
แนบท้ายหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖ ลงวนัที ่๔ มนีาคม ๒๕๕๙ 

 

 
แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น ได้อย่างแทจ้ริง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยประกอบด้วย 
  (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
  (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ  
  (๓) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการ 
  (๔) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนฯ ที่เก่ียวข้อง กรรมการ 
  (๕) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง   กรรมการ 
  (๖) ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ กรรมการ 
  (๗) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
    ที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ (ถ้าม)ี 
  (๘) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ  
 ๒. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ ตามข้อ ๑ (๓) ถึง (๘) ร่วมกันพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือเป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ  
 ๓. ให้จ านวนกรรมการตามข้อ ๑ (๑) (๒) (๕) (๖) และ (๗) รวมกันต้องมีจ านวนมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนคณะกรรมการการศึกษาฯ ทั้งหมด  
 ๔. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี  
 ๕. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 



แนบท้ายหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖ ลงวนัที ่๔ มนีาคม ๒๕๕๙ 

 

-ตัวอย่าง- 
 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ............... 
ท่ี ............... / ............... 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ............... 
 

------------------------------------ 
 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๑ ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงหรือทุกระดับ ตามความพร้อม ความเหมาะสม
และความต้องการในท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๗ (๖) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจ
และหน้าท่ีในการจัดการศึกษา และกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖ 
ลงวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
  

 เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด................. ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๕/๕ (๒) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด................. ดังนี้ 
 ๑. 
 ๒. 

ฯลฯ 
 ให้คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด................. มีอ านาจหน้าท่ี ดังน้ี 
 ๑. ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด.................  
 ๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด................. 
 ๓. จัดล าดับความส าคัญโครงการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อส่งให้กองแผน
และงบประมาณ พิจารณาด าเนินการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด................. ต่อไป 
 ๔. ติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด................. 
 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

  สั่ง ณ วันท่ี .... เดือน ............................ พ.ศ. ................. 
 
 
 
 
                                             นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด............................ 



แนบท้ายหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖ ลงวนัที ่๔ มนีาคม ๒๕๕๙ 

 

-ตัวอย่าง- 
 
 
 
 
 

ค าสั่งเทศบาล ............... 
ท่ี ............... / ............... 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาล.................. 
 

------------------------------------ 
 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๑ ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงหรือทุกระดับ ตามความพร้อม ความเหมาะสม
และความต้องการในท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ (๙) ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าท่ี
ในการจัดการศึกษา และกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖ ลงวันท่ี 
๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
  

 เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาล.................. ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 
๔๘ เตรส (๒) จึงแต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาล.................. ดังนี ้
 ๑. 
 ๒. 

ฯลฯ 
 ให้คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาล.................. มีอ านาจหน้าท่ี ดังน้ี 
 ๑. ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของเทศบาล..................  
 ๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาล..................  
 ๓. จัดล าดับความส าคัญโครงการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อส่งให้กองวิชาการ
และแผนงาน พิจารณาด าเนินการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล.................. ต่อไป 
 ๔. ติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาล.................. 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง ณ วันที่ .... เดือน ............................ พ.ศ. ................. 
 
 
 
 
                                             นายกเทศมนตรี............................ 
 



แนบท้ายหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖ ลงวนัที ่๔ มนีาคม ๒๕๕๙ 

 

-ตัวอย่าง- 
 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล.................. 
ที่ ............... / ............... 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล.................. 
 

------------------------------------ 
 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๑ ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงหรือทุกระดับ ตามความพร้อม ความเหมาะสม
และความต้องการในท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ (๙) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ
และหน้าท่ีในการจัดการศึกษา และกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖ 
ลงวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  
 

 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล.................. ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๙ (๒) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล.................. ดังนี้ 
 ๑. 
 ๒. 

ฯลฯ 
 ให้คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล.................. มีอ านาจหน้าท่ี ดังน้ี 
 ๑. ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล..................  
 ๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล.................. 
 ๓. จัดล าดับความส าคัญโครงการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อส่งให้ส านักปลัด/
กอง/ส่วน.................. พิจารณาด าเนินการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล.................. ต่อไป 
 ๔. ติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล.................. 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง ณ วันที่ .... เดือน ............................ พ.ศ. ................. 
 
 
 
 
                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบล.................. 


