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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๒๑  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนวรรคสามของขอ  ๓  แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“การขอรับโอนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามวรรคหนึ่ง  ใหระบุชื่อสถานศึกษาที่จะขอรับโอน  
และเสนอหลักฐานที่แสดงถึงความสมัครใจดวยเสียงขางมากของผูบริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษานั้นฝายหนึ่ง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอีกฝายหนึ่ง   
ใหโอนสถานศึกษาแหงนั้นไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ท้ังนี้  ตามวิธีการและเงื่อนไข 
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  โดยการเสนอหลักฐานที่แสดงถึงความสมัครใจอาจเสนอพรอม
กับการยื่นคําขอรับการประเมินความพรอมหรือกอนที่การประเมินความพรอมจะแลวเสร็จก็ได” 

ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ  ๗  แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมิน
ความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๗    ในปการศึกษา  ๒๕๔๙  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นยื่นคําขอรับการประเมินตาม
ขอ  ๓  วรรคหนึ่ง  เพ่ือขอรับโอนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดภายในเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยย่ีสิบวัน
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กอนวันเริ่มตนปการศึกษา  และใหสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อการประเมินตามขอ  ๔   
ใหแลวเสร็จภายในยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ” 

ขอ ๓ บรรดาคําขอรับการประเมินตามขอ  ๓  วรรคหนึ่ง  แหงกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ในปการศึกษา  ๒๕๔๘  ท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดผานการประเมินไป
แลวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหมีผลใชบังคับและดําเนินการไดตอไปในปการศึกษา  ๒๕๔๙  
เวนแตกรณีการรับโอนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหเสนอหลักฐานที่แสดงถึงความสมัครใจและตอง
เปนไปตามจํานวนสถานศึกษาที่จะรับโอนเพิ่มเติมดวย  โดยจัดสงใหสวนราชการภายในเวลาหกสิบวัน
กอนวันเริ่มตนปการศึกษา 

ในกรณีท่ีอยูในระหวางการพิจารณาหรือยังดําเนินการประเมินไมแลวเสร็จ  ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นยื่นคําขอใหมและดําเนินการตามกฎกระทรวงนี้ตอไป 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

จาตุรนต  ฉายแสง 
รฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประการหนึ่ง  ที่ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ประสงคจะรับโอน 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตองไดรับความเห็นชอบจากสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น  โดยมิได
กําหนดเรื่องความสมัครใจของสถานศึกษาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะขอรับโอน  จึงสมควรกําหนดเรื่อง
ความสมัครใจของผูบริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานที่จะใหโอนสถานศึกษาแหงนั้นไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย  จึงจําเปนตอง 
ออกกฎกระทรวงนี้ 
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