรียนกรณีเลิกสถำนศึกษำ
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คณะผู้จัดทา
 ที่ปรึกษา
นายเกิดมี สอนเมือง
นายสาราญ อินทนาม
นายปัญจพล แสงคาไพ
นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต

๔
๔
๔
๔

 คณะทางาน
นายปัญจพล แสงคาไพ
นางสาวอมรา จันทะไทย
นางอุไรพร พิมพาแสง
นางภัทราพร ทองโคตร
นางสาวณัชชา มหาฤทธิ์
นายพิเชษฐ ไชยจานง
นางสาวรัตติกาล อินทรศิลา
นางสาวรุจิเรจ ผลทิพย์

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว

 บรรณาธิการ
นางสาวอมรา จันทะไทย
นางภัทราพร ทองโคตร

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

ศิลปกรรม / พิมพ์
นางภัทราพร ทองโคตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

ตรวจทาน
นายปัญจพล แสงคาไพ
นางสาวอมรา จันทะไทย

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
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