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ค ำน ำ 
 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการจัดต้ัง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. 2550 เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดได้ถือปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินงานตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด เพื่อให้การด าเนินงานขอจัดตั้ง รวม และเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของ
สถานศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้อง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จึงจัดท าคู่มือกระบวนการการจัดตั้ง รวม และ
เลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใช้แนวทางการด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง 
รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2550 และมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบข้ันตอน   
วิธีปฏิบัติ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นแนวทางในการศึกษาส าหรับเจ้าหน้าที่ที่จะด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดต้ัง รวม และเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ทั้งระดับโรงเรียนและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการจัดท าคู่มือการจัดตั้ง รวม และ
เลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
นางมณวดี ดุลยรัตน์ 
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แนวทางการด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 

 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2550 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
124 ตอนพิเศษ 6ง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 มีผลบังคับใช้วันที่ 17 มกราคม 2550 ดังนั้น เพ่ือให้ 
การด าเนินงานตามระเบียบดังกล่าวเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าแนวทางการด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือ 
เลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 เพ่ือเป็นแนวทางให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา น าไปใช้เป็น
แนวปฏิบัติต่อไป 
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แนวปฏิบัติในการจัดตั้งสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ความหมาย 

การจัดตั้ง หมายถึง การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

แนวปฏิบัติในการจัดตั้งสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนการจัดตั้งสถานศึกษา และน าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา ดังนี ้

1. สถานศึกษาท่ีจัดตั้งขึ้นในชุมชนใดต้องมีจ านวนนักเรียน ดังต่อไปนี้ 
 1.1 ระดับประถมศึกษา ต้องมีจ านวนนักเรียนในแต่ละรายอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนมาเข้า

เรียนถ้ามีนักเรียนในแต่ละรายอายุไม่ถึงยี่สิบห้าคน แต่มากกว่าสิบคน ให้จัดตั้งเป็นสาขาของสถานศึกษาอ่ืน 
 1.2 ระดับมัธยมศึกษา ต้องมีจ านนวนนักเรียนที่จะมาเข้าเรียนชั้นละไม่น้อยกว่าแปดสิบคนแต่

มากกว่าสี่สิบคน ให้จัดตั้งตั้งเป็นสาขาของสถานศึกษาอ่ืน 
 2. สถานที่ที่จะจัดตั้งสถานศึกษาต้องเป็นที่ดินที่มีหลักฐานอนุญาตให้ใช้ตามประเภทของที่ดินอย่าง
ถูกต้องจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าไร่ 

3. สถานศึกษาท่ีจะจัดตั้งข้ึนใหม่จะต้องอยู่ห่างจากสถานศึกษาประเภทเดียวกัน ที่ตั้งอยู่เดิมไม่น้อย
กว่าหกกิโลเมตร ตามเส้นทางคมนาคม 

4. ให้บุคคล นิติบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนาสถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ยื่นค าร้องขอให้จัดตั้งสถานศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5. ให้ส านักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณากลั่นกรองค าร้องตามหลักเกณฑ์ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และน าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือในกรณีทางราชการเห็นว่ามีความ
จ าเป็นต้องจัดตั้งสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุญาต 

6. ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุญาตการจัดตั้งสถานศึกษา 
7. เมื่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุญาตแล้ว ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประกาศจัดตั้งสถานศึกษา และให้จัดระบบส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสมารถพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

8. ในท้องที่ท่ีเป็นชุมชนหนาแน่นหรือท้องที่ที่มีความจ าเป็นพิเศษ หากไม่สามารถด าเนินการจัดตั้ง 
สถานศึกษาตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ ให้ขออนุมัติต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้
ให้ค านึงถึงงบประมาณ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของการจัดการศึกษา 

9. การจัดตั้งสถานศึกษาพิเศษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
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อนุมัต ิ

เห็นชอบยกเว้นหลักเกณฑ ์

แผนภูมิขั้นตอนการจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักฐานไม่ถูกต้อง 

ไม่เห็นชอบ 

สพฐ./กพฐ. 
พิจารณา 

สพท. 

ผู้จัดตั้งค าร้องขอต่อ สพท. 
(ภายในเดือน ต.ค.) 

สพท. พิจารณากลั่นกรอง  
(ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค.) 

หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 

สพท. พิจารณากลั่นกรอง  
(ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค.) 

กพท. พิจารณา 
(ภายในเดือน ม.ค.) 

สพท. ประกาศจดัตั้งสถานศึกษา 
(ภายในเดือน ม.ค.) 

สพท. รายงาน สพฐ. 
(ภายในเดือน ก.พ.) 

ด าเนินการประสานการประกาศจดัตั้ง
สถานศึกษาในราชกิจจานุเบกษา 
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แนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ความหมาย 

การรวม หมายถึง รวม ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความหมายว่า การน านักเรียนใน
สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ใกล้กันตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปมาเรียนรวมกัน โดยจัดเป็นชั้นหรือช่วงชั้น เพ่ือให้การบริหาร
และจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเกิดผลดีแก่ผู้ เรียนทั้งในด้านสิทธิ โอกาสและคุณภาพการศึกษา 
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม เพ่ือบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ โดยโรงเรียนสามารถเลือกพิจารณาตามบริบทและสภาพ 
แวดล้อมของโรงเรียน แบ่งเป็น 

1. รูปแบบการเรียนรวมทั้งโรงเรียนหรือเรียนรวมทุกชั้น หมายถึง โรงเรียนขนาดเล็กน านักเรียนทุก
ชั้นเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลักท่ีมีความพร้อมและอยู่ใกล้เคียง 

2. รูปแบบการเรียนรวมบางชั้น/หรือบางช่วงชั้น หมายถึง โรงเรียนขนาดเล็กน านักเรียนบางชั้น 
หรือบางช่วงชั้น ไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลักท่ีมีความพร้อมและอยู่ใกล้เคียง 

3. รูปแบบการเรียนรวมบางวิชา หมายถึง โรงเรียนขนาดเล็กน านักเรียน ไปเรียนรวมกับโรงเรียน
หลักท่ีมีความพร้อมและอยู่ใกล้เคียงในบางวิชา 

4. รูปแบบการเรียนรวมแบบโรงเรียนเครือข่าย หมายถึง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ขนาดเล็กตั้งแต่สองโรงเรียนขึ้นไปร่วมกันจัดการเรียนการสอน โดยแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบในการจัดการ
เรียนการสอนให้แต่ละโรงเรียนรับผิดชอบ 

5. รูปแบบเรียนรวมแบบศูนย์เรียนรวม หมายถึง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก
ตั้งแต่ 2 โรงเรียนขึ้นไป น านักเรียนทุกชั้นเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก แต่ใช้อาคารเรียนของทุก
โรงเรียน 
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แผนภูมิการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนการรวม
สถานศึกษา 

จัดท าข้อมูลและจดัท าแผนการรวมสถานศึกษา 

รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เห็นชอบ 

จัดท าแบบเรยีนรวม ร 1-3 พร้อมส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ส่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
จัดท าข้อมูลและแผนการรวมสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล 

เสนอ ผอ. สพป.ระนอง 

ขอความเห็นชอบ 
เสนอ กศจ. 

เห็นชอบ 
แจ้งสถานศึกษาด าเนินการ

ตามข้อเสนอ กศจ. 

ประกาศรวมสถานศึกษา 

แจ้งประกาศการรวมสถานศึกษาให้สถานศึกษา
ทราบและรายงาน สพฐ. 

แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก ากับ 
ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่น านักเรียนไปเรยีนรวม 
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แนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษา 

 ระดับสถานศึกษา 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.25๕o 

ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณารวมสถานศึกษา โดยมีขัน้ตอนและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
1. การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา สถานศึกษาจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของ

สถานศึกษาประกอบการวมสถานศึกษา ตามแบบข้อมูล พ้ืนฐานของสถานศึกษา 
๒. การจัดท าแผนการรวมสถานศึกษา สถานศึกษาร่วมกันจัดท าแผนการรวมสถานศึกษา

โดยมีผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครอง ร่วมกันด าเนินการตามแบบการรวม 
สถานศึกษา 

๓. การรับฟังความคิดเห็น สถานศึกษาที่จะรวมกันด าเนินการประชาสัมพันธ์และรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน และการจัดท ารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ตาม
แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งในการรับฟังความคิดเห็นนี้จะมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 ๓.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
 3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๓.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 3.๔ ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า 
 3.๕ ผู้น าทางการศึกษา ผู้น าศาสนา 

๔. การเสนอแผนการรวมสถานศึกษา สถานศึกษาที่จะรวมกันเสนอแผนการรวม
สถานศึกษาตอ่คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน และจัดส่งแผนการรวมสถานศึกษาให้กับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ให้สถานศึกษา ด าเนินการรวมสถานศึกษา 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรวมสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท า

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษาที่สอดคล้อง กับแนวทางตามที่ก าหนดไว้ในหมวดที่ ๒ ของ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การจัดตั้ง รวม หรือเลิก สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2๕๕๐ เสนอขอ
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานและประกาศให้ทราบ
โดยทัว่กัน 

 ๒. การจัดท าแผนการรวมสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูลบริบทใน
การจัดการศึกษา และ School Mapping ในเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละปี เพ่ือพิจารณาว่าควรมีการรวม
สถานศึกษาใดภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ตามแบบข้อมูลพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา และแจ้งสถานศึกษาที่จะรวมกัน 

 ๓. การรับฟังความคิดเห็น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการประชาสัมพันธ์และรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน และจัดท ารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ตามแบบ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งในการ รับฟังความคิดเห็นนี้จะมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ๓.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
 ๓.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 ๓.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 ๓.๔ ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า 
 ๓.๕ ผู้น าทางการศึกษา ผู้น าศาสนา 

 ๔. การเสนอแผนการรวมสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอเอกสารหลักฐาน 
แผนการรวมสถานศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยที่ประชุมจะมีมติ  
เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 

 ๔.๑ กรณีมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เห็นชอบอนุญาตให้รวมสถานศึกษา 
ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศรวมสถานศึกษา 

 ๔.๒ กรณีมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ไม่เห็นชอบให้รวมสถานศึกษา
เนื่องจาก แผนการรวมไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แต่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และส านัก งานเขต
พ้ืนที่การศึกษา พิจารณาเห็นความจ าเป็น โดยมีเหตุผลตามข้อ ๑๓ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ      
ว่าด้วยการจัดตั้งรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๐ ให้น าเสนอขออนุมัติต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบการรวม
สถานศึกษา โดยให้มีผลก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

 ๕. การรวมสถานศึกษา เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ให้สถานศึกษาด าเนินการรวม สถานศึกษา และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาติดตามช่วยเหลือนักเรียน
และสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 ๖. การรายงานการรวมสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานการรวมสถานศึกษา 
พร้อมประกาศให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ ภายในเวลาไม่เกินสามสิบวัน  
หลังจากประกาศ 

  ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑. รับทราบการประกาศรวมสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒. น าเสนอการรวมสถานศึกษาในกรณีที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอ ตามข้อ ๑๓แห่ง 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๐ และแจ้ง 
ผลการพิจารณาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
 ๓. ประสานการปรับข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาในส่วนกลาง และวางแผนให้การสนับสนุน  
ด้าน งบประมาณ บุคลากร และอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของสถานศึกษาที่รวมกัน  
 
 การด าเนินงานหลังจากการรวมสถานศึกษา 

 - การบริหารจัดการการเดินทางไปเรียนรวม 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจัดตั้งและจัดสรร
งบประมาณ ส าหรับชดเชยค่าเดินทางแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ โดยก าหนด
แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานในแต่ละระดับ ดังนี้ 

 ระดับสถานศึกษา 
 โรงเรียนมารวมด าเนินการในช่วงระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการรวม และเมื่อมีการ ประกาศรวม

แล้ว ให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนหลัก การด าเนินการ ดังนี้ 
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 ๑. จัดท าข้อมูลพื้นฐานนักเรียนโรงเรียนมารวม ประกอบด้วย 
 1.1 รายชื่อนักเรียน จ าแนกเป็นรายชั้น โดยมีเลข ๑๓ หลักก ากับ 
 1.2 พ้ืนที่เขตบริการโรงเรียนมารวม ทั้งต้องน าปรับรวมเป็นพ้ืนที่บริการของ โรงเรียนหลัก 
 1.3 ประชากรวัยเรียน ที่ต้องได้รับการศึกษาในพื้นที่เขตบริการโรงเรียนมารวม 
 1.4 ระยะทาง สภาพการคมนาคมจากบ้านไปโรงเรียนหลัก 
 1.5 วิธีการเดินทางของนักเรียนเป็นรายคน 
 1.6 รายชื่อประชากรวัยเรียนที่จะเข้าเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน มารวมในแต่ละปี

การศึกษา 
 2. สนับสนุนงบประมาณค่าพาหนะนักเรียนส าหรับการบริหารจัดการโรงเรียน มารวม ดังนี้ 
 2.1 ส าหรับนักเรียนของโรงเรียนมารวมที่มาเรียนโรงเรียนหลัก 
 2.2 ส าหรับนักเรียนที่เข้าใหม่ในปีการศึกษาต่อ ๆ มา ที่มีอายุเข้าเกณฑ์ระดับปฐมวัยและ

เข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตบริการของโรงเรียนมารวมให้ได้รับค่า
พาหนะจนจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนหลัก 

 3. กรณีนักเรียนไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนหลักแต่ไปเรียนที่โรงเรียนอ่ืนในสังกัด ส านักงานเขต  
พ้ืนที่การศึกษาเดียวกันให้โรงเรียนนั้นเสนอของบประมาณ 

 4. รายงานผลการใช้งบประมาณ ค่าพาหนะนักเรียน 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. แผนที่การศึกษา (School Mapping) ก าหนดพ้ืนที่บริการโรงเรียนหลักและโรงเรียนมารวม 
 2. ตรวจสอบ / วิเคราะห์ ข้อมูลที่โรงเรียนรวมเสนอของบประมาณ 
 3. เสนอ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
 4. แจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้โรงเรียน

ทราบ 
 ๕. นิเทศ ติดตาม ก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและรายงานผล 

  ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ตรวจสอบ / วิเคราะห์ ข้อมูลที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอของบประมาณ 
 1.1 จัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 1.2 นิเทศ ติดตาม ก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
 1.3 น าเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือขอสนับสนุนค่าพาหนะนักเรียนในปีต่อ ๆ ไปที่มีชื่อในเขต

พ้ืนที่บริการของโรงเรียนมารวมหรือโรงเรียนที่ถูกเลิก 
 2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณทางการบริหารจัดการการเดินทาง 

ของนักเรียนไปเรียนกรณีรวม 
 ๒.๑ กรณีค่าพาหนะ 

 2.1.1 จัดสรรให้ตามระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนหลัก กรณีการคมนาคมสะดวก 
 (๑) ไม่เกิน ๓ กิโลเมตร คนละ ๑๐ บาทต่อวัน 
 (๒) มากกว่า ๓-๑๐ กิโลเมตร คนละ ๑๕ บาทต่อวัน 

 (๓) มากกว่า ๑๐ กิโลเมตรขึ้นไป คนละ ๒๐ บาทต่อวัน จ านวน ๒๐๐ วันต่อคน
ต่อปีการศึกษา 
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 2.1.2 จัดสรรให้ตามระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนหลัก กรณีการคมนาคมในพ้ืนที่
พิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
 (๑) เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินตามข้อตกลงกับกระทรวงการคลัง 
 (๒) จ้างเหมายานพาหนะรับส่งนักเรียน เช่น กรณีเช่าเหมาเรือเป็นล า  หรือ    
เช่าเหมารถยนต์ เป็นต้น 
 2.2 กรณีค่าจ้างเหมาบริการ 
 2.2.1 จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการให้โรงเรียนมารวมหรือโรงเรียนหลัก บริหารจัดการ 
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม จ้างเหมายานพาหนะรับส่งนักเรียนจากโรงเรียนมารวม 
 2.2.2 จัดสรรให้ผู้ปกครองที่รับส่งนักเรียนไปโรงเรียนหลัก 
 2.3 กรณีจัดสรรยานพาหนะให้โรงเรียนหลักหรือกรณีที่โรงเรียนได้รับการบริจาค
ยานพาหนะส าหรับรับ–ส่งนักเรียน 
 2.3.1 จัดสรรจักรยานส าหรับนักเรียนบ้านใกล้ เพ่ือทดแทนค่าพาหนะ 
 2.3.2 จัดสรรยานพาหนะ เช่น รถยนต์ เรือ ให้โรงเรียนหลักเพ่ือใช้รับ–ส่งนักเรียน 
จัดสรรค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าบ ารุงรักษายานพาหนะให้กับโรงเรียนหลักที่ได้รับการจัดสรรยานพาหนะ
หรือ ได้รับบริจาค 

 - การบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่และสินทรัพย์อ่ืน 

 การรวมโรงเรียนขนาดเล็กจะต้องมีแนวทางการบริหารจัดการ เงิน พัสดุและทรัพย์สินและ ก าหนด
บทบาท หน้าที่ของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดังนี้ 

๑. แนวทางการบริหารการเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน ประกอบด้วย 
 ๑.๑ การบริหารการเงินและงบประมาณ 
 ๑) โรงเรียนมารวม จัดท าข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู บุคลากรที่ไปปฏิบัติงาน ในโรงเรียน

หลักรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือตรวจสอบและรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานทราบต่อไป 

 ๒) โรงเรียนมารวมร่วมกับโรงเรียนหลัก ตรวจสอบและจัดท าบัญชีทรัพย์สิน งบประมาณ 
หนี้สิทธิและการผูกพันทั้งหมดตามระเบียบของทางราชการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

 ๓) เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ให้จัดไปตามตัวนักเรียน โดยโอนเข้าบัญชี โรงเรียนหลัก
หรือโรงเรียนอื่นที่นักเรียนไปเรียนรวม 

 ๔) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้โรงเรียน สิทธิ หนี้และการผูกพันให้โอน
ให้โรงเรียนหลัก 

 ๕) เงินงบประมาณจากส่วนราชการอ่ืน เช่น งบประมาณโครงการอาหารเสริม (นม)
โครงการอาหารกลางวัน ให้แจ้งส่วนราชการเจ้าของงบประมาณทราบเพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
ของส่วนราชการนั้นต่อไป 

 ๖) เงินที่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินให้ด าเนินการน าส่งโดยเร็ว 
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 ๑.๒ การบริหารการพัสดุ 
 ๑) วัสดุ ครุภัณฑ์ โอนให้โรงเรียนหลัก หรือจ าหน่ายตามสภาพของวัสดุ ครุภัณฑ์ 
๒) ที่ดิน 

 (๑) กรณีโรงเรียนมารวมได้รับอนุญาตใช้ที่ดินของส่วนราชการหรือ หน่วยงานอ่ืน เช่น 
กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หรือวัด ให้ตรวจสอบการถือกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง 
รวมทั้งเอกสารสิทธิ์รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือประสานงานกับส่วนราชการ / หน่วยงาน
เจ้าของ ที่ดิน ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะของส่วนราชการ/หน่วยงานเจ้าของที่ดินนั้น ๆ 

 (๒) กรณีโรงเรียนมารวมได้รับบริจาคที่ดิน ให้ตรวจสอบสภาพการถือกรรมสิทธิ์ 
เอกสารสิทธิ์ รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรณีโอนให้โอนให้โรงเรียนหลัก กรณีจ าหน่าย ต้องผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
บริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 

 (๓) กรณีขอใช้ที่ราชพัสดุโรงเรียนมารวมตรวจสอบสิทธิครอบครองหรือสิทธิการใช้
เอกสารส าคัญการ ขอใช้การอนุญาต แล้วรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบและปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ทั้งกรณีขอใช้ประโยชน์และไม่ขอใช้ประโยชน์ 

 ๓) ทรัพย์สินอ่ืน ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยโอนให้โรงเรียนหลัก 

 ๔) เอกสารส าคัญ ให้โอนให้โรงเรียนหลัก 
 ทั้งนี้  เมื่อมีการรวมหรือเลิกโรงเรียนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการให้ 

โรงเรียน มารวมและโรงเรียนหลักตรวจสอบทรัพย์สินและช าระบัญชี ตลอดจนโอนหรือจ าหน่ายให้เสร็จสิ้น 
๒. การก าหนดบทบาท หน้าที่ของโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ส านักงาน  

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

 ๒.๑ ระดับโรงเรียน 
 ในระยะเริ่มแรกก่อนมีการประกาศรวมโรงเรียน ให้โรงเรียนมารวมน าวัสดุ ครุภัณฑ์ มาใช้  

ประโยชน์ร่วมกันที่โรงเรียนหลัก และด าเนินการดังนี้ 
 ขั้นที่ ๑ การเตรียมการให้โรงเรียนมารวมกับโรงเรียนหลัก ท าบัญชีทรัพย์สิน อาคาร 

สถานที่ทั้งหมด ทั้งมีมูลค่าทางบัญชีหรือไม่มีมูลค่าทางบัญชี ที่ยังคงสภาพการใช้งานอยู่ตามระเบียบส านัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ขั้นที่ ๒ การส่งมอบ ให้ส่งมอบบัญชีทรัพย์สินให้โรงเรียนหลักโดยเร็ว นับแต่วันที่มี 
ประกาศการรวมโรงเรียนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรั บส่งงานในหน้าที่ราชการ          
พ.ศ.๒๕๒๕ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ๑๐๘/๒๕๔๗ ลว 4 มกราคม ๒๕๔๗
เรื่อง มอบอ านาจการมอบโอนพัสดุ 

 ขั้นที่ ๓ การด าเนินการหลังการส่งมอบ 
 ๑) ให้โรงเรียนที่ได้รับโอนตรวจนับและจัดท าทะเบียนพัสดุ เพ่ือจัดหมวดหมู่ 

พร้อมทั้งออก หมายเลขครุภัณฑ์ 
 ๒) กรณีการเงิน งบประมาณ ให้น าฝากธนาคารและลงบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
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 ๒.๒ ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการเงิน พัสดุ ในการรวมโรงเรียน 
 ๒) สนับสนุน ก ากับ ติดตาม 
 ๓) การด าเนินงาน และรายงาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ๒.๓ ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1) เสนอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กพฐ.) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การ  
ตรวจสอบทรัพย์สินและช าระบัญชี รวมทั้งการโอนหรือจ าหน่ายทรัพย์สิน ที่ยังคงเหลืออยู่ในกรณีที่มีการ 
ประกาศยุบรวม เลิก โรงเรียนตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและ 
ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๒) สนับสนุน ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน และรายงานส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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แนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ความหมาย 

การเลิก หมายถึง เลิก ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความหมายว่า การเลิกสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษา 

1. ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกดรอง นักเรียน  
และชุมชน แล้วให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณา 

2. ให้สถานศึกษาแจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวันเปิดภาค
เรียนแรกของปีการศึกษาถัดไป 

3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศเลิกสถานศึกษา และจัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สิน
และช าระบัญชีรวมถึงการด าเนินการโอนหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ของสถานศึกษา 

4. บรรดาเอกสารส าคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภท ให้โอนไปอยู่ในความดูแล รับผิดชอบ 
ของสถานศึกษาอ่ืนตามที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 

5. การด าเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะ 
อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา) 

6. การเลิกสถานศึกษา โดยปกติควรเลิกปีละ 1 ชั้นเรียน เริ่มตั้งแต่ชั้นต้นของสถานศึกษา เว้นแต่ 
มีเหตุผลความจ าเป็นเป็นพิเศษ อาจเลิกปีละเกินกว่า 1 ชั้นเรียน หรืออาจเลิกพร้อมกันทุกชั้น 

7. เมื่อเลิกสถานศึกษาจะต้องจัดให้นักเรียนในสถานศึกษาที่ถูกเลิกได้เข้าเรียนทุกคน 
 
 ระดับสถานศึกษา 

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 ข้อมูลที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ 
 ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 
2. ขอความเห็นชอบการเลิกสถานศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในเดือน  

สิงหาคม 
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3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและ ชุมชน 
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ ภายในเดือนตุลาคม 

4. รายงานสรุปการด าเนินการตามข้อ 3 ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อมทั้งส่ง เอกสาร
ภายใน15 วัน ดังนี้ 

 4.1 แบบค าขอเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 4.2 แบบกรอกข้อมูลพื้นฐาน 
 4.3 ข้อสรุปการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน 
 4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.5 ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ 
5. กรณีท่ีคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา มีมติให้เลิกสถานศึกษา สถานศึกษาต้อง 
 5.1 แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวันเปิดภาคเรียน 

แรกของปีการศึกษาถัดไป 
 5.2 จัดเตรียมส่งมอบบรรดาเอกสารส าคัญของสถานศึกษาท่ีถูกเลิกทุกประเภท ให้โอนไป อยู่ใน 

ความดูแลรับผิดชอบของสถานศึกษาอ่ืนตามที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด ให้แล้วเสร็จ ภายใน 
30 วัน หลังจากเลิกสถานศึกษา 

 5.3 จัดเตรียมส่งมอบทรัพย์สินและจัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินและช าระบัญชี รวมถึง การ  
ด าเนินการโอนหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ของสถานศึกษา เพ่ือส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ด าเนินการต่อไป ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากเลิกสถานศึกษา 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลิกสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษาที่ สอดคล้องกับแนวทางตามที่ก าหนดไว้ในหมวดที่ 3 ของระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 เสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานและประกาศให้ทราบ
โดยทั่วไป 

2. ร่วมกับสถานศึกษา จัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม โดย
ด าเนินการ ดังนี้ 

 2.1 ด าเนินการเลิกสถานศึกษาที่ไม่มีนักเรียน 
 2.2 สถานศึกษาที่มีขนาดเล็ก เล็กมาก ที่มีแนวโน้มจ านวนนักเรียนลดลง ให้จัดท าแผน เพ่ิม

ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจัดท าแผนเลิกสถานศึกษาตามข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทุกปี 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชนของ 

สถานศึกษาที่มีการขอเลิกสถานศึกษา 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลก่อนน าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอความเห็นชอบเลิกสถานศึกษาต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาภายในเดือนธันวาคม 
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งมติประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ สถานศึกษา

ทราบภายใน 15 วัน 
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7. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศเลิกสถานศึกษาตามมติของ คณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินและช าระบัญชี รวมถึงการ 
ด าเนินการโอนหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ของสถานศึกษา 

9. โอนการดูแลรับผิดชอบบรรดาเอกสารส าคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภทไปยัง 
สถานศึกษาอ่ืนที่เหมาะสม10.ประสานงานกับคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เขตพ้ืนที่ การศึกษาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร 

11. ด าเนินการจัดให้นักเรียนของสถานศึกษาท่ีถูกเลิก ได้เข้าเรียนทุกคน 
12. รายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ ภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน 

หลังจากประกาศ 
13.กรณีสถานศึกษาไม่มีนักเรียนหรือบุคลากรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น ด าเนินการทุก

ขั้นตอน 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. รับทราบประกาศเลิกสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. น าเสนอการเลิกสถานศึกษาในกรณีที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอ ตามข้อ 13 แห่ง 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 และ แจ้ง
ผลการพิจารณาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 

3. ประสานการปรับข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาในส่วนกลาง 
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แผนภูมิขั้นตอนการเลิกสถานศึกษา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษาจัดเตรียม ศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน 1.1 – 1.6  
(ภายในเดือนกรกฎาคม) 

ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา

(ภายในเดือนสิงหาคม)
ความเห็นชอบจาก

จัดรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
(ภายในเดือนสิงหาคม)ความ

เห็นชอบจาก

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

 

กรณี สพท. เห็นชอบ 
สถานศึกษาต้องด าเนินการ 
- แจ้งผู้ปกครองล่วงหนา้ 1 ป ี
- เตรียมส่งมอบเอกสาร 
- จัดเตรียมส่งมอบทรัพย์สิน 

 

สพฐ. 
- ก าหนดนโยบาย 
- สนับสนุนการบริหารจัดการ 
- สนับสนุนงบประมาณ 

สพท. ร่วมกับสถานศึกษาจัดท า
แผนเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษา

(ภายในเดือนกรกฎาคม) 

สพท. ร่วมรับฟังความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะ 

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูล 

สพท.เสนอขอความ
เห็นชอบ กพท.                        

(ภายในเดือนธันวาคม)
เห็นชอบจาก

สพท. แจ้งมติที่ประชุม ภายใน 15 วัน 
สพท. ประกาศเลิกสถานศึกษา 

    สพท. ด าเนินการ 
          - ตรวจสอบทรัพยส์ิน 
          - โอนเอกสาร ทรัพยส์ิน 
          - ประสาน อ.ก.ค.ศ. 
          - จัดที่เรียนให้นักเรียนทุกคน 
          - รายงาน สพฐ. 
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ภาคผนวก 
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แบบฟอร์ม 
การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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คู่มือกระบวนการการจดัตั้ง รวม และเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาระนอง 

 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง หน้า 37 

  

 

แบบ ต.4 
 

ครุฑ 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................... 
เรื่อง  การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

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

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือ
เลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2550 ประกอบกับมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด.......................ใน
คราวประชุมครั้งที่  ................../....................เมื่อวันที่ ....................เดือน......................พ.ศ. .. ................. 
ใหจ้ัดตั้งสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหม่ โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย  
 1. สถานศึกษานี้มีชื่อว่าโรงเรียน............................................ 
 2. ที่ตั้ง....................................ต าบล............................................อ าเภอ............................................
จังหวัด............................................บนที่ดินตามเอกสารสิทธิ.................(โฉนด, น.ส.3 ฯลฯ) เลขที่.................
แนบท้ายประกาศนี้ 
 3. การจัดการศึกษาเป็นการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ...............................................................
(ระดับประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย) 
 4. สถานศึกษานี้มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามมาตร 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
 
 ประกาศ   ณ  วันที่.....................เดือน .................................พ.ศ. ............................................  
 
 
       (.....................................................) 
                                                          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา........................... 
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แบบฟอร์ม 
การรวมสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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แบบ ร.1 
แบบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
1.ชื่อสถานศึกษา............................................อ าเภอ........................จังหวัด ..................สพท........ .............. 
2. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 2.1 สถานศึกษาได้รับประกาศจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ........................................................................... 
 2.2 จ านวนนักเรียนและห้องเรียน  ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง  

ระดับชั้น 

แนวโน้มที่ผ่านมา 
ปีการศึกษา........ ปีการศึกษา........ ปีการศึกษา........ ปีการศึกษา........ 

จ านวน 
ห้อง 

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวน 
ห้อง 

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวน 
ห้อง 

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวน 
ห้อง 

จ านวน 
นักเรียน 

อ.1         
อ.2         
ป.1         
ป.2         
ป.3         
ป.4         
ป.5         
ป.6         
ม.1         
ม.2         
ม.3         
ม.4         
ม.5         
ม.6         
รวม         

 
3.ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร  
 3.1 ข้าราชการครู...................................คน 
 3.2 พนักงานราชการ.............................คน 
 3.3 ครูอัตราจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ.....................................คน 
 3.4 อัตราจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ..................................คน 
 3.5 ลูกจ้างประจ า ...................................คน 
 3.6 ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ..............................คน 
 3.7 ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ.......................คน 
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4. วุฒิการศึกษาของข้าราชการครู พนักงานราชการ และอัตราจ้าง 
 

ที ่ วุฒิการศึกษา 
จ านวน 

รวม 
ข้าราชการครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง 

1 ปริญญาเอก     
2 ปริญญาโท     
3 ปริญญาตรี     
4 ต่ ากว่าปริญญาตรี     

รวม     
 

1. วิชาเอก-โท 

ที ่ วิชาเอก-โท 
ข้าราชการครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง 

รวม 
วิชาเอก วิชาโท วิชาเอก วิชาโท วิชาเอก วิชาโท 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

รวม        
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5. อาคารเรียน อาคารประกอบ 

 
อาคารเรียน อาคารประกอบ การใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ 

1.อาคารเรียน  
1.1 แบบมาตรฐาน.....................จ านวน...........หลัง 
สร้างปี พ.ศ............................. 
1.2 แบบมาตรฐาน.....................จ านวน...........หลัง 
สร้างปี พ.ศ............................. 
2. อาคารประกอบ  
1.1 แบบมาตรฐาน.....................จ านวน...........หลัง 
สร้างปี พ.ศ............................. 
1.2 แบบมาตรฐาน.....................จ านวน...........หลัง 
สร้างปี พ.ศ............................. 
 

ใช้เป็นห้องเรียนวิชาสามัญรวม ...................ห้อง 
ใช้เป็นห้องผู้บริหารและห้องพักครู..............ห้อง 
ใช้เป็นห้องเรียนภาคปฏิบัติ รวม ..............ห้อง 
ใช้เป็นห้องบริการ 
- ห้องสมุด......................ห้อง 
- ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ........................ห้อง 
- ห้องธุรการ...............................ห้อง 
- ห้องแนะแนว ......................หอ้ง 
- ห้องอ่ืนๆ ...........................หอ้ง 

ใช้เป็นที่พักนักเรียนรวม .............ห้อง ..........หลัง 
สภาพอาคาร  
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 

 
6. แผนที่แสดงเขตบริการ 

  -แสดงรายละเอียดที่ตั้งทุกหมู่บ้าน ทุกต าบลที่มีนักเรียนเดินทางมาเรียน 
  -ระบุจ านวนนักเรียนที่มาจากต าบลต่างๆไว้ในเขตพ้ืนที่ของต าบลนั้นๆ 
  -แสดงจุดที่ตั้งของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสถานศึกษา ทุกสังกัดท่ีอยู่ใน
รัศมี 10 กิโลเมตร 
  -แสดงเส้นทางการคมนาคมต่างๆที่ถึงสถานศึกษาโดยระบุระยะจากจุดส าคัญๆ ตาม
เส้นทางคมนาคมนั้นๆถึงโรงเรียนด้วย  
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 7. การเดินทางของนักเรียนที่จะไปเรียนรวมกัน เส้นทางการคมนาคมสะดวกหรือไม่  เดินทางโดย
พาหนะสะดวก หรือมีความยากล าบากในการเดินทางอย่างไร และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
 .................................................................... ................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................... 
.......................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... ...................................................... 
 8. ข้อมูลอื่นๆ ที่จะน าเสนอประกอบการพิจารณา 

    ข้อมูลนักเรียนรายคน ในปีการศึกษา 2562 และ 2563 ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เลข 13 หลัก ที่อยู่ ชื่อบิดา ชื่อมารดา 
       
       
       
       
       

                               
 
 
      ลงชื่อ............................................... 
      (......................................................) 
     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน .................... 
     วันที่ ..........เดือน........................พ.ศ. .............. 
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แบบ ร.2 
แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
1.ชื่อสถานศึกษา............................................อ าเภอ........................จังหวัด ..................สพท........ .............. 
รวมกับ  
ชื่อสถานศึกษา............................................อ าเภอ........................จังหวัด .............. ....สพท...................... 
2. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. .............................. ..... 
เวลา ............................................................ณ ............................ ............................................................... 
ผู้เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งสิ้น ..............................คน ประกอบด้วย 

1.1 ..................................................................................จ านวน............. ......................คน 
1.2 ..................................................................................จ านวน...................................คน  
1.3 ..................................................................................จ านวน................... ................คน 
1.4 ..................................................................................จ านวน...................................คน  
1.5 ..................................................................................จ านวน...................................คน  

3. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น เป็นดังนี้  
 ........................................................................................ ............................................................ 
............................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
........................................................... ......................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
..................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. .................................... 
 

ลงชื่อ............................................... 
      (......................................................) 
     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน .................... 
     วันที่ ..........เดือน........................พ.ศ. .............. 
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แบบ ร.3 
แบบแผนการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(กรณีจัดเป็นชั้นหรือช่วงชั้น) 
 
ชื่อสถานศึกษา............................................อ าเภอ........................จังหวัด ..................สพท.......... ............ 
รวมกับ  
ชื่อสถานศึกษา............................................อ าเภอ........................จังหวัด ..................สพท.......... ............ 
 

1.หลักการและเหตุผล  
 ................................................................................................ .................................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
.................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 
 2.วัตถุประสงค์ 
 ............................................................................................................................. ....................... 
............................................................... ..................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................... 

3.ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 3.1 ระยะทางระหว่างสถานศึกษาที่จะไปเรียนรวม ...................................กิโลเมตร 
 3.2 พ้ืนที่ของสถานศึกษา..............................ไร่..................................ตารางวา 
 3.3 การได้มาหรือการใช้ประโยชน์ของที่ดิน(กรรมสิทธิ์ที่ดิน) ................................... 
 3.4 จ านวนชั้นเรียนที่เปิดสอน 
  (     )   อนุบาล 1-2 
  (      ) ประถมศึกษา 1-4 
  (      ) ประถมศึกษา 1-6 
  (      ) มัธยมศึกษา 1-3  
  (      ) มัธยมศึกษา 4-6  
  (      ) อื่นๆ ระบุ ...............................................................................  
 3.5 จ านวนนักเรียนปัจจุบัน (รายชั้น) .......................................................................... 
 3.6 จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่เข้าเรียนในสถานศึกษาอ่ืนๆ ......................... 
 3.7 การเดินทางไปเรียนของนักเรียน......................................................... ................... 
4. วิธีการด าเนินงาน  

 ............................................................................................................................. ....................... 
................................................................. ................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 
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2. งบประมาณ  

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

3. การติดตาม ประเมินผล  
 ................................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................... .................................................. 

4. บุคลากรของสถานศึกษา 
ต าแหน่ง..................................................................จ านวน............................อัตรา  
ต าแหน่ง..................................................................จ านวน............................อัตรา 

5. การด าเนินการเกี่ยวกับบุคลากร การบริหารจัดการด้านบุคลากร  
 ............................................................................................................................. ....................... 
....................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ......................................................... 

6. การบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
 ............................................................................................................................. ....................... 
........................................................................................................................................... ...................... 

7. การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
 ............................................................................................................................. ....................... 
........................................................................................................... ...................................................... 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ............................................................................................................................. ....................... 
........................................................................................................................................................... ...... 

 
ลงชื่อ............................................... 

      (......................................................) 
     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน .................... 
     วันที่ ..........เดือน........................พ.ศ. .............. 
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แบบ ร.4 
 

ครุฑ 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................... 
เรื่อง  การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

..................................... 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือ
เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 ประกอบกับมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด.......................ใน
คราวประชุมครั้งที่  ................../....................เมื่อวันที่ ....................เดือน......................พ.ศ. .. ................. 
ให้รวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  
 โรงเรียน......................................................รวมกับโรงเรียน ........................................................  
จัดเป็น .................................................................................โดยที่โรงเรียน ..................... .......................... 
เป็นโรงเรียนหลัก  โรงเรียน ..............................................................เป็นโรงเรียนมารวม 
 
 ประกาศ   ณ  วันที่.....................เดือน .................................พ.ศ. .......................................... .. 
 
 
       (.....................................................) 
                                                          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา........................... 
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กลุ่มนโยบายและแผน ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง หน้า 47 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 
การเลิกสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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แบบ ล.1 
 

แบบค าขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
   ชื่อสถานศึกษา..........................................................ส านกังานเขตพ้ืนที่กาศึกษา............................. ..... 
  
 ด้วยโรงเรียน.......................................................สังกัด.................................................... ........... 
ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ .................................................... เป็นเวลา ..........................ป ีปัจจุบันจัดการศึกษา 
ระดับ ..........................................................มีจ านวนนักเรียน ........................คน มีครู ............ ........คน 
 มติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุมครั้งที่ ......../...............เมื่อวันที่ ..........เดือน
........................พ.ศ. ..........................และท่ีประชุมการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง และชุมชน  เมื่อ
วันที่ ..........................เดือน ..............................พ.ศ...............................ให้ความเห็นชอบเลิกสถานศึกษา  
ด้วยเหตุผลส าคัญ คือ  
 1............................................................................................................................ ........... 
 2........................................................................................................ ................................ 
 3............................................................................................................................ ............ 
 4.................................................................................. ..................................................... 
โดยนักเรียนมีความประสงค์จะไปเข้าเรียนสถานศึกษาอ่ืน  ดังนี้  

1.โรงเรียน .................................................................จ านวน .............................คน  
2.โรงเรียน .................................................................จ านวน .............................คน  
3.โรงเรียน .................................................................จ านวน .............................คน  
 

 
ลงชื่อ............................................... 

      (......................................................) 
     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน .................... 
     วันที่ ..........เดือน........................พ.ศ. .............. 
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แบบ ล.2 
 

แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ชื่อสถานศึกษา..............................................................ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา........................ ........... 
ตั้งอยู่หมู่ที่ .............................ต าบล.............................อ าเภอ...................................จังหวดั................ ........ 
ชื่อผู้บริหาร....................................................................ต าแหน่ง..................................... ............................ 
โทร...............................................................โทรสาร.............................. ..............มือถือ.............................. 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

 1. ท่ีตั้งและเขตบริการ 
     1.1  แผนผังแสดงบริเวณสถานศึกษาและที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ 
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 1.2 แผนที่แสดงเขตบริการให้แสดงรายละเอียด  ดังนี้ 
      1.2.1 ต าบลแสดงที่ตั้งหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน และทุกต าบลที่มีนักเรียนเดินทางมาเรียน 
      1.2.2 แสดงจุดที่ตั้งของสถานศึกษาและระดับการศึกษาภาคบังคับทุกสถานศึกษา ทุกสังกัดที่
อยู่ใกล้เคียงหรือสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนสามารถไปเรียนได้สะดวก 
      1.2.3 แสดงเส้นทางคมนาคมต่างๆ ที่ถึงสถานศึกษา โดยระบุระยะทางจากจุดส าคัญๆ ตาม
เส้นทางคมนาคมนั้นๆ ถึงสถานศึกษาด้วย 
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 1.3  ข้อมูลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอ่ืนที่เปิดสอนการศึกษาภาคบังคับทุกสังกัด 
สถานศึกษาใกล้เคียง หรือสถานศึกษาที่นักเรียนสามารถไปเรียนได้สะดวก 

ที ่ สถานศึกษา สังกัด ต าบล อ าเภอ ระยะห่าง 
(กม.) 

ช่วงชั้น 
ที่เปิดสอน 

       
       
       
       
       

  1.4   สภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมของชุมชน 

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

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

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

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

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

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

 2. ที่ดิน อาคารเรียน และอาคารประกอบ วัสดุ ครุภัณฑ์  และแหล่งเรียนรู้ 
     2.1  ที่ดิน 
  2.1.1  จ านวนไร่.............งาน.................ตารางวา 
  2.1.2  ลักษณะ 
    ที่ลุ่ม 
    เนินเขา 
    ที่ราบ น้ าไม่ท่วม 
                                อ่ืน ๆ............................................................................ 
  2.1.3  ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย 
    เอกชน 
    สาธารณประโยชน์ 
    เขตปฏิรูปที่ดิน/ที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับอนุญาตแล้ว 
                                ที่ราชพัสดุถือครองโดยหน่วยงาน 
        (ระบุชื่อและต้นสังกัด).................................................................... 
    อ่ืน ๆ..............................................................................................  
  2.1.4   ผู้รับโอนที่ดิน 
    เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
    บุคคลอื่น ๆ 
        (ระบุ)............................................................................................. 
         ............................................................................................... ...... 
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  2.1.5   หลักฐานที่ดินที่แนบมาพร้อมนี้ 
   (ระบุ)......................................................................................................  
   ...............................................................................................................  
   ...............................................................................................................  

     2.2 อาคารเรียนและอาคารประกอบ 

  2.2.1 อาคารเรียน...........................หลัง  ดังนี้ 
   (1)  อาคารเรียนแบบ...................................................จ านวน........................หลัง 
        วสัดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ตึก ไม้ ครึ่งตึก ครึ่งไม้ วัสดุท้องถิ่น เช่น 
        โครงไม้ไผ่มุงแฝก ฯลฯ ระบุ)............................................................................ 
        สภาพ (พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม หมดสภาพ ระบุ).......................................
             สร้างเสร็จปี พ.ศ. ........................สามารถใช้งานได้ประมาณ........................ป ี

   2)  อาคารเรียนแบบ.....................................................จ านวน........................หลัง 
        วสัดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ตึก ไม้ ครึ่งตึก ครึ่งไม้ วัสดุท้องถิ่น เช่น 
        โครงไม้ไผ่มุงแฝก ฯลฯ ระบุ)............................................................................ 
        สภาพ(พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม หมดสภาพ ระบุ).........................................
                 สร้างเสร็จปี พ.ศ. ...........................สามารถใช้งานได้ประมาณ......................ปี 

   3)   อาคารเรียนแบบ...................................................จ านวน.........................หลัง 
         วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ตึก ไม้ ครึ่งตึก ครึ่งไม้ วัสดุท้องถิ่น เช่น 
         โครงไมไ้ผ่มุงแฝก ฯลฯ ระบุ)........................................................................... 
         สภาพ(พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม หมดสภาพ ระบุ).......................................
                  สร้างเสร็จปี พ.ศ. ..........................สามารถใช้งานได้ประมาณ.....................ปี 

   4)   อาคารเรียนแบบ...................................................จ านวน.........................หลัง 
         วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ตึก ไม้ ครึ่งตึก ครึ่งไม้ วัสดุท้องถิ่น เช่น 
         โครงไม้ไผ่มุงแฝก ฯลฯ ระบุ)........................................................................... 
         สภาพ(พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม หมดสภาพ ระบุ).......................................
                สร้างเสร็จป ีพ.ศ. ............................สามารถใช้งานได้ประมาณ...................ป ี
      2.2.2 อาคารประกอบ ประกอบด้วยอาคารประกอบประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
    1)  อาคารอเนกประสงค์ .........................................จ านวน...................หลัง  ดังนี้ 
             1.1)  อาคารอเนกประสงค์แบบ..............รวมพ้ืนที่ในอาคาร...........ตารางเมตร  
      วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ในการก่อสร้าง 
       (ระบุ)............................................................................ ............................. 
       (สภาพพร้อมใช้งาน ต้องซ่อม ระบุ)........................................................... 
       สร้างเสร็จ ปี พ.ศ........................สามารถใช้งานได้ประมาณ..................ป ี
         1.2)  อาคารอเนกประสงค์แบบ...................รวมพ้ืนที่ในอาคาร............ตารางเมตร  
      วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ในการก่อสร้าง 
       (ระบุ)......................................................................................................... 



คู่มือกระบวนการการจดัตั้ง รวม และเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาระนอง 

 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง หน้า 53 

  

 

       (สภาพพร้อมใช้งาน ต้องซ่อม ระบุ)........................................................... 
       สร้างเสร็จ ปี พ.ศ......................สามารถใช้งานได้ประมาณ...................ป ี
      2.2.3 อาคารฝึกงาน  จ านวน...........................หลัง   ดังนี้ 
     1) อาคารฝึกงานแบบ...........................รวมพ้ืนที่ในอาคาร...................ตารางเมตร 
      วัสดุสว่นใหญ่ที่ใช้ในการก่อสร้าง 
      (ระบุ).............................................................................................................. 
      (สภาพพร้อมใช้งาน ต้องซ่อม ระบุ)................................................................ 
      สร้างเสร็จ ปี พ.ศ..........................สามารถใช้งานได้ประมาณ.....................ปี 
    2) อาคารฝึกงานแบบ..........................................รวมพ้ืนที่ในอาคาร...................... 
      วัสดุสว่นใหญ่ที่ใช้ในการก่อสร้าง 
      (ระบุ).............................................................................................................. 
      (สภาพพร้อมใช้งาน ต้องซ่อม ระบุ)................................................................ 
      สร้างเสร็จ ปี พ.ศ..........................สามารถใช้งานได้ประมาณ.....................ปี 
      2.2.4 ส้วม จ านวน..........................หลัง.............................ที่ 
    1)  ส้วมแบบ.......................จ านวน..............หลัง..................................ที่  
      วัสดุสว่นใหญ่ที่ใช้ในการก่อสร้าง 
      (ระบุ).............................................................................................................. 
      (สภาพพร้อมใช้งาน ต้องซ่อม ระบุ)................................................................ 
      สร้างเสร็จ ปี พ.ศ..........................สามารถใช้งานได้ประมาณ.....................ปี 
    2)  ส้วมแบบ.......................จ านวน..............หลัง...................................ที่ 
      วัสดุสว่นใหญ่ที่ใช้ในการก่อสร้าง 
      (ระบุ).............................................................................................................. 
      (สภาพพร้อมใช้งาน ต้องซ่อม ระบุ)................................................................ 
      สร้างเสร็จ ปี พ.ศ..........................สามารถใช้งานได้ประมาณ.....................ปี 
      2.2.5 บ้านพัก 
    1) บ้านพักครู จ านวน......................หลัง  ครูในบ้านพักปัจจุบัน.......................คน      
           1.1) แบบ.........................................จ านวน................หลงั.......................หน่วย 
           วัสดุสว่นใหญ่ที่ใช้ในการก่อสร้าง 
           (ระบุ)......................................................................................................... 
           (สภาพพร้อมใช้งาน ต้องซ่อม ระบุ)............................................................. 
           สร้างเสร็จ ปี พ.ศ........................สามารถใช้งานได้ประมาณ.....................ป ี
           1.2) แบบ.....................................จ านวน...................หลัง........................หน่วย 
           วัสดุสว่นใหญ่ที่ใช้ในการก่อสร้าง 
           (ระบุ)........................................................................................................... 
           (สภาพพร้อมใช้งาน ต้องซ่อม ระบุ)............................................................. 
           สร้างเสร็จ ปี พ.ศ........................สามารถใช้งานได้ประมาณ.....................ป ี
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   2) บ้านพัก/หอนักเรียน จ านวน...........หลัง  นักเรียนในหอพักปัจจุบัน.............คน      
           2.1) แบบ.........................................จ านวน................หลงั.......................หน่วย 
           วัสดุสว่นใหญ่ที่ใช้ในการก่อสร้าง 
           (ระบุ)........................................................................................................... 
           (สภาพพร้อมใช้งาน ต้องซ่อม ระบุ)............................................................. 
           สร้างเสร็จ ปี พ.ศ........................สามารถใช้งานได้ประมาณ.....................ป ี
           2.2) แบบ..........................................จ านวน..................หลัง.....................หนว่ย 
           วัสดุสว่นใหญ่ที่ใช้ในการก่อสร้าง 
           (ระบุ)........................................................................................................... 
           (สภาพพร้อมใช้งาน ต้องซ่อม ระบุ)............................................................. 
           สร้างเสร็จ ปี พ.ศ........................สามารถใช้งานได้ประมาณ.....................ป ี
   3) บ้านพักลูกจ้าง จ านวน..................หลัง ลูกจ้างในบ้านพักปัจจุบัน.................คน      
           3.1) แบบ..........................................จ านวน....................หลัง...................หน่วย 
           วัสดุสว่นใหญ่ที่ใช้ในการก่อสร้าง 
           (ระบุ)........................................................................................................... 
           (สภาพพร้อมใช้งาน ต้องซ่อม ระบุ).............................................................. 
           สร้างเสร็จ ปี พ.ศ.........................สามารถใช้งานได้ประมาณ.....................ป ี
           3.2) แบบ........................................จ านวน....................หลัง....................หน่วย 
           วัสดุสว่นใหญ่ที่ใช้ในการก่อสร้าง 
           (ระบุ)........................................................................................................... 
           (สภาพพร้อมใช้งาน ต้องซ่อม ระบุ)............................................................. 
           สร้างเสร็จ ปี พ.ศ.........................สามารถใช้งานได้ประมาณ.....................ป ี
  2.2.6   อ่ืนๆ  ระบุ............................................................................................................... .
  .............................................................................................................................................. 

    2.3  วัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  2.3.1   วัสดุตามบัญชีวัสดุ ดังนี้ 
  .......................................................................... .................................................................... 
  ......................................................... ..................................................................................... 
  ........................................................................... ................................................................... 
  2.3.2   ครุภัณฑ์ตามทะเบียนครุภัณฑ์  ดังนี้ 
  .......................................................................... .................................................................... 
  .......................................................................... .................................................................... 
  ............................................................................... ............................................................... 
      2.4  แหล่งเรียนรู้ 
  ............................................................................... ............................................................... 
  .......................................................................... .................................................................... 
  .......................................................................... .................................................................... 
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 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 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ ชาย หญิง รวม 
     
     
     
     
     

รวม     
 
  3.3   คาดคะเนนักเรียน  5  ปี  ข้างหน้าจากหลักฐานทะเบียนราษฎร์ 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ ชาย หญิง รวม 
     
     
     
     
     

รวม     
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 4.  จ านวนครู และบุคลากรทางการศึกษา เกณฑ์อัตราก าลังครู 
  4.1  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง วุฒิ วิชาเอก ท าหน้าที่ หมายเหตุ 
       
       
       
       
       

  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) 
 ............................................................................................................................. .................. 
 ............................................................................................................................. .................. 
 ............................................................................................................... ................................ 
 ............................................................................................................................. .................. 
 
 
     ผู้รายงาน.............................................................. . 
                    (.................................................) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียน....................................... 
     วันที่......................เดือน................พ.ศ............. 
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แบบ ล.3 

แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน 
กรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
   

ชื่อสถานศึกษา....................................ต าบล...............อ าเภอ........................จังหวัด ..................  
สพท...................... 

ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน ................................................................... 
มีมติเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในคราวประชุม ครั้งที่ ......../...................เมื่อวันที่ ............... 
เดือน...................................พ.ศ............................และด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและ
ชุมชน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และลงมติ ดังนี้  

1.ผู้ปกครองนักเรียนในเขตบริการ............................ครอบครัว 
2.ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น..........................คน  
 -เลิกสถานศึกษา ........................คน คิดเป็นร้อยละ ............................. 
 -ไม่เลิก.......................................คน คิดเป็นร้อยละ ............................. 

 สรุปความคิดเห็น เป็นดังนี้  
 ....................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
.......................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 
................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................. ................................................................... 
 

ลงชื่อ............................................... 
     (......................................................) 
               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน............... 
     วันที่ ..........เดือน........................พ.ศ. .............. 
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กลุ่มนโยบายและแผน ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง หน้า 58 

  

 

    แบบ ล.4 
 
 

ด้านหน้า 

เลขที่............. 
บัตรแสดงความคิดเห็น 

การเลิกสถานศึกษาโรงเรียน..................................... 
 
ชื่อ-สกุล................................................................................... 
สถานภาพ                  ผู้ปกครอง         ชุมชน 
ความคิดเห็น               เลิก 
                              ไม่เลิก 
                              
                              ลายมือชื่อ........................................ 
                                      ................/............../............. 

 
 
 

ด้านหลัง 

 
 
 

ตราโรงเรียน 

 

 

ลายมือชื่อ....................................... 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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แบบ ล.5  
 

ครุฑ 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................... 
เรื่อง  การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

..................................... 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือ
เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 ประกอบกับมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด.......................ใน
คราวประชุมครั้งที่  ................../....................เมื่อวันที่ ....................เดือน......................พ.ศ. ...................  
ให้เลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  
 1.โรงเรียน........................................ต าบล.........................อ าเภอ.......... ...........จังหวัด.................. 
 2.โรงเรียน........................................ต าบล.........................อ าเภอ.....................จังหวัด............. ..... 
 3.โรงเรียน........................................ต าบล.........................อ าเภอ.. ...................จังหวัด.................. 
 
 ประกาศ   ณ  วันที่.....................เดือน .................................พ.ศ. .......................................... .. 
 
 
       (.....................................................) 
                                                        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา............................ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




