เรื่องเสร็จที่ ๔๐๔/๒๕๔๔
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแห ง ชาติ ได มี ห นั ง สื อ ที่ ศธ
๑๑๘๑/๘๕๑๗ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา ดวย
คณะอนุกรรมการการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แผนงานสงเสริมการจัดการศึกษา
ขององค กรปกครองส วนทองถิ่ น ได จัด ทํ า รางหลักเกณฑแ ละวิธีการประเมินความพรอมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการศึกษาขึ้น ตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อใชในการประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
จัดการศึกษา กรณีจะจัดการศึกษาขึ้นใหม และในกรณีที่จะขอรับโอน ซึ่งจะเปนประเด็นเกี่ยวของ
กับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติและเปนแนวทางในการดําเนินการ
ตอไปของหนวยงานที่เกี่ยวของ คณะอนุกรรมการแผนงานสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแห ง ชาติ จึ ง ขอหารื อ ใน
ประเด็นตางๆ ดังนี้ คือ
๑. ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะจัดการศึกษา ไมวาจะเปนการจัดใหมหรือ
รับการถายโอนจากหนวยงานเดิมไปจัดเอง จะตองผานการประเมินความพรอมตามหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม
๒. ถาจะตองผานการประเมินความพรอม จะเปนการประเมินความพรอมใน
ทุกๆ ดานรวมทั้งการประเมินเพื่อดูแลมาตรฐานและคุณภาพ ใชหรือไม
๓. กรณี อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ค วามพร อ มที่ จ ะจั ด การศึ ก ษา โดยใช
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมใชงบประมาณจากรัฐ จะตองผานการประเมินความ
พรอมหรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวประกอบกับ
คําชี้แจงขอเท็จจริงจากผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให แ ก องค กรปกครองส วนท องถิ่ น สํ านั ก งานปลั ด สํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี ) ผู แ ทน
สงพรอมหนังสือที่ นร ๐๖๐๑/๐๗๐๕ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
กระทรวงศึกษาธิการ(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ) และผูแทนสํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษาแลว มีความเห็นดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะจัดการศึกษา ไมวาจะเปนการจัด
ใหมหรือรับการถายโอนจากหนวยงานเดิมไปจัดเอง จะตองผานการประเมินความพรอมตาม
หลักเกณฑ แ ละวิ ธี การประเมิน ความพรอมในการจั ด การศึกษาของกระทรวงศึก ษาธิ ก ารตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม นั้น เห็นวา การจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น กอนมีการบังคับใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงมี
อํานาจในการจัดการศึกษาภายใตบังคับแหงกฎหมายนั้นๆ ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติมาตรา ๕๐
(๖)๑ มาตรา ๕๓ (๑) ๒ และมาตรา ๕๖ (๑) ๓ แหงพระราชบั ญ ญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๖๗ (๕) ๔ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๖๒ (๑๔) ๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
มาตรา ๘๙ (๒๑) ๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่
๑

มาตรา ๕๐ ภายใตบัง คับแหง กฎหมาย เทศบาลตําบลมีห นาที่ ตองทําในเขตเทศบาล

ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๖) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
ฯลฯ
ฯลฯ
๒
มาตรา ๕๓ ภายใตบัง คับแหง กฎหมาย เทศบาลเมืองมีห น าที่ ตองทํา ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(๑) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๐
ฯลฯ
ฯลฯ
๓
มาตรา ๕๖ ภายใต บั ง คั บ แห ง กฎหมาย เทศบาลนครมี ห น า ที่ ต อ งทํ า ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(๑) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๓
ฯลฯ
ฯลฯ
๔
มาตรา ๖๗ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๕) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ฯลฯ
ฯลฯ
๕
มาตรา ๖๒ ภายใต บั ง คั บ แห ง บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย เมื อ งพั ท ยามี อํ า นาจหน า ที่
ดําเนินการในเขตเมืองพัทยาในเรื่องดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๑๔) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนของเทศบาลนครหรือของเมืองพัทยา
ฯลฯ
ฯลฯ
๖
มาตรา ๘๙ ภายใตบังคับแหงกฎหมายอื่น ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ดําเนิน

๓
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ มีอํานาจจัดการศึกษาภายใตบังคับแหงกฎหมาย ซึ่ง
หมายความวา ถามีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาใชบังคับอยู การจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ ก็จะตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษานัน้
ดวย ซึ่งในขณะนั้นไมปรากฏวามีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่บังคับวาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะตองผานการประเมินความพรอมกอนจึงจะจัดการศึกษาได ดังนั้น องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตละแหงจึงจัดการศึกษาภายในทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้นๆ กําหนดได โดยไมตองผานการประเมินความพรอมแตอยางใด
ตอมาเมื่อมีการประกาศบังคับใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งเปนกฎหมายที่ไดตราขึ้นเพื่ออนุวัตการใหเปนไปตามมาตรา ๘๑๗ และมาตรา ๔๓ วรรคสอง๘
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย๙ โดยมีวัตถุประสงคใหเปนกฎหมายแมบทในการบริหาร
และการจัดการศึกษาอบรม ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดหลักเกณฑในการจัดการศึกษาของ

กิจการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒๑) การจัดการศึกษา
ฯลฯ
ฯลฯ
๗
มาตรา ๘๑ รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิด
ความรู คูคุณ ธรรม จัด ให มีก ฎหมายเกี่ย วกั บการศึ กษาแหง ชาติ ปรับปรุง การศึก ษาใหส อดคล องกั บ ความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข สนั บ สนุ น การค น คว า วิ จั ย ในศิ ล ป
วิทยาการตางๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริม
ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๘
มาตรา ๔๓
ฯลฯ
ฯลฯ
การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และเอกชน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ฯลฯ
ฯลฯ
๙
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยกําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษาอบรม และสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม
จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสั ง คม สร า งเสริ ม ความรู แ ละปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก ที่ ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ การเมื อ งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตางๆ เรงรัด
การศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งในการจัดการศึกษาของรัฐใหคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและเอกชน ตามที่กฎหมายบัญญัติ และใหความคุมครองการจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพ
และเอกชนภายใตการกํากับดูแลของรัฐ ดังนั้น จึงสมควรมีกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ เพื่อเปนกฎหมาย
แมบทในการบริหารและจัดการการศึกษาอบรมใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

๔
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ไว ใ นมาตรา ๔๑ ๑๐ และมาตรา ๔๒ ๑๑ โดยมาตรา ๔๑ แห ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัด
การศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการ
ภายในทองถิ่น และมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ไดกําหนดใหกระทรวงการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ จึงเปนกรณีที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขึ้นใชบังคับ
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว ดังนั้น การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นอกจากจะตองเปนไปตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ แลว
ก็จะต องอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญั ติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดวย กลาวคือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับไดตาม
ความพร อม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่นและความพรอมดังกลา วนั้น ก็
จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการซึ่งกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจะไดกําหนด
ขึ้นเสียกอน องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นจึงจะมีสิทธิจัดการศึกษาภายในทองถิ่นตามอํานาจ
หนาที่ที่ไดกําหนดไวในกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ ได
สําหรับการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะทางดานการจัดการศึกษาที่รัฐ
ดําเนินการอยูใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น มาตรา ๓๐
(๑) ๑๒ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วได กํ า หนดให ดํ า เนิ น การถ า ยโอนภารกิ จ การให บ ริ ก าร
สาธารณะที่รัฐดําเนินการอยูแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายในระยะเวลาที่กําหนด และมาตรา

๑๐

มาตรา ๔๑ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุก
ระดับตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่น
๑๑
มาตรา ๔๒ ใหกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และมีหนาที่ในการประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหสามารถจัดการศึกษา สอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษารวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑๒
มาตรา ๓๐ แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดําเนินการดังนี้
(๑) ให ดํ า เนิ น การถ า ยโอนภารกิ จ การให บ ริ ก ารสาธารณะที่ รั ฐ ดํ า เนิ น การอยู ใ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในกําหนดเวลา ดังนี้
(ก) ภารกิจที่เปนการดําเนินการซ้ําซอนระหวางรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
ภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสี่ป
(ข) ภารกิจที่รัฐ จัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนท องถิ่ นและกระทบถึ ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสี่ป
(ค) ภารกิจที่เป นการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ให ดําเนินการใหเสร็จสิ้ น
ภายในสี่ป
ฯลฯ
ฯลฯ

๕
๓๒๑๓ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดขั้นตอน
การกระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการดังกลาว คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจ
เสนอใหมีการแกไขหรือจัดใหมีกฎหมายที่จําเปนเพื่อดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นได เมื่อไมปรากฏวาในขณะนี้ไดมีการแกไขหรือจัดใหมีกฎหมายที่
จําเปนเพื่อดําเนินการดังกลาวใหแตกตางจากกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน การถายโอน
ภารกิจการจัดการศึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่ไดกําหนดไวในกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ
และจะตองอยู ภายใตหลักเกณฑการจัดการศึกษาตามมาตรา ๔๑ ๑๔ และมาตรา ๔๒๑๕ แห ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดวยเชนกัน
อยางไรก็ตาม โดยที่บทเฉพาะกาล มาตรา ๗๓๑๖ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดมิใหนําบทบัญญัติในหมวด ๕ วาดวยการบริหารและการจัด
การศึกษา และหมวด ๗ วาดวยครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มาใชบังคับ จนกวาจะ
ได มี ก ารดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ใ นหมวดดั ง กล า ว รวมทั้ ง การแก ไ ขปรั บ ปรุ ง
พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓
เมื่อปรากฏวายังไมไดมีการดําเนินการตามบทบัญญัติในหมวดดังกลาว และยังไมไดมีการแกไข
พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ กระทรวงศึกษาธิการจึงยังไมอาจนําบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการประเมิน
ความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรา ๔๑๑๗ และมาตรา
๔๒๑๘ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของบทบัญญัติในหมวด ๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ มาใช บังคั บ กั บ การจัดการศึกษาและการรับ การถา ยโอนการจัด การศึ กษาขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่นได
๑๓

มาตรา ๓๒ ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดขั้นตอนการ
กระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยอยางนอยตองมีสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอใหแกไขหรือจัดใหมีกฎหมายที่จําเปน เพื่อดําเนินการ
ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฯลฯ
ฯลฯ
๑๔
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๐, ขางตน
๑๕
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๑, ขางตน
๑๖
มาตรา ๗๓ ในวาระเริ่ ม แรก มิ ใ ห นํ า บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวด ๕ การบริ ห ารและการจั ด
การศึกษาและหมวด ๗ ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มาใชบังคับจนกวาจะไดมีการดําเนินการให
เปนไปตามบทบัญญัติในหมวดดังกลาว รวมทั้งการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ และ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งตองไมเกินสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
๑๗
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๐, ขางตน
๑๘
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๑, ขางตน

๖
กลาวโดยสรุป ในขณะนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงยังมีสิทธิจัดการศึกษาทั้งที่
จะจัดขึ้นตามอํานาจหนาที่และรับการถายโอนการจัดการศึกษาตามแผนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นได โดยไมตองผานการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรา ๔๒๑๙ แหงพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ จนกวาจะไดมีการดําเนินการตามบทบัญญัติมาตรา ๗๓๒๐ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ครบถวนแลว
ประเด็ น ที่ สอง ถ า องคก รปกครองส ว นทอ งถิ่น จะตองผ า นการประเมิ น ความ
พรอมจะเปนการประเมินความพรอมในทุกๆ ดานรวมทั้งการประเมินเพื่อดูแลมาตรฐานและ
คุณภาพใชหรือไม นั้น เห็นวา หลักเกณฑในการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจะไดกําหนดขึ้นตาม
บทบัญญัติมาตรา ๔๒๒๑ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีวัตถุประสงคเพื่อ
ใชเปนหลักเกณฑในการพิจารณาวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดจะมีสิทธิจัดการศึกษาเพื่อให
การจัดการศึกษาไดมาตรฐาน สอดคลองกับนโยบายและเปนไปตามความมุงหมายของการจัด
การศึ ก ษาตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นมาตรา ๖ ๒๒ และมาตรา ๗ ๒๓ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งหลักเกณฑการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จะประกอบดวยเรื่องใดบางนั้น ยอมเปนอํานาจของกระทรวงการศึกษา
ศาสนา และวั ฒ นธรรม ที่ จ ะพิ จ ารณากํ า หนดขึ้น ตามหลั ก การจั ด การศึ ก ษาและนํ า มาใช เ ป น
หลักเกณฑในการพิจารณาวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดจะสามารถจัดการศึกษาใหสอดคลอง
กั บ นโยบายและได ม าตรฐานการศึ ก ษา ดั ง นั้ น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ใดจะมี สิ ท ธิ จั ด
การศึกษาได จึงตองผานการประเมินความพรอมตามหลักเกณฑที่กระทรวงการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมจะกําหนดขึ้นดังกลาว
ประเด็นที่สาม กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความพรอมที่จะจัดการศึกษา
โดยใชง บประมาณขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่น ไมใ ช งบประมาณจากรั ฐ จะตอ งผ า นการ
๑๙

โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๑, ขางตน
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๖, ขางตน
๒๑
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๑, ขางตน
๒๒
มาตรา ๖ การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเ ปน มนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข
๒๓
มาตรา ๗ ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง การ
ปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอัน มี พระมหากษัต ริยท รงเปน ประมุข รูจักรักษาและสง เสริมสิทธิ หนาที่
เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย
รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา
ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง
๒๐

๗
ประเมิ น ความพรอ มตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธีการประเมิ น ความพรอ มในการจั ด การศึก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม นั้น เห็นวา เมื่อ
ไดใหความเห็นในประเด็นที่หนึ่งแลววา การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตอง
อยูภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๔๑๒๔ และมาตรา ๔๒๒๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และไมมีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัตินี้ยกเวนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
ใชงบประมาณของตนเองจัดการศึกษาได โดยไมตองผานการประเมินความพรอม ดังนั้น แม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความพรอมในดานงบประมาณของตนเองที่จะจัดการศึกษาโดยไม
ใชงบประมาณจากรัฐก็จะตองผานการประเมินความพรอมตามหลักเกณฑการประเมินความพรอม
ในการจัดการศึกษาตามที่กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจะไดกําหนดขึ้นตามมาตรา
๔๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
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