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แบบรายงานการด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 การจัดตั้งสถานศึกษา     การรวมสถานศึกษา     การเลิกสถานศึกษา     การขยายชั้นเรียน 

ชื่อสถานศึกษา .................................................................... 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล ............................................. 

อ าเภอ ...................................... จังหวัด ........................................ 
 

 
 

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

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

 ๒.๒ สถานที่ตั้งสถานศึกษา (เลขท่ี/หมู่ที่/ถนน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) 
  ............................................................................................................................. .................................... 
........................................................................................................................................................ ...................... 

    ๒.๓ เนื้อท่ีบริเวณสถานศึกษา (จ านวน - ไร่ - งาน - ตารางวา) 
  .................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

 ๒.๔ การได้มาหรือการใช้ประโยชน์ของที่ดิน (หนังสืออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ, กรรมสิทธิ์ที่ดิน (โฉนดที่ดิน), 
หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (นส.๓ - นส.๓ ก), หนังสืออนุญาตอ่ืน ๆ ตามประเภทที่ดินที่ขอใช้ ฯลฯ) 

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

 ๒.๕ การจัดชั้นเรียน   ระดับก่อนประถมศึกษา  (ชั้นอนุบาล ๑ - ๓) 
     ระดับประถมศึกษา  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖) 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓) 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                                 ประเภทสามัญศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖) 
    ประเภทอาชีวศึกษา  (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ๑ - ๓))                     
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๓. ความพร้อมในการสนับสนุนงบประมาณด้านตา่ง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(อย่างน้อย  ๓ ปีงบประมาณ) 

 ๓.๑ งบประมาณด้านการศึกษาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุน/ใช้เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานศึกษาหรือการขยายชั้นเรียน 

 

รายการงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ในปีที่จัดต้ัง/ขยาย 
พ.ศ. ๒๕... 

งบประมาณ 
หลังปีท่ีจัดต้ัง/ขยาย 

 พ.ศ. ๒๕... 

งบประมาณ 
หลังปีท่ีจัดต้ัง/ขยาย 

 พ.ศ. ๒๕... 
ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการศึกษา 

- เงินเดือนครูและค่าจ้างประจ า 
- อื่น ๆ .......................................... 

   

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน   
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน      
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน 
- อื่น ๆ ............................................ 

   

ค่าอาหารเสริม (นม)    

ค่าอาหารกลางวัน    

ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการจัด
การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 

   

ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการก่อสร้าง
อาคารเรียนและอาคารประกอบ 

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

   

 

 ๓.๒ งบประมาณด้านการจัดการศึกษา ที่จะขอรับการสนับสนุนจากรัฐ 
  ประกอบด้วย 
 ๓.๒.๑ ......................................................................................... จ านวน ................................. บาท 
    ๓.๒.๒ ......................................................................................... จ านวน ................................. บาท  
    ๓.๒.๓ ......................................................................................... จ านวน ................................. บาท 
     ๓.๒.๔ ......................................................................................... จ านวน ................................. บาท 
 ๓.๒.๕ ......................................................................................... จ านวน ................................. บาท 

ฯลฯ 
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๔. การด าเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของสถานศึกษา (ณ ปัจจุบัน)  
    ๔.๑  ต าแหน่ง ................................................................. ........................ จ านวน ................................. อัตรา 
    ๔.๒  ต าแหน่ง ......................................................................................... จ านวน ..................... ............ อัตรา 
    ๔.๓  ต าแหน่ง ......................................................................................... จ านวน ................................. อัตรา 
    ๔.๔ ต าแหน่ง ......................................................................................... จ านวน ..................... ............ อัตรา 
 ๔.๕ ต าแหน่ง ......................................................................................... จ านวน ................................. อัตรา 

ฯลฯ 

๕. การด าเนินการเกี่ยวกับบุคลากรพร้อมแผนอัตราก าลังที่แสดงความพร้อมด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
 กับการจัดการศึกษาในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ๕.๑ กรณกีารจัดตั้งสถานศึกษาและการขยายชั้นเรียน 
 ๑) ขอรับการจัดสรรบุคลากรจากรัฐ                                .................................. ต าแหน่ง 
 ๒) องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดจ้าง     .................................. ต าแหน่ง 

    ๕.๒ กรณีรวม/เลิกสถานศึกษา 
 ๑) การตัดโอนบุคลากร      .................................. ต าแหน่ง 
 ๒) ตัดโอนไปท่ี .................................................................................................................................. ..... 

๖. การด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน กรณีรวม/เลิกสถานศึกษา 
    ๑. การส่งมอบอาคาร ......................................................................................................................................  
    ๒. ........................................................................................................................................................... ......... 
    ๓. .......................................................................................................................... .......................................... 
    ๔. .......................................................................................................................... .......................................... 
 ๕. ............................................................................... .....................................................................................  

ฯลฯ 

๗. การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กรณีรวม/เลิกสถานศึกษา 
    ๑. ..................................................................................... ............................................................................... 
    ๒. ............................................................................................................................. ....................................... 
    ๓. ............................................................................................................................. ....................................... 
    ๔. .................................................................................. .................................................................................. 
 ๕. .......................................................................................................................... .......................................... 

ฯลฯ 
 

 

 



             

          แนบทา้ยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๘๖๖  ลงวนัที่  ๓๐  กันยายน ๒๕๖๓      4 
 

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

การแบ่งระดับและประเภท
การศึกษาชั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 

ก่อนการจัดตั้ง ฯลฯ
สถานศึกษา ๒๕... 

ปีท่ีจัดตั้ง ฯลฯ 
สถานศึกษา ๒๕... 

หลังการจัดตั้ง ฯลฯ
สถานศึกษา ๒๕... 

หลังการจัดตั้ง ฯลฯ
สถานศึกษา ๒๕... 

หลังการจัดตั้ง ฯลฯ
สถานศึกษา ๒๕... 

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

ช้ันอนุบาล ๑ 
ช้ันอนุบาล ๒ 
ช้ันอนุบาล ๓ 

          

รวมระดับก่อนประถมศกึษา           
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

          

รวมระดับประถมศึกษา           
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

          

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น           
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย           
ประเภทสามัญศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

          

รวมประเภทสามัญศึกษา           
ประเภทอาชีวศึกษา 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ๑  
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ๒ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ๓ 

          

รวมประเภทอาชีวศึกษา           

รวมท้ังสิ้น           
 

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

ต าแหน่ง ................................................................. 
วันที ่.......... เดือน ............................ พ.ศ. ................ 


