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ค ำน ำ 
 

ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ซึ่งการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยวิธีการน านักเรียนไป
เรียนรวม เป็นอีกยุทธวิธีการหนึ่ง  ท าให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ เหมาะสมกับ
ท้องถิ่น  ซึ่งท าให้ผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และชุมชนมีส่วนร่วม
มองเห็นประโยชน์ของการส่งบุตรหลานไปเรียนในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวมและมีความพร้อมมากข้ึน  
และได้มีมติเห็นชอบในการเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

คู่มือ  การเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเล่มนี้ กลุ่มนโยบายและแผนได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้สถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงาน กรณี
การเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ให้ถูกต้อง
ตามข้ันตอน 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้ เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาศึกษาอ่ืนๆ  
ที่ประสงค์จะขอเลิกสถานศึกษาต่อไป 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 

 นับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา  การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดให้ประชากรวัยเรียนทุกคน
ได้เข้าเรียน  จึงมีการจัดตั้งสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขึ้นจ านวนมากทุกท้องที่ทุกต าบลและภาคเอกชน
ร่วมจัดการศึกษาอีกด้วย  การจัดการศึกษาได้มีการปรับปรุงพัฒนามาโดยตลอด  รวมทั้งได้มีการปรับปรุง
กฎหมาย  ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันปรับปรุง
หลักสูตร  การจัดการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

 เมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปมาก  การเดินทาง การติดต่อสื่อสารระหว่างชุมชนเป็นไป
โดยสะดวกมากขึ้น  ประชาชนมีทางเลือกที่จะส่งบุตรหลานไปเข้าเรียนในสถานศึกษาอ่ืนๆ นอกจาก
สถานศึกษาที่อยู่ใกล้บ้าน  ประกอบกับสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป  ประชาชนอพยพเข้าไปท างานและพัก
อาศัยในเขตเมืองมากขึ้น   มีการคุมก าเนิด  ท าให้สถานศึกษาในหมู่บ้านหรือชุมชนในชนบทจ านวนมาก    
มีจ านวนนักเรียนลดลงเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กและเล็กมาก  หรือไม่มีนักเรียนเหลืออยู่เลย 
 

 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กและเล็กมาก  มีปัญหาและอุปสรรคยากแก่การพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  เนื่องจากมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับเกณฑ์อัตราก าลังครู  
การจัดสรรงบประมาณและพัฒนาการทางสังคมของเด็กในวัยเรียน  จึงเป็นการจัดการศึกษาที่ด้อย
ประสิทธิภาพและคุณภาพ  วิถีทางหนึ่งที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพกานจัดการศึกษา  และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ได้คือ  การจัดให้สถานศึกษามีจ านวนนักเรียนต่อชั้นที่เหมาะสมแก่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มี
ความจ าเป็นต้องเลิกสถานศึกษาขนาดเล็กและเล็กมาก  แล้วจัดให้เด็กได้ไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มี
จ านวนนักเรียนเพียงพอ  เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ 
มีประสิทธิภาพควบคู่กันไป กล่าวคือ  ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถด าเนินการ พัฒนา
คุณภาพนักเรียนให้ได้ตามมาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
รองรับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  การจัดการศึกษาในรูปแบบการน านักเรียนไปเรียน
รวมเป็นวิธีการหนึ่งหรือนวัตกรรมทาง การศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินการ 
ซึ่งมีการก าหนดขนาดของสถานศึกษาในระดับต่างๆ เพ่ือให้ได้ขนาดของสถานศึกษาที่สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ เหมาะสมกับท้องถิ่น ทั้งนี้การรวมสถานศึกษาขนาดเล็กเข้าด้วยกันให้ชุมชน   
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการจูงใจให้ผู้ปกครองได้มองเห็นประโยชน์ ของการส่ง       
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บุตรหลานไปเรียนในสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรวมและมีความพร้อมมากขึ้น 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  มีภารกิจหลักในการส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
รับผิดชอบการจัดการศึกษาขนพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่ 4 อ าเภอ  ประกอบด้วย อ าเภอบ้านผือ  อ าเภอกุดจับ 
อ าเภอน้ าโสม และอ าเภอนายูง  มีสถานศึกษาในสังกัด  จ านวน 156  โรงเรียน  ในปีการศึกษา  2559      

 
มีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 86 โรง คิดเป็นร้อยละ  55.13  ของโรงเรียนทั้งหมด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกอุดรธานี เขต 4 ได้พยายามแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กโดยการจัดให้มีการน า
นักเรียนไปเรียนรวม มีการ น าเอาครู นักเรียนตลอดจนทรัพยากรของโรงเรียนขนาดเล็กหลายๆ โรงเรียน
ที่ตั้งอยู่ใกล้กัน สามารถเดินทาง สะดวกไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้
และมีความพร้อมมากท่ีสุด  ท าให้สามารเลิกสถานศึกษาได้  จ านวน  10  แห่ง  ในปีการศึกษา  2560 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  ซึ่งรับผิดชอบงานการจัดตั้ง รวม และเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มี
ความตระหนักถึงปัญหาการเลิกสถานศึกษา  เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  สามารถด าเนินงานในการเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ .ศ. 2550  และเป็นไปตาม
ขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดท าคู่มือการด าเนินงานการเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น เพ่ือให้
สถานศึกษาในสังกัดได้ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานในการน านักเรียนไปเรียนรวมได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจนในการเลิกสถานศึกษา   
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบที่จะด าเนินงานเกี่ยวกับการเลิก

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหป้ฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาส าหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายภาระงานใหม่เกี่ยวกับการเลิก

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้สนใจทั่วไป 
4. เพ่ือจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
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บทท่ี 2 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  2550 

------------------------------------- 
โดยที่เห็นเป็นการสมควรก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา   

ขั้นพ้ืนฐานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 ประกอบกับมาตรา 38  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือ เลิก 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550” 

ข้อ 2  ในระเบียบนี้ 
 “การจัดตั้ง” หมายความว่า การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 “รวม” หมายความว่า การน านักเรียนในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใกล้กันตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป      

มาเรียนรวมกัน โดยจัดเป็นชั้นหรือช่วงชั้น เพ่ือให้การบริหารและจัดการศึกษา มีประสิทธิภาพเกิดผลดี
แก่ผู้เรียนทั้งในด้านสิทธิ  โอกาส  และคุณภาพการศึกษา 
                “เลิก”  หมายความว่า  การเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                “สถานศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                “สถานศึกษาพิเศษ”  หมายความว่า  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลักษณะพิเศษบางประการ  ได้แก่ 
       (1) สถานศึกษาที่เน้นการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

      (2) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในเชิงทดลอง วิจัยและพัฒนา 
      (3) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
      (4) สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้เป็นสถานศึกษาตัวอย่างหรือต้นแบบส าหรับการจัด

การศึกษา 
      (5) สถานศึกษาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรืออยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ 

หรือจัดตั้งเพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ 
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                ข้อ 3  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และ
ให้มีอ านาจในการตีความ วินิจฉัย รวมทั้งออกประกาศ ค าสั่ง ข้อก าหนด และจัดท าค าชี้แจงให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้ 

      ข้อ 4  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
 

หมวดที่ 1  

 การจัดตั้งสถานศึกษา 
---------------------------- 

ข้อ 5  ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาจัดตั้งสถานศึกษาใหม่ แนวปฏิบัติใน
การจัดตั้งสถานศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนการจัดตั้งสถานศึกษา  
และน าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา โดย 

(1)  สถานศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นในชุมชนใดต้องมีจ านวนนักเรียน ดังต่อไปนี้ 
                      (1.1)  ระดับประถมศึกษา ต้องมีจ านวนนักเรียนในแต่ละรายอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน 
มาเข้าเรียน ถ้ามีนักเรียนในแต่ละรายอายุไม่ถึงยี่สิบห้าคน แต่มากกว่าสิบคน ให้จัดตั้งเป็นสาขาของ
สถานศึกษาอ่ืน 

 (1.2) ระดับมัธยมศึกษา ต้องมีจ านวนนักเรียนที่จะมาเข้าเรียนชั้นละไม่น้อยกว่าแปด
สิบคนถ้ามีนักเรียนไม่ถึงชั้นละแปดสิบคน แต่มากกว่าสี่สิบคน ให้จดตั้งเป็นสาขาของสถานศึกษาอ่ืน 
                 (2)  สถานที่ที่จะจัดตั้งสถานศึกษาต้องเป็นที่ดินที่มีหลักฐานอนุญาตใหใ้ช้ ตามประเภทของ 
ที่ดินอย่างถูกต้อง จ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าไร่ 
                 (3) สถานศึกษาที่จะจดตั้งขึ้นใหม่จะต้องอยู่ห่างจากสถานศึกษาประเภทเดียวกัน ที่ตั้งอยู่ 
เดิมไม่น้อยกว่าหกกิโลเมตร ตามเส้นทางคมนาคม 

(4) ให้บุคคล นิติบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา   
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ยื่นค าร้องขอให้จัดตั้งสถานศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  (5) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณากลั่นกรองค าร้องตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน-
เขตพ้ืนที่การศึกษา และน าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือในกรณีที่ทางราชการเห็นว่า    
มีความจ าเป็นต้องจัดตั้งสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอคณะกรรมการ 
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุญาต 

      ข้อ 6  ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุญาตการจัดตั้งสถานศึกษาตาม  
ค าร้องขอในข้อ 5 (5)  เมื่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุญาตแล้วให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประกาศจัดตั้งสถานศึกษา และให้จัดระบบส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาสามารถพัฒนา
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ระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
     ข้อ 7  ในท้องที่ที่เป็นชุมชนหนาแน่น หรือในท้องที่ที่มีความจ าเป็นพิเศษ หากไม่สามารถ

ด าเนินการจัดตั้งสถานศึกษาตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้  ให้ขออนุมัติต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงงบประมาณ ประสิทธิภาพ  และคุณภาพของการจัดการศึกษา 
               ข้อ 8  การจัดตั้ งสถานศึกษาพิเศษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
 

หมวดที่ 2  

 การรวมสถานศึกษา 
---------------------------- 

                ข้อ 9  ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณารวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่สอง
แห่งขึ้นไป  เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารและ จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  เกิดผลดีแก่ผู้เรียนทั้งใน
ด้านสิทธิ  โอกาสและคุณภาพการศึกษา โดยจัดเป็นชั้นหรือช่วงชั้น 
                แนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้ด าเนินการดังนี้ 
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูล  จัดท าแผนการรวมสถานศึกษา และน าเสนอ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดย 
                (1)  สถานศึกษาใดที่อยู่ใกล้เคียงกันมีความเห็นควรรวมสถานศึกษา  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
                      (1.1) จัดท าแผนการรวมสถานศึกษา 
                      (1.2) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
                      (1.3) เสนอแผนการรวมสถานศึกษาต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                (2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใดมีความเห็นควรรวมสถานศึกษา  ให้ด าเนินการดังนี้ 
                      (2.1) จัดท าแผนการรวมสถานศึกษา 
                      (2.2) แจ้งสถานศึกษาท่ีจะรวมกัน 
                      (2.3) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
                      (2.4) เสนอแผนการรวมสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  ข้อ 10  ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบการรวม
สถานศึกษาโดยให้มีผลก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

  เมื่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
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การศึกษาประกาศรวมสถานศึกษา  และใหจ้ัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

หมวดที่ 3 
 การเลิกสถานศึกษา 

------------------------ 
ข้อ 11  ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเลิกสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษานั้น 

มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) ไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน 
(2) จ านวนนักเรียนลดลง จนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทาง 

การปฏิรูปการศึกษาได ้
แนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษา 
(1) ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง 

นักเรียนและชุมชน แล้วให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
  (2) ให้สถานศึกษา แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อน 

วันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษาถัดไป 
  (3) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศเลิกสถานศึกษาและจัดให้มีการตรวจสอบ 

ทรัพย์สินและช าระบบบัญชี  รวมถึงการด าเนินการโอนหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ของ
สถานศึกษา 

(4) บรรดาเอกสารส าคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภท ให้โอนไปอยู่ในความดูแล 
รับผิดชอบของสถานศึกษาอ่ืนตามที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 

(5) การด าเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ 
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(6) การเลิกสถานศึกษาโดยปกติควรเลิกปีละหนึ่งชั้นเรียน เริ่มตั้งแต่ชั้นต้นของสถานศึกษา 
เว้นแต่ มีเหตุผลความจ าเป็นเป็นพิเศษอาจเลิกปีละเกินกว่าหนึ่งชั้นเรียน หรืออาจเลิกพร้อมกันทุกชั้น 

(7) เมื่อเลิกสถานศึกษาจะต้องจัดให้นักเรียนในสถานศึกษาที่ถูกเลิกได้เข้าเรียนทุกคน  
ข้อ 12  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานการจัดตั้ง รวม และเลิกสถานศึกษา     

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือทราบและให้การสนับสนุน 
  ข้อ 13  ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่ไม่อาจมีหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในระเบียบนี้มาใช้กับการ

จัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาได้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าเสนอขอความ
เห็นชอบ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2550 
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       วิจิตร ศรีสอ้าน 
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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บทท่ี 3 

ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงานการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550  
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเลิกสถานศึกษา โดยมีขั้นตอนและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สถานศึกษาใดไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน หรือมีจ านวนนักเรียนลดลงจนไม่สามารถ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาได้ ให้ด าเนินการเพื่อเลิกสถานศึกษา ดังนี้ 

1. จัดเตรียม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ 

1.1 ที่ตั้งและเขตบริการ สภาพภูมิศาสตร์ เส้นทางคมนาคม เศรษฐกิจ สังคมของชุมชน 

1.2 ที่ดิน อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ 

1.3 จ านวนนักเรียนปัจจุบัน ย้อนหลัง 5 ปี อนาคต 5 ปี 

1.4 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา เกณฑ์อัตราก าลังครู 

1.5 ข้อมูลคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. 

3) ผลการประเมินภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (18 มาตรฐาน) 

1.6 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ  

ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 
2. ขอความเห็นชอบการเลิกสถานศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในเดือนสิงหาคม  

3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและ

ชุมชน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ ภายในเดือนตุลาคม 

4. รายงานสรุปการด าเนินการตามข้อ 3 ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อมทั้งส่งเอกสาร

ภายใน 15 วัน ดังนี้ 

4.1 แบบค าขอเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (แบบ ล.1) 

4.2 แบบกรอกข้อมูลพื้นฐาน (แบบ ล.2) 
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4.3 ข้อสรุปการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน  (แบบ ล.3) 

4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.5 ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ  (แบบ ล.4) 

5. กรณีท่ีคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา มีมติให้เลิกสถานศึกษา สถานศึกษาต้อง 

 

 

5.1 แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวันเปิดภาคเรียน

แรกของปีการศึกษาถัดไป 

5.2 จัดเตรียมส่งมอบบรรดาเอกสารส าคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภท ให้โอนไป

อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสถานศึกษาอ่ืนตามที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน หลังจากเลิกสถานศึกษา 

5.3 จัดเตรียมส่งมอบทรัพย์สินและจัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินและช าระบัญชี รวมถึง

การด าเนินการโอนหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ของสถานศึกษา เพื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ด าเนินการต่อไป ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากเลิกสถานศึกษา 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลิกสถานศึกษา 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับแนวทางตามที่ก าหนดไว้ในหมวดที่ 3 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม 
หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปัจจุบันคือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานและประกาศ     
ให้ทราบโดยทั่วไป 
 2. ร่วมกับสถานศึกษา จัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม     

โดยด าเนินการ ดังนี้ 

2.1 ด าเนินการเลิกสถานศึกษาที่ไม่มีนักเรียน 

  2.2 สถานศึกษาที่มีขนาดเล็ก /เล็กมาก ที่มีแนวโน้มจ านวนนักเรียนลดลง ให้จัดท าแผน

เพ่ิมประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจัดท าแผนเลิกสถานศึกษาตามข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทุกปี 

 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชนของ

สถานศึกษาท่ีมีการขอเลิกสถานศึกษา 



9 

          คู่มือ  การเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
    กลุ่มนโยบายและแผน   สพป.อุดรธานี เขต 4        

 

 4. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลก่อนน าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอความเห็นชอบเลิกสถานศึกษาต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่

การศึกษาภายในเดือนธันวาคม 

 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งมติประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้

สถานศึกษาทราบ ภายใน 15 วัน 

 7. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประกาศเลิกสถานศึกษาตามมติของ

คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินและช าระบัญชี รวมถึงการ

ด าเนินการโอนหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ของสถานศึกษา 

 
 

 9. โอนการดูแลรับผิดชอบบรรดาเอกสารส าคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภทไปยัง

สถานศึกษาอ่ืนที่เหมาะสม 

 10. ประสานงานกับคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่

การศึกษาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร 

 11. ด าเนินการจัดให้นักเรียนของสถานศึกษาท่ีถูกเลิก ได้เข้าเรียนทุกคน 

 12. รายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานทราบ ภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน 

หลังจากประกาศ 

 13. กรณีสถานศึกษาไม่มีนักเรียนหรือบุคลากรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น

ผู้ด าเนินการทุกขั้นตอน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด าเนินการ  ดังนี้ 
1. รับทราบประกาศเลิกสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 2. น าเสนอการเลิกสถานศึกษาในกรณีที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอ ตามข้อ 13 

แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 และ

แจ้งผลการพิจารณาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 

 3. ประสานการปรับข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาในส่วนกลาง 
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แผนภูมิขั้นตอนการเลกิสถานศึกษา   
ส าหรับสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษาจัดเตรยีม ศึกษา วิเคราะห ์
ข้อมูลพื้นฐาน 1.1-1.6 

(ภายในเดือนกรกฎาคม) 

ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(ภายในเดือนสิงหาคม) 

จัดรับฟังความคดิเห็นของ 
ผู้ปกครองนักเรยีนและชุมชน 

(ภายในเดือนสิงหาคม) 
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แผนภูมิขั้นตอนการเลกิสถานศึกษา 
ส าหรับส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลสรุปการด าเนินงาน  
ต่อ สพท. (แบบ ล.1-ล.4) 

        กรณี กพท. เห็นชอบ 
       สถานศึกษาต้องด าเนินการ 
            - แจ้งผู้ปกครองล่วงหนา้ 1 ป ี
            - เตรยีมส่งมอบเอกสาร 

    - จัดเตรยีมส่งมอบทรัพย์สิน 

        สพฐ. 
- ก าหนดนโยบาย 
- สนับสนุนการบริหารจัดการ 
- สนับสนุนงบประมาณ 

สพท. ร่วมกับสถานศึกษา 
จัดท าแผนเพิม่ประสิทธิภาพสถานศึกษา 

(ภายในเดือนกรกฎาคม) 
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สพท. ร่วมรับฟังความคิดเห็น 
และให้ข้อเสนอแนะ 

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล 

สพท. เสนอขอความเห็นชอบ กพท.
ปัจจุบัน  ศธจ. (ภายในเดือนธันวาคม) 

สพท. แจ้งมติที่ประชุม ภายใน 15 วัน 
สพท. ประกาศเลิกสถานศึกษา 

       สพท. ด าเนินการ 
            - ตรวจสอบทรัพย์สิน 
            - โอนเอกสาร ทรัพย์สิน 

    - ประสาน อ.ก.ค.ศ. 
    - จัดที่เรียนให้นักเรียนทุกคน 
    - รายงาน สพฐ. 
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บทท่ี 4 
การด าเนินงานหลังจากการเลิกสถานศึกษา    

 

หลังจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ประกาศให้สถานศึกษาน านักเรียนไปเรียนรวมแล้ว    
สิ่งที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  ไดแ้ก่ 

 

1. การบริหารจัดการการเดินทางไปเรียนรวม 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจัดตั้งและ 

จัดสรรงบประมาณ ส าหรับชดเชยค่าเดินทางแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ   
โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานในแต่ละระดับ  ดังนี้ 

1. การก าหนดบทบาทหน้าที่ของโรงเรียน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

ระดับโรงเรียน 
โรงเรียนมารวมด าเนินการในช่วงระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการรวม และเมื่อมีการประกาศ

รวมแล้วให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนหลัก การด าเนินการ ดังนี้ 
1) จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนโรงเรียนมารวม ประกอบด้วย 

                   (1) รายชื่อนักเรียน จ าแนกเป็นรายชั้น โดยมีเลข 13  หลักก ากับ 
                  (2) พ้ืนที่เขตบริการโรงเรียนมารวม ทั้งต้องน าไปปรับรวมเป็นพ้ืนที่บริการของ
โรงเรียนหลัก 

               (3) ประชากรวัยเรียน ที่ต้องได้รับการศึกษาในพ้ืนที่เขตบริการโรงเรียนมารวม 
              (4) ระยะทาง สภาพการคมนาคมจากบ้านไปโรงเรียนหลัก 
               (5) วิธีการเดินทางของนักเรียนเป็นรายคน 

         (6) รายชื่อประชากรวัยเรียนที่จะเข้าเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน   
มารวมในแต่ละปีการศึกษา 

2) สนับสนุนงบประมาณค่าพาหนะนักเรียนส าหรับการบริหารจัดการโรงเรียนมาเรียนรวม  
ดังนี้ 

         (1) ส าหรบันักเรียนของโรงเรียนมารวมที่มาเรียนโรงเรียนหลัก 
             (2) ส าหรบันักเรียนที่เข้าใหม่ในปีการศึกษาต่อๆ มา  ที่มีอายุเข้าเกณฑ์ระดับ

ปฐมวัยและเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตบริการของโรงเรียนมารวม
ให้ได้รับค่าพาหนะจนจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนหลัก 

             (3) กรณีนักเรียนไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนหลักแต่ไปเรียนที่โรงเรียนอื่นในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกัน ให้โรงเรียนนั้นเสนอของบประมาณ 
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                   (4) รายงานผลการใช้งบประมาณ ค่าพาหนะนักเรียน 
 
 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1) จัดท าแผนที่การศึกษา (School Mapping) ก าหนดพื้นที่บริการโรงเรียนหลักและ

โรงเรียนมารวม 
2) ตรวจสอบ / วิเคราะห์ ข้อมูลที่โรงเรียนรวมเสนอของบประมาณ 
3) เสนอ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
4) แจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้

โรงเรียนทราบ 
5) นิเทศ ติดตาม  ก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและรายงานผล 
 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) ตรวจสอบ / วิเคราะห์ ข้อมูลที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอของบประมาณ 
2) จัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3) นิเทศ ติดตาม ก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
4) น าเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือขอสนับสนุนค่าพาหนะนักเรียนในปีต่อๆ ไปที่มีชื่อในเขต

พ้ืนทีบ่ริการของโรงเรียนมารวมหรือโรงเรียนที่ถูกเลิก 
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 กิโลเมตรขึน้ไป คนละ 20 บาทต่อวัน จ านวน 200 วัน 

ต่อคนต่อปีการศึกษา 
2) จัดสรรให้ตามระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนหลัก กรณีการคมนาคมในพ้ืนที่

พิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
(1)  เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไมเ่กินตามข้อตกลงกับกระทรวงการคลัง 
(2) จ้างเหมายานพาหนะรับส่งนักเรียน เช่น  กรณีเช่าเหมาเรือเป็นล า 

เช่าเหมารถยนต์ เป็นต้น 
2.2 กรณีค่าจ้างเหมาบริการ 

1) จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการให้โรงเรียนมารวมหรือโรงเรียนหลัก บริหารจัดการ
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม  จ้างเหมายานพาหนะรับส่งนักเรียนจากโรงเรียนมารวม 

2) จัดสรรให้ผู้ปกครองที่รับส่งนักเรียนไปโรงเรียนหลัก 
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2.3 กรณีจัดสรรยานพาหนะให้โรงเรียนหลักหรือกรณีที่โรงเรียนได้รับการบริจาค 
ยานพาหนะส าหรับรับ – ส่งนักเรียน 

1) จัดสรรจักรยานส าหรับนักเรียนบ้านใกล้ เพื่อทดแทนค่าพาหนะ 
 
 
 

2) จัดสรรยานพาหนะ เช่น รถยนต์ เรือ ให้โรงเรียนหลักเพ่ือใช้รับ -  ส่ง
นักเรียนจัดสรรค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าบ ารุงรักษายานพาหนะ  

 

2. การบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่และสินทรัพย์อ่ืนๆ 

1. แนวทางการบริหารการเงิน พสัดุ ท่ีดิน อาคารสถานท่ี และทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ 

  1.1 การบริหารการเงินและงบประมาณ 
                          1) โรงเรียนทีเ่ลิกสถานศึกษาจัดท าขอมูลนักเรียน ขอมูลครู บุคลากรที่ไปปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนหลัก และใหรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเปนขอมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการ  
ดานการเงินและงบประมาณ 
                          2) โรงเรยีนที่เลิกสถานศึกษารวมกับโรงเรียนหลัก  ตรวจสอบและจัดท าบัญชีทรัพยสิน 
งบประมาณ สิทธิ หนี้ และการผูกพันทั้งหมดตามระเบียบของทางราชการใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว 
                          3) เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนให้โอนเข้าบัญชีโรงเรยีนหลัก โดยใหปฏิบัติตามระเบียบ
และแนวทางการใชงบเงินอุดหนุน รวมทั้งแนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด 

               4) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายไดสถานศึกษา สิทธิ หนี้ และการ
ผูกพัน ใหโอนใหโรงเรียนหลัก 
                         5) เงินงบประมาณจากส่วนราชการอ่ืน  เช่น  งบประมาณโครงการอาหารเสริม (นม)
โครงการอาหารกลางวันให้แจงส่วนราชการเจ้าของงบประมาณทราบ  เพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบของสวนราชการนั้นตอไป 
                         6) เงินรายไดแผนดินใหโรงเรียนที่เลิกสถานศึกษาด าเนินการน าสงเปนเงินรายได้
แผ่นดิน ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินสงคลังในหนาที่ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวของโดยเร็ว   
          1.2 การบริหารการพัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่ และทรัพยสินอื่น ๆ 
              1) วัสดุ ครุภัณฑ โอนใหโรงเรียนหลัก หรือจ าหนายตามสภาพของวัสดุ ครุภัณฑ 
           2) ที่ดิน 
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     ที่ดินและสิ่งปลูกสรางของโรงเรียนเครือขายใหโอนสงมอบใหกับโรงเรียนหลัก 
เปนผูดูแลและบริหารจัดการ   

 กรณีมิไดใชประโยชนในที่ดิน ปฏิบัติดังนี้ 
            2.1) ที่ดินราชพัสดุ 
     (1) หนวยงานในสังกัดเดียวกันขอใช เชน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษาในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้กับ
กรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่  ดดยปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการปกครอง  ดูแล  บ ารุกรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ. 2545 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบอ านาจตามค าสั่ง  ที่ 63/2546 สั่ง ณ 
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 
     (2) หนวยงานอื่นขอใช 
       (2.1) ขอใชเกี่ยวของกับการศึกษา โดยไมสงคืนที่ดินราชพัสดุ
ใหกับกรมธนารักษหรือส านักงานธนารักษพ้ืนที่ 
       - ขอใชเนื้อทีไ่มเกิน 2 ไร ถือปฏิบัติตามค าสั่งมอบ
อ านาจส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 499/2553 สั่ง ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2553 
โรงเรียนหลัก  เปนผูพิจารณาโดยผานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอยูในเงื่อนไขของค าสั่ง 
ดังกลาว 
       - ขอใชเนื้อที่เกินกวา 2 ไร เปนอ านาจของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      (2.2) ขอใชที่ไมเกี่ยวของกับการศึกษา 
       - กรณีสงคืนท่ี ดินราชพัสดุ ใหกับกรมธนารักษหรือ
ส านักงานธนารักษพ้ืนที่ โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา 
ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพ่ิมเติม โดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มอบอ านาจตามค าสั่ง ที่ 63/2546 สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม  พ.ศ. 2546 
       - กรณีไมสงคืนที่ดินราชพัสดุใหกับกรมธนารักษหรือ
ส านักงานธนารักษพ้ืนที่ เปนอ านาจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    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  กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
เมื่อมิได้ใช้ประโยชน์ส่งคืนให้กับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

        3) อาคาร 
    3.1) หนวยงานในสังกัดเดียวกันขอใชอาคารราชพัสดุ  เชน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษาในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
การใช้กับกรมธนารักษ์พ้ืนที่  โดยปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยกหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปกครอง  ดูแล บ ารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบอ านาจตามค าสั่ง  ที่ 63/2546  สั่ง ณ วันที่ 10 
กรกฎาคม พ.ศ. 2546 
    3.2) หนวยงานอื่นขอใชอาคารราชพัสดุ 
     (1) กรณีสงคืนอาคารราชพัสดุใหกับกรมธนารักษ  หรือส านักงาน  
ธนารักษพ้ืนที่ โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพ่ิมเติม โดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มอบอ านาจตามค าสั่ง ที่ 63/2546  สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 
     (2) กรณีไมสงคืนอาคารราชพัสดุใหกับกรมธนารักษ หรือส านักงาน
ธนารักษพ้ืนที่ เปนอ านาจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         4) ทรัพยสินอื่น ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยโอนใหโรงเรียนหลัก 

        5) เอกสารส าคัญท้ัง 4 งาน (ดานการบริหารงานวิชาการ  ดานการบริหารงาน
งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป) ของโรงเรียนเครือขาย ใหโอนให
โรงเรียนหลัก  ทั้งนี้ เมื่อมีการรวมหรือเลิกโรงเรียนใหส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ด าเนินการให้โรงเรียน
ที่เลิกสถานศึกษา  ตรวจสอบทรัพย์สิน และช าระบัญชี  ตลอดจนโอน หรือ จ าหน่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
  ๑.๓ การด าเนินการจัดซื้อจัดจาง 
    ให้โรงเรียนหลัก  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม  อยางเครงครัด 
           ๒. การกาหนดบทบาทหน้าที่ของโรงเรียน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
  ๒.๑ ระดับโรงเรียน 
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       ในระยะเริ่มแรกกอนที่มีการประกาศรวมโรงเรียน ใหโรงเรียนเลิกสถานศึกษาน าวัสดุ 
ครุภัณฑมาใชประโยชนรวมกันที่โรงเรียนหลักและด าเนินการ  ดังนี้ 
         ขัน้ที่ 1 การเตรียมการ ใหโรงเรยีนที่เลิกสถานศึกษากับโรงเรียนหลัก ท าบัญชีทรัพยสิน 
อาคารสถานที่ และสิ่งปลูกสรางทั้งหมด ทั้งมีมูลคาทางบัญชีหรือไมมีมูลคาทางบัญชี ที่ยังคงสภาพการใช
งานอยูตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  กรณีทรัพย์สิน
ที่ช ารุดเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้  ให้โรงเรียนที่เลิกสถานศึกษาด าเนินการจ าหน่ายให้เสร็จสิ้นก่อนส่งมอบ
ทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนหลัก 
        ขั้นที่ 2 การสงมอบ ใหสงมอบบัญชีทรัพยสินใหโรงเรียนหลัก โดยเร็ว นับแตวันที่มี
การประกาศเลิกโรงเรียนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับสงงานในหนาที่ราชการ        
พ.ศ. 2524  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 108/2547  สั่ง ณ วันที่  9  มกราคม 2547  เรื่อง   
มอบอ านาจการมอบโอนพัสดุ 
        ขั้นที่ 3 การด าเนินการหลังการสงมอบ 
    1) ให้โรงเรียนหลัก  ที่ได้รับโอนทรัพย์สิน  ตรวจนับและจัดท าทะเบียนพัสดุ
เพ่ือจัดหมวดหมู พรอมทั้งออกหมายเลขครุภัณฑ 
    2) กรณีที่เป็นเงินงบประมาณและเงินอ่ืนๆ  ให้โรงเรียนหลัก  น าฝากธนาคาร 
และลงบัญชีให้เป็น 

 2.2 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงิน พัสดุ ในการเลิกสถานศึกษา 

 2) สนับสนุน  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ก ากับ  ติดตามโรงเรียนในโครงการ 

 3) ด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
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บทท่ี 5 
ปัญหา อุปสรรค  แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

ในการด าเนินงานรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 4 พบปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานพร้อมได้เสนอแนวทางในการแก้ไขและพัฒนา ดังนี้ 

 

ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ผู้ปกครอง และประชาชนในหมู่บ้านไม่ยินยอมให้ด าเนินการรวมโรงเรียน เนื่องจากยังต้องการ 

ให้มีโรงเรียนด ารงสภาพอยู่คู่กับหมู่บ้านไม่อยากให้โรงเรียนถูกยุบเลิก เนื่องจากยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินการน านักเรียนไปเรียนรวม 

2. ครูมีความกังวลเกรงจะถูกโยกย้ายต าแหน่งหรือถูกลดบทบาทลง 
3. ผู้บริหารสถานศึกษาขาดความม่ันใจในการน านักเรียนไปเรียนรวม เพราะกลัวผลกระทบต่อ 

ต าแหน่งหน้าที่  เนื่องจากนโยบายด้านการบริหารบุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่มีความชัดเจน 
4. การขอเบิกค่าพาหนะน านักเรียนไปเรียนรวมจัดสรรมาล่าช้า ไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง 

ได้รับไม่ครบถ้วน ท าให้ผู้ปกครองและสถานศึกษาต้องรับผิดชอบในการจัดหาค่าพาหนะในช่วงที่งบประมาณ 
ยังไม่ได้จัดสรรมา 

5. ผู้ปกครองไม่มีความมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทางไปโรงเรียนของบุตรหลาน 
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้น 

6. ผู้ปกครองไม่มีความมั่นใจคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนหลัก 
7. ขาดการประสานแผนในการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างโรงเรียนหลัก และโรงเรียนมาเรยีนรวม 

ซึ่งมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันจริงแต่อยู่ในระดับต่ า 
 

แนวทางหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่ส าคัญในการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประสบผลส าเร็จ 
1. ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ควรมีการจัดท าแผนที่ตั้งโรงเรียนและข้อมูลพื้นฐาน

ของสถานศึกษาให้ชัดเจน  การจ าแนกขนาดและสภาพของโรงเรียนที่เป็นขนาดเล็กมีความแตกต่างกัน  
วธิีการพัฒนาควรพิจารณาตามความต้องการและความจ าเป็น 

2. ในการจัดท าแผนการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรมีการประชุมปรึกษาหารือ หรือจัดให้มี 
การประชาพิจารณ์ ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

3. การจัดท าแผนการบริหารจัดการรวมโรงเรียน ควรมีการจดการทรัพย์สิน ที่ดิน ฯลฯ ของ
โรงเรียน ที่น านักเรียนไปเรียนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอาคาร สถานที่ ไม่ควรทิ้งไว้ให้รกร้าง 

4. สนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้ต่อเนื่อง รวดเร็ว โดยเฉพาะ
โรงเรียนหลัก การจดัหาพาหนะ และค่าพาหนะรับส่งนักเรียน 
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5. โรงเรียนหลักควรได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม มีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ ให้มีบรรยากาศการเรียนการสอนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน หรือมีการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

6. ควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีกับชุมชนให้ทราบถึงเหตุผลและความ
จ าเป็น ของทางราชการในการน านักเรียนไปเรียนรวม เพ่ือสร้างโอกาสและคุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า
ให้กับบุตรหลาน และภาระด้านงบประมาณของประเทศชาติ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเปล่าทางการศึกษา 
หากมีการน านักเรียนไป เรียนรวมจะสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ในกรณีที่โรงเรียนไม่สามารถน านักเรียนไปเรียนรวมได้ทันที หรือไม่ไปรวมได้ทั้งโรงเรียน 
อาจจะก าหนดการรวมเป็นบางชั้นแล้วค่อยด าเนินการเป็นระยะแล้วรวมหมดทั้งโรงเรียนภายในระยะ 
เวลาที่เหมาะสม 

8. ในการประชาพิจารณ์หรือขอความเห็นจากชุมชน เกี่ยวกับการน านักเรยีนไปเรียนรวมนั้น 
สถานศึกษาท่ีด าเนินการพึงระวังในการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ ควรเน้นการเชิญ 
ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่ก าลังเรียนอยู่ในโรงเรียนมากกว่าการเชิญบุคคลทั่วไป 

9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรด าเนินการบริหารจัดการน านักเรียนไปเรียนรวมไม่ให้เกิด 
ผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง และควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานบริหารบุคคล 
กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและ
สินทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวของ  เข้าร่วมวางแผนและด าเนินการ 

10. ควรมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานในการน านักเรียนไปเรียนรวม และมีการ 
ช่วยเหลือ พัฒนาโรงเรียนหลักให้จดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

11. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ จริงจังและต่อเนื่อง  ต้องมีความมุ่งมั่นและด าเนินการตาม
นโยบายด้วยความทุ่มเทอย่าง 
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บรรณานุกรม 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2550). แนวทางการด าเนินงานตามระเบียบ 
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550. 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 

 

 .(2554).  แนวทางการด าเนนิงานรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา
ใน ทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2554-2561. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กรุงเทพฯ. 

 
    ส านักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2560. คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน- 
       (แม่เหล็ก). กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
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ภาคผนวก 
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แบบฟอรม์ค ำขอเลิกสถำนศึกษำ 
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ค าขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ชื่อสถานศึกษา...............................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา................ ............................... 

 ด้วย (สถานศึกษา)...............................................สังกัด........................................................ . 
ได้จัดตั้งขึ้น ตั้งแต่........................................................เป็นเวลา.......... ..........ปี ปัจจุบันจัดการศึกษา
ระดับ............................................มีจ านวนนักเรียนรวม.........................คน จ านวนครู.........................คน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และที่ประชุมการรับฟังความคิดเห็น
ผู้ปกครองและชุมชน ให้ความเห็นชอบในการเลิกสถานศึกษาตั้งแต่..........................................................
ด้วยเหตุผลส าคัญ คือ 

1. .............................................................................................................. 

2. .............................................................................................................. 

3. .............................................................................................................. 

โดยนักเรียนมีความประสงค์จะไปเข้าเรียนสถานศึกษาอ่ืน ดังนี้ 
1. โรงเรียน....................................................................จ านวน................คน  

2. โรงเรียน....................................................................จ านวน................คน  

3. โรงเรียน...................................................... ..............จ านวน................คน 

 

แบบ ล. 1 
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                                 (ลงชื่อ).................................................  
               (................................................)  
             ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน................................. 
             วันที่................เดือน..........................พ.ศ. ............  
 
 
 
 
หมายเหตุ  กรณีสถานศึกษาไม่มีนักเรียนหรือบุคลากร ให้ สพท.เป็นผู้ด าเนินการทุกขั้นตอน 
 
 
 

 
แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
ชื่อสถานศึกษา.............................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา...................................เขต.........
ต้ังที่หมู่บ้าน.............................หมู่ที่............ต าบล......................อ าเภอ......................จังหวดั......... ............
ชื่อผู้บริหาร................................................................ต าแหนง่......................................... ...........................
โทร....................................................โทรสาร............................... ......มือถือ............................................ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 1. ที่ตั้งและเขตบริการ 

1.1 แผนผังแสดงบริเวณสถานศึกษาและที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ 

 
 
 
 

แบบ ล. 2 
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1.2 แผนที่แสดงเขตบริการ ให้แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

1.2.1 ต าบลแสดงที่ตั้งหมู่บ้านทุกหมู่บ้านและทุกต าบลที่มีนักเรียนเดินทางมาเรียน 

   1.2.2 แสดงจุดที่ตั้งของสถานศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับทุกสถานศึกษาทุก

สังกัด ที่อยู่ใกล้เคียงหรือสถานศึกษาท่ีนักเรียนสามารถไปเรียนได้สะดวก 

   1.2.3 แสดงเส้นทางคมนาคมต่างๆ ที่ถึงสถานศึกษา โดยระบุระยะทางจากจุดส าคัญๆ 

ตามเส้นทางคมนาคมนั้นๆ ถึงสถานศึกษาด้วย 
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  1.3 ข้อมูลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอ่ืนที่เปิดสอนการศึกษาภาคบังคับทุกสังกัด 

สถานศึกษาใกล้เคียงหรือสถานศึกษาที่นักเรียนสามารถไปเรียนได้สะดวก 

ที ่ สถานศึกษา สังกัด ต าบล อ าเภอ ระยะห่าง 
ช่วงชั้นที ่
เปิดสอน 
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  1.4 สภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมของชุมชน 

................................................................................................................... .............................................. 

............................................................................................................................. .................................... 

.................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................... 

............................................................................................................................. .................................... 

......................................................................... ........................................................................................  

............................................................................................................................. .................................... 

.................................................................................................................................. ............................... 
 2. ที่ดิน อาคารเรียน และอาคารประกอบ วัสดุ ครุภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ 

2.1 ที่ดิน 

2.1.1 จ านวน.......................ไร่.......................งาน.............................ตารางวา 

   2.1.2 ลักษณะ 

(     )  ที่ลุ่ม 
(     )  เนินเขา 
(     )  ที่ราบ น้ าไม่ท่วม 
(     )  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.........................................จ านวน............................

หลัง วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ตึก ไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้ วัสดุท้องถิ่น เช่น โครงไม้ไผ่มุงแฝก ฯลฯ 

ระบุ)........................................................................... สภาพ (พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม หมดสภาพ 

ระบุ)......................................... สร้างเสร็จปี พ.ศ. ........................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ............ปี 

        2) อาคารเรียนแบบ.........................................จ านวน............................

หลัง วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ตึก ไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้ วัสดุท้องถิ่น เช่น โครงไม้ไผ่มุงแฝก ฯลฯ 

ระบุ)........................................................................... สภาพ (พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม หมดสภาพ 

ระบุ)........................................... สร้างเสร็จปี พ.ศ. ......................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ............ปี 
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        3) อาคารเรียนแบบ.........................................จ านวน............................

หลัง วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ตึก ไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้ วัสดุท้องถิ่น เช่น โครงไม้ไผ่มุงแฝก ฯลฯ 

ระบุ)........................................................................... สภาพ (พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม หมดสภาพ 

ระบุ)............................................ สร้างเสร็จปี พ.ศ. .....................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ............ปี 

        4) อาคารเรียนแบบ.........................................จ านวน............................

หลัง วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ตึก ไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้ วัสดุท้องถิ่น เช่น โครงไม้ไผ่มุงแฝก ฯลฯ 

ระบุ)........................................................................... สภาพ (พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม หมดสภาพ 

ระบุ)............................................. สร้างเสร็จปี พ.ศ. ....................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ............ปี 

   2.2.2 อาคารประกอบ ประกอบด้วยอาคารประกอบประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

       1) อาคารอเนกประสงค์ จ านวน....................................หลัง ดังนี้ 

          1.1) อาคารอเนกประสงค์แบบ.....................รวมพ้ืนที่ในอาคาร...............

วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ)................................................................................สภาพ (พร้อมใช้งาน 

ต้องซ่อมแซม(ระบุ)......................................................... สรา้งเสร็จปี พ.ศ. ...............สามารถใช้งานได้อีก

ประมาณ...........ป ี

          1.2) อาคารอเนกประสงค์แบบ....................รวมพ้ืนที่ในอาคาร................

วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ).................................................................................สภาพ (พร้อมใช้งาน 

ต้องซ่อมแซม ระบุ)................................................... สร้างเสร็จปี พ.ศ. .....................สามารถใช้งานได้อีก

ประมาณ...............ปี 

   2.2.3 อาคารฝึกงาน จ านวน.....................................หลัง ดังนี้ 

       1) อาคารฝึกงานแบบ.........................................รวมพ้ืนที่ในอาคาร.............

วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ)................................................................................สภาพ (พร้อมใช้งาน  

ต้องซ่อมแซม ระบุ).....................................................สร้างเสร็จปี พ.ศ. ....................สามารถใช้งานได้อีก

ประมาณ..............ป ี

        2) อาคารฝึกงานแบบ........................................รวมพ้ืนที่ในอาคาร............. 

วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ).................................................................................สภาพ (พร้อมใช้งาน  
ต้องซ่อมแซม ระบุ).................................................สร้างเสรจ็ปี พ.ศ. ....................สามารถใช้งานได้อีก
ประมาณ..............ป ี
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   2.2.4 ส้วม จ านวน.............................................หลัง............................................ที่ 

        1) ส้วมแบบ.......................................จ านวน................หลัง.....................ที่   

วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ)................................................................................สภาพ (พร้อมใช้งาน  
ต้องซ่อมแซม ระบุ)................................................สร้างเสร็จปี พ.ศ. ....................สามารถใช้งานได้อีก
ประมาณ...............ปี 
 
        2) ส้วมแบบ......................................จ านวน.................หลัง.....................ที่   

วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ)................................................................................สภาพ (พร้อมใช้งาน  
ต้องซ่อมแซม ระบุ).....................................................สร้างเสร็จปี พ.ศ. ....................สามารถใช้งานได้อีก
ประมาณ...............ปี 
   2.2.5 บ้านพัก 

        1) บ้านพักครู จ านวน..................หลัง ครูในบ้านพักปัจจุบัน.................คน 

            - แบบ..................................จ านวน......................หลงั.................หน่วย 
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ).............................................................................. .สภาพ (พร้อมใช้งาน  
ต้องซ่อมแซม ระบุ)................................................ สร้างเสรจ็ปี พ.ศ. ....................สามารถใช้งานได้อีก
ประมาณ..............ปี 
                - แบบ..................................จ านวน.....................หลัง................หน่วย 
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ).............................................................................. สภาพ (พร้อมใช้งาน  
ต้องซ่อมแซม ระบุ).............................................. สร้างเสร็จปี พ.ศ. ....................สามารถใช้งานได้อีก
ประมาณ..............ปี 
         2) บ้านพัก/หอพักนักเรียน จ านวน.......หลัง นักเรียนในหอพักปัจจุบัน......คน 

                                        - แบบ..................................จ านวน...........................หลัง.................

หน่วยวัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ)....................................................................  สภาพ (พร้อมใช้งาน  

ต้องซ่อมแซม ระบุ).................................................. สร้างเสร็จปี พ.ศ. ..................สามารถใช้งานได้อีก

ประมาณ..............ปี 

             - แบบ.................................จ านวน......................หลงั.................หน่วย 
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วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ)..............................................................................  สภาพ (พร้อมใช้งาน  

ต้องซ่อมแซม ระบุ)...................................................... สร้างเสร็จปี พ.ศ. ..................สามารถใช้งานได้อีก

ประมาณ..............ปี 

             - แบบ.................................จ านวน......................หลงั.................หน่วย 

วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ)............................................................  สภาพ (พร้อมใช้งาน  ต้อง

ซ่อมแซม ระบุ)............................................................ สร้างเสร็จปี พ.ศ. ..................สามารถใช้งานได้อีก

ประมาณ..............ปี 

                                    3) บ้านพักลูกจา้ง จ านวน............หลัง ลูกจ้างในบ้านพักปัจจุบัน..........คน 

              - แบบ................................จ านวน.....................หลงั.................หน่วย 

วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ)...................................................................... สภาพ (พร้อมใช้งาน  ต้อง

ซ่อมแซม ระบุ)............................................................ สร้างเสร็จปี พ.ศ. ..................สามารถใช้งานได้อีก

ประมาณ..............ปี 

              - แบบ................................จ านวน.....................หลงั.................หน่วย 
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ)............................................................................... สภาพ (พร้อมใช้งาน  
ต้องซ่อมแซม ระบุ)..................................................... สร้างเสร็จปี พ.ศ. ..................สามารถใช้งานได้อีก
ประมาณ..............ปี 
   2.2.6 อ่ืน ๆ ระบุ 

.......................................................................... ........................................ 
………………………………………….................................................................................................................... 
....................................................................................... ............................................................................. 
  2.3 วัสดุ ครุภัณฑ ์

   2.3.1 วัสดุตามบัญชีวัสดุ ดังนี้ 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   2.3.2 ครุภัณฑ์ตามทะเบียนครุภัณฑ์ ดังนี้ 

..................................................................................... ................................ 
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...................................................................................................... .............................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  2.4 แหล่งเรียนรู้ 

........................................................... .................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
................................................................................................................................................... ................. 

 3. จ านวนนักเรียนปัจจุบัน ย้อนหลัง 5 ปี อนาคต 5 ปี 

3.1 นักเรียนและชั้นเรียน ปีการศึกษา..................มีรายละเอียดตามบัญชีจัดชั้นเรียน 

ดังนี้ 
 

ชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

     
     
     
     
     

รวม     

  3.2 จ านวนนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี 

ปีที ่ ปีการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1      
2      
3      
4      
5      

 

  3.3 คาดคะเนจ านวนนักเรียน 5 ปีข้างหน้า จากหลักฐานทะเบียนราษฎร 

ปีที ่ ปีการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1      
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2      
3      
4      
5      

 

 4. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา เกณฑ์อัตราก าลังครู 

  4.1 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

4.2 เกณฑ์อัตราก าลังครู 

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. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

........................................................................................................... ............................ 

............................................................................................................................. .......... 

........................................................................................... ............................................ 

............................................................................................................................. .......... 

........................................................................... ............................................................ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง วุฒิ วิชาเอก ท าหน้าท่ี หมายเหตุ 
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                                 (ลงชื่อ).................................................  
               (................................................)  
             ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน................................. 
             วันที่................เดือน..........................พ.ศ. ............  
 
 
หมายเหตุ   กรณีสถานศึกษาไม่มีนักเรียนหรือบุคลากร ให้ สพท. เป็นผู้ด าเนินการทุกขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน 
กรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แบบ ล. 3 
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 ชื่อสถานศึกษา..............................................ต าบล.......................อ าเภอ............................ 
จังหวัด…………………………………………ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา........................................................... 

 ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน............................................................
มีมติเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในคราวประชุม ครั้งที่...../............เมื่อวันที่.............................. 
และด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและลงมติ ดังนี้ 

1. ผู้ปกครองนักเรียนในเขตบริการ..............................................ครอบครัว 

2. ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น.......................................คน (ครอบครัวละ 1 คน) 

2.1 เลิกสถานศึกษา.................................................คน คิดเป็นร้อยละ........................... 

2.2 ไม่เลิก...............................................................คน คิดเป็นรอ้ยละ........................... 

สรุปความคิดเห็น......................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
........................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 
................................................................................................................................. ................. 
.................................................................................................................... .............................. 
....................................................................................................................... ........................... 
.............................................................................. .................................................................... 
 
 
                                                             ลงชื่อ...............................................................  
                                          ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
หมายเหตุ   กรณีสถานศึกษาไม่มีนักเรียนหรือบุคลากร ให้ สพท. เป็นผู้ด าเนินการทุกขั้นตอน 
 
 

 
ด้านหน้า 

แบบ ล. 4 
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ด้านหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

ตราโรงเรียน 
 
 
 
 

ลายมือชื่อ............................................... 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                                              เลขที.่............... 
บัตรแสดงความคิดเห็น 

การเลิกสถานศึกษาโรงเรียน.................................. 

   ชื่อ-สกุล................................................................................ 
   สถานสภาพ                  ผู้ปกครอง                ชุมชน 

   ความคิดเห็น             เลิก 

                                ไม่เลิก 
 

                                      ลายมือชื่อ............................................ 
                                              .........../................./.............. 

แบบ ล. 5 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................... 
เร่ือง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

************** 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง 
รวม       หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา.......................................................ในคราวประชุมครั้งที่ .........................เมื่อวันที่
..................................................ใหเ้ลกิสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน................โรง ดังนี้ 

1. โรงเรียน.................................................ต าบล/แขวง.......................... .....................  

อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด.......................................................  

2. โรงเรียน.................................................ต าบล/แขวง...............................................  

อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด.......................................................  

3. โรงเรียน.................................................ต าบล/แขวง...............................................  

อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด.......................................................  

4. โรงเรียน.................................................ต าบล/แขวง...............................................  

อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด.......................................................  

5. โรงเรียน.................................................ต าบล/แขวง...............................................  

อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด.......................................................  

ประกาศ  ณ  วันที่.................เดือน.......................................พ.ศ. ..............................   

 
 

 (………………………………………………..) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา…………………….เขต........... 
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แบบฟอรม์กำรขอเบิก 

ค่ำพำหนะนกัเรยีนกรณีเลิกสถำนศึกษำ 
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คณะผู้จัดท า 

 

  ที่ปรึกษา 

นายเกิดมี  สอนเมือง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๔ 
นายส าราญ  อินทนาม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  ๔ 
นายปัญจพล  แสงค าไพ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  ๔ 
นายประสิทธิ์  ไชยวงษ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  ๔ 

 
  คณะท างาน 

นายปัญจพล  แสงค าไพ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต  ๔ 
นางสาวอมรา  จันทะไทย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
นางอุไรพร  พิมพาแสง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นางภัทราพร  ทองโคตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
นางสาวณัชชา  มหาฤทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นายพิเชษฐ  ไชยจ านง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวรัตติกาล  อินทรศิลา พนักงานราชการ 
นางสาวรุจิเรจ  ผลทิพย์ ลูกจ้างชั่วคราว 

 
 บรรณาธิการ 

นางสาวอมรา  จันทะไทย ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางภัทราพร  ทองโคตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 

ศิลปกรรม / พิมพ์ 
นางภัทราพร  ทองโคตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 

ตรวจทาน 
    นายปัญจพล  แสงค าไพ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต  ๔ 
    นางสาวอมรา  จันทะไทย   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
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