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หลักเกณฑ์การให้คะแนนและหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินและรางวัล 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
๑. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  ๑.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (น้ าหนักคะแนน ร้อยละ ๒๕) 
  รายละเอียดการพิจารณาให้คะแนน ประกอบด้วย 
  ๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่เป็นปัจจุบัน 
อย่างน้อย ประกอบด้วย 
            (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิ      ประธานกรรมการ  
             (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ      รองประธานกรรมการ  
   (๓) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        กรรมการ 
   (๔) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนฯ ที่เก่ียวข้อง  กรรมการ 
   (๕) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง   กรรมการ 
   (๖) ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ      กรรมการ 
   (๗) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
  ที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ (ถ้ามี) 

(๘) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ  กรรมการและเลขานุการ 
               ทั้งนี้ จ านวนกรรมการตามข้อ ๑) (๑) (๒) (๕) (๖) และ (๗) รวมกันต้องมีจ านวนมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนคณะกรรมการการศึกษาฯ ทั้งหมด  โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี  
        ๒) คณะกรรมการตามข้อ ๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

  ๑.๒ กระบวนการจัดท าแผนและงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๖๐๕๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
  (น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 50) 
  รายละเอียดการพิจารณาให้คะแนน ประกอบด้วย 

      ๑) ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ หรือหน่วยงานอ่ืนตามโครงสร้างขององค์กรที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบภารกิจด้านการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของหน่วยงานตนเอง ทั้งข้อมูลจากล่างขึ้นบน (Bottom-up) ที่เป็นปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น และข้อมูลจากบนลงล่าง (Top-down) ที่เป็นนโยบายต่างๆ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับกระทรวง 
ระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับท้องถิ่น 

 ๒) ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ หรือหน่วยงานอ่ืนตามโครงสร้างขององค์กรที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบภารกิจด้านการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เพ่ือก าหนดร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ 
 

/ ๓) ส านัก ... 
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 ๓) ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ หรือหน่วยงานอ่ืนตามโครงสร้างขององค์กรที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบภารกิจด้านการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าการศึกษาความเป็นไปได้ 
(Feasibility Study) ของการบรรลุวิสัยทัศน์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
(SWOT Analysis) 

  หลังจากท าการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของการบรรลุวิสัยทัศน์แล้ว ให้น า
ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด  
และกลยุทธ์ ที่เป็นไปได้ในการบรรลุถึง 

 ๔) ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ หรือหน่วยงานอื่นตามโครงสร้างขององค์กรที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบภารกิจด้านการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
ของหน่วยงานตนเอง ตามเค้าโครงที่ก าหนด 

 ๕) ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ หรือหน่วยงานอื่นตามโครงสร้างขององค์กรที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบภารกิจด้านการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
ของส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ หรือหน่วยงานอ่ืนตามโครงสร้างขององค์กรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจ
ด้านการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือจัดท าเป็นร่างแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเรียงล าดับความส าคัญ
โครงการที่ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ หรือหน่วยงานอ่ืนตามโครงสร้างขององค์กรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจด้านการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด 

 ๗) ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 

 ๘) ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ หรือหน่วยงานอื่นตามโครงสร้างขององค์กรที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบภารกิจด้านการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้หน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งแนบบัญชีการเรียงล าดับความส าคัญ
โครงการที่ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ หรือหน่วยงานอ่ืนตามโครงสร้างขององค์กรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจด้านการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
 

 ๑.๓ แผนและงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 2๕) 
  รายละเอียดการพิจารณาให้คะแนน ประกอบด้วย 
        ๑) แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น และมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน
นโยบายการพัฒนาประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙), แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙,  แผนพัฒนาการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด, แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอ าเภอ เป็นต้น  
        ๒) งบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐๐  ของรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ    ไดร้ะดับต ่ำ 

/ ร้อยละ ... 
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     ร้อยละ ๑๐.๐๑ - ๑๕.๐๐ ของรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ  ได้ระดับปำนกลำง 
    รอ้ยละ ๑๕.๐๑ - ๒๐.๐๐ ของรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ  ได้ระดับด ี
    มากกว่าร้อยละ ๒๐.๐๐  ของรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ  ได้ระดับดีมำก 
       ๓) ประชาชนในท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐.๐๐  ของจ านวนครัวเรือนในท้องถิ่น     ได้ระดับต ่ำ 
    ร้อยละ ๖๐.๐๑ - ๗๐.๐๐ ของจ านวนครัวเรือนในท้องถิ่น     ได้ระดับปำนกลำง 
    ร้อยละ ๗๐.๐๑ - ๘๐.๐๐ ของจ านวนครัวเรือนในท้องถิ่น     ได้ระดับด ี
    มากกว่าร้อยละ ๘๐.๐๐  ของจ านวนครัวเรือนในท้องถิ่น     ได้ระดับดีมำก 

 

๒. กรณีสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 ๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  (น้ าหนักคะแนน ร้อยละ ๒๕) 
  รายละเอียดการพิจารณาให้คะแนน ประกอบด้วย 
  ๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ถูกต้อง (ค าสั่ง/ประกาศ) ตามทีก่ฎหมาย ระเบียบว่าด้วยเรื่องนั้นๆ ก าหนด 
  ๒) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา (ทั้งแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ของสถานศึกษา) 
  ๓) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชุมเพ่ือทราบ
ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ตลอดจนให้ค าแนะน า ก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 
     ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ได้ระดับต ่ำ 
     ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  ได้ระดับปำนกลำง 
     ภาคเรียนละ ๓ ครั้ง  ได้ระดับดี 
     เดือนละ ๑ ครั้ง   ได้ระดับดีมำก 
  

  ๒.๒ กระบวนการจัดท าแผนและงบประมาณของสถานศึกษา 
  (น้ าหนักคะแนน ร้อยละ ๕0) 
  รายละเอียดการพิจารณาให้คะแนน ประกอบด้วย 

 ๑) สถานศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย 
  ข้อมูลจากล่างข้ึนบน (Bottom-up) ได้แก่ 
  - ปัญหาที่สถานศึกษาต้องแก้ไข เช่น ผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกจาก สมศ. ที่สถานศึกษาจะต้องเร่งพัฒนาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด ปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ออก 
ปัญหาเด็กเขียนหนังสือไม่ได้ ปัญหาพฤติกรรมผู้เรียน ปัญหาพฤติกรรมครู ปัญหาการขาดครู ปัญหาคุณภาพของครู 
ปัญหาการพัฒนาครู ปัญหาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก ปัญหาถนนภายในสถานศึกษา
ช ารุด ปัญหาสนามกีฬาช ารุด ปัญหาสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนหรือครุภัณฑ์ทางการศึกษาช ารุด ปัญหา
ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง ปัญหาการบริหารงาน
ของสถานศึกษา เป็นต้น 

  - ความต้องการของสถานศึกษา เช่น ความต้องการสื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครูใช้
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนเองต้องรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน/หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ซึ่งปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
สนามกีฬา 

/ สนามกีฬา ... 
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สนามกีฬาต่างๆ (สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามวอลเล่ย์บอล ฯลฯ) เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารเรียน เป็นต้น 

  - ปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา  ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชาชน/ชุมชน ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

  ข้อมูลจากบนลงล่าง (Top-down) ได้แก่ 
  - มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  - มาตรฐานการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  - มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
  - นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กลุ่มจังหวัด จังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด และนโยบายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
  - ข้อมูลอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาเห็นว่ามีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒) สถานศึกษาน าข้อมูลตามข้อ ๑) มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือก าหนดร่างวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมมาได้ 

 ๓) สถานศึกษาท าการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของการบรรลุวิสัยทัศน์ โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

  หลังจากท าการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของการบรรลุวิสัยทัศน์แล้ว ให้น า
ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด  
และกลยุทธ์ ที่เป็นไปได้ในการบรรลุถึง 

 ๔) สถานศึกษาจัดท าร่างแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 
 ๕) เสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/คณะกรรมการบริหาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๖) หัวหน้าสถานศึกษาประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 
 ๗) สถานศึกษาจัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ตามข้อ ๖) ให้ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ หรือ

หน่วยงานอ่ืนตามโครงสร้างขององค์กรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจด้านการบริหารจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๘) สถานศึกษาน าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 

 ๙) สถานศึกษาเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ๑๐) หัวหน้าสถานศึกษาประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 

 ๑๑) สถานศึกษาจัดส่งแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา
ตามข้อ ๑๐) ให้ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ หรือหน่วยงานอื่นตามโครงสร้างขององค์กรที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบภารกิจด้านการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือทราบและให้ค าแนะน า 
ตลอดจนการก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาต่อไป 
 

/ ๒.๓ แผน ... 
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 ๒.๓ แผนและงบประมาณของสถานศึกษา 
  (น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 2๕) 
  รายละเอียดการพิจารณาให้คะแนน ประกอบด้วย 
  ๑) แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษามีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา ตลอดจนมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายการศึกษาของชาติ แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
  ๒) สถานศึกษาบริหารงบประมาณตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดได้อย่างถูกต้อง 
  ๓) ประชาชนในท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐.๐๐  ของจ านวนผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ได้ระดับต ่ำ 
    ร้อยละ ๖๐.๐๑ - ๗๐.๐๐  ของจ านวนผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ได้ระดับปำนกลำง 
    ร้อยละ ๗๐.๐๑ - ๘๐.๐๐  ของจ านวนผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ได้ระดับดี 
    มากกว่าร้อยละ ๘๐.๐๐  ของจ านวนผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ได้ระดับดีมำก 
 

หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินและรางวัล 
๑. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินและรางวัล ดังนี้ 
 ได้รับคะแนน ๑๐๐ คะแนน     ได้รางวัลดีเด่น   ได้รับเงินรางวัล 
 ได้รับคะแนน ๘๑ - ๙๙ คะแนน ได้รางวัลดี ได้รับเงินรางวัล  
 ได้รับคะแนน ๗๑ - ๘๐ คะแนน  ได้รางวัลพอใช้ ได้รับเงินรางวัล 
 ได้รับคะแนน ๖๑ - ๗๐ คะแนน  ได้รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล  
 

๒. กรณีสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินและรางวัล ดังนี้ 
 ได้รับคะแนน ๑๐๐ คะแนน    ได้รางวัลดีเด่น  ได้รับเงินรางวัล 
 ได้รับคะแนน ๘๑ - ๙๙ คะแนน ได้รางวัลดี ได้รับเงินรางวัล  
 ได้รับคะแนน ๗๑ - ๘๐ คะแนน ได้รางวัลพอใช้ ได้รับเงินรางวัล   
 ได้รับคะแนน ๖๑ - ๗๐ คะแนน  ได้รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล  
 
 
หมายเหตุ  จ านวนรางวัลและเงินรางวัลแต่ละปีงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะพิจารณา

ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ใบสมัครเพื่อเข้าร่วม 
การคัดเลือกองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................................................... ต าแหน่ง 
นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. ................................................................. ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ พร้อมทั้ง ขอจัดส่ง
เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ 
 1. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่เป็นปัจจุบัน 
 2. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ตามข้อ 1 ที่พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา 
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๖๐๕๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙)  
 3. ส าเนาหลักฐานการส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการประกาศใช้แล้ว จากหน่วยงานจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส านัก/กอง/
ส่วนการศึกษาฯ หรือหน่วยงานอ่ืนตามโครงสร้างขององค์กรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจด้านการบริหาร
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ หรือหน่วยงานอ่ืนตามโครงสร้าง
ขององค์กรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจด้านการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
น าไปเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ 
หรือหน่วยงานอื่นตามโครงสร้างขององค์กรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจด้านการบริหารจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. ส าเนาหลักฐานการส่งแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการประกาศใช้แล้ว จากส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ หรือหน่วยงานอ่ืนตามโครงสร้างขององค์กร
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจด้านการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สถานศึกษา 
(โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด น าไปเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของสถานศึกษา  
 5. ส าเนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ - 256๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6. ส าเนาเอกสารนโยบายด้านการศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 7. ส าเนาหลักฐานการส ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชนด้านการศึกษา ทั้งการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 8. ส าเนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 
(จ านวน 1 ชุด/สถานศึกษา) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้ว 
 9. ข้อมูลอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่ามีความส าคัญต่อการบริหารจัดการศึกษา 
 10. ส าเนาหลักฐานการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อ 5 - 9 เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (หลักฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และกลยุทธ์) 
 11. ส าเนาแผนพัฒนาการศกึษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ หรือหน่วยงานอื่นตามโครงสร้างขององค์กรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจ
ด้านการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้จัดท า) 

/ ๑๒. ส าเนา ... 
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 12. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นชอบ
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 13. ส าเนาหลักฐานการประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 14. ส าเนาหลักฐานการส่งแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของสถานศึกษา
ในสังกัดให้ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ หรือหน่วยงานอ่ืนตามโครงสร้างขององค์กรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจด้านการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อที่ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ หรือ
หน่วยงานอ่ืนตามโครงสร้างขององค์กรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจด้านการบริหารจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้น ามาเป็นข้อมูลในการบูรณาการจัดท าเป็นแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 15. ส าเนาข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1๖. แบบรายงานความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
 ๑๗. แบบรายงานการใช้รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปตั้งจ่ายเป็นงบประมาณ    
ทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
 1๘. แบบรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ (กลุ่มตัวอย่างครัวเรือนที่จะส ารวจต้องกระจายทุกอ าเภอ/
ชุมชน/หมู่บ้าน (แล้วแต่กรณี) และรวมทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า 100 ครัวเรือน) 
  ขอรับรองว่าข้อมูลตามเอกสารประกอบการพิจารณาข้างต้นถูกต้องทุกประการ ไม่มีการปลอมแปลง
เอกสารแต่อย่างใด และยอมรับเงื่อนไขว่า “หากมีการปลอมแปลงเอกสารไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ต้องมีความผิด
และรับโทษตามกฎหมาย” จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานส าคัญ 
 

 (ลงชื่อ)  ......................................................... ........... ผู้สมัคร 
  (..................................................................) 
 ต าแหน่ง  นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. ............................ 
 

 (ลงชื่อ)  ......................................................... ........... พยาน 
  (..................................................................) 
 ต าแหน่ง  ปลัด อบจ./เทศบาล/อบต............................... 
 

 (ลงชื่อ)  .................................................................... พยาน 
  (..................................................................) 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ/กองวิชาการและแผนงาน 
 

 (ลงชื่อ)  ......................................................... ........... พยาน 
  (..................................................................) 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ 
 
หมายเหต ุ - ผูบ้รหิารท้องถิ่นลงนามในใบสมัครและจะต้องมีพยานลงนามครบถ้วนโดยใบสมัครตอ้งเป็นฉบบัจริงเท่านัน้ 
 - ส าเนาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาทุกฉบบัต้องรบัรองส าเนาให้ถูกตอ้งครบถ้วน 
 - เอกสารประกอบการสมัครตอ้งมีครบทั้ง 1๘ รายการ จึงจะได้รบัการพจิารณา 
 - หนังสือน าส่งใบสมัครต้องผ่านการลงทะเบียนการรบัหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ภายในเวลาที่ก าหนด

เท่านัน้ 
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ใบสมัครเพื่อเข้าร่วม 
การคัดเลือกสถานศกึษาในสังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นทีจ่ัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................... ............................ ต าแหน่ง 
หัวหน้าสถานศึกษา โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก .................................................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ............................................... ................ อ าเภอ.......................................................
จังหวัด............................................  ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดเีด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ พร้อมทั้ง ขอจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ 
 1. ส าเนาค าสั่งหรือประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน หรือส าเนาค าสั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 2. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในปีการศึกษา 25๖๐ 
 3. ส าเนาหลักฐานการส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการประกาศใช้แล้ว จากหน่วยงานจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส านัก/กอง/
ส่วนการศึกษาฯ หรือหน่วยงานอ่ืนตามโครงสร้างขององค์กรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจด้านการบริหาร
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดน าไปเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนา 
การศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
 4. ส าเนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. ส าเนาเอกสารนโยบายด้านการศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 6. ส าเนาเอกสารหรือหลักฐานปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา 
 7. ส าเนาหลักฐานการส ารวจปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา 
เช่น ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชาชน/
ชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่นๆ 
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 8. ส าเนารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน และหรือผลการประเมินของ สมศ. 
 9. ข้อมูลอื่นๆ ที่สถานศึกษาเห็นว่ามีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 10. ส าเนาหลักฐานการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อ 4 - ๙ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (หลักฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และกลยุทธ์) 
 11. ส าเนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของสถานศึกษา 
 12. ส าเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของสถานศึกษา 
 13. ส าเนาประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของสถานศึกษา 
โดยหัวหน้าสถานศึกษา 
 14. ส าเนาแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ ของสถานศึกษา 
 1๕. ส าเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ ของสถานศึกษา 

/ ๑๖. ส าเนา ... 
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 1๖. ส าเนาประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ ของสถานศึกษา 
โดยหัวหน้าสถานศึกษา 
 ๑๗. ส าเนาแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 25๖๐ ของสถานศึกษา 
 1๘. ส าเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 25๖๐ ของสถานศึกษา 
 ๑๙. ส าเนาประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 25๖๐ ของสถานศึกษา โดยหัวหน้า
สถานศึกษา 
 2๐. ส าเนาหลักฐานการส่งแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 25๖๐ ของสถานศึกษา 
ให้ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ หรือหน่วยงานอ่ืนตามโครงสร้างขององค์กรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจ
ด้านการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๒๑. ส าเนาข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2๒. แบบรายงานความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖๑ 
 2๓. แบบรายงานผลการตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการคลังของสถานศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
 2๔. แบบรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา
ต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 
 

  ขอรับรองว่าข้อมูลตามเอกสารประกอบการพิจารณาข้างต้นถูกต้องทุกประการ ไม่มีการปลอมแปลง
เอกสารแต่อย่างใด และยอมรับเงื่อนไขว่า “หากมีการปลอมแปลงเอกสารไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ต้องมีความผิด
และรับโทษตามกฎหมาย” จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานส าคัญ 
 
 (ลงชื่อ)  .................................................................... ผู้สมัคร 
  (..................................................................) 
 ต าแหน่ง  หัวหน้าสถานศึกษา ............................................... 
 

 (ลงชื่อ)  .................................................................... พยาน 
  (..................................................................) 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ/กองวิชาการและแผนงาน 
 

 (ลงชื่อ)  ......................................................... ........... พยาน 
  (..................................................................) 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ 
 
หมายเหตุ - หัวหน้าสถานศึกษาของโรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นผู้ลงนามในใบสมัครและจะต้องมีพยานลงนามครบถ้วน 

โดยใบสมัครต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น 
 - ส าเนาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาทุกฉบับต้องรับรองส าเนาให้ถูกต้องครบถ้วน 
 - เอกสารประกอบการสมัครต้องมีครบทั้ง 2๔ รายการ จึงจะได้รับการพิจารณา 
 - หนังสือน าส่งใบสมัครต้องผ่านการลงทะเบียนการรับหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในเวลาที่ก าหนด

เท่านั้น 
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แบบตรวจเอกสารที่จัดสง่เพ่ือประกอบการเข้ารับการคัดเลือก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 อบจ./เทศบาล/อบต. .......................................................................................................................... 
อ าเภอ ...................................................... จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย์ ................................... 
โทรศัพท์ ............................................................................... โทรสาร ............................................................................. 
E-mail : ........................................................................................................................................................................... 
 

 ผลการตรวจของ อปท. ผลการตรวจของ สถจ. 
* หนังสือน าส่งเอกสาร     มี    ไม่มี     มี    ไม่มี 
* ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก     มี    ไม่มี     มี    ไม่มี 

 
ล าดับ

ที่ 
รายการเอกสาร (1๘ รายการ) 

การตรวจสอบกลั่นกรอง 
ผลการตรวจของ อปท. ผลการตรวจของ สถจ. 

1. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่เป็นปัจจุบัน 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

2. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ตามข้อ 1 ที่พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๖๐๕๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙) 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

3. ส าเนาหลักฐานการส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการประกาศใช้แล้ว จาก
หน่วยงานจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส านัก/กอง/
ส่วนการศึกษาฯ หรือหน่วยงานอื่นตามโครงสร้างขององค์กรที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจด้านการบริหารจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ 
หรือหน่วยงานอื่นตามโครงสร้างขององค์กรที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบภารกิจด้านการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น น าไปเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ หรือ
หน่วยงานอื่นตามโครงสร้างขององค์กรที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบภารกิจด้านการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

4. ส าเนาหลักฐานการส่งแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการประกาศใช้แล้ว จาก
ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ หรือหน่วยงานอื่นตามโครงสร้างของ
องค์กรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจด้านการบริหารจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สถานศึกษา (โรงเรียน/
วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด น าไปเป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของสถานศึกษา 
 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 
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ล าดับ
ที่ 

รายการเอกสาร (1๘ รายการ) 
การตรวจสอบกลั่นกรอง 

ผลการตรวจของ อปท. ผลการตรวจของ สถจ. 

5. ส าเนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ - 256๔) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

6. ส าเนาเอกสารนโยบายดา้นการศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น    มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 
7. ส าเนาหลักฐานการส ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชน

ด้านการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

8. ส าเนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของ
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง (จ านวน 1 ชุด/สถานศึกษา) ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้ว 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

9. ข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่ามีความส าคัญต่อ
การบริหารจัดการศึกษา 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

10. ส าเนาหลักฐานการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อ 5 - 9 เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (หลักฐานการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และกลยุทธ์) 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

11. ส าเนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ หรือหน่วยงานอื่น
ตามโครงสร้างขององค์กรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจ
ด้านการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ผู้จัดท า) 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

12. ส าเนารายงานการประชมุคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

13. ส าเนาหลักฐานการประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

14. ส าเนาหลักฐานการส่งแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ของสถานศึกษาในสังกัดให้ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ หรือ
หน่วยงานอื่นตามโครงสร้างขององค์กรที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบภารกิจด้านการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อที่ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ หรือหน่วยงานอื่น
ตามโครงสร้างขององค์กรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจ
ด้านการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะได้
น ามาเป็นข้อมูลในการบูรณาการจัดท าเป็นแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

15. ส าเนาข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

16. แบบรายงานความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

17. แบบรายงานการใช้รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปตั้งจ่าย
เป็นงบประมาณทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 
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ล าดับ
ที่ 

รายการเอกสาร (1๘ รายการ) 
การตรวจสอบกลั่นกรอง 

ผลการตรวจของ อปท. ผลการตรวจของ สถจ. 

18. แบบรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖๐ (กลุ่มตัวอย่างครัวเรือนที่จะส ารวจต้องกระจาย
ทุกอ าเภอ/ชุมชน/หมู่บ้าน (แล้วแต่กรณี) และรวมทั้งหมดต้องไม่
น้อยกว่า 100 ครัวเรือน) 
 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

 
ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบกลั่นกรองเอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้างต้นแล้ว 

ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานส าคัญ 
 
 ลงชื่อ ......................................................................  ผู้ตรวจสอบเอกสารของ อปท. 
         (....................................................................) 
 ต าแหน่ง............................................................... สังกัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) ................................... 
 วันที่.............. เดือน................................... พ.ศ. ................... 
 
 
 ลงชื่อ ...................................................................... ผู้ตรวจสอบเอกสารของ สถจ. 
         (....................................................................) 
 ต าแหน่ง..........................................................................  
 วันที่.............. เดือน................................... พ.ศ. ................... 
 
 
หมายเหตุ  ๑. กรณอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดสมัครเข้ารับการคัดเลือกในคราวเดียวกัน 

รายการเอกสารล าดับที่ ๕, ๖, ๘ และ ๑๕ ให้ใช้ส าเนาเอกสารชุดเดียวกันได้โดยอนุโลม  
 ๒. ให้จัดเรียงเอกสารประกอบการพิจารณาตามล าดับรายการที่ 1 - 1๘ พร้อมติดหมายเลขล าดับ

แสดงในเอกสารให้เรียบร้อย 
 ๓. หากส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด

จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนตามรายการตามที่ก าหนดให้ถือว่าขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ไม่ต้องรวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่อย่างใด    

 ๔. ส่งแบบตรวจเอกสารฉบับนี้ไปพร้อมหนังสือน าส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วย  
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แบบตรวจเอกสารที่จัดสง่เพ่ือประกอบการเข้ารับการคัดเลือก 
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 โรงเรียน/วิทยาลัย/ศพด.  ................................................................................................................... 
รหัสสถานศึกษา .................................... สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ............................................................................. 
อ าเภอ ...................................................... จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย์ ................................... 
โทรศัพท์ ............................................................................... โทรสาร ............................................................................. 
E-mail : ........................................................................................................................................................................... 
 

 ผลการตรวจของ อปท. ผลการตรวจของ สถ. 
* หนังสือน าส่งเอกสาร     มี    ไม่มี     มี    ไม่มี 
* ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก     มี    ไม่มี     มี    ไม่มี 

 
ล าดับ

ที่ 
รายการเอกสาร (2๔ รายการ) 

การตรวจสอบกลั่นกรอง 
ผลการตรวจของ อปท. ผลการตรวจของ สถจ. 

1. ส าเนาค าสั่งหรือประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส าเนาค าสั่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

2. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในปีการศึกษา 25๖๐ 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

3. ส าเนาหลักฐานการส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการประกาศใช้แล้ว จาก
หน่วยงานจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส านัก/
กอง/ส่วนการศึกษาฯ หรือหน่วยงานอื่นตามโครงสร้างขององค์กร
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจด้านการบริหารจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดน าไป
เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนา การศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

4. ส าเนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

5. ส าเนาเอกสารนโยบายดา้นการศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น    มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 
6. ส าเนาเอกสารหรือหลักฐานปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา    มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 
7. ส าเนาหลักฐานการส ารวจปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียของสถานศึกษา เช่น ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประชาชน/ชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 
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ล าดับ
ที่ 

รายการเอกสาร (2๔ รายการ) 
การตรวจสอบกลั่นกรอง 

ผลการตรวจของ อปท. ผลการตรวจของ สถจ. 

8. ส าเนารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน และหรือผลการ
ประเมินของ สมศ. 
 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

9. ข้อมูลอื่นๆ ที่สถานศึกษาเห็นว่ามีความส าคัญต่อการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

10. ส าเนาหลักฐานการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อ 4 - ๙ เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (หลักฐานการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และกลยุทธ์) 
 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

11. ส าเนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของ
สถานศึกษา 
 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

12. ส าเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของสถานศึกษา 
 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

13. ส าเนาประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ของสถานศึกษา โดยหัวหน้าสถานศึกษา 
 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

14. ส าเนาแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ ของ
สถานศึกษา 
 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

15. ส าเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ ของสถานศึกษา 
 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

16. ส าเนาประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
ของสถานศึกษา โดยหัวหน้าสถานศึกษา 
 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

17. ส าเนาแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 25๖๐ ของสถานศึกษา 
 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 
18. ส าเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 25๖๐ ของสถานศึกษา 
 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

19. ส าเนาประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 25๖๐ ของ
สถานศึกษา โดยหัวหน้าสถานศึกษา 
 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

20. ส าเนาหลักฐานการส่งแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 25๖๐ ของสถานศึกษา 
ให้ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ หรือหน่วยงานอื่นตามโครงสร้าง
ขององค์กรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจด้านการบริหาร
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

21. ส าเนาข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

2๒. แบบรายงานความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศกึษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 
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ล าดับ
ที่ 

รายการเอกสาร (2๔ รายการ) 
การตรวจสอบกลั่นกรอง 

ผลการตรวจของ อปท. ผลการตรวจของ สถจ. 

2๓. แบบรายงานผลการตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการคลัง
ของสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

2๔. แบบรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ปกครองและ
คณะกรรมการสถานศึกษาต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 
 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

 
 ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบกลั่นกรองเอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้างต้นแล้ว 
ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานส าคัญ 
 
 ลงชื่อ ......................................................................  ผู้ตรวจสอบเอกสารของ อปท. 
         (....................................................................) 
 ต าแหน่ง............................................................... สังกัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) ................................... 
 วันที่.............. เดือน................................... พ.ศ. ................... 
 
 
 ลงชื่อ ......................................................................  ผู้แทนสถานศึกษา/พยาน 
         (....................................................................) 
 ต าแหน่ง............................................................... สังกัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) ................................... 
 วันที่.............. เดือน................................... พ.ศ. ................... 
 
 
 ลงชื่อ ...................................................................... ผู้ตรวจสอบเอกสารของ สถจ. 
         (....................................................................) 
 ต าแหน่ง..........................................................................  
 วันที่.............. เดือน................................... พ.ศ. ................... 
 
 
หมายเหตุ  ๑. กรณ ีการสมัครเข้ารับการคัดเลือกของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน 

รายการเอกสารล าดับที่ ๔, ๕, และ ๒๑ ให้ใช้ส าเนาเอกสารชุดเดียวกันได้โดยอนุโลม  
 ๒. ให้จัดเรียงเอกสารประกอบการพิจารณาตามล าดับรายการที่ 1 - ๒๔ พร้อมติดหมายเลขล าดับ

แสดงในเอกสารให้เรียบร้อย 
 ๓. หากส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วพบว่าสถานศึกษาในสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นใดจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนตามรายการตามท่ีก าหนด 
ให้ถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ไม่ต้องรวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นแต่อย่างใด 

 ๔. ส่งแบบตรวจเอกสารฉบับนี้ไปพร้อมหนังสือน าส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วย 
 
 
 



แบบรายงานความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑

ชื่อ อบจ./เทศบาล/อบต. ...............................................................................................................

เป็นความต้องการของใคร แก้ไขปัญหาทาง สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ อ่ืน ๆ 

(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การศึกษา ยุทธศาสตร์ใดของ ยุทธศาสตร์ใดของ ยุทธศาสตร์ใดของ (โปรดระบ)ุ

ทางการศึกษาของ อปท.) ในเรื่องใด แผนพัฒนา อปท. แผนพัฒนาการศึกษาท้องถ่ิน แผนการศึกษาแห่งชาติ

     ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง

ลงชื่อ ................................................................. ปลัด อบจ./เทศบาล/อบต.
        (....................................................)

ยุทธศาสตร์ โครงการ

ความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษากับปัญหาความตอ้งการของผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย/นโยบายของหน่วยงานระดบัเหนือขึน้ไป



แบบรายงานการใช้รายไดข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปตัง้จ่ายเปน็งบประมาณทางการศึกษา
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อ อบจ./เทศบาล/อบต. ...............................................................................................................

อปท. สถานศึกษา อุดหนุนกลุ่ม อุดหนุนสถานศึกษา

ในสังกัด อปท. หรือชุมชน หรือหน่วยงานนอกสังกัด

ในพ้ืนที ่อปท. อปท. (โปรดระบ)ุ

     ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง

ลงชื่อ ................................................................. ปลัด อบจ./เทศบาล/อบต.
        (....................................................)

วงเงิน (บาท)
(โปรดใส่เครื่องหมาย  √   ลงในชอ่งที่เลือก)

ยุทธศาสตร์ โครงการ

หน่วยงานผู้ด าเนินการ



แบบรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙

ชื่อ อบจ./เทศบาล/อบต. ...............................................................................................................

          (      ) กรณี อบจ. โปรดระบุว่ามีอ าเภอในเขตพื้นที่ อบจ.                  จ านวน.................................. อ าเภอ
          (      ) กรณี เทศบาล โปรดระบุว่ามีชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาล                  จ านวน.................................. ชุมชน
          (      ) กรณี อบต. โปรดระบุว่ามีหมูบ่้านในเขตพื้นที่ อบต.                  จ านวน.................................. หมูบ่้าน (หมูบ่้านตามการแบ่งของอ าเภอ)

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อยถึงน้อยทีสุ่ด

(จ านวนครัวเรือน) (จ านวนครัวเรือน) (จ านวนครัวเรือน) (จ านวนครัวเรือน)

1.  .........................................
2.  .........................................

ฯลฯ

............ครัวเรือน ............ครัวเรือน ............ครัวเรือน ............ครัวเรือน ............ครัวเรือน

(................%) (................%) (................%) (................%) (................%)

                      ขอรับรองว่าผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนดังกล่าวขา้งต้นถกูต้อง

ลงชื่อ ................................................................. ปลัด อบจ./เทศบาล/อบต.
       (...............................................................)

          หมายเหตุ  - ส ารวจความพึงพอใจครัวเรือนละ 1 ชุด
                      - โปรดแนบแบบส ารวจความพึงพอใจฯ จ านวน 1 ชุด

รวม

ชือ่อ าเภอ/ชุมชน/หมูบ่้าน
จ านวนครัวเรือนในพ้ืนที่
อ าเภอ/ชุมชน/หมูบ่้าน

จ านวนครัวเรือนทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่งในการ
ส ารวจความพึงพอใจ (จ าแนกเป็นราย

อ าเภอ/ชุมชน/หมูบ่้าน)

ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน
(จ าแนกเป็นรายอ าเภอ/ชุมชน/หมูบ่้าน)



แบบรายงานความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อ สถานศึกษา ........................................................................... สังกดั อบจ./เทศบาล/อบต. .........................................................................

เป็นความต้องการของใคร แก้ไขปัญหาในเรือ่งใด สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ อ่ืน ๆ 

(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของผู้เรียน/สถานศึกษา ยุทธศาสตร์ใดของ ยุทธศาสตร์ใดของ ยุทธศาสตร์ใดของ (โปรดระบุ)

ของสถานศึกษา) แผนพัฒนา อปท. แผนพัฒนาการศึกษาท้องถ่ิน แผนการศึกษาแห่งชาติ

         ขอรับรองว่าขอ้มูลดังกล่าวขา้งต้นถกูต้อง

ลงชื่อ ................................................................. ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา
       (...............................................................)

ความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษากับปัญหาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/นโยบายของหน่วยงานระดับเหนือขึน้ไป

ยทุธศาสตร์ โครงการ



แบบรายงานผลการตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการคลังของสถานศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(โดยหน่วยตรวจสอบภายใน หรือ ส านัก/กอง/ส่วนการคลังของ อบจ./เทศบาล/อบต. ต้นสังกดั)

ชื่อ สถานศึกษา ........................................................................... สังกดั อบจ./เทศบาล/อบต. .........................................................................

ไม่อยู่ อยู่ ไม่อยู่ อยู่ ไม่มี มี ไม่มี มี (โปรดระบุ) ไม่มี มี (โปรดระบุ) ไม่มี มี (โปรดระบุ)

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว.................................................................ต าแหน่ง...................................................ขอรับรองว่าการตรวจสอบดังกล่าวขา้งต้นถกูต้องทุกประการ โดยพบว่า สถานศึกษาแห่งนี้
มีโครงการ/รายการที่ด าเนินการทั้งหมด จ านวน................โครงการ/รายการ มีขอ้บกพร่อง จ านวน..................โครงการ/รายการ คิดเป็นร้อยละ...................ของโครงการ/รายการที่ด าเนินการทั้งหมด

ลงชื่อ ............................................................... ผู้ตรวจสอบ (หน่วยตรวจสอบภายใน/ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา)
      (..............................................................) 

โครงการ/รายการที่ด าเนินการ
อ่ืน ๆ

อยูใ่นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
ของสถานศึกษา ทีผ่่าน

ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ

สถานศึกษา (ทีม่ีค าสัง่
แต่งตัง้อย่างเป็นทางการ)

 แล้ว

อยูใ่นแผนการศึกษาสีป่ี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ของสถานศึกษา ทีผ่่าน

ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา

 (ทีม่ีค าสัง่แต่งตัง้อย่าง
เป็นทางการ) แล้ว

ผลการตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการคลังของสถานศึกษา
(โปรดใส่เครือ่งหมาย   √   ลงในช่องทีเ่ลือก หรือ กรอกผลการตรวจสอบ)

มีการอนุมัติ
โครงการโดย 

หัวหน้า 
สถานศึกษา

ข้อบกพร่องในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามระเบียบเงนิรายได้

สถานศึกษาและกฎหมาย 
ระเบียบว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ

ข้อบกพร่องในการเบิกจ่าย
ตามระเบียบเงนิรายได้
สถานศึกษาและระเบียบ

เบิกจ่ายฯ

ข้อบกพร่องในการท าบัญชีตาม
ระเบียบรายได้สถานศึกษา (๔ 

บัญชี ได้แก่ บัญชีรายได้
สถานศึกษา, บัญชีเงนิฝาก

ธนาคาร, บัญชีค่าใช้จ่าย,บัญชี
รายได้สะสม และการปิดบัญชี
แสดงรายรับรายจ่ายเงนิเมือ่สิน้

ปีงบประมาณ)



แบบรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาตอ่การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๙

ชื่อ สถานศึกษา ........................................................................... สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .........................................................................

จ านวนผู้ปกครองของนักเรียน  
ทีเ่ปน็กลุม่ตวัอย่างในการ

ส ารวจความพึงพอใจ
(จ าแนกเปน็รายระดบัชัน้)

(คน) (คน) มากทีสุ่ด (คน) มาก (คน) ปานกลาง (คน) น้อยถึงน้อยทีสุ่ด (คน)
ผู้ปกครอง

1. อนบุาล
2. ป.1
3. ป.2

ฯลฯ

.................คน .................คน .................คน .................คน .................คน
(...............%) (...............%) (...............%) (...............%) (...............%)

คณะกรรมการสถานศึกษา

.................คน .................คน .................คน .................คน
(...............%) (...............%) (...............%) (...............%)

ขอรับรองว่าผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง

                ลงชื่อ ................................................................. ผู้อ านวยการส านกั/กอง/ส่วนการศึกษา
                      (.....................................................)

หมายเหต ุ โปรดแนบแบบส ารวจความพึงพอใจฯ จ านวน 1 ชุด

รวม

จ านวนนักเรียน
ในแตล่ะระดบัชัน้

ผลการส ารวจความพึงพอใจตอ่การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(จ าแนกเปน็รายระดบัชัน้)ระดบัชัน้

รวม

จ านวน (คน) ผลการส ารวจความพึงพอใจตอ่การจัดการศึกษาของสถานศึกษา


