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คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี ้จัดทำขึ ้นเพื ่อเปนแนวทางในการดำเนินการเลิกสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  ภายใตระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2550  มีเนือ้หาท่ีบงบอกถึงความจำเปนในการรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขั้นตอนการดำเนินการของในระดับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ตลอดจนแบบฟอรมตางๆ ที่เก่ียวของ  ผูอานสามารถนำไป
ปรับใชไดโดยไมยากนัก คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้  กลุมนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1  ไดรวบรวมขอมูลและอางอิงขอมูลที ่เปนประโยชนในการจัดทำคู มือ 
การปฏิบัติงานและการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจากแหลงขอมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และสถานศึกษาตางๆ จึงขอขอบคุณสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของไว  ณ ที่นี้ 

กลุมนโยบายและแผน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 หวังเปนอยางยิ่ง
วาคูมือฉบับนี้จะชวยใหทานผูอานหรือผูที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของในดานนี้ ไดเขาใจ ตระหนักถึงความสำคัญและ
ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใชเปนแนวทางในการดำเนินการเลิกสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตอไป  
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1. การเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- คำขอเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (แบบ ล.1)  
- แบบกรอกขอมูลประกอบการพิจารณาเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (แบบ ล.2) 
- แบบสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของผูปกครองและชุมชน  
กรณีเลิกสถานศึกษา (แบบ ล.3) 

- บัตรแสดงความคิดเห็น (แบบ ล.4) 
2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดต้ัง รวม เลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 
4. คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 10/2559  เรื่องการขับเคล่ือนการปฏิรูป

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2549   
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คูมือการปฏิบัติงาน 

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

 
1. ชื่องาน : การเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 
 
2. วัตถุประสงค 

2.1. เพ่ือใหการดำเนินการเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนไปตามแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดต้ัง รวม 
หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  เปนไปในแนวทางเดียวกัน 

2.2. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของในการดำเนินการเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ไดทราบวาควรปฏิบัติอยางไร เมื่อใด  มีความเขาใจ  
มีความรู ไมเกิดความสับสน สามารถดำเนินการไดอยางถูกตองและทันตามกำหนดเวลา 

2.3. เพ่ือใหการผูที่ปฏิบัติงานใหมและผูที่เก่ียวของสามารถเร่ิมปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและ
รวดเร็ว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 

2.4. เพ่ือลดเวลาในการอบรม ชี้แจง การสอนงาน การตอบคำถาม และลดขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

2.5. เพ่ือใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน 
 

3. ขอบเขต 
3.1. คูมือน้ีจัดทำข้ึนสำหรับเปนแนวทางในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 เทานั้น 
3.2. คูมือน้ีจัดทำข้ึนตามแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย

การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550   
 
4. คำจำกัดความ 

4.1. การเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หมายถึง การเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1  เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกวา 40 คนลงมา  
ไมมีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน หรือจำนวนนักเรียนลดลงจนไมสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได เพ่ือใหการบริหารและจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแกผูเรียน 
ทั้งในดานสิทธิ โอกาส และคุณภาพการศึกษา 

4.2. โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน  
ตั้งแต 1-120 คน 
 
5. ผูรับผิดชอบ  :  นางทอกาญจน  กลิ่นจันทร  ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน  ระดับชำนาญการพิเศษ  

กลุมนโยบายและแผน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ระดับโรงเรียน 
โรงเรียนใดไมมีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน หรือมีจำนวนนักเรียนลดลงจนไมสามารถ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาได ใหดำเนินการเพ่ือเลิกสถานศึกษา ดังนี้ 
1.  จัดเตรียมศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน ไดแก 

1.1  ที่ตั้งและเขตบริการ สภาพภูมิศาสตร เสนทางคมนาคม เศรษฐกิจ สังคมของชุมชน 
1.2  ที่ดิน อาคารสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ และแหลงเรียนรู 
1.3  จำนวนนักเรียนปจจุบัน ยอนหลัง 5 ป อนาคต 5 ป 
1.4  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา เกณฑอัตรากำลังครู 
1.5  ขอมูลคุณภาพการศึกษา ไดแก 

1.5.1   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
1.5.2   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. 
1.5.3   ผลการประเมินภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

1.6  ขอมูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
2.   ขอความเห็นชอบการเลิกสถานศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
3.   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูปกครองและ

ชุมชน โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขารวมรับฟงและใหขอเสนอแนะ  
4.  โรงเรียนรายงานผลสรุปการดำเนินงานตามขอ 3  ตอสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พรอม

ทั้งสงเอกสารภายใน 15 วัน ดังน้ี 
4.1   แบบคำขอเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (แบบ ล. 1) 
4.2   แบบกรอกขอมูลประกอบการพิจารณาการเลิกสถานศึกษา (แบบ ล.2 ) 
4.3   แบบสรุปผลการรบัฟงความคิดเห็นของผูปกครองและชุมชน กรณีเลิกสถานศึกษา 

(แบบ ล. 3) 
4.4  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4.5.  บัตรแสดงความคิดเห็น (แบบ ล. 4) 

5.  กรณีทีค่ณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีมติใหเลิกโรงเรียนตองดำเนินการ ดังนี้ 
5.1  แจงผูปกครองนักเรียนและชุมชนใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 ปกอนวันเปดภาค

เรียนแรกของปการศึกษาถัดไป 
5.2  จัดเตรียมสงมอบบรรดาเอกสารสำคัญของโรงเรียนที่ถูกเลิกทุกประเภทใหโอนไปอยู

ในความดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนอ่ืนตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำหนดใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 
หลังจากเลิกสถานศึกษา 

5.3  จัดเตรียมสงมอบทรัพยสินและจัดใหมีการตรวจสอบทรัพยสินและชำระบัญชีรวมถึง
การดำเนินการ  โอนหรือจำหนายทรัพยสินที่ยังคงเหลืออยูของโรงเรียน เพ่ือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะได
ดำเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน  หลังจากเลิกสถานศึกษา 
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ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
1.  กำหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในเรื่องการเลิกสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทำหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษาท่ี
สอดคลองกับแนวทางตามที่กำหนดไวในหมวด 1 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดต้ัง รวม หรือ
เลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550  เสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อใช
เปนแนวทางการดำเนินงานและประกาศใหทราบโดยทั่วไป 

2.  รวมกับโรงเรียน จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ โดยดำเนินการดังนี้ 
2.1   ดำเนินการเลิกสถานศึกษาที่ไมมีนักเรียน 
2.2   สถานศึกษาที่มีขนาดเล็ก / เล็กมาก ที่มีแนวโนมจำนวนนักเรียนลดลงใหจัดทำ

แผนเพิ่มประสิทธิภาพโดยพิจารณาจัดทำแผนเลิกสถานศึกษาตามขอมูลที่เปนปจจุบันทุกป 
3.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขารวมรับฟงความคิดเห็นของผูปกครองและชุมชนของ

สถานศึกษาท่ีมีการขอเลิกสถานศึกษา 
4.  แตงตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองขอมูลกอนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
5.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ขอความเห็นชอบเลิกสถานศึกษาตอคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดการศึกษา 
6.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจงมติที่ประชุมของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ใหโรงเรียนทราบภายใน 15 วัน 
7.  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประกาศเลิกสถานศึกษา  

ตามมติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
8.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดใหมีการตรวจสอบทรัพยสิน และชำระบัญชี รวมถึงการ

ดำเนินการโอนหรือจำหนายทรัพยสินที่ยังคงเหลอือยูของโรงเรียนที่ถูกเลิก 
9.  โอนการดูแลรับผิดชอบบรรดาเอกสารสำคัญของโรงเรียนที่ถูกเลิกทุกประเภทไปยัง

โรงเรียนอ่ืนที่เหมาะสม 
10.  ประสานงานกับคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่

การศึกษาเก่ียวกับการบริหารบุคลากร 
11.  ดำเนินการจัดใหนักเรียนของโรงเรียนที่ถูกเลิก ไดเขาเรียนทุกคน 
12.  รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ ภายในเวลาไมเกิน 30 วัน 

หลังจากประกาศเลิก 
13.  กรณีโรงเรียนไมมีนักเรียนหรือบุคลากรให สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเปน

ผูดำเนินการทุกขั้นตอน 
 

7. เอกสารอางอิง 
แนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดต้ัง รวม หรือเลิก

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 
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8. ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ 

1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  
2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545   
3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550   
4) คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 10/2559  เรื่องการขับเคล่ือนการปฏิรูป

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2549   
5) เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดต้ัง รวม 

หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 
 

แนวปฏิบัติ 
1) ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูปกครอง

นักเรียนและชุมชน แลวใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา 
2) ใหสถานศึกษา แจงผูปกครองนักเรียนและชุมชนทราบลวงหนา ไมนอยกวาหนึ่งป 

กอนวันเปดภาคเรียนแรกของปการศึกษาถัดไป  
3) ใหสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศเลิกสถานศึกษาและจัดใหมีการตรวจสอบ

ทรัพยสินและชำระบัญชี รวมถึงการดำเนินการโอนหรือจำหนายทรัพยสินที่ยังคงเหลืออยูของสถานศึกษา 
4) บรรดาเอกสารสำคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภท ใหโอนไปอยูใน ความดูแล

รับผิดชอบของสถานศึกษาอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษากำหนด 
5) การดำเนินการเก่ียวกับบุคลากรของสถานศึกษา ใหเปนไปตามอำนาจหนาที่ของ

คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6) การเลิกสถานศึกษาโดยปกติควรเลิกปละหน่ึงชั้นเรียน เริ่มตั้งแตชั้นตนของสถานศึกษา

เวนแตมีเหตุผลความจำเปนเปนพิเศษอาจเลิกปละเกินกวาหนึ่งชั้นเรียน หรืออาจเลิกพรอมกันทุกชั้น 
เมื่อเลิกสถานศึกษาจะตองจัดใหนักเรียนในสถานศึกษาที่ถูกเลิกไดเขาเรียนทุกคน 

 

9. แบบฟอรมที่ใช 
แบบฟอรมการเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบบ ล.1 - ล.4 
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ภาคผนวก 
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คำขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่อสถานศึกษา  ...................................สำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 

ดวย (สถานศึกษา)  โรงเรียน.........................................ตำบล.......................อำเภอ
........................จงัหวดั    สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1   ไดจัดตั้งขึ้น  ตั้ง
แต............................................... เปนเวลา............ป ปจจุบันจัดการศึกษาระดับ.....................................  เขต
บริการไดแก..................................... ปจจุบันมีจำนวนนักเรียนรวม............... คน  จำนวนครู..................... .......
คน   

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบาน......................................  ครั้งที่
........วันที่ ...................................  ในการรับฟงความคิดเห็นของผูปกครองและชุมชน  มีมติใหความเห็นชอบ
ในการเลิกสถานศึกษาต้ังแต    ปการศึกษา 25      ดวยเหตุผลสำคัญ  คือ 

1. นักเร ียนโรงเรียน..................ไปเรียนรวมกับโรงเรียน.........................ชั้ น 
....................ตั้งแตภาคเรียนที่ .........ปการศึกษา....................  ตามประกาศของ.....................ลงวันที่
....................................... 

2. นักเรียนโรงเรียน....................................มีจำนวนนักเรียนลดลง จนไมสามารถพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาได 

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

  โดยนักเรียนมีความประสงคจะเขาเรียนสถานศึกษาอ่ืน ๆ  ดังนี้ 
  1.  โรงเรียน.....................................  จำนวน.................คน 
  2.  โรงเรียน.....................................  จำนวน.................คน 
  3.  โรงเรียน.....................................  จำนวน.................คน 

 

 

  ลงชื่อ........................................................ 
     (..........................................) 
   ผูอำนวยการโรงเรียน..............................................  

หมายเหตุ    กรณีสถานศึกษาไมมีนักเรียน หรือบุคลากรให สพท.เปนผูดำเนินการทุกขั้นตอน 
  

    แบบ ล.1 
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   แบบ ล.2 
 

แบบกรอกขอมูลประกอบการพิจารณาเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ชื่อสถานศึกษา.............................................สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 
ตั้งที่หมูบาน..............................หมูที่..........ตำบล................อำเภอ..............จังหวัด เพชรบูรณ  
ชื่อผูบริหาร.................................................................ตำแหนง........................................ ........ 
โทรศัพท.........................................................โทรสาร...............................มือถือ.................... ... 
 
สวนที่  1  ขอมูลพื้นฐาน 
 1. ที่ตั้งและเขตบริการ 
  1.1  แผนผังแสดงบริเวณสถานศึกษาและท่ีตั้งของอาคารตาง ๆ 
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 1.2  แผนที่แสดงเขตบริการใหแสดงรายละเอียด  ดังนี้ 
  1.2.1  ตำบลแสดงท่ีตั้งหมูบานทุกหมูบาน และทุกตำบลที่มีนักเรียนเดินทางมาเรียน 
  1.2.2  แสดงจุดที่ตั้งของสถานศึกษาและระดับการศึกษาภาคบังคับทุกสถานศึกษา ทุกสังกัด
ที่อยูใกลเคียงหรือสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนสามารถไปเรียนไดสะดวก 
  1.2.3  แสดงเสนทางคมนาคมตางๆ  ที่ถึงสถานศึกษา โดยระบุระยะทางจากจุดสำคัญๆ ตาม
เสนทางคมนาคมนั้นๆ  ถึงสถานศึกษาดวย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School   Mapping 
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1.3  ขอมูลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอื่นที่เปดสอนการศึกษาภาคบังคับทุกสังกัด สถานศึกษาใกลเคียง 
หรือสถานศึกษาท่ีนักเรียนสามารถไปเรียนไดสะดวก 

ที ่ สถานศึกษา สังกัด ตำบล อำเภอ ระยะหาง ชวงชั้น 

ที่เปดสอน 

       

       

       

       

  1.4   สภาพภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคมของชุมชน 

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

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

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

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

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

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

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

 2.  ที่ดิน อาคารเรียน และอาคารประกอบ วัสดุ ครุภัณฑ  และแหลงเรียนรู 

  2.1  ที่ดิน 

   2.1.1  จำนวนไร.............งาน.................ตารางวา 
   2.1.2  ลักษณะ 
    [    ]  ที่ลุม 
    [    ]   เนินเขา 
    [    ]   ที่ราบ น้ำไมทวม 
                                          [    ]   อ่ืน ๆ............................................................. ............... 
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  2.1.3  ผูถือกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย 
   [    ] เอกชน 
   [    ] สาธารณประโยชน 
   [    ] เขตปฏิรูปที่ดิน/ที่ปาสงวนแหงชาติที่ไดรับอนุญาตแลว 
                               [    ] ที่ราชพัสดุถือครองโดยหนวยงาน 
          (ระบุชื่อและตนสังกัด)....................................................................  
   [    ] อ่ืน ๆ.............................................................................................. 
  2.1.4   ผูรับโอนที่ดิน 
   [    ] เปนบุคคลเดียวกันกับผูถือกรรมสิทธ์ิ 
   [    ] บุคคลอ่ืน ๆ 
          (ระบุ)............................................... .............................................. 
          ...................................................................................................... 

  2.1.5   หลักฐานท่ีดินที่แนบมาพรอมนี้ 
   (ระบุ)...................................................................................................... 
   ............................................................................................................... 
   ............................................................................................................... 
   ............................................................................................................... 

 2.2  อาคารเรียนและอาคารประกอบ 

  2.2.1 อาคารเรียน...........................หลัง  ดังนี้ 
   1)  อาคารเรียนแบบ......................................จำนวน.......... ..............หลัง 
       วัสดุสวนใหญที่ใชกอสราง (ตึก ไม ครึ่งตึก ครึ่งไม วัสดุทองถิ่น เชน โครงไมไผมุง
แฝก ฯลฯ ระบุ)................................................ .............สภาพ (พรอมใชงาน ตองซอมแซม หมดสภาพ 
ระบุ).........................สรางเสร็จป พ.ศ. ...................สามารถใชงานไดประมาณ..............ป 

   2)  อาคารเรียนแบบ......................................จำนวน.......... ..............หลัง 
        วัสดุสวนใหญที่ใชกอสราง (ตึก ไม ครึ่งตึก ครึ่งไม วัสดุทองถิ่น เชน โครงไมไผมุง
แฝก ฯลฯ ระบุ)............................................... .............สภาพ(พรอมใชงาน ตองซอมแซม หมดสภาพ 
ระบุ).......................................................................................................................... สรางเสร็จป พ.ศ. 
...................สามารถใชงานไดประมาณ..............ป 
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   3)   อาคารเรียนแบบ......................................จำนวน...... ...................หลงั 
         วัสดุสวนใหญที่ใชกอสราง (ตึก ไม ครึ่งตึก ครึ่งไม วัสดุทองถิ่น เชนโครงไมไผมุง
แฝก ฯลฯ ระบุ).......................................... ...................สภาพ(พรอมใชงาน ตองซอมแซม หมดสภาพ 
ระบุ)..................................................................................................................... สรางเสร็จป พ.ศ. ...................
สามารถใชงานไดประมาณ...........ป 

   4)   อาคารเรียนแบบ......................................จำนวน........ .................หลงั 
         วัสดุสวนใหญที่ใชกอสราง (ตึก ไม ครึ่งตึก ครึ่งไม วัสดุทองถิ่น เชนโครงไมไผมุง
แฝก ฯลฯ ระบุ)............................... ..............................สภาพ(พรอมใชงาน ตองซอมแซม หมดสภาพ 
ระบุ)............................................................................................................  สรางเสร็จป พ.ศ. ...................
สามารถใชงานไดประมาณ............ป 
  2.2.2    อาคารประกอบ ประกอบดวยอาคารประกอบประเภทตาง ๆ  ดังตอไปน้ี 
   1)  อาคารอเนกประสงค  จำนวน.......................หลัง  ดังนี้ 
         1.1)  อาคารอเนกประสงคแบบ............ ......... ......รวมพื ้นที ่ในอาคาร
............................................ตารางเมตร วัสดุสวนใหญที่ใชในการกอสราง   (ระบุ)............................................... 
...................................................................... ........ (สภาพพรอมใชงาน ตองซอม ระบุ)............................... 
สรางเสร็จ ป พ.ศ...........สามารถใชงานไดประมาณ.......ป 
         1.2)  อาคารอเนกประสงคแบบ........ ..................รวมพื ้นที ่ในอาคาร
......................ตารางเมตร วัสดุสวนใหญที ่ใชในการกอสราง (ระบุ)............................. ....................... 
.................................... (สภาพพรอมใชงาน  ตองซอม ระบุ)............... ................ สรางเสร็จ ป พ.ศ........
สามารถใชงานไดอีกประมาณ......ป 
  2.2.3   อาคารฝกงาน  จำนวน..................หลัง   ดังนี้ 
    1)  อาคารฝกงานแบบ......... ................................ ........รวมพื ้นที ่ในอาคาร     
..................................ตารางเมตร วัสดุสวนใหญที่ใชในการกอสราง(ระบุ)..................................................... 
(สภาพพรอมใชงาน  ตองซอม ระบุ).................................................. สรางเสร็จ ป พ.ศ...........สามารถใชงานได
อีกประมาณ....................ป 
   2)  อาคารฝกงานแบบ...............................................รวมพ้ืนที่ในอาคาร 
                ..............................ตารางเมตร   วัสดุสวนใหญที่ใชในการกอสราง (ระบุ).................
(สภาพพรอมใชงาน  ตองซอม ระบุ)....................................... สรางเสร็จ ป พ.ศ..........สามารถใชงานไดอีก
ประมาณ...................ป 
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  2.2.4  สวม จำนวน..........................หลัง.............................ที่ 
   1)  สวมแบบ.......................จำนวน..............หลัง......... .........................ที่ 
วัสดุสวนใหญที ่ใชกอสราง (ระบุ)............... ........................................สภาพ (พรอมใช ตองซอมแซม 
ระบุ)................................................................................................................................................. 
สรางเสร็จป พ.ศ...............สามารถใชงานไดอีกประมาณ.................ป 
             2)  สวมแบบ.......................จำนวน..............หลัง........ ...........................ท่ี 
วัสดุสวนใหญที ่ใชกอสราง (ระบุ)............. ................ ..........................สภาพ (พรอมใช ตองซอมแซม 
ระบุ)....................... .......................................สรางเสร็จป พ.ศ...............สามารถใชงานไดอีกประมาณ
.................ป 
  2.2.5   บานพัก 
   1)  บานพักครู จำนวน........หลัง  ครูในบานพักปจจุบัน......คน      
        -  แบบ..................จำนวน............หลัง.............หนวย 
วัสดุสวนใหญที่ใชกอสราง (ระบุ)...................................สภาพ (พรอมใช ตองซอมแซม ระบุ)........................ ...... 
................................................... สรางเสร็จป พ.ศ..............สามารถใชงานไดอีกประมาณ....................ป 
       -  แบบ..................จำนวน............หลัง.............หนวย   วัสดุสวนใหญที่ใชกอสราง 
(ระบุ)........................................................สภาพ (พรอมใช ตองซอมแซม ระบุ).............................. 
สรางเสร็จป พ.ศ..............สามารถใชงานไดอีกประมาณ....................ป 
        2)  บานพัก/หอนักเร ียน จำนวน . . . . .. ..หลัง  นักเร ียนในหอพัก  
ปจจุบัน...........คน      
     -  แบบ..................จำนวน............หลัง.............หนวย  
วัสดุสวนใหญที่ใชกอสราง ระบุ)...................................สภาพ (พรอมใช ตองซอมแซม ระบ)ุ............................. 
สรางเสร็จป พ.ศ.............สามารถใชงานไดอีกประมาณ....................ป 
     -  แบบ..................จำนวน............หลัง.............หนวย  
วัสดุสวนใหญที่ใชกอสราง (ระบุ)................................... สภาพ (พรอมใช ตองซอมแซม ระบุ)..............................  
........................................................ สรางเสร็จป พ.ศ..............สามารถใชงานไดอีกประมาณ....................ป 
       3)  บานพักลูกจาง จำนวน........หลัง  ลูกจางในบานพัก ปจจุบัน...........คน      
     -  แบบ..................จำนวน............หลัง.............หนวย  
วัสดุสวนใหญที่ใชกอสราง ระบุ)...................................  สภาพ (พรอมใช ตองซอมแซม ระบุ)............................. 
............................................................. สรางเสร็จป พ.ศ.............สามารถใชงานไดอีกประมาณ..................ป 
     -  แบบ..................จำนวน............หลงั.............หนวย 
วัสดุสวนใหญที่ใชกอสราง ระบุ).............................สภาพ (พรอมใช ตองซอมแซม ระบุ).............................  
.................................................................. สรางเสร็จป พ.ศ.............สามารถใชงานไดอีกประมาณ..................ป 
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  2.2.6   อ่ืน ๆ  ระบุ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.......................................................................................................................................... ....................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................ 
 2.3  วัสดุ  ครุภัณฑ 
  2.3.1   วัสดุตามบัญชีวัสดุ ดังนี้ 
  ..................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................... 
  ................................................................................................................... 
  2.3.2   ครุภัณฑตามทะเบียนครุภัณฑ  ดังนี้ 
  ..................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................... 
  ................................................................................................................... 
 
 2.4  แหลงเรียนรู 
  .................................................................................................................. 
  .................................................................................................................. 
  .................................................................................................................. 
  .................................................................................................................. 
  
  



14 
 
3.  จำนวนนักเรียนปจจุบัน  ยอนหลัง  5  ป  (2557-2561) อนาคต  5  ป (2563-2567) 
 3.1  ชั้นเรียนและนักเรียน  ปการศึกษา 2562  มีรายละเอียดตามบัญชีจัดชั้นเรียน  ดังนี้ 

ชั้นเรียน 
จำนวนนักเรียน 

หมายเหตุ ชาย หญิง รวม 
อ.1     
อ.2     
อ.3     
ป.1     
ป.2     
ป.3     
ป.4     
ป.5     
ป.6     
รวม     

  

3.2   จำนวนนักเรียนยอนหลัง  5  ป 

ปการศึกษา 
จำนวนนักเรียน 

หมายเหตุ ชาย หญิง รวม 
2557     
2558     
2559     
2560     
2561     
รวม     

 
  3.3   คาดคะเนนักเรียน  5  ป  ขางหนาจากหลักฐานทะเบียนราษฎร 

ปการศึกษา 
จำนวนนักเรียน 

หมายเหตุ ชาย หญิง รวม 
2563     
2564     
2565     
2566     
2567     
รวม     
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4.  จำนวนครู และบุคลากรทางการศึกษา เกณฑอัตรากำลังครู 
  4.1  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา (โปรดระบุทุกคน) 

ที ่ ชื่อ -  สกุล ตำแหนง วุฒิ วิชาเอก ทำหนาที่ เกษียณอายุ 
1  ผอ.รร. 

วิทยฐานะ.... 
    

2  ครู วิทยฐานะ....     
3  ครู วิทยฐานะ .....     
4  ครูพ่ีเลี้ยง     
5  ธุรการโรงเรียน     
6  พนักงานราชการ     
7  นักการภารโรง     
8  อ่ืนๆ     
       
       

 
  4.2  เกณฑอัตรากำลังครู 
         เกณฑ ก.ค.ศ.  มีครูได...............  คน    เกิน................คน  ขาด............ คน  
 
5.  ขอมูลคุณภาพการศึกษา 
  5.1  แนบขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
  5.2  แนบผลการประเมินภายใน (18  มาตรฐาน ) 
  5.3  แนบผลการประเมินภายนอก (สมศ.) 
  
6.  ขอมูลที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ   (ถามี) 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 
    ผูรายงาน...............................................................  
           (.................................................)  
            ผูอำนวยการโรงเรียน....................................... 
     วันที่......................เดือน................พ.ศ.............  
หมายเหตุ    กรณีสถานศึกษาไมมีนักเรียน หรือบุคลากรให สพท.เปนผูดำเนินการทุกขั้นตอน 
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แบบ ล.3 

 

แบบสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของผูปกครองและชุมชน 
กรณีเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

................................... 
   
 ชื่อสถานศึกษา..........................................ตำบล.............................อำเภอ..................  
จังหวัด เพชรบูรณ    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1  
 ดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียน....................................................มีมติเห็นชอบให
เลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียน.............ในคราวประชุม  ครั้งที่......./....... ..... เมื่อวันที่.......................  โดย
ไดดำเนินการรับฟงความคิดเห ็นของผู ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
ประกอบดวยคณะกรรมการสถานศึกษาจำนวน.........คน  ผู อำนวยการโรงเรียน.......คน  ครู..........คน  
ผูปกครองนักเรียน...........คน  นักเรียน ..........คน  ผูแทนชุมชน...........คน อื่นๆ (ระบุ)  ...........................คน   
เขารวมแสดงความคิดเห็นและลงมติดังน้ี 
 1.  ผูปกครองของนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบรกิาร...........................ครอบครัว 
 2.  ผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็น...............................คน  (ครอบครัวละ 1 คน) 
  2.1  เลิกสถานศึกษา................................คน  คิดเปนรอยละ.....................  
  2.2  ไมเลิก............................................. คน  คิดเปนรอยละ.....................  
 
สรุปความคิดเห็น    

1. มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเห็นชอบใหเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โรงเรียนบาน.............ตั้งแตปการศึกษา 2563  เปนตนไป   ใหนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนบาน.............. 

2. ผูปกครองนักเรียนและชุมชน เห็นชอบใหเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนบาน
.............ตั้งแตปการศึกษา 2563  เปนตนไป   ใหนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนบาน.............. 

3.  
 
 

ลงชื่อ................................................ 
ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

หมายเหตุ    กรณีสถานศึกษาไมมีนักเรียน หรือบุคลากรให สพท.เปนผูดำเนินการทุกขั้นตอน 
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แบบ ล.4 

 
 

ดานหนา 
เลขที่............ 

บัตรแสดงความคิดเห็น 
การเลิกสถานศึกษาโรงเรียน........................... 

 
ชื่อ.........................................................................................  

สถานภาพ                  ผูปกครอง               ชุมชน 
ความคิดเห็น               เลิก           
                              ไมเลิก 
 

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

 
 

                                                 ดานหลัง 
 
 

ตราโรงเรียน 
 
 
 
 

ลายมือชื่อ.............................. 
ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 

 
หมายเหตุ  เอกสารแบบ ล.4 นี้ ใหสงฉบับสำเนาให สพป.ตามจำนวนผูปกครองนักเรียนและชุมชน 
ที่มาแสดงความคิดเห็น 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1  ไดกำหนดแนวทางการพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กใหเขมแข็ง  เพื่อมุงเนนพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพและมาตรฐาน  ตามกรอบ  
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ดังน้ี 

การบริหารจัดการ การเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1. สถานศึกษาท่ีเลิก สงมอบบรรดาเอกสารสำคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภทให

โอนไปอยูในความดูแลรับผิดชอบของสถานศึกษาอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำหนดใหแลว
เสร็จภายใน 30 วัน หลังจากวันเลิกสถานศึกษา 

2. สงมอบทรัพยสินและจัดใหมีการตรวจสอบทรัพยสินและชำระบัญชีรวมถึงการดำเนินการ
โอนหรือจำหนายทรัพยสินที่ยังคงเหลืออยูของสถานศึกษา ใหสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตอไป ใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วัน หลังจากวันเลิกสถานศึกษา 

3. อาคาร  ใหดำเนนินการประมูลหรือขาย และสงเงินเปนรายไดแผนดิน  
4. ที่ดิน ใหสงคืนกรมธนารักษ 
5. กรณีท่ีไมไดประมูลขายอาคารใหสงคืนอาคารและที่ดินใหธนารักษพ้ืนที่โดยเร็ว 
6. สพป. ดำเนินการโอนทรัพยสินของโรงเรียนที่เลิก  ใหโรงเรียนหลัก หรือโรงเรียนอื่นที่

เหมาะสม หรือโรงเรียนอ่ืนที่อยูใกลเคียงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 


