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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง วิธีการและเงื่อนไขการแสดงถึงความสมัครใจใหโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่สมควรกําหนดวิธีการและเงื่อนไขการแสดงถึงความสมัครใจใหโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓ วรรคสาม ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา ผูอํานวยการสถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศึกษา
“ครู” หมายความวา ขาราชการครู และใหหมายความรวมถึงครูซึ่งเปนพนักงานราชการดวย
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา ขาราชการซึ่งทําหนาที่ใ หบริการหรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการเรียนการสอนและใหหมายความรวมถึง พนักงานราชการและลูกจางประจําดวย
“คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะบุคคลผูทําหนาที่ควบคุม ดูแลและดําเนินการลงคะแนน
แสดงถึงความสมัครใจ
“ผูมีสิทธิ” หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษานั้น ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแสดงความสมัครใจหรือไมสมัครใจ
“ความสมัครใจ” หมายความวา ความสมัครใจใหโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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ขอ ๒ การออกเสียงเพื่อแสดงถึงความสมัครใจ
เมื่อไดรับแจงจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดําเนินการหาความสมัครใจของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสวนราชการตนสังกัดรีบดําเนินการโดยเร็ว
และให มี ก ารแยกดํ า เนิ น การระหว า งผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาของ
สถานศึ ก ษาแห ง นั้ น ฝ า ยหนึ่ ง และคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน อี ก ฝ า ยหนึ่ ง ทั้ ง นี้
ใหผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้น ฐานแตละคน
มีเสียงหนึ่งในการออกเสียง เวนแตผูอํานวยการสถานศึกษา และผูแทนครูที่เปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหมีสิทธิออกเสียงในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแหงนั้นดวย
ขอ ๓ ใหมีคณะกรรมการ ดังนี้
ก. กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยาขอรับโอน
คณะกรรมการประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรื อผู ทรงคุ ณวุ ฒิในคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับมอบหมาย เปนประธาน
(๒) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือนายก
เมืองพัทยา หรือผูที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณี เปนกรรมการ
(๓) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนกรรมการ
และเลขานุการ
ข. กรณีเทศบาลขอรับโอน คณะกรรมการประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับมอบหมาย เปนประธาน
(๒) นายกเทศมนตรีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนกรรมการ
(๓) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนกรรมการ
และเลขานุการ
ค. กรณีองคการบริหารสวนตําบล หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้งขอรับโอน คณะกรรมการประกอบดวย
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(๑) ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับมอบหมาย เปนประธาน
(๒) นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้งหรือผูที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณี เปนกรรมการ
(๓) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนกรรมการ
และเลขานุการ
ขอ ๔ ใหคณะกรรมการมีอาํ นาจหนาที่ในการจัดใหมีการออกเสียงลงคะแนน โดยยึดหลัก
ความถูกตอง โปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) จัดทําประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิแยกตามฝาย
(๒) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการออกเสียงลงคะแนน
(๓) ทําหนังสือแจงผูมีสิทธิลวงหนากอนวันออกเสียงลงคะแนน ไมนอยกวา ๕ วันทําการ
(๔) จัดทําบัตรลงคะแนน บัญชีรายชื่อผูมาใชสิทธิ และหีบบัตรลงคะแนน ตลอดจนดําเนินการ
จัดใหมีการออกเสียงลงคะแนน
(๕) เมื่อมีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแลว ใหตรวจนับคะแนนโดยเปดเผย ประกาศผลคะแนน
และแจงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นทราบโดยเร็ว
ขอ ๕ วิธีการแสดงความสมัครใจ ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหผูมีสิทธิมาใชสิทธิดวยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) ใชบัตรที่ไดรับจากคณะกรรมการเพื่อออกเสียงลงคะแนน แลวหยอนบัตรลงในหีบบัตร
ตามที่คณะกรรมการจัดไว
ขอ ๖ การแสดงความสมัครใจดวยเสียงขางมากใหใชคะแนนเสียงของผูมีสิทธิตามบัญชี
รายชื่อแตละฝาย หากคะแนนเสียงแสดงความสมัครใจเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิตามบัญชีรายชื่อ
ของแตละฝาย ใหถือวาสถานศึกษาแหงนั้นไดแสดงความสมัครใจที่จะโอนสถานศึกษาไปสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ขอ ๗ บัตรลงคะแนนใหเปนไปตามแนบทายประกาศนี้
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ขอ ๘ ในกรณีที่มีปญหาในการดําเนินการตามประกาศนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
และใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙
จาตุรนต ฉายแสง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

บัตรลงคะแนน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ฝายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
บัตรลงคะแนนออกเสียงสถานศึกษา (ชือ่ สถานศึกษา) …………………………….
ใหทําเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในชองใดชองหนึ่ง
สมัครใจ
ไมสมัครใจ

(ประทับตรา สนง. เขตพื้นที่การศึกษาและลายมือชื่อประธานคณะกรรมการหรือผูที่ไดรับมอบหมายลงนามกํากับ)

……………………………..

ฝายผูบ ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
บัตรลงคะแนนออกเสียงสถานศึกษา (ชือ่ สถานศึกษา) …………………………….
ใหทําเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในชองใดชองหนึ่ง
สมัครใจ
ไมสมัครใจ

(ประทับตรา สนง. เขตพื้นที่การศึกษาและลายมือชื่อประธานคณะกรรมการหรือผูที่ไดรับมอบหมายลงนามกํากับ)

……………………………..

หมายเหตุ บัตรลงคะแนนแตละฝาย ใหใชบตั รตางสีกนั

