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บทคัดย่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ
ในช่วงระหว่างปี 2549-2557 เป็นจ�ำนวน 485  โรงเรียน ในปัจจุบนั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
รับผิดชอบการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง โดยมีแนวโน้มจ�ำนวนห้องเรียน และนักเรียนเพิ่มมากขึ้น  ขณะที่อัตราส่วนนักเรียนต่อ
ห้องเรียนอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม จากผลการทดสอบระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มัธยมศึกษาปีที่ 3   และมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่จัดโดยสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาตินั้น ปรากฏค่าคะแนนเฉลี่ยในทุกรายวิชาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ ตำ�่ กว่าค่าคะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ ดังนัน้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ�ำเป็นต้องพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เพื่อให้นักเรียนในสังกัด
มีความรู้ไม่แตกต่างจากนักเรียนสังกัดอื่นๆ
ค�ำส�ำคัญ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การศึกษา การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
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Abstract
Local Administration Organizations took over the administration of 485 schools
from the Ministry of Education during 2549-2557. At present, Local Administration
Organizations are responsible for education of students of pre-school age up to
the higher vocational diploma level. While the total numbers of classes and
students are on the uptrend, the ratio of students per class continues to be on
par with the standard. Nevertheless, the results of the Ordinary National Education Test (O-NET) for Primary Grade 6, Secondary Grade 3 and Secondary Grade
6, organised by the National Institute of Educational Testing Service, showed that
the average scores in every subject of students in schools under the Department
of Local Administration’s jurisdiction were below the national average scores.
Therefore, Local Administration Oranizations need to improve the quality of their
education administration and management in order to boost the knowledge of
students under their responsibilities to the same level as that of students under
other organisations.
Keywords: Local Administration Organizations, Education, Ordinary National Education Test (O-NET)
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บทน�ำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ มาตรา 78 รัฐต้องกระจายอ�ำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการท้องถิ่น
ได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่ และระบบสาธารณูปโภค ตลอดทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐานสารสนเทศ
ในท้องถิน่ เป็นจุดเริม่ ต้นของการกระจายอ�ำนาจการจัดบริการสาธารณะให้กบั องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม และเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ.2545 หมวด 1 ว่าด้วยบททัว่ ไป มาตรา 9 วรรค 2 ระบุให้กระจายอ�ำนาจ
การจัดการศึกษาไปสูอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหมวด 5 การบริหาร และการจัดการศึกษา
มาตรา 41 และ 42 ว่าด้วยการบริหาร และการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ระบุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีสทิ ธิจดั การศึกษาในระดับใดระดับหนึง่ หรือทุกระดับตาม
ความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่นได้ เป็นการก�ำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถจัดการศึกษาได้ดว้ ยตนเอง นอกจากนีก้ ระทรวงศึกษาธิการได้เสนอ
“ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)” ที่สานต่อแนวคิดส�ำคัญ
เกี่ยวกับการกระจายอ�ำนาจทางการศึกษาโดยก�ำหนดให้เป็น 1 ใน 4 ประเด็นส�ำคัญของระบบ
การศึกษาที่ต้องการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน คือ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ในประเด็นนี้
ได้ก�ำหนดแนวทางการกระจายอ�ำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษาโดยส่งเสริมบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามาร่วมจัด และสนับสนุนการจัดการศึกษามากขึ้น เราจึงเห็น
ได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส�ำคัญในการศึกษามากขึ้น
บทความนี้จึงต้องการแสดงให้เห็นผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผ่านผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยจะกล่าวถึงโครงสร้าง และกระบวน
การจัดการศึกษา การกระจายอ�ำนาจทางการศึกษา การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามกรอบกฎหมาย หลักการ และวิธีการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การถ่ายโอนการจัดการศึกษาในระบบสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการเรียนการสอน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน

4

วารสารศิลปศาสตร์

โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 9 ได้ก�ำหนดการจัดระบบ
โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ตามหลักการดังนี้
(1) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
(2) มีการกระจายอ�ำนาจไปสูเ่ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(3) มีการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และประเภทการศึกษา
(4) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และ
การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
(6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น
การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันมีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท�ำหน้าที่จัดการศึกษาได้ตามความเหมาะสม การจัดการศึกษาเริ่มตั้งแต่
ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ไปจนถึง
ระดับอุดมศึกษา ดังแสดงตามแผนภาพที่ 1
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ที่มา : สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

แผนภาพที่ 1 แสดงระบบการศึกษาไทย

การกระจายอ�ำนาจทางการศึกษา
เหตุผลของการกระจายอ�ำนาจทางการศึกษา
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ หรือยูเนสโก
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) (1985
: 9-11) กล่าวถึงเหตุผลในการกระจายอ�ำนาจการศึกษา ดังนี้
(1) การจัดการศึกษาในหลายประเทศไม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเท่าที่ควร
เนือ่ งจากอ�ำนาจการตัดสินใจอยูท่ สี่ ว่ นกลาง และเป็นมาตรฐานเดียวกันทัง้ ประเทศ
ท�ำให้ขาดความยืดหยุ่น ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของแต่ละท้องถิ่น
(2) การกระจายอ�ำนาจทางการศึ ก ษาสามารถช่ ว ยตอบสนองความแตกต่ า ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ และสามารถระดม
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ การจัดการศึกษา และเป็นการกระจายการลงทุนด้านการศึกษาอีกทาง
หนึ่งด้วย
(3) การกระจายอ�ำนาจทางการศึกษาเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย เนื่องจากเปิด
โอกาสให้ประชาชนในท้องถิน่ มีสว่ นร่วมในการพัฒนาการศึกษาในพืน้ ทีข่ องตนเอง
โดยเฉพาะการวางแผนการจัดการศึกษา และการประเมินผลคุณภาพการศึกษา
ในท้องถิน่ สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการศึกษาของประชาชน โดยประชาชน และ
เพื่อประชาชน
(4) การกระจายอ�ำนาจทางการศึ ก ษาเป็ น การลดช่ อ งว่ า งทางเศรษฐกิ จ สั ง คม
และวัฒนธรรมระหว่างท้องถิ่น หรือภูมิภาคในประเทศนั้นๆ เพื่อให้เกิดความเท่า
เทียมกันมากขึ้น
(5) การกระจายอ�ำนาจทางการศึกษาเป็นหนทางในการส่งเสริม และตอบสนองการเพิม่
ขึ้น และการกระจายตัวของประชากร และการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เพื่อให้
สอดคล้อง ตอบสนองความต้องการ และความจ�ำเป็นเร่งด่วนของแต่ละท้องถิ่น
แต่ ล ะกลุ ่ มเป้าหมายที่มีความสลับ ซับ ซ้อนมากขึ้ น นอกจากนี้ ก ารมี ส ่ ว นร่ ว ม
ของประชาชนในท้องถิ่นยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาตนเองของประชาชน
และการพัฒนาตนเองที่ยั่งยืนต่อไป
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(6) ประชาชนมีโอกาสในการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาโดยตรง ก่อให้เกิดการพัฒนา
ด้านคุณภาพการศึกษา การให้ประชาชนมีอ�ำนาจในการตัดสินใจอย่างเต็มที่
จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรส่งเสริมอย่างยิ่ง
(7) การกระจายอ�ำนาจทางการศึ ก ษาเป็ น การสร้ า งความสามารถให้ แ ก่ ท ้ อ งถิ่ น
ให้ ป ระชาชนได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสามารถในการก�ำหนดชี วิ ต ความเป็ น อยู ่
และจุดหมายปลายทางชีวิตของตนเอง และชุมชน อันน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
(8) การกระจายอ�ำนาจเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
อันน�ำไปสู่กระบวนการประชาธิปไตย สู่ระบบ และโครงสร้างที่ใกล้ชิดประชาชน
ได้มากกว่า โปร่งใสกว่า ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมในการตรวจสอบได้มากกว่าระบบรวม
ศูนย์อ�ำนาจไว้ที่ส่วนกลาง
ความส�ำคัญของการกระจายอ�ำนาจการจัดการศึกษา (Husen และ Posrlethevaite, 1985
: 1318) ประกอบด้วย
(1) ท�ำให้ เ กิ ด การมี ส ่ ว นร่ ว มในองค์ ก ร และช่ ว ยสร้ า งบรรยากาศของความเป็ น
ประชาธิปไตย
(2) ท�ำให้เกิดการตัดสินใจทีส่ มั พันธ์กบั การมีสว่ นร่วมบนพืน้ ฐานของกฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไว้
(3) ท�ำให้การตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของปัญหา และความต้องการที่แท้จริง
(4) เป็นระบบมีส่วนร่วมช่วยให้แต่ละบุคคลมีกระบวนการคิด และสร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรเพิ่มมากขึ้น
(5) ท�ำให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร มีการประสานงานทีด่ ี และท�ำงานไปในทิศทาง
เดียวกัน ตลอดถึงการติดต่อสื่อสารภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
(6) ท�ำให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การกระจายอ�ำนาจทางการศึกษา สามารถช่วยตอบสนองความแตกต่างด้านเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่นแต่ละแห่ง สามารถระดมทรัพยากรในพื้นที่ ส่งเสริม และตอบ
สนองการเพิ่มขึ้น และการกระจายตัวของประชากร และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาโดยตรงก่อให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา เกิดประโยชน์ต่อ
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การจัดการศึกษา และสร้างความเท่าเทียมกันมากขึน้ ทัง้ นีก้ ารกระจายอ�ำนาจการจัดการศึกษา
ท�ำให้ เ กิ ด การมี ส ่ ว นร่ วมในองค์ก าร การตัด สิน ใจที่อยู่บ นพื้ น ฐานกฎหมาย สภาพปั ญหา
และความต้องการทีแ่ ท้จริง และก่อให้เกิดกระบวนการคิดทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ องค์การ การติดต่อ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษย์
รูปแบบของการกระจายอ�ำนาจทางการศึกษา (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และคณะ, 2541 : 21)
มีดังนี้
(1) การกระจายอ�ำนาจในองค์กร (organizational decentralization) การกระจาย
อ�ำนาจในองค์กรเป็นการให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาให้แก่นักเรียน เป็นการกระจายอ�ำนาจตามแนวตั้ง (vertical decentralization)
ไปให้แก่สถานศึกษามากกว่าจะเป็นการกระจายอ�ำนาจตามแนวนอน (horizontal decentralization)
ไปให้เขตการศึกษา การกระจายอ�ำนาจในองค์กรคล้ายๆ กับประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน
(representative democracy) มีกฎระเบียบในการมอบหน้าที่การตัดสินใจให้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา ตัวอย่างของการกระจายอ�ำนาจในองค์กร เช่น สถานศึกษาของรัฐในนครเอดมันตัน
รัฐแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา
(2) การกระจายอ�ำนาจทางการเมือง (political decentralization) เป็นการให้
ผู้ปกครองในสถานศึกษาของรัฐตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่บุตรหลาน
ของตนก�ำลังศึกษาอยู่ การกระจายอ�ำนาจทางการเมืองนั้น สถานศึกษาแต่ละแห่งจะต้องมี
คณะกรรมการสถานศึกษา (board of governor) ซึ่งมีบทบาท และอ�ำนาจหน้าที่โดยตรงใน
การก�ำหนดนโยบายของสถานศึกษามีอ�ำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งครูใหญ่ คณะกรรมการสถาน
ศึกษาประกอบด้วยตัวแทนของครู และตัวแทนของบุคคลทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจากการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา การด�ำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาคล้ายกับแนวคิด
ของลักษณะประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (participative democracy)
(3) การกระจายอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ (economic decentralization) เป็นการให้
ผู้ปกครองมีสิทธิ์ในการเลือกสถานศึกษาให้แก่บุตรหลานของตน จากนั้นงบประมาณการศึกษา
จะถูกจัดสรรไปให้สถานศึกษาทีผ่ ปู้ กครองส่งบุตรหลานของตนเข้าศึกษา ในการกระจายอ�ำนาจ
ทางเศรษฐกิจนัน้ นอกจากจ�ำเป็นต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษาแล้ว ภาษีการศึกษา (school
revenues) จะต้องผูกพันกับจ�ำนวนนักเรียนในแต่ละสถานศึกษาด้วย การกระจายอ�ำนาจ
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ทางเศรษฐกิจถือว่า ผูป้ กครอง คือผูบ้ ริโภค และสถานศึกษา คือ ผูจ้ �ำหน่ายหรือผูจ้ ดั บริการทาง
การศึกษา ตัวอย่างของการกระจายอ�ำนาจทางเศรษฐกิจได้แก่ สถานศึกษาในอังกฤษ และเวลส์
ในช่วง ค.ศ.1988-1993
การกระจายอ�ำนาจทางการศึกษา ประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ การกระจายอ�ำนาจ
ในองค์กร เป็นการกระจายอ�ำนาจไปสูส่ ถานศึกษา โดยให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาสามารถตัดสินใจ
ในเรื่องส�ำคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนได้ การกระจายอ�ำนาจทางการเมือง
มีการจัดตัง้ คณะกรรมการสถานศึกษาจากผูป้ กครองในสถานศึกษาของรัฐ เพือ่ ตัดสินใจเกีย่ วกับ
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่บุตรหลานของตนก�ำลังศึกษาอยู่ และการกระจายอ�ำนาจ
ทางเศรษฐกิจ งบประมาณการศึกษาจะถูกจัดสรรไปให้สถานศึกษาที่ผู้ปกครองส่งบุตรหลาน
ของตนเข้าศึกษา
วิธีการกระจายอ�ำนาจการศึกษา
วิธีการกระจายอ�ำนาจการศึกษาของ Kemmerer มี 4 ประการ ประกอบด้วย การแบ่ง
อ�ำนาจ (Deconcentration) การมอบอ�ำนาจ(Delegation) การโอนอ�ำนาจหรือการให้อ�ำนาจ
(Devolution) และการให้เอกชนด�ำเนินการ (Privatization) ทั้งนี้เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และ
คณะ (2541 : 22-23) ได้ขยายความดังประเด็นต่างๆ ดังนี้
(1) การแบ่งอ�ำนาจ (Deconcentration) เป็นการจัดสรร หรือถ่ายโอนอ�ำนาจหน้าที่
ในการตัดสินใจจากส่วนกลางหรือศูนย์รวมอ�ำนาจไปสูห่ น่วยงานระดับล่างในสายการบังคับบัญชา
ของรัฐบาลกลางเพือ่ สะดวกในการด�ำเนินการ เช่น ถ่ายโอนอ�ำนาจจากส่วนกลางไปสูส่ ว่ นภูมภิ าค
จังหวัดหรือหน่วยงานอืน่ ๆ ในพืน้ ทีผ่ ไู้ ด้รบั การแบ่งอ�ำนาจเป็นผูร้ บั ผิดชอบในผลของการตัดสินใจ
ในเรื่องที่ได้รับการแบ่งอ�ำนาจ
(2) การมอบอ�ำนาจ (Delegation) เป็นการที่ผู้บริหารที่มีอ�ำนาจสูงสุดในองค์กรหรือ
ในส่วนกลางจัดสรรหรือถ่ายโอนอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการตัดสินใจไปยังผูบ้ ริหารระดับล่างขององค์กร
เพือ่ ตัดสินใจได้เร็วมากขึน้ โดยไม่ตอ้ งผ่านขัน้ ตอนตามล�ำดับขัน้ ขึน้ ไป เป็นการถ่ายโอนอ�ำนาจไป
ยังองค์กรของรัฐหรือในการควบคุมของรัฐ เช่น อธิการบดี มอบอ�ำนาจให้รองอธิการบดี ผูอ้ �ำนวย
การสถานศึกษามอบอ�ำนาจให้ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา เป็นต้น ผู้มอบอ�ำนาจยังคงเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจที่ได้มอบอ�ำนาจไปแล้ว
(3) การโอนอ�ำนาจหรือการให้อ�ำนาจ (Devolution) เป็นการถ่ายโอนอ�ำนาจหน้าที่
ในการตัดสินใจจากส่วนกลาง หรือระดับบนไปยังระดับล่างอย่างสมบูรณ์ โดยมีกฎหมาย
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กฎระเบียบเกีย่ วกับการโอนอ�ำนาจอย่างชัดเจน ผูบ้ ริหารระดับล่างจึงมีอ�ำนาจในการก�ำหนดนโยบาย
และควบคุมการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามนโยบาย เช่น การโอนอ�ำนาจให้เทศบาลจัดการศึกษา ผูโ้ อน
อ�ำนาจได้ตัดตัวเองขาดออกจากอ�ำนาจที่โอนแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีอ�ำนาจหรือมีแต่เพียงเล็กน้อย
ในการควบคุมการด�ำเนินการในภารกิจที่ได้โอนอ�ำนาจไปแล้ว
(4) การให้เอกชนด�ำเนินการ (Privatization) เป็นการถ่ายโอนอ�ำนาจให้เอกชนที่เป็น
บุคคล หรือคณะบุคคลด�ำเนินการแทนรัฐ เป็นการมอบอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
อย่างใดอย่างหนึง่ ของทางราชการไปให้เอกชนด�ำเนินการแทน หรือสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุน
ในการด�ำเนินการบางอย่าง เช่น ขายกิจการของรัฐให้เอกชน สนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
วิธีการกระจายอ�ำนาจการศึกษา ประกอบด้วย การแบ่งอ�ำนาจ (Deconcentration)
การมอบอ�ำนาจ (Delegation) การโอนอ�ำนาจ (Devolution) และการให้เอกชนด�ำเนินการ
(Privatization)
เงื่อนไขที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จของการกระจายอ�ำนาจทางการศึกษา
ความส�ำเร็จของการกระจายอ�ำนาจทางการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส�ำคัญ ดังนี้
(1). บริบททางวัฒนธรรมของประเทศ เกี่ยวข้องกับความส�ำเร็จ หรือความล้มเหลว
ของการกระจายอ�ำนาจ เช่น ค่านิยมของชุมชนทีม่ ตี อ่ การสนับสนุนสถานศึกษา ค่านิยมของชุมชน
ที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่น พฤติกรรมการมีส่วนของสังคม
(2). การสนับสนุนทางการเมือง การกระจายอ�ำนาจมักจะได้รับการต่อต้านในหลาย
ลักษณะ เช่น ผู้มีอ�ำนาจจากส่วนกลางจะด�ำเนินการอย่างล่าช้าในการมอบอ�ำนาจ การให้ข้อมูล
การจัดสรรทรัพยากร หรือสร้างข้อขัดแย้งในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย หากผู้มีอ�ำนาจทางการเมือง
ส่งเสริม และสนับสนุนการกระจายอ�ำนาจ และถือว่าการกระจายอ�ำนาจเป็นความส�ำคัญอันดับ
สูงๆ ของการบริหารก็จะช่วยให้การกระจายอ�ำนาจประสบความส�ำเร็จ
(3). การวางแผน และการจัดการ การกระจายอ�ำนาจนัน้ ไม่วา่ เป็นมิตหิ รือรูปแบบใดก็ตาม
จ�ำเป็นจะต้องก�ำหนดเป็นนโยบาย น�ำนโยบายจัดท�ำแผน และปฏิบัติตามนโยบาย และแผนที่
ก�ำหนด ในการด�ำเนินการกระจายอ�ำนาจนัน้ จ�ำเป็นจะต้องมีระบบ และเครือข่ายการสือ่ สารทีด่ ี
ด้วยเหตุนี้การวางแผน และการจัดการที่ดีจึงเกี่ยวข้องกับความส�ำเร็จ และความล้มเหลวของ
การกระจายอ�ำนาจ
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(4). การตระหนักของผู้เกี่ยวข้องในเรื่องดังนี้
4.1 ผู้มีอ�ำนาจในการตัดสินใจควรอยู่ใกล้กับภารกิจที่จะต้องปฏิบัติให้มากที่สุด
4.2 ผู้มีอ�ำนาจในการตัดสินใจควรมีความรู้ และความเข้าใจในภารกิจนั้นๆ
4.3 เชื่อว่าผู้รับมอบอ�ำนาจมีความสามารถในการตัดสินใจในภารกิจที่ได้รับมอบ
หมาย
4.4 การมีวตั ถุประสงค์ นโยบาย และมาตรการทีช่ ดั เจนแต่การน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ
นั้น แต่ละท้องถิ่นไม่จ�ำเป็นจะต้องท�ำเหมือนกัน
(5). การเพิ่มอ�ำนาจให้แก่ท้องถิ่น (local empowerment) การกระจายอ�ำนาจเป็น
การถ่ายโอนอ�ำนาจจากส่วนกลางไปสูท่ อ้ งถิน่ และสถานศึกษา ดังนัน้ ชุมชน ท้องถิน่ และโรงเรียน
จึงควรมีอ�ำนาจหน้าที่ที่เหมาะสม มีทรัพยากรที่จ�ำเป็นอย่างพอเพียงมีอ�ำนาจในการบริหาร
จัดการกับทรัพยากรทั้งหลาย สิ่งเหล่านี้จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จของการกระจายอ�ำนาจ แต่หาก
ส่วนกลางมอบแต่ความรับผิดชอบให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และสถานศึกษา แต่ไม่มีอ�ำนาจ
ที่เหมาะสมลักษณะเช่นนี้ ความส�ำเร็จของการกระจายอ�ำนาจก็จะเกิดขึ้นได้โดยยาก
ความส�ำเร็จของการกระจายอ�ำนาจทางการศึกษาขึน้ อยูก่ บั ปัจจัย บริบททางวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ�ำนาจในประเทศ การสนับสนุนทางการเมือง การวางแผน และ
การจัดการที่ดี การตระหนักของผู้มีอ�ำนาจในการตัดสินใจ และการเพิ่มอ�ำนาจให้แก่ท้องถิ่น
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกรอบกฎหมาย
กรอบตามกฎหมาย และแนวนโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2545 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2555-2558) และแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นระยะ
3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ดังนี้
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได้ก�ำหนดบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส�ำคัญ ได้แก่
มาตรา 80 (4) ส่งเสริม และสนับสนุนการกระจายอ�ำนาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ชุมชน องค์กรทางศาสนา และเอกชน จัด และมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนา
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มาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียม และสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
มาตรา 289 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีอ�ำนาจหน้าทีบ่ �ำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิ
ทีจ่ ะจัดการศึกษาอบรม และการฝึกอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิน่ นัน้
และเข้าไปมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ โดยค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐาน
และระบบการศึกษาของชาติ รวมทั้งการบ�ำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นด้วย
(2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 ก�ำหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ส�ำคัญ ดังนี้
มาตรา 9 (2) การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้มีการกระจาย
อ�ำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือ
ทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น
มาตรา 42 ให้กระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการประสาน และส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย และได้มาตรฐานการศึกษา
รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2555-2558)
มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
วิสยั ทัศน์ จัดการศึกษาโดย “ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง” มุง่ กระจายโอกาสทางการศึกษา
อย่างเท่าเทียมทั้งภาคเมือง และภาคชนบท พร้อมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพส�ำหรับทุกคน
การศึกษาจะน�ำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ประชาชนที่เข้มแข็ง และมีความรู้คือ
ทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจน
โดยมีกรอบแนวคิด มุง่ พัฒนาการศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิดหลักคุณภาพ และความเท่าเทียม
รวมทั้งน�ำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยขยายโอกาสทางการศึกษา 4 โอกาส คือ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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1) โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เพื่อสามารถได้รับการศึกษา
อย่างเท่าเทียมกัน
2) โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้ โดยไม่ขึ้น
กับฐานะของผู้ปกครอง
3) โอกาสในการเพิ่มพูน และฝึกฝนทักษะ นักเรียนนักศึกษาทุกคนสามารถเติบโตได้
ในโลกทีเ่ ป็นจริง ผ่านการเรียนรูบ้ นฐานการท�ำกิจกรรม (Activity-Based Learning)
4) โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยใช้เทคโนโลยี สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลปะ
ศูนย์วัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
(4) แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นระยะ 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ท้องถิ่นจัดการศึกษาตลอดชีวิตมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันอย่างปรองดองสันติสุข และยั่งยืนตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1) พัฒนาจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล ให้เด็ก
เยาวชน และประชาชนในท้องถิน่ ได้เรียนรูต้ ลอดชีวติ สูค่ วามเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ
ของผู้เรียน
2) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
3) เสริมสร้างสังคมท้องถิ่นให้มีความปรองดอง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยั่งยืน
4) ส่งเสริมให้มกี ารจัดการศึกษาเพือ่ รองรับการท่องเทีย่ วในท้องถิน่ ทีม่ แี หล่งท่องเทีย่ ว
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1) สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม สนับสนุนให้สังคมท้องถิ่นมีความสมานฉันท์
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และยั่งยืน
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ แี หล่งท่องเทีย่ ว จัดการศึกษาเพือ่ รองรับการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย (0-3 ปี) ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ
อย่างรอบด้าน และสมดุลตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
สากล ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูเ้ ต็มตามศักยภาพอย่างมีคณ
ุ ภาพ
และได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้เยาวชน
และประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ และสามารถ
น�ำความเป็นเลิศนั้นไปประกอบสัมมาอาชีพได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 เสริ ม สร้ า งสั ง คมท้ อ งถิ่ น ให้ มี ค วามสมานฉั น ท์ อยู ่ ร ่ ว มกั น ด้ ว ย
ความปรองดองเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวให้แก่
เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยว
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หลักการ และวิธีการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. หลักการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการศึกษาไม่ว่าจะ
ด�ำเนินการโดยรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามหลักการ
ในการจัดการศึกษาที่ก�ำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งถือเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาของประเทศ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักการที่ส�ำคัญ ได้แก่
(1) การจัดการศึกษาต้องยึดหลักเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส�ำหรับประชาชน ให้สังคม
มีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระ และกระบวนการเรียนรูใ้ ห้เป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง
(2) การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐประกาศให้เป็นไปตามมาตรา 49 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รัฐต้องจัดให้ทั่วถึง และมีคุณภาพ โดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ทั้งนี้จะต้องจัดการศึกษาส�ำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ
สติปญ
ั ญา อารมณ์ สังคม หรือความบกพร่องทางการสือ่ สาร และการเรียนรู้ หรือมีรา่ งกายพิการ
หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ให้มีสิทธิ
และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ และจัดการศึกษาส�ำหรับบุคคลซึ่งมีความ
สามารถพิเศษด้วยรูปแบบทีเ่ หมาะสม โดยค�ำนึงถึงความสามารถของบุคคลนัน้ ซึง่ สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
(3) การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
(4) ในกระบวนการเรียนรูต้ อ้ งมุง่ ปลูกฝังจิตส�ำนึกทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข รูจ้ กั รักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่
เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล
ตลอดจนอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจ้ กั
พึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
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2. ลักษณะ และวิธีการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจัดการศึกษาได้ 2 ลักษณะ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 10) คือ
(1) การจัดตัง้ สถานศึกษาขึน้ เอง หรือขยาย หรือเปลีย่ นแปลงประเภทการศึกษา โดยให้
สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือสถานศึกษาเดิมที่ขยายหรือเปลี่ยนแปลงประเภทการศึกษา
จัดการศึกษาในระดับ และประเภททีม่ คี วามพร้อม มีความเหมาะสม และมีความต้องการภายใน
ท้องถิ่น อาจแยกได้เป็น 4 กรณี คือ
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เคยจัดการศึกษามาก่อนจัดตั้งสถานศึกษา
เพื่อให้จัดการศึกษาในระดับ และประเภทที่ก�ำหนด
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดการศึกษาอยูแ่ ล้ว จัดตัง้ สถานศึกษาขึน้ เพิม่ เติม
โดยให้สถานศึกษาใหม่จัดการศึกษาในระดับ และประเภทที่จัดอยู่แล้ว
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดการศึกษาอยูแ่ ล้ว จัดตัง้ สถานศึกษาขึน้ เพิม่ เติม
โดยสถานศึกษาใหม่จดั การศึกษาในระดับ และประเภททีแ่ ตกต่างไปจากระดับ
และประเภทที่จัดอยู่แล้วในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้จัดตั้งสถานศึกษาเพิ่มเติม แต่ขยายหรือ
เปลี่ยนแปลงประเภทการศึกษาจากที่จัดอยู่เดิม
(2) การถ่ายโอนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการตามแผนปฏิบตั กิ ารก�ำหนดขัน้ ตอน
การกระจายอ�ำนาจตามแผนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส�ำหรับวิธี
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ เมือ่ พิจารณาตามกรอบของกฎหมาย รวมทัง้
ความเหมาะสมด้านแนวนโยบาย สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และความจ�ำเป็นด้านอืน่ แล้ว
อาจแยกได้เป็น 2 กรณี คือ
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดการศึกษาเองตามอ�ำนาจหน้าทีท่ ไี่ ด้กล่าวแล้ว
ข้างต้น
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่ หรือร่วม
มือกับรัฐ (กระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวง ทบวง กรมอื่น) หรือเอกชน
จัดการศึกษา ทั้งนี้อาจมีความจ�ำเป็นที่ต้องด�ำเนินการ เช่น เทศบาลจัดตั้ง
สถานศึ ก ษาเพื่ อ จั ด การศึ ก ษาให้ แ ก่ ป ระชาชนในเขตเทศบาล แต่ โ ดย
ข้อเท็จจริงจะมีประชาชนนอกเขตเทศบาลมาเข้าเรียนด้วย โดยไม่อาจจ�ำกัดสิทธิ
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ของประชาชนเหล่านั้นได้ หากประชาชนนอกเขตเทศบาลมาเข้าเรียนเป็น
จ�ำนวนมาก และเทศบาลมีขอ้ จ�ำกัดด้านงบประมาณทีจ่ ะสนับสนุนการศึกษา
ให้ได้ก็อาจโอนโรงเรียนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือขอให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเข้าเป็นเจ้าสังกัดร่วมของโรงเรียนดังกล่าว หรือกรณี
โรงเรียนตัง้ อยูใ่ นเขตขององค์การบริหารส่วนต�ำบล องค์การบริหารส่วนต�ำบล
มีนโยบายจะขอโอนโรงเรียนมาสังกัดแต่มขี อ้ จ�ำกัดด้านรายได้ และไม่ยนิ ยอม
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็อาจ
ท�ำความตกลงจัดตั้งสหการการศึกษา หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างใด โดยมี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนต�ำบลเป็นเจ้าของร่วม
เพื่อรับโอนสถานศึกษานั้นไปบริหารจัดการแทน
การถ่ายโอนการจัดการศึกษาในระบบสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการก�ำหนดขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 119 ตอนพิเศษ 23 ง วันที่ 13 มีนาคม
2545 ได้ก�ำหนดการถ่ายโอนการจัดการศึกษาในระบบสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วีระศักดิ์
เครือเทพ และคณะ 2557 : 18-1 - 18-4) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1) ให้กระทรวงศึกษาธิการ และเขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ท�ำหน้าที่ ก�ำหนดนโยบายแผน และมาตรฐานการศึกษาในระดับชาติ และ
ในระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประเมินผลความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดการ
ศึกษาตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารประเมินทีก่ �ำหนด รวมทัง้ การเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
ผลการจัดการศึกษา
(2) ให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารร่ ว มกั บ คณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจฯ เร่ ง รั ด
ในการสร้างความพร้อมให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดการศึกษาได้เอง โดยก�ำหนดให้
มีคณะท�ำงานเฉพาะด้านขึน้ เพือ่ ด�ำเนินการในเรือ่ งนีโ้ ดยเฉพาะ และให้มกี ารรายงานความก้าวหน้า
ให้คณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง
(3) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการประเมินความพร้อมแล้ว ให้กระทรวง
ศึกษาธิการ และเขตพื้นที่การศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ถ่ายโอนสถาน

18

วารสารศิลปศาสตร์

ศึกษาตามประเภทที่ก�ำหนดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(4) ให้คณะกรรมการกระจายอ�ำนาจฯ ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการด้านการศึกษาระดับ
เขตพืน้ ทีใ่ นระดับจังหวัดตามแผนการกระจายอ�ำนาจฯ โดยท�ำหน้าทีก่ �ำหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษาในระดับเขตพื้นที่ ก�ำกับดูแลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้ง
พิจารณาการจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่
(5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกันจัดการศึกษาโดยอาจด�ำเนินการในรูป
ของความร่วมมือซึ่งกัน และกัน
(6) ภารกิจด้านการจัดการศึกษาที่จะถ่ายโอน มีดังนี้
1) การศึกษาก่อนวัยเรียนหรือระดับปฐมวัย (อายุ 4-6 ปี)
2) การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ยกเว้นการจัดการศึกษาในสถานศึกษาทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ
บางประการที่อยู่ในการศึกษาระดับพื้นฐาน ได้แก่
2.1) สถานศึกษาทีเ่ น้นการจัดการศึกษาเพือ่ ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน และมุง่
ให้บริการในเขตพื้นที่ที่กว้างขวางกว่าเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ง อาทิ
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ซึ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
จ�ำนวน 12 โรงเรียน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ซึง่ เน้นความเป็นเลิศด้านดนตรี
2.2) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในเชิงทดลอง วิจัย และพัฒนาสถานศึกษาที่
ก�ำหนดให้เป็นโรงเรียนเพือ่ การทดลองวิจยั และพัฒนาหารูปแบบ และวิธกี ารในการจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอยู่ในระหว่างด�ำเนินการ เช่น โรงเรียนในโครงการพัฒนาการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นเงินกู้ธนาคารโลก จ�ำนวน 150 โรงเรียน โครงการทดลองใช้หลักสูตร
แบบบูรณาการโครงการ (brain based learning) เป็นต้น
2.3) สถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาเพือ่ ผูพ้ กิ าร และด้อยโอกาส เป็นสถานศึกษา
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ และด้อยโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพ ได้แก่ โรงเรียนศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการประเภทต่างๆ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสมเด็จ
พระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี
2.4) สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นสถานศึกษาตัวอย่างหรือต้นแบบ
ส�ำหรับการจัดการศึกษาในระดับภาค ในระดับจังหวัดหรือในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สถาน
ศึกษาที่ก�ำหนดให้เป็นตัวอย่างหรือต้นแบบในการจัดการศึกษารูปแบบต่างๆ ตามนโยบายของ
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กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หรือเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เพือ่
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาอื่น เช่น โรงเรียนอนุบาลประจ�ำจังหวัด เป็น
โรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ และเป็นศูนย์สาธิตการเรียน
การสอนระดับปฐมวัยในเขตพื้นที่การศึกษา และจังหวัด โรงเรียนอนุบาลต้นแบบเป็นโรงเรียน
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนดให้เป็นโรงเรียนต้นแบบเพื่อการเรียน
การสอนในระดับก่อนประถมศึกษา อ�ำเภอละ 1 โรงเรียน โดยจัดงบประมาณสนับสนุนให้เป็น
การเฉพาะเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์เป็นตัวอย่าง และต้นแบบแก่สถานศึกษาทั่วไป
โรงเรียนมัธยมประจ�ำจังหวัดเป็นโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ
ของการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา และท�ำหน้าทีเ่ ป็นโรงเรียนพีเ่ ลีย้ งให้กบั โรงเรียน
ที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และจังหวัด โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ โรงเรียนต้นแบบพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนในโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
2.5) สถานศึกษาที่มีลักษณะเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ กล่าวคือ ระดับ
ประถมศึกษาที่มีจ�ำนวนนักเรียนตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป และระดับมัธยมศึกษาที่มีจ�ำนวนนักเรียน
ตั้งแต่ 1,500 คนขึ้นไป ซึ่งมีภาระในแง่ปริมาณงาน การบริหารบุคคล และมีความซ�้ำซ้อนใน
การบริหารงาน
2.6) สถานศึกษาทีย่ งั ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานของส�ำนักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา หรือสถานศึกษาทีย่ งั ขาดความพร้อมทัง้ ในเชิงบุคลากร
และระบบบริหาร ซึ่งจะต้องมีการพัฒนามาตรฐาน และความพร้อมก่อน เช่น สถานศึกษาใน
ถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกล หรือสถานศึกษาที่อยู่ในความดูแลของต�ำรวจตระเวนชายแดนบางแห่ง
ที่ยังขาดความพร้อม
2.7) สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้น ให้มีลักษณะเป็นหน่วยงานกระจายอ�ำนาจ
ในรูปแบบอื่นอยู่แล้ว ได้แก่ สถานศึกษาที่มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ตามพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ.2542 เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.8) สถานศึกษาในโครงการพระราชด�ำริ หรืออยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์
หรือสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนในโครงการ
พระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนา
ดอยตุ ง (พื้ น ที่ ท รงงานอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด�ำริ ) โรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษกวิ ท ยาลั ย
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โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงเรียนนวมินทราชูทศิ โรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย โรงเรียนสิรนิ าถราชวิทยาลัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ฯ โรงเรียนพัชรกิติยาภา โรงเรียนสิริวัณวรี โรงเรียนราชินีบูรณะ โรงเรียน
พระต�ำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบมหามงคล โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษา
ลัย โรงเรียนที่จัดตั้งในวโรกาสรัชมงคลาภิเษก โรงเรียนรัชดาภิเษก โรงเรียนร่มเกล้า
2.9) สถานศึกษาที่ผู้บริจาคที่ดิน และอาคารมีวัตถุประสงค์ให้รัฐเป็นผู้จัด
การศึกษาเอง
(7) ภายใต้ข้อก�ำหนด (6) ข้างต้น ถ้าองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นใด ผ่านเกณฑ์
การประเมินความพร้อมที่กระทรวงศึกษาธิการจัดท�ำขึ้นเพิ่มเติมพิเศษ ให้ถ่ายโอนสถานศึกษา
ดังกล่าวได้ โดยให้เป็นไปตามความตกลงเป็นกรณีๆ ไป
(8) ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติ
1) ให้กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธปี ระเมินความพร้อมในด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยให้ผู้แทน อปท.
มีส่วนร่วมในการก�ำหนดเกณฑ์ประเมินความพร้อมด้วย
2) ประเมินความพร้อมของ อปท. ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก�ำหนด
3) ให้กระทรวงศึกษาธิการ และเขตพื้นที่การศึกษา ถ่ายโอนสถานศึกษาตาม
ประเภทที่ก�ำหนดให้แก่ อปท. เมื่อ อปท. ผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อม
4) ให้กระทรวงศึกษาธิการ และเขตพื้นที่การศึกษาติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
5) ให้คณะกรรมการกระจายอ�ำนาจฯ ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการด้านการศึกษา
ระดับเขตพื้นที่ในระดับจังหวัด โดยท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษาในระดับพืน้ ที่ ก�ำกับดูแลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
จัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่
6) อปท. อาจร่วมกันจัดการศึกษา โดยอาจด�ำเนินการในรูปของสหการ
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การถ่ายโอนสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการกระจายอ�ำนาจ
ระยะเวลา 9 ปี จากปี 2549-2557 การถ่ายโอนสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 485 แห่ง (วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ, 2557
: 18-26-18-28) สรุปข้อมูลการถ่ายโอนได้ ดังนี้
(1) มีสถานศึกษาทุกระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาถ่ายโอนไปสูอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล และกรุงเทพมหานคร รวม 485 แห่ง เมื่อจ�ำแนก อปท.
ที่รับการถ่ายโอนสถานศึกษา ตั้งแต่ปี 2549-2557 พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด รับถ่าย
โอนมากที่สุด 323 แห่ง เทศบาล รองลงมา 105 แห่ง องค์การบริหารส่วนต�ำบล 56 แห่ง
และกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(2) ปี 2549 ซึ่งเป็นปีแรกที่กระทรวงศึกษาธิการเริ่มให้ถ่ายโอนสถานศึกษาได้ มีสถาน
ศึกษาถ่ายโอนสูงสุด 283 แห่ง จากนั้นในปี 2550 ถึง 2557 มีการถ่ายโอนไปในแต่ละปี
ตามล�ำดับ คือ 2550 (19 แห่ง) 2551 (70 แห่ง) 2552 (57 แห่ง) 2553 (19 แห่ง) 2554 (8 แห่ง)
2555 (7 แห่ง) 2556 (11 แห่ง) และ 2557 (10 แห่ง) การที่มีสถานศึกษาถ่ายโอนไปน้อยในช่วง
ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา อาจเนื่องมาจากหลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการที่ประเมิน อปท. นั้น มีความเข้มงวด และยากที่ อปท. จะเข้าถึงเกณฑ์
(3) สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษามีการถ่ายโอนสูงสุด จ�ำนวน 234 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
48.2 ของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไป อปท. ทั้งหมด และเป็นการถ่ายโอนไปที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดทั้งหมด มีข้อสังเกตว่า การถ่ายโอนสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาไป อบจ.นั้น เป็น
การถ่ายโอนไปยัง อบจ. ไม่กี่แห่งในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี อบจ.
ในภาคอื่นบ้าง ก็เป็นส่วนน้อย
(4) สถานศึกษาระดับประถมศึกษา มีการถ่ายโอนไป อปท. ทั้งสิ้น 206 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 42.5 ของสถานศึกษาทีถ่ า่ ยโอนไป อปท. โดยมีการถ่ายโอนไป เทศบาล มากทีส่ ดุ จ�ำนวน
97 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20 ของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไป อปท. รองลงมาคือ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จ�ำนวน 55 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 11.3 ของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไป อปท. อันดับ
สามคือ องค์การบริหารส่วนต�ำบล จ�ำนวน 54 แห่ง แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.1 ของสถานศึกษา
ที่ถ่ายโอนไป อปท. และถ่ายโอนไปกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 1 แห่ง
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(5) สถานศึกษาประเภทขยายโอกาส มีการถ่ายโอนไป อปท. ทั้งสิ้น 44 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 9.1 ของสถานศึกษาทีถ่ า่ ยโอนไป อปท. โดยมีการถ่ายโอนไป องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มากที่สุด จ�ำนวน 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.0 ของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไป อปท. รองลงมาคือ
เทศบาล จ�ำนวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.7 ของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไป อปท. อันดับสามคือ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล จ�ำนวน 2 แห่ง แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 0.4 ของสถานศึกษาที่ถ่ายโอน
ไป อปท.
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กทม.
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34
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8
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56
ที่มา : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเพื่อติดตาม และประเมินผลการกระจายอ�ำนาจของไทย หน้า 18-28
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มัธยม ประถม ขยาย
ศึกษา ศึกษา โอกาส

พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตารางที่ 1 การถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างปีการศึกษา 2549-2557

485

10

11

7

8

19

57

70

19

283

รวม
ถ่าย
โอน

การจัดการเรียนการสอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน
ปั จ จุ บั น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก รู ป แบบ1 จั ด การศึ ก ษา โดยมี แ นวโน้ ม ใน
การจัดการศึกษาเพิม่ มากขึน้ จากเดิมทีม่ กี ารถ่ายโอนสถานศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2549-2557
จ�ำนวน 484 โรงเรียน ในปี 2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 1,466
โรงเรียน แสดงให้เห็นว่ามีโรงเรียนที่มาจากการจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบหนึ่ง
พันแห่ง และสถิติจ�ำนวนโรงเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
เช่นเดียวกัน โดยในปี 2555 มีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 1,407 โรงเรียน
และเพิ่มขึ้นเป็น 1,450 และ 1,466 โรงเรียน ปี 2556 และ 2557 ตามล�ำดับ ทั้งนี้เทศบาลต�ำบล
มีแนวโน้มการเพิ่มของโรงเรียนในสังกัดเพิ่มมากขึ้นสูงสุด โดยในปี 2557 มีโรงเรียนเพิ่มขึ้นกว่า
ร้อยละ 15.16 เมื่อเทียบกับปี 2555 แสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก
มีความพร้อมในการจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ดังแสดงตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จ�ำนวนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างปีการศึกษา 25552557
จ�ำนวนโรงเรียน (แห่ง)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปีการศึกษา
2555

ปีการศึกษา
2556

ปีการศึกษา
2557

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

347

347

341

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

137

135

136

เทศบาลนคร

178

190

190

เทศบาลเมือง

402

401

404

เทศบาลต�ำบล

343

377

395

รวม
1,407
1,450
1,466
ที่มา : ประมวลจาก สถิติข้อมูลโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�ำปีการศึกษา 2555-2557
องค์กรปกครองท้องถิน่ ในบทความนี้ จ�ำกัดเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลเท่านัน้ ไม่รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบพิเศษ อันได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมือง
พัทยา
1
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การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในปัจจุบนั จัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับชัน้
ระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง การจัดการศึกษา
เกือบทุกระดับชั้นมีจ�ำนวนห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
มีจ�ำนวนห้องเรียนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 98.61 เมื่อเทียบกับปี 2555 ยกเว้นระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่มีจ�ำนวนห้องเรียนลดลง โดยปี 2557 มีห้องเรียนจ�ำนวน 4,992 ห้อง จากเดิมปี 2556
และ 2555 มีจ�ำนวนห้องเรียน 4,940 และ 5,026 ห้อง ตามล�ำดับ ทั้งนี้จ�ำนวนห้องเรียนที่เพิ่ม
ขึน้ สอดคล้องกับจ�ำนวนนักเรียนทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุกระดับชัน้ ยกเว้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทีม่ จี �ำนวน
นักเรียนลดลงสอดคล้องกับจ�ำนวนห้องเรียนที่ลดลงด้วย
อย่างไรก็ตามสัดส่วนนักเรียนต่อห้องในทุกระดับชัน้ ปีการศึกษา 2557 อยูร่ ะหว่าง 18.75
ถึง 32.56 คนต่อห้อง ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน โดยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงมีจ�ำนวน
นักเรียนต่อห้องน้อยทีส่ ดุ คือ ห้องละ 18.75 คน เนือ่ งจากยังมีจ�ำนวนนักเรียนศึกษาในระดับชัน้
ดังกล่าวน้อย อย่างไรก็ดสี ดั ส่วนนักเรียนต่อห้องทีล่ ดลงน้อยลงมากทีส่ ดุ คือ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ เนื่องจากมีการเพิ่มจ�ำนวนห้องเรียนในปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2555 มากกว่าร้อยละ
98.61 ขณะที่จ�ำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นในปี 2557 เพียงร้อยละ 18.56 เมื่อเทียบกับปี 2555
ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 3
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9,830
5,026
2,431
72
8

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

121

2,570

77,281

165,965

281,401

138,258

นักเรียน
(2)

15.13

35.69

31.79

33.02

28.63

25.44

(2)/ (1)

8

94

2,599

4,940

10,036

5,547

ห้องเรียน
(1)

118

2,412

81,761

162,403

287,583

142,556

นักเรียน
(2)

ปีการศึกษา 2556

รวม
22,801 665,596
29.19 23,224 676,833
ที่มา : ประมวลจาก สถิติข้อมูลโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�ำปีการศึกษา 2555-2557

5,434

ห้องเรียน
(1)

ระดับก่อนประถมศึกษา

ระดับการศึกษา

ปีการศึกษา 2555

29.14

14.75

25.66

31.46

32.88

28.66

25.70

(2)/ (1)

23,802

12

143

2,663

4,992

10,268

5,724

ห้องเรียน
(1)

687,658

225

3,047

81,208

162,556

295,362

145,260

นักเรียน
(2)

ปีการศึกษา 2557

ตารางที่ 3 จ�ำนวนห้องเรียน และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างปีการศึกษา 2555-2557

28.89

18.75

21.31

30.49

32.56

28.77

25.38

(2)/ (1)

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ก�ำหนด
ให้กระบวนการจัดการศึกษามีการทดสอบที่ได้มาตรฐานการศึกษาไปสู่ระดับชาติ สถานศึกษา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษา รัฐบาลจึงได้จัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพือ่ ตรวจสอบประเมินผลว่าการจัดการศึกษามีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาที่ก�ำหนด และมีคุณภาพเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด
วัตถุประสงค์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ได้แก่
(1) เพือ่ ทดสอบความรู้ และความคิดของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(2) เพือ่ น�ำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึง่ ในการจบการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(3) เพื่อน�ำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
(4) เพื่อน�ำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
(5) เพื่อน�ำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) (สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ, 2558) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จ�ำนวน 51 มาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ รายละเอียดดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดต่างๆ
มีดังนี้
วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.33 โดยคะแนนเฉลี่ยในสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เท่ากับ 62.25 คะแนนเฉลี่ยสังกัดส�ำนักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เอกชน) เท่ากับ 52.67 คะแนนเฉลี่ยสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) และส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
28
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มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 48.39 และคะแนนเฉลี่ยสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) มีคะแนนต�่ำสุด คือ 47.11
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ 49.18 โดยคะแนน
เฉลี่ยในสังกัดสกอ. เท่ากับ 62.17 สังกัดเอกชน เท่ากับ 53.53 สังกัดอปท. เท่ากับ 48.63
และสังกัดสพฐ. และ สพป. มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 47.64 ซึ่งเป็นคะแนนต�่ำสุด
วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 40.31 โดยคะแนนเฉลี่ยในสังกัดสกอ.
เท่ากับ 70.46 สังกัดเอกชน เท่ากับ 51.76 สังกัดอปท. เท่ากับ 38.15 และสังกัดสพฐ. และ สพป.
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ 36.61 ซึ่งเป็นคะแนนต�่ำสุด
วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 43.47 โดยคะแนนเฉลี่ยในสังกัดสกอ.
เท่ากับ 68.13 สังกัดเอกชน เท่ากับ 49.20 สังกัดส�ำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร คะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 43.96 สังกัดสพฐ. และสพป. มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ 41.76 และคะแนนเฉลี่ย
สังกัดอปท. มีคะแนนต�่ำสุด คือ 40.04
วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 42.59 โดยคะแนนเฉลี่ยในสังกัดสกอ.
เท่ากับ 56.56 สังกัดเอกชน เท่ากับ 45.97 สังกัดสพฐ. และสพป. มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ
41.55 และคะแนนเฉลี่ยสังกัดอปท. มีคะแนนต�่ำสุด คือ 41.13
จากผลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า
คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของนักเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต�่ำกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ โดยวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ มีระดับตำ�่ สุดเมือ่ เทียบกับสังกัดอืน่ ๆ อย่างไรก็ดี วิชาสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลีย่ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่
สูงกว่าสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ซึง่ เป็นต้นสังกัดของสถานศึกษาส่วนใหญ่ในระดับประถมศึกษา
โดยสามารถแสดงได้ตามแผนภาพที่ 2
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ที่มา : ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
ปีการศึกษา 2558

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดต่างๆ มีดังนี้
วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 42.64 โดยคะแนนเฉลี่ยในสังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เท่ากับ 50.43 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) เท่ากับ 43.61 สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
เท่ากับ 42.89 สังกัดสำานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เอกชน) เท่ากับ
42.45 และสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) เท่ากับ 40.61
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ 46.24 โดยคะแนน
เฉลี่ยในสังกัดสกอ. เท่ากับ 61.32 สังกัดสพม.เท่ากับ 47.77 สังกัดเอกชน เท่ากับ 46.47 สังกัด
สพฐ. เท่ากับ 46.42 และสังกัดอปท. เท่ากับ 43.36
วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 30.62 โดยคะแนนเฉลี่ยในสังกัดสกอ.
เท่ากับ 53.42 สังกัดเอกชน เท่ากับ 33.77 สังกัดสพม. เท่ากับ 31.48 สังกัดสพฐ. เท่ากับ 30.16
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และสังกัดอปท. เท่ากับ 27.75
วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 32.40 โดยคะแนนเฉลี่ยในสังกัดสกอ.
เท่ากับ 57.04 สังกัดสพม.เท่ากับ 33.98 สังกัดเอกชน เท่ากับ 33.73 สังกัดสพฐ. เท่ากับ 32.42
และสังกัดอปท. เท่ากับ 28.77
วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 37.63 โดยคะแนนเฉลี่ยในสังกัดสกอ.
เท่ากับ 56.68 สังกัดสพม.เท่ากับ 39.11 สังกัดเอกชนเท่ากับ 38.05 สังกัดสพฐ. เท่ากับ 37.88
และสังกัดอปท. เท่ากับ 34.00
จากผลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า
คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของนักเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตำ่ากว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ และคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
มีระดับตำ่าสุดเมื่อเทียบกับสังกัดอื่นๆ โดยสามารถแสดงได้ตามแผนภาพที่ 3

ที่มา : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
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คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดต่างๆ มีดังนี้
วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.36 โดยคะแนนเฉลี่ยในสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เท่ากับ 64.87 สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) เท่ากับ 49.95 สังกัดส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(เอกชน) เท่ากับ 47.70 และสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) เท่ากับ 43.42
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ 39.70 โดยคะแนน
เฉลี่ยในสังกัดสกอ. เท่ากับ 46.33 สังกัดสพฐ. เท่ากับ 40.00 สังกัดเอกชน เท่ากับ 38.65 และ
สังกัดอปท. เท่ากับ 37.03
วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 24.98 โดยคะแนนเฉลี่ยในสังกัดสกอ.
เท่ากับ 46.19 สังกัดเอกชน เท่ากับ 27.49 สังกัดสพฐ. เท่ากับ 24.68 และสังกัดอปท. เท่ากับ
20.25
วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 26.59 โดยคะแนนเฉลี่ยในสังกัดสกอ.
เท่ากับ 45.85 สังกัดเอกชน เท่ากับ 26.68 สังกัดสพฐ. เท่ากับ 26.65 และสังกัดอปท. เท่ากับ
21.98
วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 33.40 โดยคะแนนเฉลี่ยในสังกัดสกอ.
เท่ากับ 42.57 สังกัดสพฐ. เท่ากับ 33.55 สังกัดเอกชนเท่ากับ 32.91 และสังกัดอปท. เท่ากับ
31.03
จากผลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า
คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของนักเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต�่ำกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ และคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
มีระดับต�่ำสุดเมื่อเทียบกับสังกัดอื่นๆ โดยสามารถแสดงได้ตามแผนภาพที่ 4
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ที่มา : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2558

สรุ ป ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน O-NET โดยประเมิ น
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำานวน
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน
ทัง้ สามระดับชัน้ ในทุกรายวิชาตำา่ กว่าคะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ โดยในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่
6 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยสังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน่ สูงกว่าสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) และ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ซึ่งเป็นต้นสังกัดของสถานศึกษาส่วนใหญ่
ในระดับประถมศึกษา อย่างไรก็ดคี ะแนนเฉลีย่ ในทุกวิชาของระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีระดับตำ่าสุดเมื่อเทียบกับสังกัด
อื่นๆ
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บทสรุป
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบได้รับการถ่ายโอนสถานศึกษาจากกระทรวง
ศึกษาธิการตั้งแต่ปี 2549 และในปัจจุบันได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยมีจ�ำนวนห้องเรียน และนักเรียนเพิ่ม
มากขึน้ ในขณะทีจ่ �ำนวนสัดส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนอยูร่ ะหว่าง 18.75 ถึง 32.56 คน ตามเกณฑ์
มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ อย่างไรก็ดผี ลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน O-NET
ในปี 2558 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สะท้อนให้เราเห็นว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งสาม
ระดับชัน้ ในทุกรายวิชาต�ำ่ กว่าคะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ และคะแนนเฉลีย่ ในทุกวิชาของระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
มีระดับต�่ำสุดเมื่อเทียบกับสังกัดอื่นๆ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ของสถานศึกษาสังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ สะท้อนให้เห็นถึงการกระจายอ�ำนาจทางการศึกษาในประเทศไทย
ที่ยังไม่ประสบความส�ำเร็จ อันเนื่องมาจากบริบททางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระจาย
อ�ำนาจในประเทศไทย เช่น การสนับสนุนสถานศึกษาของชุมชนท้องถิ่นยังมีน้อย การเมืองให้
การสนับสนุนการกระจายอ�ำนาจทางการศึกษาน้อย เห็นได้จากเงือ่ นไขในการถ่ายโอนสถานศึกษา
ทีม่ ขี นั้ ตอนยุง่ ยาก ท�ำให้สถานศึกษาเลือกทีจ่ ะไม่ขอถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการเพิ่มอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
ยังไม่เพียงพอ ท�ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่มอี �ำนาจหน้าทีท่ เี่ หมาะสม รวมถึงการมีทรัพยากร
ที่จ�ำเป็นไม่พอเพียงในการบริหารจัดการ จึงส่งผลต่อการจัดสรรทรัพยากรในการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรน�ำผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อ
ให้การจัดการศึกษามีคณ
ุ ภาพมากขึน้ ทัง้ ในส่วนการพัฒนาบุคลากรครูผสู้ อน หลักสูตรการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และระบบการบริหารจัดการ
โรงเรียน เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถผลิตนักเรียน
34
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ทีม่ คี ณ
ุ ภาพทัดเทียมกับสถานศึกษาสังกัดอืน่ ๆ สอดคล้องกับทิศทางการกระจายอ�ำนาจทางการ
ศึกษาที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในทุกระดับชั้นมากขึ้น
และบรรลุพันธกิจในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล
นอกจากนีห้ น่วยงานนโยบายระดับชาติควรส่งเสริมการกระจายอ�ำนาจทางการศึกษาให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น โดยต้องสนับสนุน ผลักดันการกระจายอ�ำนาจทางการ
ศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น โดยต้องกระจายอ�ำนาจทั้งอ�ำนาจหน้าที่
ทรัพยากร และบุคลากร ตลอดจนพัฒนาระบบที่ให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้การจัดการศึกษาภาพรวมของประเทศมีคุณภาพ
ไม่ต่างกัน
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