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กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คู่มือแนวทางการด าเนินงาน 



ค  าน  า 
 

    ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน พ  .ศ  .2550    เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดได้ถือปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

    เพื่อให้การด าเนินงานขอจัดตัง้ รวม หรอื เลิกสถานศกึษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาเป็นไปอย่าง

ถูกต้อง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   จึงจัดท าดู่มือแนวทางการด าเนินงม3

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ  .2550   เพื่อให้

เกิด 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าดู่มือนี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  3 

  ตุลาดม 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
                                                                  หนา้ 

ค าน า 

  แนวทางการด าเนนิงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง  

     รวม หรอืเลิก สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2550                        1 

  (ส าเนา) ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม  

     หรอืเลิกสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2550                                                                3                                         

  หมวดที่ 3 การเลิกสถานศกึษา                 4 

  การเลิกสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน                          5 

  แผนภูมิขัน้ตอนการเลิกสถานศกึษา                                   8 

  ด าขอเลิกสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน (แบบ ล.1)                 9 

  แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลิกสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน (แบบ ล.2)                 10 

  แบบสรุปผลการรับฟังดวามดิดเห็นของผู้ปกดรองและชุมชนกรณีเลิกสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน    19 

  บัตรแสดงดวามดิดเห็นการเลิกสถานศกึษา                 20 

  ประกาศส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา (แบบ ร.5)                                                         21 

ภาคผนวก         

      ดณะท างาน                        23 

 

 

 
 

 

 



แนวทางการด าเนินงานตาม 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธกิารว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลกิ             

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2550 

.......................... 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือ  

เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 เมื่อวันที่ 3 มกราดม 2550  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา    

เล่ม 124 ตอนพิเศษ 6ง เมื่อวันที่ 16 มกราดม 2550 มีผลบังดับใช้วันที่ 17 มกราดม 2550  ดังนั้น เพื่อให้

การด าเนินงานตามระเบียบดังกล่าวเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  ส านักงานดณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพืน้ฐานจึงได้จัดท าแนวทางการด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือ

เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 เพื่อเป็นแนวทางให้ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา และดณะกรรมการเขตพื้นที่การศกึษา น าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติตอ่ไป 

บทสรุป 

แนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษา 

1. ให้ดณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการรับฟังดวามดิดเห็นของผู้ปกดรอง

นักเรียน และชุมชน แล้วให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาน าเสนอดณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

พิจารณา 

2. ใหส้ถานศกึษาแจง้ผูป้กดรองนักเรียนและชุมชนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวันเปิดภาด

เรียนแรกของปีการศกึษาถัดไป 

3. ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศเลิกสถานศึกษา และจัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สิน

และช าระบัญช ีรวมถึงการด าเนินการโอนหรอืจ าหนา่ยทรัพย์สินที่ยังดงเหลอือยู่ของสถานศกึษา 

4. บรรดาเอกสารส าดัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภท ให้โอนไปอยู่ในดวามดูแล

รับผิดชอบของสถานศึกษาอื่นตามที่ดณะกรรมการเขตพืน้ที่การศกึษาก าหนด 

5. การด าเนินการเกี่ยวกับบุดลากรของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ

ดณะอนุกรรมการข้าราชการดรูและบุดลากรทางการศึกษาเขตพืน้ที่การศกึษา (อ.ก.ด.ศ.เขตพืน้ที่การศึกษา) 

6. การเลิกสถานศึกษา โดยปกติดวรเลิกปีละ 1 ช้ันเรียน เริ่มตั้งแต่ช้ันต้นของสถานศึกษา   

เว้นแตม่ีเหตุผลดวามจ าเป็นเป็นพิเศษ อาจเลิกปีละเกินกว่า 1 ช้ันเรยีน หรอือาจเลิกพร้อมกันทุกชั้น 

7. เมื่อเลิกสถานศกึษาจะต้องจัดให้นักเรียนในสถานศกึษาที่ถูกเลิกได้เข้าเรียนทุกดน 

 

 

 



แนวทางการด าเนินงาน 

 ระดับสถานศึกษา 

1. ให้ดณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการรับฟังดวามดิดเห็นของผู้ปกดรองนักเรียน 

และชุมชน 

2. สถานศึกษาแจ้งผู้ปกดรองนักเรียนและชุมชนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาก่อน     

วันเปิดภาดเรียนแรกของปีการศึกษาถัดไป 

3. สถานศึกษารายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษา รวมทั้งรวบรวมดวามเห็นของ

ดณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้กดรองนักเรียน และชุมชนต่อเขตพื้นที่การศกึษา 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

1. ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาจัดท าหลักเกณฑแ์ละวิธีการการเลิกสถานศึกษาให้สอดดล้อง

กับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตัง้ รวม หรอืเลิกสถานศกึษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 

2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษาที่ขอเลิกสถานศึกษา    

ให้ดณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้ดวามเห็นชอบ กรณีที่สถานศึกษามีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ดังตอ่ไปนี ้

2.1 ไม่มนีักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน 

2.2  จ านวนนักเรียนลดลง จนไม่สามารถพัฒนาดุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทาง 

การปฏิรูปการศกึษาได้ 

3. กรณีที่ดณะกรรมการเขตพืน้ที่การศกึษาเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษา ให้ส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษา ด าเนินการ ดังนี้ 

3.1 ประกาศเลิกสถานศกึษา 

3.2  จัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินและบัญชี รวมทั้งด าเนินการโอนหรือจ าหน่ายทรัพย์สิน    

ที่ยังดงเหลอือยู่ของสถานศึกษา 

3.3  บรรดาเอกสารส าดัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภท ให้โอนไปอยู่ในดวามดูแล

รับผิดชอบของสถานศึกษาอื่นตามที่ดณะกรรมการเขตพืน้ที่การศกึษาก าหนด 

3.4 การด าเนินการเกี่ยวกับบุดลากรของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ

ดณะอนุกรรมการข้าราชการดรูและบุดลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา      (อ.ก.ด.ศ.เขตพื้นที่

การศกึษา) 

3.5 การเลิกสถานศึกษา โดยปกติดวรเลิกปีละ 1 ช้ันเรียน เริ่มตั้งแต่ช้ันต้นของสถานศึกษา   

เว้นแตม่ีเหตุผลดวามจ าเป็นเป็นพิเศษ อาจเลิกปีละเกินกว่า 1 ช้ันเรยีน หรอือาจเลิกพร้อมกันทุกชั้นได้ 

3.6 จัดให้นักเรียนในสถานศกึษาที่ถูกเลิก ได้เข้าเรียนทุกดน 

4. รายงานการเลิกสถานศกึษาให้ส านักงานดณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานทราบ 

5. กรณีที่มีดวามจ าเป็นที่ไม่อาจเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามระเบียบนี้ได้ ให้รายงาน

เลขาธิการดณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน เพื่อขอดวามเห็นชอบต่อดณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



                                        (ส าเนา) 

ระเบยีบกระทรวงศกึษาธิการ 
ว่าดว้ยการจัดต้ัง รวม หรอืเลกิสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2550 

------------------ 

 โดยให้เห็นเป็นการสมดวรก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา      

ขั้นพื้นฐานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 อาศัยอ านาจตามดวามในมาตรา 5 ประกอบกับมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา

แหง่ชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวาง

ระเบียบไว้ ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550” 

 ข้อ 2  ในระเบียบนี้ 

 “การจัดตั้ง”  หมายดวามว่า  การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานดณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 “รวม”  หมายดวามว่า  การน านักเรียนในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใกล้กันตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปมา

เรียนรวมกัน โดยจัดเป็นช้ันหรือช่วงช้ัน เพื่อให้การบริหารและจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแก่

ผูเ้รียนทั้งในด้านสทิธิ โอกาส และดุณภาพการศกึษา 

 “เลิก”  หมายดวามว่า  การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานดณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 “สถานศกึษา”  หมายดวามว่า  สถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน  สังกัดส านักงานดณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

 “สถานศึกษาพิเศษ”  หมายดวามว่า  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน

ดณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานที่มีการจัดการศกึษาลักษณะพิเศษบางประการ ได้แก่ 

(1) สถานศกึษาที่เน้นการจัดการศกึษาเพื่อดวามเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

(2) สถานศกึษาที่จัดการศกึษาในเชิงทดลอง วิจัยและพัฒนา 

(3) สถานศกึษาที่จัดการศกึษาเพื่อดนพิการและผู้ดอ้ยโอกาส 

(4) สถานศกึษาที่จัดตั้งขึน้เพื่อให้เป็นสถานศกึษาตัวอย่างหรือต้นแบบส าหรับการจัดการศึกษา 

(5) สถานศึกษาในโดรงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรืออยู่ในพระบรมราชานุเดราะห์ หรือ

จัดตั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ 

ข้อ 3 ให้เลขาธิการดณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มี

อ านาจในการตีดวาม วินจิฉัย รวมทั้งออกประกาศ ด าสั่ง ข้อก าหนด และจัดท าด าชีแ้จงใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ 4 ระเบียบนีใ้หใ้ช้บังดับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 



หมวดที่ 3 

การเลิกสถานศึกษา 

 

 ข้อ 11 ให้ดณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเลิกสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษานั้นมี

ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังตอ่ไปนี้ 

(1) ไม่มนีักเรียนที่จะจัดการเรยีนการสอน 

(2) จ านวนนักเรียนลดลง จนไม่สามารถพัฒนาดุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทาง      

การปฏิรปูการศกึษาได้ 

แนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษา  

(1) ให้ดณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการรับฟังดวามดิดเห็นของผู้ปกดรอง

นักเรียนและชุมชน แล้วให้ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาน าเสนอดณะกรรมการเขตพืน้ที่การศกึษาพิจารณา 

(2) ให้สถานศึกษา แจ้งผู้ปกดรองนักเรียนและชุมชนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวัน

เปิดภาดเรียนแรกของปีการศึกษาถัดไป 

(3) ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประกาศเลิกสถานศึกษา และจัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สิน

และช าระบัญช ีรวมถึงการด าเนินการโอนหรอืจ าหนา่ยทรัพย์สินที่ยังดงเหลอือยู่ของสถานศกึษา 

(4) บรรดาเอกสารส าดัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภท ให้โอนไปอยู่ในดวามดูแล

รับผิดชอบของสถานศึกษาอื่นตามที่ดณะกรรมการเขตพืน้ที่การศกึษาก าหนด 

(5) การด าเนินการเกี่ยวกับบุดลากรของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ

ดณะอนุกรรมการข้าราชการดรูและบุดลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศกึษา 

(6) การเลิกสถานศึกษาโดยปกติดวรเลิกปีละหนึ่งช้ันเรียน เริ่มตั้งแต่ช้ันต้นของสถานศึกษา 

เว้นแตม่ีเหตุผลดวามจ าเป็นเป็นพิเศษอาจเลิกปีละเกินกว่าหนึ่งช้ันเรยีน หรอือาจเลิกพร้อมกันทุกชั้น 

(7) เมื่อเลิกสถานศกึษาจะต้องจัดให้นักเรียนในสถานศกึษาที่ถูกเลิกได้เข้าเรียนทุกดน 

ข้อ 12 ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานการจัดตั้ง รวม และเลิกสถานศึกษาให้

เลขาธิการดณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อทราบและให้การสนับสนุน 

ข้อ 13 ในกรณีที่มีดวามจ าเป็นที่ไม่อาจมีหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในระเบียบนี้มาใช้กับการจัดตั้ง 

รวม และเลิกสถานศึกษาได้ ให้เลขาธิการดณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานน าเสนอขอดวามเห็นชอบ

จากดณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

      

      ประกาศ ณ วันที่  3  มกราดม  พ.ศ. 2550 

              วิจติร  ศรสีอ้าน 

                    รัฐมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธิการ  

 



การเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วัตถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้ีแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจนในการเลิกสถานศกึษา 

2. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษา 

3. เพื่อจัดการศึกษาให้สอดดล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังดม 

ขั้นตอนการด าเนินงานการจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 

ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเลิกสถานศกึษา โดยมีขั้นตอนและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 สถานศึกษาใดไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน หรือมีจ านวนนักเรียนลดลงจนไม่สามารถ

พัฒนาดุณภาพการจัดการศกึษาตามแนวทางปฏิรูปการศกึษาได้ ให้ด าเนินการเพื่อเลิกสถานศกึษา ดังนี้ 

1. จัดเตรียม ศกึษา วเิดราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน ได้แก่ 

1.1 ที่ตัง้และเขตบริการ สภาพภูมิศาสตร์ เส้นทางดมนาดม เศรษฐกิจ สังดมของชุมชน 

1.2 ที่ดนิ อาดารสถานที่ วัสดุ ดรุภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ 

1.3 จ านวนนักเรียนปัจจุบัน ย้อนหลัง 5 ปี อนาดต 5 ปี 

1.4 จ านวนดรูและบุดลากรทางการศกึษา เกณฑอ์ัตราก าลังดรู 

1.5 ข้อมูลดุณภาพการศกึษา ได้แก่ 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

2) ผลการประเมินดุณภาพการศกึษาของ สมศ. 

3) ผลการประเมินภายในของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา (18 มาตรฐาน) 

1.6 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  

ทั้งนี ้ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาดม 

2. ขอดวามเห็นชอบการเลิกสถานศกึษาจากดณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ภายในเดือนสิงหาดม  

3. ดณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีการรับฟังดวามดิดเห็นของผู้ปกดรองและ

ชุมชน โดยส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาเข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ ภายในเดือนตุลาดม 

4. รายงานสรุปการด าเนินการตามข้อ 3 ต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งส่ง

เอกสารภายใน 15 วัน ดังนี้ 

4.1 แบบด าขอเลิกสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

4.2 แบบกรอกข้อมูลพื้นฐาน 

4.3 ข้อสรุปการรับฟังดวามดิดเห็นของผู้ปกดรองและชุมชน 

4.4 รายงานการประชุมดณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

4.5 ข้อดิดเห็นขอ้เสนอแนะ 

5. กรณีที่ดณะกรรมการเขตพืน้ที่การศกึษา มีมติใหเ้ลิกสถานศกึษา สถานศกึษาต้อง 



5.1 แจ้งผู้ปกดรองนักเรียนและชุมชนให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวันเปิดภาดเรียน

แรกของปีการศกึษาถัดไป 

5.2 จัดเตรียมส่งมอบบรรดาเอกสารส าดัญของสถานศกึษาที่ถูกเลิกทุกประเภท ให้โอนไป

อยู่ในดวามดูแลรับผิดชอบของสถานศึกษาอื่นตามที่ดณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาก าหนด ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน หลังจากเลิกสถานศกึษา 

5.3 จัดเตรียมส่งมอบทรัพย์สินและจัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินและช าระบัญชี รวมถึง

การด าเนินการโอนหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ยังดงเหลืออยู่ของสถานศึกษา เพื่อส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาด าเนนิการตอ่ไป ให้แลว้เสร็จภายใน 30 วัน หลังจากเลิกสถานศกึษา 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1. การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลิกสถานศกึษา 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดท าหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษาที่

สอดดล้องกับแนวทางตามที่ก าหนดไว้ในหมวดที่ 3 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม 

หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 เสนอขอดวามเห็นชอบต่อดณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานและประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

2. ร่วมกับสถานศึกษา จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาภายในเดือนกรกฎาดม โดย

ด าเนนิการ ดังนี้ 

2.1 ด าเนนิการเลิกสถานศกึษาที่ไม่มีนักเรียน 

2.2 สถานศึกษาที่มีขนาดเล็ก / เล็กมาก ที่มีแนวโน้มจ านวนนักเรียนลดลง ให้จัดท าแผน

เพิ่มประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจัดท าแผนเลิกสถานศกึษาตามข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทุกปี 

3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมรับฟังดวามดิดเห็นของผู้ปกดรองและชุมชนของ

สถานศกึษาที่มกีารขอเลิกสถานศกึษา 

4. แตง่ตัง้ดณะกรรมการกลั่นกรองขอ้มูลก่อนน าเสนอดณะกรรมการเขตพืน้ที่การศกึษา 

5. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอดวามเห็นชอบเลิกสถานศึกษาต่อดณะกรรมการเขตพื้นที่

การศกึษาภายในเดือนธันวาดม 

6. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งมติประชุมดณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้

สถานศกึษาทราบ ภายใน 15 วัน 

7. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศเลิกสถานศึกษาตามมติของ

ดณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

8. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินและช าระบัญชี รวมถึงการ

ด าเนนิการโอนหรอืจ าหนา่ยทรัพย์สินที่ยังดงเหลืออยู่ของสถานศกึษา 

9. โอนการดูแลรับผิดชอบบรรดาเอกสารส าดัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภทไปยัง

สถานศกึษาอื่นที่เหมาะสม 

10. ประสานงานกับดณะอนุกรรมการข้าราชการดรูและบุดลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่

การศกึษาด าเนนิการเกี่ยวกับการบริหารบุดลากร 



11. ด าเนนิการจัดใหน้ักเรียนของสถานศกึษาที่ถูกเลิก ได้เข้าเรียนทุกดน 

12. รายงานส านักงานดณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน 

หลังจากประกาศ 

13. กรณีสถานศึกษาไม่มีนักเรียนหรือบุดลากรให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็น

ผูด้ าเนนิการทุกขั้นตอน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. รับทราบประกาศเลิกสถานศกึษาของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

2. น าเสนอการเลิกสถานศึกษาในกรณีที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาน าเสนอ ตามข้อ 13 

แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 และ

แจ้งผลการพิจารณาให้ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาทราบ 

3. ประสานการปรับข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาในส่วนกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมิขั้นตอนการเลิกสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานศึกษาจดัเตรียม ศึกษา วิเดราะห์ 

ข้อมูลพืน้ฐาน 1.1-1.6 

(ภายในเดือนกรกฎาดม) 

สพท. ร่วมกับสถานศึกษา 

จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษา 

(ภายในเดือนกรกฎาดม) 

ขอดวามเห็นชอบจากดณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ภายในเดือนสงิหาดม) 

จัดรับฟังดวามดิดเห็นของ 

ผู้ปกดรองนักเรียนและชมุชน 

(ภายในเดือนสิงหาดม) 

รายงานผลสรุปการด าเนินงาน  

ต่อ สพท. (แบบ ล.1-ล.4) 

        กรณี กพท. เห็นชอบ 

       สถานศึกษาต้องด าเนนิการ 

            - แจ้งผู้ปกดรองล่วงหน้า 1 ปี 

            - เตรยีมส่งมอบเอกสาร 

    - จัดเตรียมส่งมอบทรัพย์สิน 

        สพฐ. 

- ก าหนดนโยบาย 

- สนับสนุนการบรหิารจัดการ 

- สนับสนุนงบประมาณ 

สพท. ร่วมรับฟังดวามดิดเห็น 

และให้ข้อเสนอแนะ 

แต่งตัง้ดณะกรรมการกลัน่กรอง

ข้อมูล 

สพท. เสนอขอดวามเห็นชอบ กพท. 

(ภายในเดือนธันวาดม) 

สพท. แจ้งมติที่ประชุม ภายใน 15 วัน 

สพท. ประกาศเลิกสถานศกึษา 

       สพท. ด าเนินการ 

            - ตรวจสอบทรัพย์สิน 

            - โอนเอกสาร ทรัพย์สิน 

    - ประสาน อ.ก.ด.ศ. 

    - จัดที่เรียนให้นักเรียนทุกดน 

    - รายงาน สพฐ. 



ค าขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ชื่อสถานศกึษา...............................................ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา............................................... 

 ด้วย (สถานศกึษา)...............................................สังกัด......................................................... 

ได้จัดตั้งขึน้ ตัง้แต่........................................................เป็นเวลา....................ปี ปัจจุบันจัดการศึกษาระดับ

............................................มีจ านวนนักเรียนรวม.........................ดน จ านวนดรู..............................ดน 

 ที่ประชุมดณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน และที่ประชุมการรับฟังดวามดิดเห็นผู้ปกดรอง

และชุมชน ใหด้วามเห็นชอบในการเลิกสถานศกึษาตั้งแต.่...........................................................................

ด้วยเหตุผลส าดัญ ดือ 

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

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

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

โดยนักเรียนมีดวามประสงดจ์ะไปเข้าเรียนสถานศกึษาอื่น ดังนี้ 

1. โรงเรียน....................................................................จ านวน................ดน 

2. โรงเรียน....................................................................จ านวน................ดน 

3. โรงเรียน....................................................................จ านวน................ดน 

 

 

 

                                 (ลงช่ือ)................................................. 

               (................................................) 

             ต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรียน................................. 

             วันที่................เดือน..........................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  กรณีสถานศกึษาไม่มนีักเรียนหรือบุดลากร ให้ สพท.เป็นผู้ด าเนินการทุกขั้นตอน 

 

 

แบบ ล. 1 



แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลกิสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

 
ชื่อสถานศกึษา.............................................ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา.....................................เขต.......

ตั้งที่หมู่บ้าน..............................หมูท่ี่............ต าบล......................อ าเภอ......................จังหวัด...................

ชื่อผู้บริหาร................................................................ต าแหน่ง..................................................................

โทร....................................................โทรสาร.....................................มือถือ............................................ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ที่ตั้งและเขตบรกิาร 

1.1 แผนผังแสดงบริเวณสถานศึกษาและที่ตัง้ของอาดารต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ล. 2 



1.2 แผนที่แสดงเขตบริการ ให้แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

1.2.1 ต าบลแสดงที่ตั้งหมูบ่้านทุกหมูบ่้านและทุกต าบลที่มนีักเรียนเดินทางมาเรียน 

1.2.2 แสดงจุดที่ตั้งของสถานศึกษาระดับการศึกษาภาดบังดับทุกสถานศึกษาทุก

สังกัด ที่อยู่ใกล้เดียงหรอืสถานศกึษาที่นักเรียนสามารถไปเรียนได้สะดวก 

1.2.3 แสดงเส้นทางดมนาดมต่าง ๆ ที่ถึงสถานศึกษา โดยระบุระยะทางจากจุดส าดัญ ๆ 

ตามเส้นทางดมนาดมนั้น ๆ ถึงสถานศกึษาด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 ข้อมูลการจัดการศกึษาของสถานศกึษาอื่นที่เปิดสอนการศกึษาภาดบังดับทุกสังกัด 

สถานศกึษาใกล้เดียงหรอืสถานศกึษาที่นักเรียนสามารถไปเรียนได้สะดวก 

ที ่ สถานศึกษา สังกัด ต าบล อ าเภอ ระยะห่าง 
ช่วงชั้นที ่

เปิดสอน 

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

1.4 สภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังดมของชุมชน 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ที่ดิน อาคารเรยีน 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 ผูถ้ือกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย 

     (     )  เอกชน 

     (     )  สาธารณประโยชน์ 

     (     )  เขตปฏิรูปที่ดนิ/ที่ป่าสงวนแหง่ชาติได้รับอนุญาตแล้ว 

     (     )  ที่ราชพัสดุถือดรองโดยหนว่ยงาน 

                     (ระบุชื่อและต้นสังกัด).......................................................................... 

     (     )  อื่น ๆ ................................................................................................. 

2.1.4 ผูม้อบโอนที่ดิน 

            (     )  เป็นบุดดลเดียวกับผูถ้ือกรรมสิทธิ์ 

            (     )  บุดดลอื่น ๆ  

                     (ระบุ).................................................................................................  

2.1.5 หลักฐานที่ดินที่แนบมาพร้อมนี้ 

(ระบุชื่อ)...................................................................................................... 

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

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

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

2.2 อาคารเรยีน และอาคารประกอบ 

2.2.1 อาดารเรยีน.................................................หลัง ดังนี้ 

1) อาดารเรยีนแบบ.........................................จ านวน............................หลัง 

วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ตึก ไม้ ดรึ่งตึกดรึ่งไม้ วัสดุท้องถิ่น เช่น โดรง

ไม้ไผมุ่งแฝก ฯลฯ ระบุ)........................................................................... 

สภาพ (พร้อมใช้งาน ตอ้งซ่อมแซม หมดสภาพ ระบุ)................................. 

สร้างเสร็จปี พ.ศ. ........................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ............ปี 

2) อาดารเรียนแบบ.........................................จ านวน............................หลัง 

วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ตึก ไม้ ดรึ่งตึกดรึ่งไม้ วัสดุท้องถิ่น เช่น โดรง

ไม้ไผ่มุงแฝก ฯลฯ ระบุ)....................................................................... .... 

สภาพ (พร้อมใช้งาน ตอ้งซ่อมแซม หมดสภาพ ระบุ)................................. 

สร้างเสร็จปี พ.ศ. ........................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ............ปี 

3) อาดารเรยีนแบบ.........................................จ านวน............................หลัง 

วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ตึก ไม้ ดรึ่งตึกดรึ่งไม้ วัสดุท้องถิ่น เช่น โดรง

ไม้ไผ่มุงแฝก ฯลฯ ระบุ)........................................................................... 

สภาพ (พร้อมใช้งาน ตอ้งซ่อมแซม หมดสภาพ ระบุ)................................. 

สร้างเสร็จปี พ.ศ. ........................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ............ปี 



4) อาดารเรยีนแบบ.........................................จ านวน............................หลัง 

วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ตึก ไม้ ดรึ่งตึกดรึ่งไม้ วัสดุท้องถิ่น เช่น โดรง

ไม้ไผ่มุงแฝก ฯลฯ ระบุ)........................................................................... 

สภาพ (พร้อมใช้งาน ตอ้งซ่อมแซม หมดสภาพ ระบุ)................................. 

สร้างเสร็จปี พ.ศ. ........................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ............ปี 

2.2.2 อาดารประกอบ ประกอบด้วยอาดารประกอบประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) อาดารอเนกประสงด์ จ านวน....................................หลัง ดังนี้ 

1.1) อาดารอเนกประสงด์แบบ....................รวมพืน้ที่ในอาดาร...............ม2

วัสดุส่วนใหญ่ที่ใชก้่อสร้าง (ระบุ)........................................................

สภาพ (พร้อมใชง้าน ต้องซ่อมแซม(ระบุ).............................................     

สร้างเสร็จปี พ.ศ. ...............สามารถใช้งานได้อีกประมาณ...............ปี 

1.2) อาดารอเนกประสงด์แบบ....................รวมพืน้ที่ในอาดาร...............ม2

วัสดุส่วนใหญ่ที่ใชก้่อสร้าง (ระบุ)........................................................     

สภาพ (พร้อมใชง้าน ต้องซ่อมแซม ระบุ)............................................ 

สร้างเสร็จปี พ.ศ. ...............สามารถใช้งานได้อีกประมาณ...............ปี 

2.2.3 อาดารฝกึงาน จ านวน.....................................หลัง ดังนี้ 

1) อาดารฝกึงานแบบ....................................รวมพืน้ที่ในอาดาร...............ม2 

                                        วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ)............................................................... 

สภาพ (พร้อมใชง้าน  ตอ้งซ่อมแซม ระบุ)................................................. 

สรา้งเสร็จปี พ.ศ. ....................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ................ปี 

2) อาดารฝกึงานแบบ....................................รวมพืน้ที่ในอาดาร...............ม2 

                                        วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ)............................................................... 

สภาพ (พร้อมใชง้าน  ตอ้งซ่อมแซม ระบุ)................................................. 

สรา้งเสร็จปี พ.ศ. ....................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ................ปี 

2.2.4 ส้วม จ านวน.............................................หลัง...........................................ที่ 

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

วัสดุส่วนใหญ่ที่ใชก้่อสร้าง (ระบุ)............................................................. 

สภาพ (พร้อมใชง้าน  ตอ้งซ่อมแซม ระบุ)................................................ 

สรา้งเสร็จปี พ.ศ. ....................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ...............ปี 

2) ส้วมแบบ.....................................จ านวน....................หลัง.....................ที่   

วัสดุส่วนใหญ่ที่ใชก้่อสร้าง (ระบุ)............................................................. 

สภาพ (พร้อมใชง้าน  ตอ้งซ่อมแซม ระบุ)................................................ 

สรา้งเสร็จปี พ.ศ. ....................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ...............ปี 

 



2.2.5 บ้านพัก 

1) บ้านพักดรู จ านวน....................หลัง ดรูในบ้านพักปัจจุบัน...................ดน 

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

  วัสดุส่วนใหญ่ที่ใชก้่อสร้าง (ระบุ)........................................................... 

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

  สรา้งเสร็จปี พ.ศ. ....................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ..............ปี 

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

  วัสดุส่วนใหญ่ที่ใชก้่อสร้าง (ระบุ)........................................................... 

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

  สรา้งเสร็จปี พ.ศ. ....................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ..............ปี 

2) บ้านพัก/หอพักนักเรียน จ านวน.......หลัง นักเรียนในหอพักปัจจุบัน.......ดน 

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

  วัสดุส่วนใหญ่ที่ใชก้่อสร้าง (ระบุ).......................................................... 

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

  สรา้งเสร็จปี พ.ศ. ..................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ..............ปี 

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

  วัสดุส่วนใหญ่ที่ใชก้่อสร้าง (ระบุ).......................................................... 

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

  สรา้งเสร็จปี พ.ศ. ..................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ..............ปี 

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

  วัสดุส่วนใหญ่ที่ใชก้่อสร้าง (ระบุ).......................................................... 

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

  สรา้งเสร็จปี พ.ศ. ..................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ..............ปี 

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

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

  วัสดุส่วนใหญ่ที่ใชก้่อสร้าง (ระบุ).......................................................... 

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

  สรา้งเสร็จปี พ.ศ. ..................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ..............ปี 

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

  วัสดุส่วนใหญ่ที่ใชก้่อสร้าง (ระบุ).......................................................... 

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

  สรา้งเสร็จปี พ.ศ. ..................สามารถใช้งานได้อกีประมาณ..............ปี 

 

 



2.2.6 อื่น ๆ ระบุ 

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

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

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

2.3 วัสดุ ครุภัณฑ์ 

2.3.1 วัสดุตามบัญชีวัสดุ ดังนี้ 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.3.2 ดรุภัณฑต์ามทะเบียนดรุภัณฑ ์ดังนี้ 

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

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

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

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

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

2.4 แหล่งเรียนรู้ 

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

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

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

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

3. จ านวนนักเรยีนปัจจุบัน ย้อนหลัง 5 ปี อนาคต 5 ปี 

3.1 นักเรียนและชั้นเรียน ปีการศกึษา..................มรีายละเอียดตามบัญชีจัดช้ันเรียน ดังนี้ 

3.2  
 

 

ชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหต ุ
ชาย หญงิ รวม 

     

     

     

     

     

     

รวม     



3.3 จ านวนนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี 
 

ปีที ่ ปีการศกึษา 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหต ุ
ชาย หญงิ รวม 

1      

2      

3      

4      

5      
 

3.4 ดาดดะเนจ านวนนักเรียน 5 ปีข้างหน้า จากหลักฐานทะเบียนราษฎร 
 

ปีที ่ ปีการศกึษา 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหต ุ
ชาย หญงิ รวม 

1      

2      

3      

4      

5      
 

4. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา เกณฑ์อัตราก าลังครู 

4.1 จ านวนดรูและบุดลากรทางการศกึษา 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิ วิชาเอก ท าหนา้ที ่ หมายเหต ุ

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

4.2 เกณฑอ์ัตราก าลังดรู 

เกณฑ ์ก.ด.ศ. มีดรูได้.....................ดน เกิน.....................ดน ขาด.......................ดน 

 

 



5. ข้อมูลคุณภาพการศึกษา 

5.1 แนบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

5.2 แนบผลการประเมินภายใน (18 มาตรฐาน) 

5.3 แนบผลการประเมินภายนอก (สมศ.) 

6. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถา้มี) 

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

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

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

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

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

 

 

 

                                 (ลงช่ือ)................................................. 

               (................................................) 

             ต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรียน................................. 

             วันที่................เดือน..........................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   กรณีสถานศกึษาไม่มนีักเรียนหรือบุดลากร ให้ สพท. เป็นผูด้ าเนนิการทุกขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน 

กรณีเลกิสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน 

 ชื่อสถานศกึษา.........................................ต าบล............................อ าเภอ.............................. 

จังหวัด………………………………………………ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา............................................................. 

 ด้วยดณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน............................................มีมตเิห็นชอบ

ให้เลิกสถานศกึษาขั้นพื้นฐานในดราวประชุม ดรัง้ที่............./..................เมื่อวันที่....................................... 

และด าเนินการรับฟังดวามดิดเห็นของผูป้กดรองและชุมชน เข้าร่วมแสดงดวามดิดเห็นและลงมติ ดังนี้ 

1. ผูป้กดรองนักเรียนในเขตบริการ..............................................ดรอบดรัว 

2. ผูเ้ข้าร่วมประชุมแสดงดวามดิดเห็น.......................................ดน (ดรอบดรัวละ 1 ดน) 

2.1 เลิกสถานศกึษา.................................................ดน ดิดเป็นรอ้ยละ............................. 

2.2 ไม่เลิก...............................................................ดน ดิดเป็นรอ้ยละ............................. 

สรุปดวามดิดเห็น...................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

                                                             ลงช่ือ............................................................... 

                                           ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

หมายเหตุ   กรณีสถานศกึษาไม่มนีักเรียนหรือบุดลากร ให้ สพท. เป็นผูด้ าเนนิการทุกขั้นตอน 

 

 

แบบ ล. 3 



 

ด้านหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

แบบ ล. 4 

 

 

 

ตราโรงเรียน 
 

 

 

 

ลายมอืช่ือ............................................... 

ประธานดณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                                                   เลขที่................ 

บัตรแสดงความคดิเห็น 

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

   ชื่อ-สกุล................................................................................ 

   สถานสภาพ                  ผูป้กดรอง                ชุมชน 

   ดวามดิดเห็น             เลิก 

                                ไมเ่ลิก 
 

                                      ลายมอืช่ือ............................................ 

                                                   .........../................./.............. 



 

 

 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................... 

เรื่อง การเลิกสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

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

อาศัยอ านาจตามดวามในมาตรา 38 วรรดหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ         

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม       

หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติที่ประชุมดณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ในดราวประชุมดรั้ งที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เมื่อวันที่

..................................................ให้เลิกสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 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. ..............................   

 

 

 (………………………………………………..) 

ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา…………………….เขต........... 

 

 

 
 

แบบ ร. 5 



 
 
 

 

ภาดผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คณะทํางาน 

 
                                                                                                    ทีป่รึกษา 

นายฉลาด  สาโยธา                                              รอง ผอ.สพป.สรุินทร์ เขต 3  
นายมนตรี  ประไวย์                                   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
 
 

                                                                                                              ผู้จัดทํา 
นางนงลักษณ์  บึ้งชัยภูมิ          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นางชลกนก  ศรีไทย                                                           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางธมลวรรณ  พลัง                  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
นางสาววิลาศินี  ก าจิตเอก                                                                 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


