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ที่  มท 0893.3 / ว 1894                                                                           กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
          ถนนราชสีมา  เขตดุสิต  กทม 10300 
 

         22  กันยายน  2548 
 

เร่ือง  การสรรหาผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดน  ดานการศกึษา 
 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวดั 
 

ส่ิงที่สงมาดวย 1.  หลักเกณฑการพิจารณาฯ                                                                  จํานวน  1  ชุด 
 2.  ใบสมัคร  และแบบแสดงผลงานของผูบริหาร อปท.    จํานวน  1  ชุด 
 

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  รวมกับมูลนิธิชวยการศึกษาทองถ่ิน  จะดําเนินการ
สรรหาผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดน  ดานการศึกษา  ประจําป  2548  ประเภทองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทีม่ีสถานศึกษาในสังกัด  โดยการพิจารณาคัดเลือกผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความรู  
ความสามารถ  มีวิสัยทัศน  และมีผลงานดานการศึกษาเปนที่ประจักษ  ใหการยกยองเชิดชูเกยีรติและ
เสริมสรางขวัญกําลังใจแกผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผูไดรับการคัดเลือกจะไดรับโลและใบ
ประกาศเกยีรติคุณจากมูลนธิิชวยการศึกษาทองถ่ิน  ตามหลักเกณฑการพิจารณาที่สงมาพรอมนี้ 

 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  จึงขอใหจังหวัดแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ที่มีสถานศึกษาในสังกัดทราบ   และหากประสงคจะเขารับการพิจารณาคัดเลือกใหจัดสงใบสมัครพรอม
รายละเอียดตามแบบแสดงผลงาน ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินโดยตรง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 
2548 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
 ขอแสดงความนับถือ 

                               
 อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 

สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น 
สวนแผนและงบประมาณทางการศึกษาทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9021-3 ตอ 110-115 
โทรสาร. 0-2241-9021-3 ตอ 124 , 125 
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หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน  ดานการศึกษา 

*************** 
 

 
 1. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีสถานศึกษาในสังกัด     ที่สนใจเขารับการคัดเลือก 
สงใบสมัคร  พรอมแบบแสดงผลงานมายงักรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินโดยตรง  ภายในเวลาที่กําหนด 

2. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  แตงตั้งคณะกรรมการพจิารณาคดัเลือกผูบริหารองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินดีเดน     ดานการศึกษา    ทําการคดัเลือกโดยพิจารณาจากเอกสารแบบแสดงผลงานและ 
ขอมูลประกอบอื่นๆ  ใหเปนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดน  ดานการศกึษา  เพื่อรับโลรางวัลและ 
ใบประกาศเกยีรติคุณจากมลูนิธิชวยการศกึษาทองถ่ิน 

 

 
 
 

1. วิสัยทัศนดานการศึกษา  (5 คะแนน) 
พิจารณาจากการเสนอภาพรวมการจดัการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ที่รับผิดชอบ โดยเสนอวิสัยทศัน   เปาหมาย   ภารกิจ  ที่เปนรูปธรรม 
2. คุณลักษณะตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  (95 คะแนน) 

2.1  คุณลักษณะทั่วไป (10 คะแนน) 
พิจารณาจากคณุสมบัติดานจรรยามารยาทและคุณธรรม  อุปนิสัย  ความเสียสละ 

บุคลิกภาพ   มนุษยสัมพนัธ    ภาวะผูนํา   โดยพิจารณาจากพฤติกรรมที่ปรากฏเปนรูปธรรม พรอมตัวอยาง 
คุณลักษณะทีด่ีเดนและสอดคลองกันกับดานตาง ๆ ที่กลาวขางตน 

2.2  คุณลักษณะตามหลักเกณฑเฉพาะ 
   ความสามารถในการบริหารทั่วไป  (15 คะแนน) 
  พิจารณาจากการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยทัว่ไป 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน แผนพัฒนาบคุคล การบรหิารแผนพัฒนาทีป่ระสบผลสําเร็จ ตลอดจนการบริหารงาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตามหลักธรรมาภิบาล ตามหลักนิติธรรม  หลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม 
หลักความรับผิดชอบ โดยพจิารณาภารกิจที่ทําอยางเปนรูปธรรม 
    ความสามารถในการบริหารดานการศึกษา  (20 คะแนน) 
    พิจารณาจากการบริหารจัดการในดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในเรื่อง การจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ินที่เกี่ยวของกับการศกึษา     การจดัสรรงบประมาณที่สนับสนุนการศึกษา 
การกําหนดโครงการกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนทางดานการศึกษา โดยดจูากรปูแบบในการจัดการศึกษา 
สําหรับเด็ก  เยาวชน และประชาชนในทองถ่ินเปนหลัก เชน ในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย จัดแหลงเรียนรู 

หลักเกณฑการพิจารณา 

ขั้นตอนการดาํเนินการ 
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จัดสวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร สนามเด็กเลน สนามกีฬา  ลานกฬีา  หองสมุด  พิพิธภัณฑ โบราณสถาน 
การจัดตั้งกลุม ชมรม สมาคม กลุมอาชีพและกลุมสนใจ การดําเนินงานของชุมชน ฯลฯ 

 2.3  ผลงานดีเดน 
2.3.1  ผลงานดีเดนท่ัวไป  (20 คะแนน) 

   พิจารณาผลงานดีเดนทั่วไป   เชน  เทศบาลจดักิจกรรมดเีดนในดานทะเบยีนราษฎร  
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ทะเบียนดีเดน การรักษาความสะอาด การบรรเทาสาธารณภยั  การจัดเก็บ 
ภาษีอากรดีเดน  และงานดีเดนอื่น ๆ ที่หนวยงานจดัและเทศบาลสงเขาประกวด 
 

   2.3.2  ผลงานดีเดนดานการศึกษา  (30 คะแนน) 
    พิจารณาจากผลงานดีเดนดานการศึกษา   ไดรับรางวัลดีเดนทางดานการจัด 
การศึกษาในภาพรวมการจัดการศึกษา โรงเรียนดีเดน ครูดีเดน นักเรียนดีเดน ที่องคกรตาง ๆ ไดจัดการประกวด 
และไดรับรางวัล รวมทั้งหนังสือชมเชยจากหนวยงานตาง ๆ ที่มาดูงานดานการศึกษาและไดบันทึกเปนหลักฐาน 
ไวในสมุดเยีย่ม   หรืออ่ืนๆ ที่ปรากฏตอสายตาของประชาชน   เชน   หนังสือพิมพ   วารสาร   ส่ือสารมวลชน
แขนงตางๆ รวมทั้งผลงานดานการสงเสริมกิจกรรมเดก็และเยาวชน ไดรับรางวัลในการประกวดกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนทีอ่งคกรตาง ๆ ไดจัดประกวดขึ้น ตลอดจนหลักฐานในการศึกษาดูงานขององคกรตางๆ 
 
 
 
 

1. ไดคะแนน  81% ขึ้นไป  ไดรับรางวัลเกยีรติยศยอดเยี่ยม 
2. ไดคะแนน  71 – 80 % ไดรับรางวัลดีเดน 
3. ไดคะแนน  60 – 70 % ไดรับรางวัลระดับด ี

หมายเหตุ  หากไดคะแนนไมเปนไปตามเกณฑการตัดสนิ ใหพจิารณาไดรับรางวัลเกยีรติคุณ 
     ระดับ  1 – 2 – 3 ตามลําดับ 

 
 

                
 
 
 
 
 
 

 
 

เกณฑการตัดสิน 
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ใบสมัครเขารบัการคัดเลือกเปน 

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน  ดานการศึกษา 
ประจําป  2548 

********************* 
 

1.  ชื่อผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่  ................................................................................................... 
     ตําแหนง ..................................................................................................................................................... 
 

2.  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น .................................................................................................................. 
 

3.  ตั้งอยูเลขท่ี  .................  หมูท่ี ...............  ถนน ..........................................  ตําบล .................................... 
     อําเภอ ............................................  จังหวัด ........................................  โทรศัพท ..................................... 
     โทรสาร  .........................................  E – mail  address  ………………………………………………... 
 

4.  เอกสารที่แนบมาพรอมใบสมัคร 
    แบบแสดงผลงานของผูบริหาร  อปท. 
    อ่ืนๆ  ระบุ  ....................................................................................................................................... 

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

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความท่ีแจงไวในสมัคร  แบบแสดงผลงานและเอกสารที่แนบมา
พรอมนี้  เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 (ลงชื่อ) ....................................................................  ผูสมัคร 
 (....................................................................) 
 ตําแหนง  ......................................................................................... 
 วันท่ี  ............  เดือน  .....................................  พ.ศ. ................ 
 
 
หมายเหต ุ ผูสมัคร  คือ  นายกเทศมนตรีเทศบาลที่มีสถานศึกษาในสงักัด  หรือ นายกเมืองพัทยา 
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แบบแสดงผลงานของผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ดานการศึกษา) 

โครงการสรรหาผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน (ดานการศึกษา) 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

ประจําป…………. 
 

  ประเภท         เทศบาลนคร 
     เทศบาลเมือง 
       เทศบาลตําบล 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น…………………………………….…  จังหวัด…………………… 
 

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ 
 
                                 ประวัติของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

(1.1) ช่ือ – สกุล ……………………………………………………………………… 
(1.2) ปจจุบันดํารงตาํแหนง…………………………………………………………. 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน………………………………………………………………… 
อําเภอ………………………จังหวดั………………………... 

(1.3) ที่อยูปจจุบนั เลขที่……………..ถนน……………………….ตําบล………………………. 
อําเภอ………………………จังหวดั………………………… 

(1.4) เกิดวันที…่……..เดือน…………………….พ.ศ………….     อาย…ุ……..ป 
(1.5) ประวัติการดํารงตําแหนงทางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                                      ตําแหนง                             วัน/เดือน/ป                           ระยะเวลา 

(1.5.1)  ………………………….    …………………………     ……………………….. 
(1.5.2)  ………………………….    …………………………     ……………………….. 
(1.5.3)  ………………………….    …………………………     ……………………….. 
(1.5.4)  ………………………….    …………………………     ……………………….. 

(1.6) การศึกษา  (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับและที่สําคัญ) 
                                     วุฒ ิ                                      ช่ือสถาบัน                         ปที่สําเร็จการศึกษา 

(1.6.1)  …………………….    …………………………………...     …………………… 
(1.6.2)  …………………….    …………………………………...     …………………… 
(1.6.3)  …………………….    …………………………………...     …………………… 
(1.6.4)  …………………….    …………………………………...     …………………… 

 
รูปถาย 
2 นิ้ว 

ตอนที ่1 
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                                 วิสัยทัศนดานการศึกษา   (5 คะแนน) 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
                                 คุณลักษณะตามหลักเกณฑท่ีกําหนด   (95 คะแนน) 
 

(3.1) คุณลักษณะทัว่ไป  (โปรดเขียนบรรยายถึงคุณลักษณะของผูสมควรไดรับรางวัล   
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดน  ดานการศกึษา  (10 คะแนน) 
 

คุณลักษณะตามหลักเกณฑทัว่ไป คุณลักษณะของผูสมควรไดรับรางวัล หมายเหต ุ
ดานคุณสมบัตเิฉพาะดาน  ในเรื่อง 
(1) จรรยาบรรณและคุณธรรม 
(2) อุปนิสัย 
(3) ความเสียสละ 
(4) บุคลิกภาพ 
(5) มนุษยสัมพนัธ 
(6) ภาวะผูนํา 

 (10 คะแนน) 

 
 
 

ตอนที ่2 

ตอนที ่3 
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(3.2) คุณลักษณะตามหลักเกณฑเฉพาะ  (โปรดเขียนบรรยายถงึคุณลักษณะของผูสมควร 
ไดรับรางวัลผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดน  ดานการศึกษา  (85 คะแนน)  
 

คุณลักษณะตามหลักเกณฑเฉพาะ คุณลักษณะของผูสมควรไดรับรางวัล หมายเหต ุ

1. ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป 
(พิจารณาวาในการบริหารงานของ         

องคกรปกครองปกครองสวนทองถ่ินโดยทั่วไป   
ใชหลักการบรหิารอยางไร/การจัดทําแผนพฒันา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน/การแกไขปญหา/
การพัฒนา/การบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิ
บาล/หลักนิติธรรม/หลักความโปรงใส/หลักการ   
มีสวนรวม/หลักความรับผิดชอบ 

 
(15 คะแนน) 

2.  ความสามารถในการบริหารงานการศึกษา 
(อธิบายแนวนโยบายทางการศึกษาการ 

จัดตั้งงบประมาณเพื่อการศกึษา โครงการ   หรือ
กิจกรรม) 

(1) งานการศึกษาปฐมวัย 
(2) งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(3) งานการสงเสริมอาชีพ 
(4) งานศาสนา ประเพณ ีศิลปะ และ

วัฒนธรรม 
(5)  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

 
(20 คะแนน) 

3.  ผลงานดีเดน 
     (3.1)  ผลงานดีเดนทั่วไป 
             (อธิบายผลงานดีเดนดานอื่น ๆ นอกจาก
ดานการศึกษา รวมทั้งการเปนสถานที่ศึกษาดงูาน
จากหนวยงานอื่น) 

 
(20 คะแนน) 
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 (3.2)  ผลงานดีเดนดานการศึกษา 
              (อธิบายผลงานดีเดนดานการศึกษา) 

(1) งานการศึกษาปฐมวัย 
(2) งานการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
(3) งานการสงเสริมอาชีพ 
(4) งานศาสนา  ประเพณ ี ศิลปะ                 

และวัฒนธรรม 
(5) งานกิจกรรมเดก็และเยาวชน 
 

 
(30 คะแนน) 

 
 

(ลงชื่อ)     ผูเสนอผลงาน 
                                                     (…………………………………….) 
                                      ตําแหนง…………......................………………….. 
 วันที…่…….. เดือน………………พ.ศ……….. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


