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แบบรายงานการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา 

 การจัดตั้งสถานศึกษา     การรวมสถานศึกษา     การขยายชั้นเรียน     การเลิกสถานศึกษา 

โรงเรียน/วิทยาลัย .................................................................... 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ............................................. 

อำเภอ ...................................... จังหวัด ........................................ 

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

๑. หลักการและเหตุผล 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................ ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

๒. ข้อมูลทั่วไป 
    ๒.๑ ความต้องการและแหล่งที่ตั้งชุมชน 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

 ๒.๒ สถานที่ก่อตั้งโรงเรียน (เลขที่/หมู่ที่/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

    ๒.๓ เนื้อท่ีบริเวณโรงเรียน (จำนวน - ไร่ - งาน - ตารางวา) 
..................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

 ๒.๔ การได้มาหรือการใช้ประโยชน์ของที่ดิน (หนังสืออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ, กรรมสิทธิ์ที่ดิน (โฉนดที่ดิน), 
หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.๓ - นส.๓ ก), หนังสืออนุญาตอื่น ๆ ตามประเภทที่ดินที่ขอใช้ ฯลฯ) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

 ๒.๕ จำนวนชั้นเรียน   อนุบาล ๑ - ๓ 
    ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
    มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
    มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
                                 อาชีวศึกษา 
                                 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                     
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๓. ความพร้อมในการสนบัสนุนงบประมาณด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (อย่างน้อย 
 ๓ ปีงบประมาณ) 
 ๓.๑ งบประมาณด้านการศึกษา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได้ 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานศึกษาหรือการขยายชั้นเรียน 

รายการงบประมาณ 
งบประมาณที่ใช้ 

ในปีที่จัดต้ัง/ขยาย 
พ.ศ. ๒๕.. 

งบประมาณ 
หลังปีทีจ่ัดต้ัง/ขยาย 

 พ.ศ. ๒๕.. 

งบประมาณ 
หลังปีทีจ่ัดต้ัง/ขยาย 

 พ.ศ. ๒๕.. 
เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา 

- ค่าเงินเดือนครูและค่าจา้งประจำ 
- อื่น ๆ .......................................... 

   

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน   
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน      
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน 

   

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) 

   

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

   

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัด
การศึกษา แก่เด็กด้อยโอกาส 

   

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการ
ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 

- อาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน  
  ๘ ห้องเรียน (อาคารเรียนอนุบาล) 
- อาคารเรียน ๓ ช้ัน ๑๒ ห้องเรยีน 
- อาคารเรียน ๔ ช้ัน ๑๒ ห้องเรยีน 
- อาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก 
  มีชั้นลอย 
- อื่น ๆ ........................................... 

   

 

 ๓.๒ งบประมาณด้านการจัดการศึกษา ที่จะขอรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  รายการ/จำนวน ประกอบด้วย 
 ๓.๑ ................................................................. ........................ จำนวน ................................. บาท 
    ๓.๒ ................................................................. ........................ จำนวน ................................. บาท 
    ๓.๓ ................................................................. ........................ จำนวน ................................. บาท 
     ๓.๔ ................................................................. ........................ จำนวน ................................. บาท 

ฯลฯ 
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๔. การดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของสถานศึกษา (ณ ปัจจุบัน)  
    ๔.๑  ตำแหน่ง ................................................................. ........................ จำนวน ................................. อัตรา 
    ๔.๒  ตำแหน่ง ................................................................. ........................ จำนวน ................................. อัตรา 
    ๔.๓  ตำแหน่ง ................................................................. ........................ จำนวน ................................. อัตรา 
    ๔.๔ ตำแหน่ง ................................................................. ........................ จำนวน ................................. อัตรา 

ฯลฯ 

๕. การดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากรพร้อมแผนอัตรากำลังที่แสดงความพร้อมด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
 กับการจัดการศึกษาในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๕.๑ กรณกีารจัดตั้งสถานศึกษาและการขยายชั้นเรียน 
 ๑) ขอรับการจัดสรรบุคลากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น .................................. ตำแหน่ง 
 ๒) องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดจ้าง     .................................. ตำแหน่ง 

   ๕.๒ กรณีรวม/เลิกสถานศึกษา 
 ๑) การตัดโอนบุคลากร      .................................. ตำแหน่ง 
 ๒) ตัดโอนไปท่ี .................................................................................................................................. ..... 

๖. การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน กรณีรวม/เลิกสถานศึกษา 
   ๑. การส่งมอบอาคาร .......................................................................................................................................  
   ๒. .......................................................................................................................... ........................................... 
   ๓. .......................................................................................................................... ........................................... 
   ๔. ............................................................................................................................. ........................................ 

ฯลฯ 

๗. การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กรณีรวม/เลิกสถานศึกษา 
   ๑. ...................................................................................... ............................................................................... 
   ๒. .............................................................................. ....................................................................................... 
   ๓. ...................................................................................... ............................................................................ ... 
   ๔. ...................................................................................... ............................................................................... 

ฯลฯ 
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๘. แผนการรับนักเรียน กรณีจัดตั้งสถานศึกษา การรวม และการขยายชั้นเรียน 
     (***พร้อมข้อมูลทะเบียนราษฎร์ที่แสดงอัตราการเกิดของเด็กท่ีจะมีอายุครบเข้าศึกษาตามปีการศึกษา) 

ระดับชั้น 

ปีการศึกษา 

ก่อนการจัดตั้ง
สถานศึกษา ๒๕.. 

ปีท่ีจัดตั้งสถานศึกษา 
๒๕.. 

หลังการจัดตั้ง
สถานศึกษา ๒๕.. 

หลังการจัดตั้ง
สถานศึกษา ๒๕.. 

หลังการจัดตั้ง 
สถานศึกษา ๒๕.. 

จำนวน
ห้องเรียน 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้องเรียน 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้องเรียน 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้องเรียน 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้องเรียน 

จำนวน
นักเรียน 

อนุบาล ๑ 
อนุบาล ๒ 
อนุบาล ๓ 

          

รวมระดับอนุบาล           
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔  
ประถมศึกษาปีท่ี ๕  
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

          

รวมระดับประถมศึกษา           
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

          

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น           
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

          

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย           
อาชีวศึกษา 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑  
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๒ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๓ 

          

รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ           
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ๑  
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ๒  

          

รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง           

รวมท้ังสิ้น           
 

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

ตำแหน่ง ................................................................. 
วันที ่.......... เดือน ............................ พ.ศ. ................ 


