
 แบบสรุปงบหน้า  
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(School Based Management for Local Development : SBMLD) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

---------------------------------------- 
 

จังหวัด ........................................................................... 
 

 ข้อมูลเพ่ือประกอบการขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) สรุปได้ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สถานศึกษา 
ที่ส่งแบบแสดง
ความประสงค์  

(แห่ง) 

จ านวนโครงการ
ที่ขอรับการ
สนับสนุน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
ที่ขอรับการ
สนับสนุน 
(บาท) 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
๙.     

๑๐.     
รวมทั้งสิ้น    

 

 ขอรับรองว่า ได้ด าเนินการตรวจสอบกลั่นกรองความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๔๐๒๕ ลงวันที่ ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารฉบับจริงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดส่งมาพร้อมนี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ  
 

 
(ลงชื่อ)                                             ผู้รับรอง    (ลงชื่อ)                                             ผู้รับรอง 
           (........................................................)          (......................................................) 
ต าแหน่ง ผอ.กลุ่มงาน/หน.กลุ่มงานส่งเสริมฯ         ต าแหน่ง            ท้องถิ่นจังหวัด 
วันที่ ………………………………….…………..…..…… วันที่ ……………………………….…….……………..…… 
 
 
หมายเหตุ  จัดส่งเอกสารที่ลงลายมือชื่อฉบับจริงให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจัดเก็บส าเนาคู่ฉบับไว้ที่

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑ 



แบบแสดงความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ 
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(School Based Management for Local Development : SBMLD) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
---------------------------------------- 

 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................... ต าแหน่ง 
นายกเทศมนตรีต าบล/นายก อบต. ............................................................ ขอส่งสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) 
ในสังกัด เข้ารับการพิจารณาคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน 
......... แห่ง ประกอบด้วย 
 

ล าดับ ชื่อสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ชื่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ลายมือชื่อ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
 

ทั้งนี้  เทศบาลต าบล/อบต. ............................................................... อ าเภอ ........... ................ 
จังหวัด ............................................ ขอรับรองว่า ไดด้ าเนินการประมาณการรายรับและจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการ
เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๔๑๑๐ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แล้ว และเม่ือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ 
ก็ยินดีที่จะส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานโครงการฯ ตามวัตถุประสงค์แห่งแนวนโยบายกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เรื่อง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 

 (ลงชื่อ) ผู้รับรองข้อมูล 
            (................................................................) 
 ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา 
 

 (ลงชื่อ) ผู้รับรองข้อมูล 
            (................................................................) 
 ต าแหน่ง     นายกเทศมนตรีต าบล/นายก อบต. 
 

หมายเหตุ  จัดส่งเอกสารที่ลงลายมือชื่อฉบับจริงให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจัดเก็บส าเนาคู่ฉบับไว้ที่
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒ 



 แบบสรุปงบหน้าโครงการของสถานศึกษาเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(School Based Management for Local Development : SBMLD) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

---------------------------------------- 
  

 โรงเรียน/วิทยาลัย ......................................................................... รหัสสถานศึกษา .......................... 
สังกัด เทศบาลต าบล/อบต. ................................................... อ าเภอ ................................ จังหวัด ................................ 
รหัสไปรษณีย์ ......................... โทรศัพท์ ....................... โทรสาร ....................... E-mail : ............................................  
จัดการเรียนการสอน  (   )  ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๑ - ๓) 
 (   ) ระดับประถมศึกษา (ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖) 
 (   ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓) 
 (   ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖) 
 (   )  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ๑ - ๓) 
ขอส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนนุงบประมาณ ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
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1.   หน้าท่ี .... หน้าท่ี .... 
2.   หน้าท่ี .... หน้าท่ี .... 
3.   หน้าท่ี .... หน้าท่ี .... 
4.   หน้าท่ี .... หน้าท่ี .... 
5.   หน้าท่ี .... หน้าท่ี .... 

งบประมาณทั้งสิ้น    
 

 ขอรับรองว่า โครงการดังกล่าวข้างต้นได้ด าเนินการให้เป็นไปตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๒๓๒ 
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ โดยเคร่งครัดแล้ว ประกอบกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียน/วิทยาลัย) 
.................................................. ในคราวประชมุ เมือ่วนัที่ ...... เดือน ................ พ.ศ. ........ ไดม้ีมติ 
 ๑. เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และหัวหน้าสถานศึกษาได้ลงนาม
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. ........  
 ๒. เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหัวหน้าสถานศึกษาได้ลงนาม
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. ........  
 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ ทั้งนี้ หากการให้ข้อมูลและหรือการรับรองข้อมูลข้างต้นเป็นไปโดยมชิอบ 
ข้าพเจ้ายินดทีี่จะรับผิดชอบและยินยอมให้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

(ลงชื่อ)                                                    ผู้รับรอง    (ลงชื่อ)                                              ผู้รับรอง 
           (.................................................................)            (......................................................) 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายวชิาการ         ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                หรือครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ วันที่ …………………………………….……………..…… 
วันที่ ………………………………………….……………..…… 
 

หมายเหต ุจัดส่งเอกสารที่ลงลายมือช่ือฉบับจริงให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินและจัดเก็บส าเนาคู่ฉบับไว้ท่ีส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๓ 



แนวทางการจัดท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(School Based Management for Local Development : SBMLD) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

---------------------------------------- 
  

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงาน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ วรรคสี่ ที่ก าหนดไว้ว่า “การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ” จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเน้นที่การจัดการศึกษาในระบบ
ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของสถานศึกษาเป็นล าดับแรก ดังนี้ 
 ๑. ระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล ๑ - ๓) จัดเป็นโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งเน้น
การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการรอบด้านสมดุล (เน้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
ความภูมิใจในท้องถิ่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ดนตรี กีฬา และศิลปะ) ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียน
ได้ค้นหาตนเอง สถานศึกษาละ ๕ โครงการ 
 ๒. ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖) จัดเป็นโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนได้ค้นหาตนเอง สถานศึกษาละ ๕ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
(เน้นส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) และความภูมิใจในท้องถิ่น, โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ), โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศด้านดนตรี, โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา และโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ 
 ๓. ระดับมัธยมศึกษา 
  ๓.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓) จัดเป็นโครงการจัดการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน โดยพิจารณาเลือกจากหลักสูตร
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นล าดับแรก สถานศึกษาละ  
๕ โครงการ 
  ๓.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ๓.๒.๑ ประเภทสามัญศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖) จัดเป็นโครงการจัดการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน โดยพิจารณาเลือกจากหลักสูตร
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นล าดับแรก สถานศึกษาละ 
๕ โครงการ 
   ๓.๒.๒ ประเภทอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ - ๓) จัดเป็น
โครงการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน โดยพิจารณา
เลือกจากหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นล าดับแรก 
สถานศึกษาละ ๕ โครงการ 
 

---------------------------------------- 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๔ 



แบบฟอร์มโครงการของสถานศึกษา 
 

1. ชื่อโครงการ  ............................................................................................................................. ...................... 
  

2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
 ............................................................................................................................................ ............................. 
 .................................................................................................... ..................................................................... 
  

3. หลักการและเหตุผล (ท าไมถึงต้องท าโครงการนี้) 
 ............................................................................................................................. ............................................ 
 ...................................................................................................................................................................... ... 
 

4. วัตถุประสงค์ (เป็นกระบวนการหรือผลผลิตที่ต้องการให้เกิดข้ึน เพ่ือจะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ) 
 ........................................................................................................................................................... .............. 
 ................................................................................................................... ...................................................... 
 

5. เป้าหมาย  
 5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (กับใคร จ านวนเท่าไหร่) 
  ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ท าอะไร กับใคร แล้วเกิดสิ่งใด) 
  ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
 

6. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) /แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ของสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) 

 6.1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบล/อบต. 
  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์................................................. กลยุทธ์...........................................................  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 6.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) 
  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์................................................. กลยุทธ์...........................................................  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. วิธีด าเนินการ 
 .................................................................................................................. ....................................................... 
 ............................................................................................................................. ............................................ 
 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ................................................................................................................................... ...................................... 
 ........................................................................................... .............................................................................. 
 

9. สถานที่ด าเนินการ 
 ............................................................................................................................. ............................................ 
 ................................................................... ......................................................................................................  
 

/ ๑๐. หน่วยงาน ... 
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10. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

11. งบประมาณด าเนินการ  ทั้งสิ้น ............................. บาท (.......................................................) 
      รายละเอียด ดังนี้ 
 (1) ค่า.......................................................... จ านวน ....................... บาท 
 (2) ค่า.......................................................... จ านวน ....................... บาท 
 (๓) ค่า.......................................................... จ านวน ....................... บาท 
 (๔) ค่า.......................................................... จ านวน ....................... บาท 
 (๕) ค่า.......................................................... จ านวน ....................... บาท         

ฯลฯ 
 

12. การติดตามประเมินผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เป็นผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดข้ึนจากโครงการ ซึ่งสืบเนื่องมาจากผลผลิต) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

14. ผู้จัดท า/ผู้เขียนโครงการ 
 (................................................................) 
 ................................................................................................  
 
15. ผู้เสนอโครงการ 
 (................................................................) 
 ................................................................................................  
 
16. ผู้เห็นชอบโครงการ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 (................................................................) 
 ................................................................................................  
 
17. ผู้อนุมัติโครงการ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 (................................................................) 
 ................................................................................................  
 


