
 
 
 
 

    
 

รายงานการจดัตั้งโรงเรยีนอนุบาล 
เทศบาลต าบลป่าซาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กองการศึกษา เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 
 
 



แผนการขยายชั้นเรียน จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลป่าซาง 
หน่วยงาน : เทศบาลต าบลต าบลป่าซาง 

 

หลักการและเหตุผล 
ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ.2542 มาตรา 

50(6) (7)พระราชบัญญัติการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9) (10) และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา
18(1) และมาตรา 41 และตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยกรมส่งเสริม   การปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าซาง เดิมมี 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าซาง 1  
(องค์การบริหารส่วนต าบลปกบ่องเดิม) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2549 และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าซาง 2     
(สนามกีฬาเทศบาลต าบลป่าซาง) จัดตั้ งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.2550 และได้ยุบรวมเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                   
เทศบาลต าบลป่าซางแห่งเดียว เมื่อปี  พ.ศ.2559   ตั้งอยู่ ในบริเวณสนามกีฬาเทศบาลต าบลป่าซาง 
ประกอบด้วยอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ อาคาร ได้แก่ อาคารหลังที่ ๑ จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐ อาคารหลัง
ที่ ๒ จัดตั้งเมื่อ    ปี พ.ศ.๒๕๕๒ การบริหารจัดการภายในศูนย์นั้น เทศบาลต าบลป่าซางเป็นผู้บริหารจัดการ
ทั้งหมด ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าซาง  มีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ สามารถจัด
ห้องเรียนได้ประมาณ ๙ ห้องเรียน รองรับเด็กเล็กได้จ านวน ๒๐๐ – ๒๔๐ คน มีสภาพแวดล้อมสะอาด 
ปลอดภัย เป็นผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กเล็กเป็นอย่างยิ่ง ด้านบุคลากร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีด้านปฐมวัยโดยใช้ทุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   และ
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการใช้หลักสูตรรวมของทั้ง
กระทรวงศึกษาธิการและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้เ พ่ือให้เด็กมีการ
พัฒนาการที่สมวัยทั้งทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาเพ่ือรองรับเด็กเล็กที่มแีนวโน้มเพ่ิมมาก
ขึ้น และเหมาะแก่การขยายชั้นเรียนต่อไป 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เทศบาลต าบลป่าซาง ได้เห็นถึงความส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของ    
เด็กปฐมวัยให้มีมาตรฐานสูงขึ้น สามารถบริหารจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ เป็นประโยชน์ต่อเด็ก
เล็กและผู้ปกครองอย่างแท้จริง จึงมีความประสงค์ท่ีจะขยายชั้นเรียนจัดตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
ป่าซาง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณภายในสนามกีฬาเทศบาลต าบลป่าซาง หมู่. ๑ ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จังหวัดล าพูนต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการจัดการเรียนเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลป่าซางอย่างเต็มศักยภาพ 

๒. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการจัดการเรียนเรียนการสอนในสถานที่ที่เหมาะสมต่อการเรียน ซึ่งจะ
ช่วยส่งผลให้เด็กมพัีฒนาการเหมาะสม และเป็นไปตามช่วงวัยในทุก ๆ ด้าน 

๓. เพ่ือให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักสูตร วัสดุการศึกษา อุปกรณ์
การเรียนการสอน และเรื่องอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากงบประมาณการพัฒนาด้านต่างๆจะถูกจัดสรรเข้าสู่การ
บริหารงานของสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ และรวดเรว็ 
เป้าหมาย 
 

 การด าเนินการขยายชั้นเรียน จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลป่าซางเป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ในแผน 



วิธีด าเนินการ 
1. ขออนุมัติจากสภาท้องถิ่น เพ่ือขอความเห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรียน 

  2. จัดท าประกาศจัดตั้งโรงเรียน 
  3. ท าแบบรายงานการด าเนินงาน 
  4. จัดท าแผนที่ตั้งโรงเรียน 
  5. ส าเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะตั้งโรงเรียน 

6. รวบรวมเอกสารพร้อมรับรองส าเนา รายงานกระทรวงมหาดไทยผ่านจังหวัดและส่งให้ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1 ชุด  

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 
  ระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕60 – พฤษภาคม ๒๕61 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา เทศบาลต าบลป่าซาง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าซาง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง มีจัดการเรียนสอนที่หลากหลายและ
มีประสิทธิภาพ  

2. เด็กปฐมวัยได้รับการจัดการเรียนเรียนการสอนในสถานที่ที่เหมาะสมต่อการเรียน ซึ่งจะ
ช่วยส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสม และเป็นไปตามช่วงวัยในทุก ๆ ด้าน 

3. ผู้ปกครองและเด็กได้รับบริการอ่ืนๆจากเทศบาลต าบลป่าซาง เช่น นโยบายเรียนฟรี 15 
ปี ของรัฐบาล 100% (อาหารกลางวัน, อาหารเสริมนม, เครื่องแบบนักเรียน, หนังสือเรียน, วัสดุการศึกษา
และอ่ืนๆ) 
 
อาคารสถานที่ 
 อาคารเรียน 
บุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลป่าซาง 
 ครูผู้สอน  จ านวน  3  คน 
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 1  คน 
 ผู้ช่วยนักโภชนาการ จ านวน 1  คน 
 แม่บ้าน   จ านวน 1  คน 
 ภารโรง   จ านวน 1  คน 
จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2561 
 ระดับชั้นอนุบาล 1 จ านวน  30 คน 
 ระดับชั้นอนุบาล 2 จ านวน  14 คน 
 รวมทั้งหมด 44  คน 

             
 

 
 
 
   


