(1)

(ตัวอย่าง) แบบสํารวจและตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(อปท. = กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / สํานัก-กอง = สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น / รร. =ส่วนแผนและงบประมาณทางการศึกษาท้องถิ่น)
โปรดแนบสําเนาเอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) แนบสําเนาประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และต้องแนบสําเนาประกาศฯ (กรณี) มีการยกฐานะ หรือ มีการเปลี่ยนชื่อ อปท.
(2) แนบสําเนาหนังสือหรือหลักฐานที่แสดงรหัสหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS (รหัส อปท. 7 หลัก)
(3) แนบสําเนาประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการจัดตั้งสถานศึกษา หรือ บันทึกการส่งมอบ กรณีเป็นโรงเรียนถ่ายโอน
(4) แนบสําเนาประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานศึกษา เฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานศึกษาที่แตกต่างไปจากข้อ (3)
(5) แนบสําเนาหนังสือกรม สถ. เรื่อง รายงานการจัดตั้งโรงเรียนในสังกัด อปท. หรือ หนังสือที่แจ้งรหัสสถานศึกษาที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. (หนังสือที่แจ้งรหัสสถานศึกษา 10 หลัก)
หมายเหตุ
1. ขอให้พิมพ์ข้อมูลลงในช่องสีเขียวเท่านั้น โดยใช้ตัวเลขอารบิกในการพิมพ์ ส่วนกรณี ชื่อสถานศึกษาที่มีตัวเลข ให้พิมพ์ตามข้อเท็จจริงที่ใช้ โดยยึดถือตามประกาศฯ (3) หรือ (4) ของ อปท.
2. โปรดรวบรวมเอกสารที่ลงนามแล้ว (ลงชื่อรับรองความถูกต้อง) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรวบรวมและจัดส่งเอกสารของทุกโรงเรียน พร้อมแนบไฟล์ข้อมูล 1 Sheet ต่อ 1 อปท.(ให้รวมทุก รร.ใน Sheet เดียว)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ชื่อภาษาไทย :
ชื่อภาษาอังกฤษ :
รหัส อปท. 7 หลัก :
รหัส sis ของ อปท. 7 หลัก :
ที่อยู่ อปท. :
- เลขที่
- หมู่ที่
- ซอย
- ถนน
- ตําบล
- อําเภอ
- จังหวัด
- รหัสไปรษณีย์
- ละติจูด (Latitude)
- ลองติจูด (Longtitude)

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชื่อเต็ม)
ชื่อย่อ อปท.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถ.
DEPARTMENT OF LOCAL ADMINISTRATION
DLA
1234567
*ให้แนบเอกสาร (2)
1234567
การติดต่อ :
: อบจ./เทศบาล/อบต.
- โทรศัพท์ อปท.
- โทรสาร อปท.
นครราชสีมา
- อีเมล์ อปท.
ดุสิต
- Web Site อปท.
ดุสิต
: สํานัก/กองการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
- โทรศัพท์ สํานัก/กองการศึกษา
10300
- โทรสาร สํานัก/กองการศึกษา
13.773957
- อีเมล์ สํานัก/กองการศึกษา
100.509292
- Web Site สํานัก/กองการศึกษา

*ให้แนบเอกสาร (1)

02-241-9000
02-241-9000
sis_north_et@hotmail.co.th
http://www.dla.go.th
02-241-9021-3
02-241-9021-3 ต่อ 112-113
sis_north_et@hotmail.co.th
http://www.dla.go.th

ขอรับรองความถูกต้อง

ขอรับรองความถูกต้อง

(_________________________________)
ผู้อํานวยการสํานักประสานและพัฒนา
การจัดการศึกษาท้องถิ่น

(_____________________________________)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(2)

สถานศึกษา :
ชื่อสถานศึกษา (ชื่อเต็ม)
ชื่อย่อสถานศึกษา
ชื่อภาษาไทย :
สน.กศ.
สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
*ให้แนบเอกสาร (3) และ (4)
ชื่อภาษาอังกฤษ :
Bureau of Local Educational Development and Co-ordination
ไม่มี
รหัสสถานศึกษา 10 หลัก:
1234567890
*ให้แนบเอกสาร (5)
รหัส sis สถานศึกษา 10 หลัก:
1234567890
ที่อยู่สถานศึกษา : กรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ให้ รร.ปรับปรุงข้อมูลในระบบ sis ให้เป็นปัจจุบันทุกครั้ง (โดย สถ.จะยึดข้อมูลในระบบ sis ที่ "ฐานข้อมูลสารสนเทศ" รายการ "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน")
- เลขที่
การติดต่อ :
- หมู่ที่
- โทรศัพท์ สถานศึกษา
02-241-9000 ต่อ 5342
- ซอย
- โทรสาร สถานศึกษา
02-241-9021-3 ต่อ 112-113
- ถนน
นครราชสีมา
- อีเมล์ สถานศึกษา
sis_north_et@hotmail.co.th
- ตําบล
ดุสิต
- Web Site สถานศึกษา
http://www.dla.go.th
- อําเภอ
ดุสิต
- จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
- รหัสไปรษณีย์
10300
- ละติจูด (Latitude)
13.773957
http://maps.google.co.th/
- ลองติจูด (Longtitude)
100.509292
ขอรับรองความถูกต้อง

ขอรับรองความถูกต้อง

(_____________________________________)

(_____________________________________)
ผู้อํานวยการสํานักประสานและพัฒนา
การจัดการศึกษาท้องถิ่น

ผู้อํานวยการส่วนแผนและงบประมาณ
ทางการศึกษาท้องถิ่น

