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บทท่ี  2

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
การศึกษาวิจัยเรื่องความพรอมขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อรับการถายโอนอํานาจ

ในการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและรวบรวมจากเอกสาร
เพื่อใชประกอบในการศึกษาวิจัยซ่ึงประกอบดวย  เรื่ององคการบริหารสวนตําบล  การกระจายการ
ศึกษา,หลักการและเหตุผลของการกระจายอํานาจ  การกระจายอํานาจทางการศึกษา  การจัดการ
ศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต  รางหลักเกณฑและวิธีประเมินความพรอมในการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยมีสาระสําคัญดังนี้

องคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยงานการปกครองสวนทองถ่ินที่จัดตั้งขึ้นตามพระ

ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราช
การสวนทองถ่ิน  โดยราษฎรเลือกตั้งผูแทนแตละหมูบานเขาเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
มีอํานาจหนาที่ตัดสินใจในการบริหารงานของตําบลตามกฎหมายกําหนดไว
(โกวิทย  พวงงามและปรีดี  โชติชวง, 2543 : 9)

สําหรับเรื่ององคการบริหารสวนตําบลที่จะกลาวถึงในบทนี้  ผูวิจัยขอเสนอรายละเอียด
เกี่ยวกับความเปนมาของการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล  โครงสราง  อํานาจหนาที่  รายไดราย
จายและบทบาทหนาที่ของการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล

1.  ความเปนมาของการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล
การจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  มาตรา 40  โดยการยกฐานะสภาตําบลที่มีรายไดโดยไมรวมเงิน
อุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสามปเฉลี่ยไมต่ํากวาปหนึ่งแสนหาหมื่นบาท  โดยทํา
เปนประกาศของกระทรวงมหาดไทยและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และใหโอนบรรดางบ
ประมาณทรัพยสิน  สิทธิ์เรียกรอง  หนี้และเจาหนาที่ของสภาตําบลไปเปนองคการบริหารสวน
ตําบลซึ่งมีสภาตําบลตามประกาศจัดตั้งในครั้งแรกเมื่อวันที่  2  มีนาคม  2538  จํานวน  617  แหง
และปจจุบันมีองคการบริหารสวนตําบลทั้ง  6,745  แหง  (โกวิทย  พวงงาม, 2543 : 171)
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2.  ความสําคัญขององคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรปกครองสวนสวนทองถ่ิน  ที่จัดตั้งขึ้นตามแนว

นโยบายการกระจายอํานาจของรัฐเพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยมากขึ้น (โกวิทย  พวงงามและปรีดี  โชติชวง, 2543 : 11)  ไดกลาวถึงความสําคัญของ
องคการบริหารสวนตําบลไวดังนี้

2.1 เปนองคกรในการบริหารจัดการพัฒนาตําบลใหเปนไปตามนโยบายการกระจาย
อํานาจใหแกทองถ่ินในการบริหารกิจการของตําบลทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม

2.2  เปนหนวยปฏิบัติและประสานงานทรัพยากรระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับ
ทองถ่ินอื่น ๆ รวมทั้งหนวยราชการและหนวยเอกชนอื่น ๆ

2.3  เพื่อเปนเวทีประชาธิปไตยของประชาชนในการเลือกสมาชิกทองถ่ิน เขาไปมีสวน
รวมตัดสินใจในการจัดการงบประมาณ  รายได  ทรัพยสินและการระดมทุนเพื่อใหเกิดประโยชนใน
การพัฒนาทองถ่ิน

2.4  เปนการสงเสริมและพัฒนาคนในทองถ่ินใหมีความสามารถทํางานรับใชทองถ่ิน
อยางเต็มกําลัง  และกอใหเกิดการจางงานขึ้นในทองถ่ิน  เชน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล

2.5  เปนการสงเสริมการใชสิทธิและหนาที่ของพลเมืองในการมีสวนรวมพัฒนาทองถ่ิน
และตรวจสอบการทํางานและการใชสิทธิถอดถอนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ไมโปรง
ใสตามบทบาทหนาที่ในการเลือกตั้ง  กํากับควบคุม  ตรวจสอบ และถอดถอนสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบลที่ไมโปรงใส

3.  โครงสรางองคการบริหารสวนตําบล
โครงสรางองคการบริหารสวนตําบลที่ใชอยูในปจจุบัน เกิดขึ้นจากการนําเสนอแกไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  (แกไขเพิ่มเติม  ฉบับที่
3  พ.ศ. 2542 ) เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  หมวดวาดวย
การปกครองทองถ่ิน  โครงสรางของสภาองคการบริหารสวนตําบล  ดังนี้

3.1  โครงสรางสภาองคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวย สมาชิกหมูบานละ  2  คน
องคการบริหารสวนตําบลใดมี 1 หมูบาน  ใหมีสมาชิก  6  คน  องคการบริหารสวนตําบลใดมี  2หมู
บาน  ใหมีสมาชิกหมูบานละ  3  คน

3.2  โครงสรางฝายบริหาร ประกอบดวยประธานกรรมการบริหาร 1 คน และกรรมการ
บริหาร 2  คน โดยสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูเลือกแลวเสนอใหนายอําเภอแตงตั้งและปลัด
องคการบริหารสวนตําบลเปนเลขานุการคณะกรรมการ
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4.  หนาท่ีของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ดังนี้
4.1  ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบลในการบริหารกิจกรรมขององคการบริหารสวน

ตําบล
4.2  พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบังคับตําบล รางขอบังคับงบประมาณรายจาย

ประจําปและรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
4.3  ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายและแผน

พัฒนาตําบล
4.4  เขารวมประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตามสมัยประชุมคณะกรรมการ

บริหารองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ดังนี้
4.4.1  บริหารงานกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามขอ

บังคับและแผนพัฒนาตําบล
4.4.2  จัดทําแผนพัฒนาตําบลและขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปและ

งบประมาณรายจายเพิ่มเติมเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบล
4.4.3  รายงานผลปฏิบัติงานและการใชเงินใหสภาองคการบริหารสวนตําบล

ทราบอยางนอยปละ 2 คร้ัง
4.4.4  ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย  เขารวมประชุมสภา

องคการบริหารสวนตําบลตามสมัยประชุม ฟงประชุมสามัญและวิสามัญ
สรุปไดวาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนตําบลและ

ฝายบริหารหรือคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  โดยฝายบริหารจะทําหนาที่บริหาร
งานตําบลจัดทําแผนพัฒนา  ฝายสภาเปนฝายควบคุมตรวจสอบและออกกฎ  เชนเดียวกับการบริหาร
ประเทศ   คือมีฝายรัฐบาลบริหารประเทศและรัฐสภาที่ทําหนาที่ควบคุมตรวจสอบ แตทั้งนี้อํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลไมไดจํากัดแตหนาที่ของฝายสภาองคการบริหารสวนตําบล
และฝายบริหารองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น  ยังมีหนาที่ที่องคการบริหารสวนตําบลตองดําเนิน
การเพื่อพัฒนาตําบลอีกประการหนึ่ง  ดังจะกลาวถึงรายละเอียดในเรื่องอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลตอไป

5.  อํานาจหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาทองถ่ินทั้งในดานเศรษฐกิจ

สังคมและวัฒนธรรม ตามมาตรา  66  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537  (ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542)  ยังมีหนาที่จัดบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติ
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กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  ซ่ึงสามารถ
แบงตามประเภทไดดังนี้

5.1  อํานาจหนาที่ที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล  ดังตอไปนี้
5.1.1  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
5.1.2  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ํา  ทางดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง

กําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
5.1.3  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
5.1.4  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.1.5  สงเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
5.1.6  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
5.1.7  คุมครอง  ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1.8  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรม

ของทองถ่ิน
5.1.9  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ

หรือบุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร
5.2  อํานาจหนาที่ที่อาจจัดทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้

5.2.1  ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค  บริโภค และการเกษตร
5.2.2  ใหมีน้ําและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน
5.2.3  ใหมีและรักษาทางระบายน้ํา
5.2.4  ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผอนหยอนใจ และ

สวนสาธารณะ
5.2.5  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ
5.2.6  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
5.2.7  สงเสริมใหมีกิจกรรมในครอบครัว
5.2.8  การคุมครองดูแล และรักษาทรัพยสิน อันเปนสาธารณะสมบัติของ

แผนดิน
5.2.9  หาประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
5.2.10  การผังเมือง
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5.3  อํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
ดังนี้

5.3.1  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตน
5.3.2  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ํา
5.3.3  การจัดใหมีและควบคุมตลาด  ทาเทียบเรือ  ทาขามและที่จอดรถ
5.3.4  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
5.3.5  การสาธารณูปการ
5.3.6  การสงเสริม  การฝก  และประกอบอาชีพ
5.3.7  การพาณิชย  การสงเสริมการลงทุน
5.3.8  การสงเสริมการทองเที่ยว
5.3.9  การจัดการศึกษา
5.3.10 การสังคมสงเคราะห  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชราและ

ผูดอยโอกาส
5.3.11 การบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒน

ธรรมอันดีของทองถ่ิน
5.3.12 การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
5.3.13 การจัดใหมีการบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
5.3.14 การสงเสริมกีฬา
5.3.15 การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน
5.3.16 สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน
5.3.17 การรักษาความสะอาด  ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
5.3.18 การกําจัดมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  และน้ําเสีย
5.3.19 การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล
5.3.20 การจัดใหมีและควบคุม สุสาน และฌาปนสถาน
5.3.21 การควบคุมการสัตวเล้ียง
5.3.22 การจัดใหมีการควบคุมการฆาสัตว
5.3.23 การรักษาความปลอดภัย  ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัย

โรงมหรสพ  และสาธารณสถานอื่น ๆ
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5.3.24 การจัดการ  การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไมที่ดิน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.3.25 การผังเมือง
5.3.26 การขนสง  การวิศวกรรมจราจร
5.3.27 การดูแลรักษาที่สาธารณะ
5.3.28 การควบคุมอาคาร
5.3.29 การรักษาความสงบเรียบรอย  การสงเสริมและสนับสนุนการปองกัน

และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
จากอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทั้งหนาที่ที่ตองทํา  หนาที่ที่อาจจัดทํา

และหนาที่ในการจัดการบริการสาธารณะใหแกประชาชาชนลวนเปนไปเพื่อพัฒนาตําบลใหประชา
ชนอยูดี  กินดี  มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง  และเพื่อใหประชาชนไดรับบริการจาก
รัฐอยางทั่วถึง  แตหนาที่ทั้งหมดที่กลาวมาองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการไดดีแคไหน
ปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งคือรายไดขององคการบริหารสวนตําบล

6.  รายไดขององคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่มากมายที่จะตองดําเนินการ หรือใหบริการประชาชน

ดังที่กลาวมา   ในเรื่องอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลจะ
ทําหนาที่หรือบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลไดดีแคไหนก็ขึ้นอยูกับปจจัยทางการบริหาร
คือ  คน  เงิน วัสดุอุปกรณและการจัดการ (ธงชัย  สันติวงษ, 2543 : 53)

เงินที่นํามาใชในการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  เปนเงินที่เกิดจากรายไดขององค
การบริหารสวนตําบล  ซ่ึงมีที่มาของรายไดจากหลายแหลงดังระบุในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 116
ตอนที่114  ก  (2542 : 13-20)  ดังนี้

6.1  รายไดจากการจัดเก็บภาษีอากร และคาธรรมเนียมที่จัดเก็บเอง และรัฐจัดเก็บใหและ
จัดสรรใหตามสัดสวน ไดแก  ภาษีบํารุงทองถ่ิน  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีปาย  คาธรรมเนียมรถ
ยนตและลอเล่ือนและภาษีธุรกิจเฉพาะฯลฯ

6.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  เปนเงินอุดหนุนตามโครงการของหนวยราชการ หรือโครง
การเฉพาะกิจอื่น ๆ

6.3  รายไดจากทรัพยสินและรายไดอ่ืน ๆ ไดแกรายไดจากสาธารณูปโภคขององคการ
บริหารสวนตําบล  รายไดจากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชยขององคการบริหารสวนตําบล  เงินและ
ทรัพยสินที่มีผูอุทิศให  เปนตน

6.4  รายไดอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนขององคการบริหารสวนตําบล
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6.5  รายไดจากเงินกู  ซ่ึงอาจกูจากกระทรวง  ทบวง  กรม  องคการ  หรือนิติบุคคล  แต
จะกูไดก็ตอเมื่อรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบล  และตองปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวง
มหาดไทย

จะเห็นไดวาองคการบริหารสวนตําบลมีรายไดจากเงินภาษีอากร  เงินอุดหนุนจากรัฐ
รายไดจากทรัพยสิน  รายไดอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด  และรายไดจากเงินกู  เพื่อนํามาใชจายในการ
ดําเนินกิจกรรมและบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล  และในปจจุบันรัฐเพิ่มเงินอุดหนุน
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่กับภารกิจที่ทองถ่ินดําเนินการ
อีกทั้งรัฐไดเปด  โอกาสใหประชาชนเขามาตรวจสอบการใชจายขององคการบริหารสวนตําบลวา
เปนไปตามภารกิจจริงและมีความโปรงใสหรือไม ไดอีกดวย

7.  รายจายขององคการบริหารสวนตําบล
รายจายขององคการบริหารสวนตําบลมีมากมายหลายอยาง  เพื่อดําเนินกิจกรรมและภารกิจ

ตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมาย  แตเมื่อพิจารณาแลวสามารถแบงรายจายขององคการบริหารสวนตําบล
ได 2  ลักษณะที่  ชาชิวัฒน  ศรีแกว  และคณะ  (2543 : 7) ดังนี้

7.1  รายจายประจํา  เชน เงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทนใชสอย และคาสาธารณูปโภค
เปนตน

7.2  รายจายเพื่อการพัฒนา  เชน  รายจายในโครงการตาง ๆ คาสิ่งกอสรางและที่ดิน
เปนตน

รายจายขององคการบริหารสวนตําบลไมวาจะเปนรายจายประจําหรือรายจายเพื่อพัฒนาจะ
ตองเปนไปตามระเบียบและเปนไปตามแผนงบประมาณประจําปที่ไดจัดทําขึ้น

การกระจายอํานาจทางการศึกษา
มีผูใหความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจทางการศึกษาไวหลายทานดัง

ตอไปนี้
สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์ (2543 : 2) กลาวไววา  การกระจายอํานาจการจัดการศึกษา  หมาย

ถึง การที่อํานาจการตัดสินใจการดําเนินงานตาง ๆ กระจายจากสวนกลางไปยังหนวยงานรองลงไป
มี 2 ลักษณะ คือแบบมอบอํานาจ  หมายถึงการมอบอํานาจการตัดสินใจบางสวนใหแกหนวยงาน
รองลงไปตัดสินใจ และการกระจายอํานาจแบบเบ็ดเสร็จ  คือหนวยงานยอยมีความเปนเบ็ดเสร็จใน
การตัดสินใจในการบริหารและรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติภารกิจของตนเอง  มีอิสระในเชิงบริหาร
และการจัดการ  สวนกลางควบคุมเชิงกฎหมายหรือเชิงนโยบายเทานั้น  ในทางการศึกษาการ
กระจายอํานาจมีลักษณะของการมอบอํานาจ และความรับผิดชอบในการบริหารและการจัดการจาก
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สวนกลางไปยังสถานศึกษา เพื่อใหสามารถตัดสินใจในระดับหนวยงานปฏิบัติไดไดแกเขตพื้นที่
การศึกษา  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษา (สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์,
2544 : 2)

ประเวศ  วะสี  (2544 : 14) ไดอธิบายวา การกระจายอํานาจทางการศึกษา เปนการ
กระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปสูสวนภูมิภาค  ชุมชนทองถ่ิน และสอดคลองกับคนทุก ๆ คนของ
แตละจังหวัด รวมถึงการกระจายอํานาจถึงจังหวัดดวยกรม  กอง  ในสวนกลางปรับสถานะเปน
หนวยงานที่สงเสริมและสนับสนุนจังหวัด

กระทรวงศึกษาธิการไดใหความหมายเกี่ยวกับการกระจายอํานาจทางการศึกษา  คือ
การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปสูสวนภูมิภาคและสถานศึกษา  ใหองคคณะบุคคลและประชา
ชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ  เพื่อจัดการศึกษาใหแกเยาวชนมากขึ้นใหการบริหารมีความคลองตัว
โดยเฉพาะในระดับสถานศึกษาและใหการจัดการศึกษาแตละระดับมีเอกภาพ(กระทรวงศึกษาธิการ,
2536 : 3)

จากที่กลาวมาทั้งหมดพอสรุปไดวา  การกระจายอํานาจทางการศึกษา  หมายถึง การ
มอบอํานาจในการปฏิบัติงานการศึกษาจากสวนกลาง  ไดแก  กระทรวง  ทบวง  กรมตาง ๆ ลงไปสู
สวนภูมิภาค  สวนทองถ่ิน  หรือเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษา ใหคณะบุคคลและประชาชน
ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ  และสนองตอบความตองการจากทองถ่ิน  อีกทั้งทําใหหนวยปฏิบัติ
ในพื้นที่ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หลักการและเหตุผลของการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา
รอบสัน  และเเมทธิวส  (Robson  and  Maththews, 1995 : 13-15 อางถึงใน  พิณสุดา

สิริธรังสี และสมศักดิ์  ดลประสิทธิ์, : 8)  ไดกลาวถึงหลักการและเหตุผลของการกระจายอํานาจไว
ดังนี้

1.  การจัดการศึกษาในหลายประเทศไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร
เนื่องจากอํานาจการตัดสินใจอยูที่สวนกลาง  ซ่ึงการตัดสินใจดังกลาวใชมาตรฐานเดียวกันทั่ว
ประเทศทําใหขาดความยืดหยุนและไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรมของ
แตละทองถ่ิน

2.  จากความแตกตางทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมของทองถ่ิน  การ
กระจายอํานาจทางการศึกษาจะชวยตอบสนองความแตกตางดังกลาวได  ทั้งยังสามารถระดม
ทรัพยากรบุคคลและวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในทองถ่ินมาใชประโยชนในการจัดการศึกษาในขณะเดียว
กันก็เปนการกระจายการลงทุนทางการศึกษาทางหนึ่งดวย
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3.  การกระจายอํานาจทางการศึกษาเปนรากฐานการสงเสริมประชาธิปไตย  ทั้งนี้เพราะ
การกระจายอํานาจทางการศึกษานั้นใหโอกาสประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการพัฒนาการ
ศึกษาในชุมชนของตนเอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางแผนการจัดการศึกษา และการประเมินคุณ
ภาพการศึกษาในทองถ่ิน  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดที่วา “การจัดการศึกษาของประชาชน โดยประชา
ชน  เพื่อประชาชน”

4.  การกระจายอํานาจชวยลดชองวางระหวางทองถ่ินหรือภูมิภาคในประเทศนั้น ๆ เพื่อ
ใหเกิดความเทาเทียมกัน

5.  จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร  การกระจายตัวของประชากร ทําใหเกิดความ
ตองการการบริการทางการศึกษาที่หลากหลายยิ่งขึ้น  ในขณะเดียวกันการจัดการศึกษาอยางเหมาะ
สมเพื่อใหสอดคลอง และตอบสนองความตองการและความเรงดวนของแตละทองถ่ิน  และแตละ
กลุมเปาหมายมีความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น  การกระจายอํานาจทางการศึกษาจึงเปนหนทางที่จะ
สงเสริมการตอบสนองดังกลาวไดอยางสอดคลองและเหมาะสม  และการมีสวนรวมของประชาชน
ในทองถ่ินยังเปนการสงเสริมใหเกิดการพึ่งตนเองของประชาชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไปอีก
ดวย

6.  การกระจายอํานาจทางการศึกษากอใหเกิดการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  การมี
สวนรวมทําใหเกิดการพัฒนาดานคุณภาพการศึกษา  การใหประชาชนมีอํานาจในการตัดสินใจเปน
ส่ิงที่รัฐควรสงเสริม

7.  การกระจายอํานาจทางการศึกษาเปนการเสริมสรางความสามารถใหกับทองถ่ิน  อัน
หมายถึงการใหประชาชนไดตระหนักถึงความสามารถในการกําหนดชีวิตของตนและชุมชนของตน
เองอันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป

8.  การกระจายอํานาจเปนการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ
อันจะนําไปสูอุดมการณทางประชาธิปไตยสูระบบและโครงสรางที่ใกลชิดกับประชาชนไดมากกวา
โปรงใสกวา  ประชาชนไดมีสวนรวมและมีโอกาสในการตรวจสอบไดมากกวาระบบรวมศูนย
อํานาจอยูที่สวนกลาง

กฎหมายที่เก่ียวของกับการกระจายอํานาจทางการศึกษา
เมื่อหลายฝายเห็นความสําคัญและความจําเปนของการกระจายอํานาจทางการศึกษา จึง

ใหมีการผลักดันใหจัดทํากฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอํานาจทางการศึกษาขึ้น และในที่สุดไดมี
กฎหมายแมบทที่เกี่ยวกับการกระจายอํานาจทางการศึกษาขึ้น  3  ฉบับ คือ รัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และพระราช
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บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
ดังรายละเอียด

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กลาวถึงสาระเกี่ยวกับการ
กระจายอํานาจดังนี้

มาตรา  43  ไดบัญญัติไววา  การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวน
รวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกําหนด

มาตรา  78  รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถ่ินพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการของ
ทองถ่ินเอง

มาตรา  81  รัฐตองใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ
มาตรา  282  รัฐตองใหอิสระกับทองถ่ินตามหลักแหงการปกครองตนเอง
มาตรา  284  การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินรัฐตองออก

กฎหมายการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ  การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัด
ระบบการบริหารสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

มาตรา  289  องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีสิทธิในการจัดการศึกษา  ความ
เหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ิน และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของรัฐ  แตทั้ง
นี้ตองไมขัดตอมาตรา  43  และมาตรา  81

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มีสาระเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ
ดังนี้

มาตรา  9(2)  ใหมีการกระจายอํานาจลงไปสูเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษาและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

มาตรา  9(6)  การจัดการศึกษาใหยึดหลักการมีสวนรวมของบุคคล  ครอบครัว
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

มาตรา  39  ใหกระทรวงการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  กระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหาร
งานทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในเขตพื้นที่โดยตรง

มาตรา  41  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับ
หนึ่งหรือทุกระดับไดตามความพรอม  ความเหมาะสมและความตองการของทองถ่ิน แตทั้งนี้ตอง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามมาตรา  42
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มาตรา  42  กําหนดใหกระทรวงศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเปนผูกําหนดหลัก
เกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
การจัดระบบการบริหารสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง  การจัดการ
ศึกษาเปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตองดําเนินการตามมาตรา  16(9)  ซ่ึงจะ
ดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวากฎหมายแมบททั้ง  3  ฉบับมีเจตนารมณที่จะกระจาย
อํานาจการจัดการศึกษาลงไปสูทองถ่ิน  เขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษา  ทั้งนี้เพื่อใหชุมชน
ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ
บุคลากร  งบประมาณและการบริหารทั่วไป  และหากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีความพรอม
และมีความตองการที่จะจัดการศึกษาก็สามารถจัดการศึกษาไดโดยการจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นเองหรือ
รับโอนการจัดการศึกษาจากรัฐมาดําเนินการ  แตทั้งนี้ตองผานการประเมินความพรอมจาก
กระทรวงศึกษาธิการเสียกอน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต
สามจังหวัดชายแดนภาคใตเปนจังหวัดที่มีเขตดินแดนติดตอกับมาเลเซีย  ตั้งอยูทางใต

สุดของประเทศไทยประกอบดวยจังหวัดนราธิวาส  ยะลาและปตตานี  มีประชากรสวนใหญนับถือ
ศาสนาอิสลาม ใชภาษามาลายูทองถ่ินในชีวิตประจําวัน  อาชีพหลักของประชาชนคือการทําการ
เกษตร  การประมงและการปศุสัตว  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในสามจังหวัดชาย
แดนภาคใตจะมีความแตกตางไปจากประชากรสวนใหญของประเทศไทย  โดยมีลักษณะคลายคลึง
กับขนบธรรมเนียมประเพณีประเทศมาเลเซีย  ซ่ึงรายละเอียดของทั้ง  3  จังหวัด มีดังนี้

จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาสเปนจังหวัดชายแดนใตสุดของประเทศไทย  ตั้งอยูบนชายฝงทะเล

ตะวันออกของแหลมมาลายู  ติดกับประเทศมาเลเซีย  อยูหางจากกรุงเทพฯ  ทางรถยนตประมาณ
1,149  กิโลเมตร  ทิศเหนือติดตอกับจังหวัดปตตานี  ในเขตอําเภอสายบุรี  อําเภอไมแกนและอาว
ไทย  ทิศตะวันออกติดตอกับอาวไทย  และประเทศมาเลเซีย  ทิศใตติดตอกับรัฐกลันตันประเทศ
มาเลเซีย  ทิศตะวันตกติดตอกับจังหวัดยะลา  ในเขตอําเภอบันนังสตา  มีพื้นที่ประมาณ  4,475.43ตา
รางกิโลเมตร  พื้นที่สวนใหญเปนปาไมและภูเขา 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมดทางแถบทิศตะวันตก
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เฉียงใตจรดเทือกเขาสันกาลาคีรีซ่ึงเปนแนวกั้นพรหมแดน ไทย – มาเลเซีย  ลักษณะพื้นที่จะมีความ
ลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสูทิศตะวันออก  พื้นที่ราบสวนใหญอยูบริเวณติดกับอาวไทย  และราบ
ลุมบริเวณแมน้ํา  4  สาย  คือแมน้ําบางนรา  แมน้ําสายบุรี  แมน้ําตากใบ  และแมน้ําสุไหงโกลก

จังหวัดนราธิวาส  แบงการปกครองออกเปน  13  อําเภอ  คืออําเภอเมือง  อําเภอตากใบ
อําเภอสุไหงโก – ลก  อําเภอสุไหงปาดี  อําเภอแวง  อําเภอสุคีริน  อําเภอจะแนะ  อําเภอศรีสาคร
อําเภอรือเสาะ  อําเภอระแงะ  อําเภอบาเจาะ  อําเภอยี่งอ  และอําเภอเจาะไอรอง  ประชากรสวนใหญ
นับถือศาสนาอิสลาม  นิยมใชภาษาทองถ่ินซึ่งเปน “ภาษามาลายูทองถ่ิน”  อาชีพหลักคือการทํา
เกษตร  เชน การทําสวนยางพารา  สวนมะพราว  สวนผลไมตาง ๆ การทํานา  การประมง  และการ
เล้ียงสัตว (การปกครอง, 2544 : 1)

จังหวัดปตตานี
จังหวัดปตตานี  เปนจังหวัดชายแดนภาคใตที่ตั้งอยูฝงทะเลดานทิศตะวันออก  ติดอาว

ไทยระหวางเสนรุงที่ 06  องศา  35 ลิปดา  ถึง 06  องศา 52 ลิปดาเหนือ  และเสนแวงที่ 100 องศา
01 ลิปดาถึง  101  องศา  45 ลิปดาตะวันออก เปนจังหวัดชายแดนภาคใตที่ไมมีพรมแดนทางบกติด
ตอกับประเทศเพื่อนบาน และอยูหางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 1,100 กิโลเมตร  มีเนื้อที่
จังหวัดประมาณ 1,940.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,212,723 ไร  คิดเปนรอยละ 27 ของภาคและ
รอยละ 0.4 ของประเทศ  จังหวัดปตตานีเปนจังหวัดที่มีขนาดเล็ก  เปนอันดับสองของภาคใต รอง
จากจังหวัดภูเก็ต จังหวัดปตตานี มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้

ทิศเหนือ จดอาวไทย ทิศตะวันออก จดอาวไทย ทิศใต ติดอําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
และเขตอําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ทิศตะวันตก ติดอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ประชาชนสวนใหญของจังหวัดปตตานีนับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 80.6  นับถือ
ศาสนาพุทธ รอยละ 19.63 นับถือศาสนาคริสตและอื่น ๆ รอยละ 0.21  ทําใหความเชื่อ ความศรัทธา
และคานิยมของประชาชนดังกลาวเปนไปตามแนวทางและ บทบัญญัติของศาสนาอิสลาม (การปก
ครอง, 2544 : 2)

จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา เปนจังหวัดที่อยูใตสุดของประเทศไทย อยูระหวางเสนรุงที่ 5-7 องศาเหนือ

และเสนแวงที่ 100-102 องศาตะวันออก  อยูหางจากกรุงเทพมหานครตามทางรถไฟสายใต 1,039
กิโลเมตร  และตามถนนเพชรเกษมสายเกา 1,395  กิโลเมตร หรือสายใหม 1,084 กิโลเมตร มีพื้นที่
ประมาณ 4,521.007 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2.8 ลานไร คิดเปนรอยละ 6.4 ของพื้นที่ภาคใตมี
อาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง คือ ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดสงขลา และจังหวัดปตตานี ทิศใต
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ติดตอกับรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดนราธิวาส และรัฐเปรัคประเทศ
มาเลเซีย ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดสงขลาและรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย

ในป 2544 จังหวัดยะลา มีพุทธศาสนิกชน 93,321 คน (รอยละ 22.74) จํานวนวัด 40 แหง
อิสลาม 339,050 คน (รอยละ 76.58) จํานวนมัสยิด 404 แหง จํานวนโบสถ 6 แหง (อําเภอเมือง,
อําเภอเบตง) คริสตศาสนิกชน 4,086 คน พราหมณ 127 คน ฮินดู 1,029 คน และอื่น ๆ 5,403 คน
(รอยละ 0.68) (การปกครอง, 2544 : 3)

วิธีประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หลักเกณฑและวิธีประเมิน

กระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 1) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความ
พรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการศึกษาดังนี้

1.  การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหพิจารณาดานตาง ๆ ตอไปนี้
1.1  ดานความพรอม
1.2  ดานความเหมาะสม
1.3  ดานความตองการภายในทองถ่ิน

2.  หลักเกณฑในการประเมินความพรอม
  2.1  องคประกอบดานความพรอม  พิจารณาจาก

2.1.1รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดเก็บไดตาม
ระดับชั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนด และสามารถนํามาใชบริหารจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพและมาตรฐานที่กระทรวงกําหนด

2.1.2  ศักยภาพการบริหารงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจาก
รัฐ และงบประมาณที่จัดเก็บได มีประสิทธิภาพและสามารถระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาเหมาะ
สมกับสภาพความพรอมและความตองการของทองถ่ิน

2.1.3  แผนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
นั้น ๆ จะตองนําเสนอความพรอมดานงบประมาณ ดานบุคคล ดานการควบคุมพัฒนาและคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และดานอาคารสถานที่ ครุภัณฑและวัสดุอุปกรณ ตามเกณฑมาตรฐานที่
กระทรวงกําหนด

2.2  องคประกอบดานความเหมาะสม
องคประกอบดานความเหมาะสมในการจัดการศึกษาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาจาก
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2.2.1  ความเหมาะสมของสัดสวนจํานวนสถานศึกษาของในทุก
สังกัดกับจํานวนประชากรในวัยเรียนจากขอมูลการจัดทําแผนแหลงทรัพยากรทางการศึกษา
(Educational  Mapping) โดยคํานึงถึงประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ

2.2.2  ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร  การ
คมนาคม และการเดินทางของนักเรียน

2.2.3  ผลกระทบตอการจัดการศึกษาของหนวยงานอื่น หรือภาค
เอกชน

2.2.4  ประสบการณในการจัดการศึกษาในระดับตาง ๆ ขององค
กรปกครองสวนทองถ่ิน

2.2.5  ความเหมาะสมดานอื่นที่เห็นวามีความสําคัญตอพื้นที่
นั้น ๆ ไดแก ใหการสนับสนุนของชุมชน เอกชน สถานประกอบการในทองถ่ิน

2.3  องคประกอบดานความตองการภายในทองถ่ิน
2.3.1  ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินสวนใหญเห็นดวยและสนับสนุนใหจัดการศึกษา ซ่ึงอาจไดขอมูลจากการสํารวจหรือ
ประชาพิจารณ

2.3.2  ความเห็นของสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ประสงค
จะจัดการศึกษาเห็นชอบใหดําเนินการ

2.3.3  ความเห็นของกรรมการสถานศึกษาและคณะครูในกรณีที่
จะมีการถายโอนการจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับของสถานศึกษานั้น

3.  วิธีการประเมิน
3.1 การประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใหใชหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมตามที่กระทรวงกําหนดซึ่งสนองตอบตอรัฐ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2542

3.2  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความประสงคจะขอจัดการศึกษา
ในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับยื่นความประสงคตอคณะกรรมการการศึกษา การศาสนาและ
การวัฒนธรรมจังหวัดหรือกระทรวง

3.3  ใหคณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรมจังหวัด หรือ
กระทรวงแตงตั้งคณะกรรมการการประเมิน จํานวนไมเกิน 15 คน ประกอบดวย
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3.3.1  ผูแทนสํานักงานการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม
จังหวัด หรือผูแทนกระทรวง

3.3.2  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
3.3.3  ผูทรงคุณวุฒิจากประชาชนในทองถ่ินที่สนใจการศึกษา

3.4  คณะกรรมการประเมินทําการประเมินและสรุปผลตามหลักเกณฑที่
กําหนด เสนอตอคณะกรรมการการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดหรือพิจารณาใหความ
เห็นชอบใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน นับแตวันยื่นความประสงค

3.5  สํานักงานการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมจังหวัดหรือ
กระทรวง แจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการใหหนวยงานที่เกี่ยวของโดยจัดทําเปนประกาศ

3.6  องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดผานการประเมิน  สามารถจัดการ
ศึกษาในระดับและประเภทที่ผานการประเมินได โดยกําหนดในประกาศใหเริ่มจัดการศึกษาให
เหมาะสมกับชวงเวลาที่จะดําเนินการของสถานศึกษานั้น ๆ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประสงคจะรับถายโอนการจัดการศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับดังกลาวในเขตองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินนั้น ๆ ใหทําความตกลงกับหนวยงานตนสังกัด ทั้งนี้ใหคํานึงถึงประโยชนของผูรับการ
ศึกษาและชุมชน ความเห็นของกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน สวนการโอนทรัพยสิน
บุคลากร ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบทางราชการ ดานบุคลากรใหเปนไปตามความสมัครใจ

3.7  กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดไมผานเกณฑการประเมินความ
พรอมที่กระทรวงกําหนดใหสามารถยื่นความประสงคของรับการประเมินความพรอมไดอีก ทั้งนี้
ตองมีระยะหางกันไมนอยกวา 1 ป นับแตคณะกรรมการมีมติ

4.  ในกรณีที่จะตองใหมีการปฏิบัติใดหรือตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการนี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ใหสํานักงานการ
ศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดเปนผูดําเนินการ ในสวนที่นอกเหนืออํานาจคณะกรรมการ
การศึกษาการศาสนาและการวัฒนธรรมจังหวัดใหกระทรวงเปนผูดําเนินการ

เกณฑการประเมินกรณีขอจัดใหม
1. เกณฑประเมินดานความพรอม

ขอ 1  รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดเก็บไดตามลําดับชั้นขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนด สามารถนํามาใชในการบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและ
มาตรฐาน
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ตัวบงชี้ที่ 1 รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดเก็บไดตามลําดับชั้นของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ระดับคุณภาพ
ระดับที่ 1  รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บไมต่ํากวาจํานวน

12 ลานบาท
ระดับที่ 2  รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บไดจํานวน 12-20

ลานบาท
ระดับที่ 3  รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บไดมากกวาจํานวน

20 ลานบาท
ตัวบงชี้ที่ 2  สัดสวนในการใชงบประมาณในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและ

มาตรฐาน
ระดับคุณภาพ

ระดับ  1  จัดงบประมาณบริหารการศึกษาต่ํากวารอยละ 10 ของ
งบประมาณที่จัดเก็บได

ระดับ  2  จัดงบประมาณบริหารการศึกษาต่ํากวารอยละ 10-20 ของ
งบที่จัดเก็บไดประมาณ

ระดับ  3  จัดงบประมาณบริหารการศึกษามากกวารอยละ 20 ของ
 งบประมาณที่จัดเก็บได

ขอ 2  ศักยภาพการบริหารงบประมาณดานการศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐ
และงบประมาณที่จัดเก็บได มีประสิทธิภาพและสามารถระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเหมาะ
สมกับสภาพความพรอมและความรองการของทองถ่ิน

ตัวบงชี้ที่ 1  มีแผนการบริหารและแผนการติดตามการใชงบประมาณดานการ
จัดการศึกษา

ระดับคุณภาพ
ระดับ  1  มีแผนการดําเนินการตามแผนการบริหารและติดตามผลการใช

งบประมาณ
ระดับ  2   มีแผนการบริหารงบประมาณและแผนการติดตามการใช

งบประมาณในการจัดการศึกษาครบถวนตามภารกิจ
ระดับ  3   มีแผนการบริหารงบประมาณและแผนติดตามการใชงบประมาณ

ในการจัดการศึกษาครบถวนตามภารกิจและสามารถนําไปสูการปฏิบัติได
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ตัวบงชี้ที่ 2  ดําเนินการตามแผนการบริหารและติดตามการใชงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ

ระดับคุณภาพ
ระดับที่  1  ผลการดําเนินการตามแผนการบริหารและติดตามผลการใชงบ

ประมาณเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
ระดับที่  2  ผลการดําเนินการตามแผนการบริหารและติดตามผลการใชงบ

ประมาณเปนไปตามแผนที่กําหนดไว  บรรลุผลตามเปาหมาย
ระดับที่  3  ผลการดําเนินการตามแผนการบริหารและติดตามผลการใชงบ

ประมาณเปนไปตามแผนที่กําหนดไว  บรรลุผลตามเปาหมายและสงผลตอการจัดการศึกษาที่
ตองการอยางมีประสิทธิภาพ

ขอ 3  แผนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองเสนอความ
พรอมดานงบประมาณ  ดานบุคลากร  ดานการประกันการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน  และดาน
ครุภัณฑและวัสดุอุปกรณ

ตัวบงชี้ที่  1  มีแผนการจัดการศึกษาที่แสดงใหเห็นความพรอมในดานงบประมาณ
ดานบุคลากร ดานการประกันและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ดานอาคารสถานที่ และดานครุ
ภัณฑและวัสดุอุปกรณ

ระดับคุณภาพ
ระดับที่  1  มีความพรอมดานงบประมาณ และดานบุคลากร
ระดับที่  2  มีความพรอมในดานงบประมาณ ดานบุคลากร ดานวัสดุครุภัณฑ
ระดับที่  3  มีความพรอมในดานงบประมาณ ดานบุคลากร ดานวัสดุครุภัณฑ

มีแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน และมีความพรอมที่จะจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่  2  ดําเนินการตามแผนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ระดับคุณภาพ

ระดับที่  1  มีแผนการควบคุม  กํากับ และติดตามการดําเนินการ โดยมี
บุคลากรรับผิดชอบชัดเจน

ระดับที่  2  มีแผนการควบคุม กํากับ และติดตาม และนิเทศการดําเนินงาน
ตามแผน

ระดับที่  3  มีแผนการควบคุม กํากับ และติดตาม และนิเทศการดําเนินงาน
จนบรรลุตามแผน  โดยใชกิจกรรมที่หลากหลาย ชัดเจน ปฏิบัติตามปฏิทินกําหนด บรรลุตามเปา
หมายที่ตองการ



24

ตัวบงชี้ที่  3  ผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการศึกษา  กอใหเกิดการพัฒนางาน
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ระดับคุณภาพ
ระดับที่  1  สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานโดยผานเกณฑ

การประเมินมาตรฐานของหนวยงานนั้นนอยกวารอยละ 50  ของจํานวนสถานศึกษา
ระดับที่  2  สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานโดยผานเกณฑ

การประเมินมาตรฐานของหนวยงานนั้นนอยกวารอยละ 50-79  ของจํานวนสถานศึกษา
ระดับที่  3  สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานโดยผานเกณฑ

การประเมินมาตรฐานของหนวยงานนั้นนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสถานศึกษา
2. เกณฑประเมินดานความเหมาะสม

ขอที่  1  ความเหมาะสมกับสัดสวนสถานศึกษาในทุกสังกัดกับจํานวนประชากรใน
วัยเรียนในเขตพื้นที่

ตัวบงชี้ที่  1  จํานวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทุกระดับในพื้นที่กับจํานวนประชา
กรในวัยเรียนจากขอมูลการทําการทําแผนที่แหลงทรัพยากรทางการศึกษา (Educational Mapping)

ระดับคุณภาพ
ระดับที่  1  นักเรียนสวนใหญในเขตพื้นที่ไดเขาเรียน ในสถานศึกษาในเขต

พื้นที่
ระดับที่  2  นักเรียนสวนใหญในเขตพื้นที่ไดเขาเรียนทุกระดับชั้น ทั้งสถาน

ศึกษาในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่
ระดับที่  3  นักเรียนบางสวนในเขตพื้นที่ไดเขาเรียนทุกระดับชั้น ทั้งสถาน

ศึกษาในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่
ขอที่  2  ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร การคมนาคม และการเดิน

ทางของนักเรียน
ระดับคุณภาพ

ระดับที่  1  ลักษณะพื้นที่เปนที่ราบ การเดินทางของนักเรียนสะดวกทุก
ฤดูกาล

ระดับที่  2  ลักษณะพื้นที่เปนที่ราบบางสวน และอีกบางสวนเปนพื้นที่ปาเขา
หรือราบลุมเปนแหลงน้ําขวางกั้น  การเดินทางของนักเรียนลําบากบางฤดูกาล

ระดับที่  3  ลักษณะพื้นที่เปนปาเขาสูงหรือเกาะแกงเปนสวนใหญ มีภูเขา
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หรือแหลงน้ําขวางกั้น การเดินทางของนักเรียนไมสะดวกทุกฤดูกาล
ตัวบงชี้ที่  2  ลักษณะของเสนทางคมนาคม
ระดับคุณภาพ

ระดับที่  1  ลักษณะของเสนทางเปนถนนลาดยางตลอด ใชพาหนะเดินทาง
ไดทุกชนิด

ระดับที่  2  ลักษณะของเสนทางเปนถนนลาดยาง  ถนนลูกรัง และเดินเทา
บางสวนใชพาหนะเดินทางไดทุกชนิด

ระดับที่  3  ลักษณะของเสนทางเปนถนนลูกรัง และเดินเทาบางสวน การเดิน
ทางใชพาหนะเดินทางไดบางชนิด

ตัวบงชี้ที่  3  ระยะทางในการเดินทางของนักเรียนสวนใหญ
ระดับคุณภาพ

ระดับที่  1  ระยะทางในการเดินทางของนักเรียนสวนใหญไมเกิน 1 ก.ม.
ระดับที่  2  ระยะทางในการเดินทางของนักเรียนสวนใหญ1-3 ก.ม.
ระดับที่  3  ระยะทางในการเดินทางของนักเรียนสวนใหญไมเกิน 3 ก.ม.

ขึ้นไป
ขอที่  3  ผลกระทบการจัดการศึกษาของหนวยงานอื่น หรือภาคเอกชน
ตัวบงชี้ที่  1  ระยะความหางระหวางสถานศึกษาของหนวยงานที่จัดอยูเดิมหรือ

สถานศึกษาของเอกชนกับสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ระดับคุณภาพ

ระดับที่  1  อยูหางจากสถานศึกษาอื่น ๆ นอยกวา 3 ก.ม.
ระดับที่  2  อยูหางจากสถานศึกษาอื่น ๆ 3-5 ก.ม.
ระดับที่  3  อยูหางจากสถานศึกษาอื่น ๆ มากกวา 5 ก.ม.

ขอที่ 4 ความเหมาะสมดานอื่นที่สําคัญตอพื้นที่นั้น ๆ ได เชน การใหการสนับสนุน
ของชุมชน ทองถ่ิน เอกชน สถานประกอบการในทองถ่ิน

ตัวบงชี้ที่  1  การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชุมชนทองถ่ิน เอกชน และ
สถานประกอบการ ในการขอจัดการศึกษาครั้งนี้  โดยพิจารณาจากความรวมมือสนับสนุนของ
ประชาชนในทองถ่ิน

ระดับคุณภาพ
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ระดับที่  1  ไดรับความรวมมือสนับสนุนนอยกวา รอยละ 60
ระดับที่  2  ไดรับความรวมมือสนับสนุนรอยละ 60-80
ระดับที่  3  ไดรับความรวมมือสนับสนุนมากกวา รอยละ 80

3. เกณฑประเมินดานความตองการของทองถ่ิน
ขอ  1  ประชาชนมีสิทธิในการเลือกตั้งในเขตบริการของสถานศึกษา สวนใหญเห็น

ดวยและสนับสนุนใหจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่  1  ความคิดเห็นของบประชาชนที่เห็นดวยกับการใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจัดการศึกษา
ระดับคุณภาพ

ระดับที่  1  ประชาชนจํานวนนอยกวา รอยละ 60 เห็นดวยที่ใหจัดการศึกษา
ระดับที่  2  ประชาชนจํานวนรอยละ 60-80 เห็นดวยที่ใหจัดการศึกษา
ระดับที่  3  ประชาชนจํานวนมากกวา รอยละ 80 เห็นดวยที่ใหจัดการศึกษา

ขอ  2  ความเห็นของสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่ประสงคจะจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่  1  เสียงสวนใหญของสภาใหความเห็นชอบในการจัดการศึกษา
ระดับคุณภาพ

ระดับที่  1  ไมเห็นชอบใหจัดการศึกษา
ระดับที่  2  เห็นชอบใหจัดการศึกษาและจัดงบประมาณสนับสนุนบางสวน
ระดับที่  3  เห็นชอบใหจัดการศึกษาและจัดงบประมาณสนับสนุนในทุกดาน

ตามความตองการของสถานศึกษา

เกณฑการประเมินขอรับการถายโอน
1. เกณฑการประเมินดานความพรอม

ขอ  1  รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่จัดเก็บไดตามลําดับชั้นขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนด สามารถนํามาใชในการบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและ
มาตรฐาน

ตัวบงชี้ที่  1  รายไดที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดเก็บไดตามลําดับชั้น
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ระดับคุณภาพ
ระดับที่  1  รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บไดต่ํากวาจํานวน

12  ลานบาท
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ระดับที่  2  รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บไดจํานวน
12-20  ลานบาท

ระดับที่  3  รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บไดมากกวา
จํานวน  20  ลานบาท

ตัวบงชี้ที่  2  สัดสวนการใชงบประมาณในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและ
มาตรฐาน

ระดับคุณภาพ
ระดับที่  1  จัดงบประมาณบริหารการศึกษาต่ํากวารอยละ 10 ของงบ

ประมาณที่จัดเก็บได
ระดับที่  2  จัดงบประมาณบริหารการศึกษาต่ํากวารอยละ 10-20 ของงบ

ประมาณที่จัดเก็บได
ระดับที่  1  จัดงบประมาณบริหารการศึกษามากกวารอยละ 20 ของงบ

ประมาณที่จัดเก็บได
ขอ  2  ศักยภาพการบริหารงบประมาณดานการศึกษาที่รับสนับสนุนจากรัฐและ

งบประมาณที่จัดเก็บได มีประสิทธิภาพและสามารถระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเหมาะสม
กับสภาพความพรอมและความตองการของทองถ่ิน

ตัวบงชี้ที่  1  มีแผนการบริหารและแผนการติดตามการใชงบประมาณดานการจัด
การศึกษา

ระดับคุณภาพ
ระดับที่  1  มีแผนการบริหารงบประมาณในการจัดการศึกษาครบถวนตาม

ภารกิจ
ระดับที่  2  มีแผนการบริหารงบประมาณและแผนติดตามการใชงบประมาณ

ในการจัดการศึกษาครบถวนตามภารกิจ
ระดับที่  3  มีแผนการบริหารงบประมาณและแผนติดตามการใชงบประมาณ

ในการจัดการศึกษาครบถวนตามภารกิจและสามารถนําไปสูการปฏิบัติได
ตัวบงชี้ที่  2  ดําเนินการตามแผนการบริหารและติดตามการใชงบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพ
ระดับคุณภาพ

ระดับที่  1  ผลการดําเนินการตามแผนการบริหารและติดตามผลการใชงบ
ประมาณเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
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ระดับที่  2  ผลการดําเนินการตามแผนการบริหารและติดตามผลการใชงบ
ประมาณเปนไปตามแผนที่กําหนดไว  บรรลุผลตามเปาหมาย

ระดับที่  3  ผลการดําเนินการตามแผนการบริหารและติดตามผลการใชงบ
ประมาณเปนไปตามแผนที่กําหนดไว  บรรลุผลตามเปาหมายและสงผลตอการจัดการศึกษาที่
ตองการอยางมีประสิทธิภาพ

ขอ  3  แผนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองเสนอความ
พรอมดานงบประมาณ ดานบุคลากร ดานการประกันคุณภาพและมาตรฐาน ดานอาคารสถานที่
และดานครุภัณฑ

ตัวบงชี้ที่  1  มีแผนการจัดการศึกษาที่แสดงใหเห็นความพรอมในดาน
งบประมาณ ดานบุคลากร ดานการประกันคุณภาพและมาตรฐาน ดานอาคารสถานที่ และดานครุ
ภัณฑและวัสดุอุปกรณ

ระดับคุณภาพ
ระดับที่  1  มีความพรอมดานงบประมาณ และดานบุคลากร
ระดับที่  2  มีความพรอมดานงบประมาณ และดานบุคลากร และดานวัสดุครุ

ภัณฑ
ระดับที่  3  มีความพรอมดานงบประมาณ และดานบุคลากร ดานวัสดุครุ

ภัณฑมีแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน และมีความพรอมที่จะจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ

ตัวบงชี้ที่  2  ดําเนินการตามแผนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ระดับคุณภาพ

ระดับที่  1  มีแผนการควบคุม กํากับ และติดตามการดําเนินการ โดยมี
บุคลากรรับผิดชอบชัดเจน

ระดับที่  2  มีแผนการควบคุม กํากับ และนิเทศการดําเนินงานตามแผน
ระดับที่  3  มีแผนการควบคุม กํากับ และนิเทศการดําเนินงานจนบรรลุ

ตามแผน โดยใชกิจกรรมที่หลากหลาย ชัดเจน ปฏิบัติตามปฏิทินกําหนด บรรลุตามเปาหมายที่
ตองการ

ตัวบงชี้ที่  3  ผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการศึกษา กอใหเกิดการพัฒนางาน
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
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ระดับคุณภาพ
ระดับที่  1  สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานโดยผานเกณฑ

การประเมินมาตรฐานของหนวยงานนั้นนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนสถานศึกษา
ระดับที่  2  สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานโดยผานเกณฑ

การประเมินมาตรฐานของหนวยงานนั้นกวารอยละ 50-79 ของจํานวนสถานศึกษา
ระดับที่  3  สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานโดยผานเกณฑ

การประเมินมาตรฐานของหนวยงานนั้นมากกวารอยละ 80 ของจํานวนสถานศึกษา
2. เกณฑการประเมินดานความเหมาะสม

ขอ  1  ประสบการณในการจัดการศึกษาในระดับตาง ๆ ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

ตัวบงชี้ที่  1  สถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการจัดการ
ศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ

ระดับคุณภาพ
ระดับที่  1  ไมเคยจัดการศึกษาระดับใดมากอน
ระดับที่  2  เคยจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา
ระดับที่  3  เคยจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยม

ศึกษา
ตัวบงชี้ที่  2  ระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการจัดการศึกษาใน

ชวงที่ผานมา
ระดับคุณภาพ

ระดับที่  1  เคยจัดการศึกษามาแลวนอยกวา  2  ป
ระดับที่  2  เคยจัดการศึกษามาแลว 2-3 ป
ระดับที่  3  เคยจัดการศึกษามาแลวมากกวา 3 ปขึ้นไป

ขอ  2  ความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใชในการจัดการศึกษาในดาน
ตาง ๆ ใหแกสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่  1  การจัดสรรงบประมาณ เพื่อใชในการจัดการศึกษาในดานตาง ๆ ให
แกสถานศึกษา มีความเหมาะสม ความพรอมตามความตองการของทองถ่ิน

ระดับคุณภาพ
ระดับที่  1  จัดสรรงบประมาณใหแกสถานศึกษาต่ํากวาหรือเทากับงบ

ประมาณที่ไดรับจัดสรรอยูเดิม
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ระดับที่  2  จัดสรรงบประมาณใหแกสถานศึกษาเพิ่มขึ้นไมนอยกวา
รอยละ 10  ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรรอยูเดิม

ระดับที่  3  จัดสรรงบประมาณใหแกสถานศึกษาเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 10
ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรรอยูเดิม

ขอ  3  ความเหมาะสมดานอื่นที่สําคัญตอพื้นที่นั้น ๆ ได เชน การใหการสนับสนุน
ของชุมชนทองถ่ิน เอกชน สถานประกอบการในทองถ่ิน

ตัวบงชี้ที่  1  การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชุมชนทองถ่ิน เอกชนและ
สถานประกอบการในการขอจัดการศึกษาครั้งนี้ โดยพิจารณาจากความรวมมือสนับสนุนของ
ประชาชนในทองถ่ิน

ระดับคุณภาพ
ระดับที่  1  ไดรับความรวมมือสนับสนุนนอยกวา รอยละ 60
ระดับที่  2  ไดรับความรวมมือสนับสนุน รอยละ 60
ระดับที่  3  ไดรับความรวมมือสนับสนุนมากกวา รอยละ 60

3. เกณฑการประเมินดานความตองการของทองถ่ิน
ขอ  1  ประชาชนมีสิทธิในการเลือกตั้งในเขตบริการของสถานศึกษา สวนใหญเห็น

ดวยและสนับสนุนใหจัดการศึกษา
ระดับคุณภาพ

ระดับที่  1  ประชาชนจํานวนนอยกวา รอยละ 60 เห็นดวยที่ใหจัดการศึกษา
ระดับที่  2  ประชาชนจํานวน รอยละ 60-80 เห็นดวยที่ใหจัดการศึกษา
ระดับที่  3  ประชาชนจํานวนมากกวา รอยละ 80 เห็นดวยที่ใหจัดการศึกษา

ขอ  2  ความเห็นของสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่ประสงคจะจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่  1  เสียงสวนใหญของสภาใหความเห็นชอบในการจัดการศึกษา
ระดับคุณภาพ

ระดับที่  1  ไมเห็นชอบใหจัดการศึกษา
ระดับที่  2  เห็นชอบใหจัดการศึกษาและจัดงบประมาณสนับสนุนบางสวน
ระดับที่  3  เห็นชอบใหจัดการศึกษาและจัดงบประมาณสนับสนุนในทุกดาน

ตามความตองการของสถานศึกษา
ขอ  3  ความตองการของคณะกรรมการสถานศึกษา ในกรณีที่จะมีการถายโอนการ

จัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับของสถานศึกษา
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ตัวบงชี้ที่  1  กรรมการสถานศึกษาใหความเห็นดวยหรือไมเห็นดวยในการ
ถายโอนไปใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัด

ระดับคุณภาพ
ระดับที่  1  กรรมการสถานศึกษาสวนใหญไมเห็นดวยที่จะมีการถายโอน
ระดับที่  2  กรรมการสถานศึกษาสวนใหญ  เห็นดวยที่จะมีการถายโอน
ระดับที่  3  กรรมการสถานศึกษาทุกคนเห็นดวยที่จะมีการถายโอน และ

พรอมใหการสนับสนุนตอไป
ตัวบงชี้ที่  2  คณะครูในสถานศึกษานั้น เห็นดวยหรือไมเห็นดวยในการถายโอน

ไปใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ระดับคุณภาพ

ระดับที่  1  ครูสวนใหญไมเห็นดวยที่จะใหมีการถายโอน
ระดับที่  2  ครูสวนใหญเห็นดวยที่จะใหมีการถายโอนและมีครูบางสวน

พรอมที่จะอยูในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ระดับที่  3  ครูสวนใหญไมเห็นดวยที่จะใหมีการถายโอน และพรอมที่จะไป

อยูในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

ไดมีผูวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของกับการศึกษาความพรอมขององคการบริหารสวนตําบลที่มี
ตอการกระจายอํานาจทางการศึกษา ไวดังนี้

อารี  วากะมะ และคนอื่น ๆ (2539 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การนํา
นโยบายการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถ่ินโดยการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลไปปฏิบัติ
กรณีศึกษาตําบลเกาะแตว และตําบลเขารูปชาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา”  ผลการวิจัยพบ
วาประชาชนในพื้นที่สวนใหญใหการยอมรับและรับรูเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล และเห็น
วาการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมีประสิทธิผลในระดับปานกลาง  ปจจัยสําคัญที่มี
อิทธิพลตอความสําเร็จของนโยบายคือ การมีสวนรวมของสมาชิกในองคการ  การสนับสนุนจาก
องคกรอื่นในระดับสูง และโครงสรางที่เหมาะสม และพบวาประชาชนที่ไปเลือกตั้งสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบลจะเลือกตัวบุคคลมากกวานโยบาย

กชกร  รักษาสรณ (2541 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  “การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต”  ผลการวิจัยพบวา  คณะ
กรรมการองคการบริหารสวนตําบลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  มีการปฏิบัติงานอยูในระดับ
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ปานกลาง  และมีขอเสนอแนะวา  ควรจัดสรรงบประมาณใหองคการบริหารสวนตําบลอยางเพียง
พอและควรสงเสริมการศึกษาแกเยาชนใหมากขึ้น

พิบูลยพันธ  สาทอง (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  “การศึกษาบทบาท
ดานการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี”
ผลการวิจัยพบวา

1. องคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติงานดานการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลางทั้งในการปฏิบัติงานดานการศึกษาทั่วไปและการชวยเหลือในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
กอปรกับทั้งมีความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาอยูในระดับปานกลาง  ขาดประสบการณและ
ความรูในการจัดการศึกษา  การจัดสรรงบประมาณใหในการจัดการศึกษานอยและเห็นวาปญหาการ
ศึกษายังไมใชปญหาเรงดวน

2. องคการบริหารสวนตําบลเห็นวาควรมีสวนรวมดูแลมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนควรสนับสนุนใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ควรใหมีตัวแทน
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเปนกรรมการโรงเรียนโดยตําแหนงและควรจัดการศึกษาระดับ
กอนประถมศึกษา  แตเห็นวาไมควรมีหนาที่จัดการศึกษาเพราะเห็นวามีโรงเรียนของรัฐและเอกชน
แลว

3. เพื่อใหการจัดการศึกษาในทองถ่ินดีขึ้น องคการบริหารสวนตําบลควรจัดฝกอบรม
สัมมนาบทบาทดานการศึกษาของสมาชิกและควรจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาใหชัดเจน และ
ควรตั้งกลุมสนใจชวยสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาของทองถ่ิน  แตองคการบริหารสวนตําบล
ไมควรมีบุคลากรดานการศึกษาเปนของตนเองโดยเฉพาะ

สมโภช  จันทรคําภู (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  “ชุมชนกับการ
กระจายอํานาจทางการศึกษา” ผลการวิจัยพบวา  ลักษณะการกระจายอํานาจทางการจัดการศึกษาไป
ถึงระดับชุมชนของโรงเรียนมีลักษณะการกระจายอํานาจไปยังชุมชนโดยผานตัวแทนชุมชนที่เขา
รวมเปนคณะทํางาน  มีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการจัดการศึกษา ไดแกการศึกษาสํารวจสภาพ
ปญหาและความตองการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาเพื่ออาชีพของชุมชน  การวาง
แผนการจัดการศึกษา  การจัดการศึกษา  การติดตามวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา  โดย
กระจายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการทํางานในทุกขั้นตอนมากนอยแตกตางกัน

ฉิ้น  บัวบาน (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  “ศึกษาความคิดเห็นของ
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มีตอบทบาทการสงเสริมการศึกษาทองถ่ิน  ขององคการบริหาร
สวนตําบลในจังหวัดพัทลุง”  ผลการวิจัยพบวา
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1. การสงเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน  องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถจัด
ไดเพราะขาดงบประมาณและบุคลากรที่มีความรูทางการจัดการศึกษา แตจะสนับสนุนในเรื่องงบ
ประมาณในการจัดซื้อส่ือการเรียนการสอน  วัสดุครุภัณฑและการจัดกิจกรรมทางการเรียน

2. การสงเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลควรให
การสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนพิเศษในทุกดาน  ควรสงเสริมใหมีการจัด
อบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นแกประชาชน  โดยรวมกับองคกรอื่นและควรเปนผูประสานใหมีการ
จัดกลุมเรียนการศึกษานอกโรงเรียนใหแกประชาชนอยางเพียงพอและทั่วถึง

3. การสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลควรสงเสริม
การเรียนรูของประชาชนโดยการใชหอกระจายขาวที่จัดอยางมีประสิทธิภาพ ที่อานหนังสือพิมพ
ประจําหมูบานสามารถใชประกอบกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูอยางหลากหลาย  การสงเสริมกิจ
กรรมของกลุมองคกรประชาชน  และการสงเสริมภูมิปญญาชาวบานในทองถ่ิน  การอบรมสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบลใหมีความรู  ความเขาใจในบทบาทหนาที่ครอบคลุมภารกิจที่ตองรับผิด
ชอบ
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