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ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
รองศาสตราจารย์วฒุิสาร  ตนัไชย* 

  
กรอบกฎหมาย : ความชอบธรรมในการจัดการศึกษา 
 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 289 วรรค 2 ก าหนดว่า “องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินยอ่มมีสิทธิท่ีจะจดัการศกึษาอบรม และฝึกอบรมตามความเหมาะสมและความต้องการภายใน
ท้องถ่ินนัน้ และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจดัการศกึษาอบรมของรัฐ แต่ต้องไม่ขดัตอ่มาตรา 43 และ มาตรา 
81 ทัง้นีต้ามท่ีกฎหมายบญัญตั”ิ 1  และวรรค 3 ก าหนดว่า “การจดัการศกึษาอบรมภายในท้องถ่ินตามวรรค
สอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องค านึงถึงการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
วฒันธรรมอนัดีของท้องถ่ินด้วย2  ซึ่งหากจะพิจารณามาตรา 45 และมาตรา 81 ได้ก าหนดว่าบคุคลย่อมมี
สิทธิเสมองกันในการรับการศึกษาขัน้พืน้ฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีท่ีรัฐจะต้องจดัให้อย่างทัว่ถึงและมีคณุภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (อปท.) และเอกชน ทัง้นีต้ามท่ีกฎหมายบญัญัติ และรัฐต้องส่งเสริมการศกึษาอบรมและสนบัสนุน
ให้เอกชนจดัการศกึษาอบรมให้เกิดความรู้คูค่ณุธรรม จดัให้มีกฎหมายเก่ียวกบัการศกึษาแห่งชาติ ปรับปรุง
การศึกษาให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝัง
จิตส านกึท่ีถกูต้องเก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ 

นอกจากนีแ้ล้วในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540  มีเจตนารมณ์ท่ีมุ่งหวงัให้
เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ทัง้ในระดับท้องถ่ิน และ
ระดบัประเทศ และนอกจากนีย้งัได้ให้ความส าคญักบัการกระจายอ านาจด้านการปกครองไปสู่ท้องถ่ิน ซึ่ง
จะเห็นได้จากการก าหนดหมวด 5 แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ   มาตรา 78  ซึ่งก าหนดว่า “รัฐต้องกระจาย
อ านาจให้ท้องถ่ินพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการท้องถ่ินได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน และระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทัง้โครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศในท้องถ่ินให้ทัว่ถึงและเท่าเทียม
กันทั่วประเทศ รวมทัง้พัฒนาจังหวัดท่ีมีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่โดย
ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจงัหวดันัน้”3  และนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในหมวด 5 แล้วยงัได้

                                                   
* ผู้อ านวยการวิทยาลยัพฒันาการปกครองสว่นท้องถ่ิน  สถาบนัพระปกเกล้า 
1 รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 , มาตรา 289 , วรรค 2 
2 รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 , มาตรา 289 , วรรค 3 
3 รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 , มาตรา 78  
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ก าหนดไว้ในหมวด 9  อีก 9 มาตรา อนัเร่ิมตัง้แตม่าตรา  282 ถึง มาตรา 290 ซึ่งโดยรวมแล้วพบว่ามาตรา
ทัง้หมดกล่าวถึงการท่ีรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถ่ินตามหลกัแห่งการปกครองตนเอง ตามความ
ต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีอิสระในการก าหนดนโยบายการ
ปกครอง การบริหารงานบคุคล การเงิน  การคลงั  และมีอ านาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ  โดยรัฐบาลเป็น
เพียงผู้ท าหน้าท่ีในการก ากบัดแูลองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเทา่ท่ีจ าเป็นภายใต้กรอบของกฎหมายเทา่นัน้ 

ทัง้นีเ้พ่ืออนวุตัิตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช  2540 มาตรา 284 จึงได้มีการ
ตราพระราชบญัญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 
2542 ขึน้ ซึ่งมีสาระในการก าหนดอ านาจและหน้าท่ีในการจัดบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกันเอง  โดยพยายามถ่ายโอนภารกิจ
หน้าท่ีหลายประการท่ีรัฐด าเนินการอยู่ในปัจจบุนั และภารกิจเดียวกนันัน้เององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็
สามารถรับผิดชอบด าเนินการได้  รวมทัง้ก าหนดให้มีการจดัสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้
เหมาะสมกับภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย  โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการการกระจายอ านาจใ ห้แก่องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินมีหน้าท่ีจดัท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแผนปฏิบตัิ
การก าหนดขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542  ก าหนดว่าจะต้องมีการถ่ายโอนภารกิจจากราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการ
จดับริการสาธารณะจ านวน 245 ภารกิจ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น  6 ภารกิจ ได้แก่ (1) ด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน (2) ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต (3) ด้านการจดัระเบียบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย (4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว (5) ด้านการบ ริหาร
จดัการ และการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ (6) ด้านศิลปะวฒันธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ทัง้นีใ้นพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16  ถึง 18 ก าหนดให้เทศบาล เมืองพทัยา องค์การบริหารส่วน
ต าบล องค์การบริหารส่วนจงัหวดั และกรุงเทพมหานคร มีอ านาจหน้าท่ีในการจดัการศกึษาทัง้นีเ้พ่ือให้เกิด
ประโยชน์สขุแก่ประชาชนในแตล่ะท้องถ่ิน4  

นอกจากนีโ้ดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานท่ีสองด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิตซึ่งถกูก าหนดให้มีการถ่าย
โอนตามแผนปฏิบตัิการก าหนดขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งประกอบไป
ด้วยภารกิจในหลายลกัษณะซึ่งหนึ่งในนัน้ได้แก่การจดัการศกึษาทัง้ท่ีเป็นการศกึษาในระบบและการศกึษา
นอกระบบ โดยการศกึษาในระบบนัน้ได้มีการก าหนดให้กระทรวงศกึษาธิการโดยส านกังานคณะกรรมการ

                                                   
4 พระราชบญัญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 , มาตรา 16 - 
18 
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การศึกษาขัน้พืน้ฐานถ่ายโอนการศึกษาก่อนวัยเรียน หรือ ปฐมวัย (อนุบาล อายุ 4 -6 ปี) การศึกษาขัน้
พืน้ฐานระดบัประถมศกึษา การศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัมธัยมศกึษา โดยก าหนดว่าหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินใดประสงค์ท่ีจะจดัการศกึษาในระดบัเหล่านีจ้ะต้องผ่านหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อม
ในการจดัการศกึษาท่ีได้ตราเป็นกฎกระทรวงไว้5 และเม่ือผา่นเกณฑ์การประเมินแล้วก็สามารถจดัการศกึษา
ได้ตามความเหมาะสม  ส่วนส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถูกก าหนดให้ถ่ายโอนศูนย์บริการ
การศกึษานอกโรงเรียนระดบัอ าเภอ หรือ ศนูย์บริการการศกึษานอกโรงเรียนระดบัเขตให้แก่องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน  

นอกจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พระราชบญัญัติก าหนดแผนและ
ขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และแผนปฏิบัติการก าหนด
ขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้ว  ตามกรอบแห่งพระราชบญัญัติการศกึษา
แหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545 มาตรา 41 และ มาตรา 42 ซึ่งมาตรา 41 ก าหนดว่า 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสิทธิจดัการศึกษาในระดบัใดระดบัหนึ่งหรือทุกระดบัตามความพร้อม และ
ความต้องการภายในท้องถ่ิน”6 และในมาตรา 42 ก าหนดว่า “ให้กระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินความพร้อมในการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และมีหน้าท่ีในการประสานและ
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐาน
การศึกษา รวมทัง้การเสนอแนะการจดัสรรงบประมาณอุดหนุน การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน”7 
  

ความเหมาะสมและความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 
 

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นฟันเฟืองและกลไกส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยท้องถ่ิน และเป็นกลไกในการจดับริการสาธารณะในระดบัท้องถ่ิน   และนอกเหนือจากการท่ี
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจะต้องด าเนินการเพ่ือการจดับริการสาธารณะโดยให้ความส าคญักบัการบรูณา
การงานเข้าด้วยกนัแล้ว เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนและการพฒันาอย่างแท้จริงของประชาชนในท้องถ่ิน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินควรต้องให้ความส าคัญกับ “การจัดศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่น” ซึ่งการจัด
การศกึษานีส้ามารถมองได้ทัง้สองนยัยะ คือ การให้การส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาในระบบ และการ
ให้การสง่เสริมและสนบัสนนุการศกึษานอกระบบ ซึ่งการศกึษานอกระบบนีเ้องจะเป็นการเติมในส่วนท่ีขาด
ให้แก่กลุ่มบคุคลตา่ง ๆ และเป็นการเติมข้อมูล ความรู้เก่ียวกับท้องถ่ินให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน อาทิ การ

                                                   
5แผนปฏิบตัิการก าหนดขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
6 พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545 มาตรา 41 
7 พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545 มาตรา 42 
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จดัให้มีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ซึง่เป็นสถานท่ีบอกเลา่เร่ืองราว ประวตัศิาสตร์ ความเป็นมา และการด ารงอยู่ของ
ชุมชนในอดีต  การจัดให้มีห้องสมุดเคล่ือนท่ี หรือการจดัรายการวิทยุชุมชนของท้องถ่ิน  เป็นต้น  การ ให้
การศึกษาซึ่งมีความเช่ือมโยงกับวิถีวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถ่ินเหล่านีจ้ะมีส่วน
ส าคญัในการสร้างความภาคภูมิใจให้ประชาชนในท้องถ่ินและก่อให้เกิดความเป็นเจ้าของ และสร้างให้
ประชาชนมีความต่ืนตวัทางการเมือง และสดุท้ายจะส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองทัง้ใน
ระดบัท้องถ่ินและระดบัชาต ิ

“การจัดการศึกษา” เป็นความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งสามารถจ าแนก
ประเด็นของความรับผิดชอบได้ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก เป็น “ความรับผิดชอบทางกฎหมาย”  
เพราะเป็นอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการศึกษา  ซึ่งถูกก าหนดไว้โดยกรอบ
กฎหมายใน 3 ลกัษณะ ได้แก่ 1) อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายจดัตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็น
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ฯ และ
พระราชบญัญัติเทศบาล ฯ เป็นต้น  2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2543 และ 3) กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานหรือกิจกรรม
ต่างๆ  ในลักษณะเฉพาะ  นอกจากนีแ้ล้วตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งมาตรา 42 และ 43 เป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสิทธิในการจดัการศกึษา 
เน่ืองจากได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีประสงค์จะจดัการศกึษาต้องผ่านเกณฑ์ประเมินความ
พร้อมท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด  นอกจากเหตผุลซึ่งเป็นความรับผิดชอบตามกฎหมายแล้ว เหตุผล
ประการที่สอง ได้แก่ “ความรับผิดชอบทางสังคม”  ซึ่งเป็นความรับผิดชอบทางสงัคมท่ีองค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น จ ะ ต้ อ ง ท า ห น้ า ท่ี ใ น ก า ร ดู แ ล บุ ต ร ห ล า น  แ ล ะ ส ม า ชิ ก ข อ ง ชุ ม ช น  แ ล ะ  
ณ ปัจจบุนันีเ้ป็นองค์กรท่ีมีบทบาทในฐานะท่ีเป็นองค์กรท่ีจดับริการสาธารณะให้กบัประชาชนตามแนวทาง
การกระจายอ านาจ ฉะนัน้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงเป็นองค์กรท่ีมีทัง้อ านาจหน้าท่ี งบประมาณ และ 
บุคลกร รวมทัง้จ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบทางสังคมต่อประชาชน  ประการที่สาม ได้แก่ “ความ
รับผิดชอบทางการเมือง” เพราะเม่ือประชาชนเลือกผู้แทนเข้าไปท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้ว 
ผู้แทนนัน้ก็จะกลายเป็นนกัการเมืองท้องถ่ิน ซึ่งการเป็นนกัการเมืองท้องถ่ินจะต้องแสดงความรับผิดชอบ
หรือความผูกพันตามนโยบายท่ีเคยให้ไว้กับประชาชนขณะหาเสียงก่อนการเลือกตัง้  และเม่ือองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินเป็นองค์กรทางการเมือง ดงันัน้จงึต้องมีนโยบาย ท่ีจ าเป็นต้องมีแนวคิดท่ีจะจดับริการท่ี
ดีให้กับประชาชน และแนวนโยบายหนึ่งท่ีผู้ เขียนเองเห็นว่าดี และสามารถดึงดูดและผูกมัดหัวใจของ
ประชาชนไว้ได้ คือ การให้การศึกษาที่ดีแก่ประชาชน 

ความรับผิดชอบ 3 สว่นดงักลา่วมาแล้วข้างต้นเป็นบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะต้อง
จัดการศึกษาอย่างไร ภายใต้เง่ือนไขและข้อจ ากัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการศึกษา 
ประการแรกเป็นการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สามารถท่ีจะเลือกรับเด็กนกัเรียนได้  เน่ืองจากองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นองค์กรทางการเมืองจึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สามารถท่ีจะเลือกรับ
เด็กนกัเรียนได้ (ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และสมอง เป็นต้น) 
และจากการท่ีได้เคยพูดคยุกับผู้บริหารเทศบาลหลายแห่ง ซึ่งแสดงความจ านงค์ว่าจะจัดการศึกษาและ
ขอรับการถ่ายโอนสถานศึกษาในทุกแห่งในท้องถ่ิน  และได้ถามถึงเหตุผลในการขอรับในทุกโรง ผู้บริหาร
ทัง้หมดล้วนแต่อธิบายว่าหากขอรับการถ่ายโอนสถานศึกษาเพียงบางแห่งจะเกิดความไม่เป็นธรรมกับ
สถานศึกษาท่ีเหลือ  และเด็กในโรงเรียนทุกแห่งล้วนแต่อยู่ในเขตบริการ และล้วนแต่เป็นลูกหลานเขา
ทัง้หมด เหลา่นีเ้องเป็นภาวะท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ าเป็นและต้องจ ายอมในเร่ืองท่ีเลือกรับเด็กไม่ได้  
และน่ีเองถือเป็นปรัชญาท่ีแท้จริงของการศกึษา และภาวะจ ายอมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะท่ี
เป็นไม่มีสิทธิเลือกรับเด็กนกัเรียน และเม่ือกลายเป็นภาวะจ ายอมแบบนีส้ิ่งส าคญั คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจะต้องใช้ภาวะจ ายอมในลักษณะแบบนีก้ลายเป็นโอกาสในการจัดการเรียนการสอน และให้
โรงเรียนซึง่เตม็ไปด้วยความหลากหลายเป็นเวทีแหง่การเรียนรู้โลกของวิชาการ และโลกแหง่การด ารงชีวิต  

ประการท่ีสอง ภาวะกดดนัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจดัการศึกษา  คือว่าเน่ืองจาก
สภาพของการไมมี่สิทธิเลือกเดก็นกัเรียนแล้ว ฉะนัน้จงึมีโอกาสท่ีจะต้องรับเดก็นกัเรียนท่ีมีโอกาสเส่ียงสงู ซึ่ง
เป็นเด็กนกัเรียนท่ีเส่ียงตอ่ปัญหายาเสพติด เด็กท่ีเรียนได้ไม่ดีนกั ซึ่งปัญหาและความเส่ียงเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ี
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจะต้องยอมรับ และจะต้องรองรับในสิ่งเหลา่นีใ้ห้ได้ เพราะฉะนัน้ภาวะจ ายอมใน
ลักษณะนีเ้ป็นการสร้างโลกของความจริงของเด็กนักเรียน และสิ่งท่ีท้าทายส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน คือ จะมีวิธีการ เคร่ืองมืออย่างไรในการป้องกัน และแก้ไขสภาวการณ์ในลักษณะอย่างนี ้และจะ
สร้างวิกฤตเิหลา่นีใ้ห้เป็นโอกาสได้อยา่งไร  
 

ความก้าวหน้าในการถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

หลกัการส าคญัในการจดัการศกึษา ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540  
และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ระบุถึงหลักการในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประกอบด้วย8 

1. การจดัการศกึษาต้องยึดหลกัเป็นการศกึษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชนให้สงัคมมีส่วนร่วมใน
การจดัการศกึษา และการพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นอยา่งตอ่เน่ือง 

2. การจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานต้องเป็นการศึกษาท่ีทั่วถึงประชาชน มีคุณภาพ และไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย โดยจะต้องจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม หรือความบกพร่องทางการส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกาย

                                                   
8 ส านกังานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน , ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี. คูม่อื
การประเมินความพร้อมในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน. น.8 
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พิการ หรือทพุพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ มีดแูลหรือด้อยโอกาส 
ให้มีสิทธิและโอกาสได้รับการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นพิเศษ และจดัการศกึษาส าหรับบคุคลซึ่งมี
ความสามารถพิเศษด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยค านงึถึงความสามารถของบคุคลนัน้ ๆ  

3. การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณภาพ มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ 

4. ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมือง การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าท่ี
เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศกัดิ์ความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทัง้ส่งเสริมศาสนา 
ศลิปวฒันธรรมของชาต ิการกีฬา ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย  และความรู้อนัเป็นสากล 
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 
รู้จกัพึง่ตนเอง มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

 
ดงักลา่วถึงหลกัการและวิธีการในการจดัการศกึษาดงักล่าวข้างต้นแล้ว โดยเช่ือมโยงกบัวิธีการใน

การจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงึสามารถท่ีจะแบง่ได้ออกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ ได้แก่ 
การท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจะจดัตัง้สถานศกึษาขึน้เอง หรือ ขยาย หรือ เปล่ียนแปลงระดบัและ
ประเภทการศกึษา และการท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจะต้องรับถ่ายโอนสถานศกึษาจาก
กระทรวงศกึษาธิการตามแผนปฏิบตัิการก าหนดขัน้ตอนการกระจายอ านาจ ฯ และตามแผนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน โดยภารกิจด้านการจดัการศกึษาท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน ได้แก่ การศกึษาก่อนวยัเรียน หรือ ระดบัปฐมวยั (อาย ุ 4-6 ปี) การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ยกเว้น 

การจดัการศกึษาในสถานศกึษาท่ีมีลกัษณะพิเศษท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 ในการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะต้องมีการก าหนดให้องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินต้องผา่นการประเมินความพร้อม ซึง่สามารถระบไุด้เป็น 3 ลกัษณะ คือ 

1. หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยงัไม่เคยจดัการศกึษามาก่อน หรือ ยงัไม่เคยมีสถานศกึษาใน
สงักดัมาก่อน จะต้องมีการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

2. หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องการเปล่ียนแปลงประเภทการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นการ
เปล่ียนแปลงจากการจดัการศกึษาท่ีเคยจดัแล้วแตเ่ดิมเป้นการจดัการศกึษาประเภทอ่ืน ๆ เช่น 
เดิมเคยจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญ) แต่ประสงค์จะจัด
การศกึษาประเภทอาชีวศกึษา (ปวช.) ด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนัน้ ๆ จะต้องผ่านการ
ประเมินความพร้อม 
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3. การรับโอนการจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ จะต้องรับโอนสถานศึกษาซึ่งเป็น
สถานศึกษาทั่วไปจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื น้ฐาน (ซึ่งไม่เข้าลักษณะ
สถานศกึษาพิเศษ 9 ประเภท9)  และส าหรับสถานศกึษาพิเศษ ทัง้ 9 ประเภท จะต้องใช้เกณฑ์
ประเมินความพร้อมท่ีมีระดบัความเข้มข้นมากกว่า  , และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ขอรับการโอนการจดัการศกึษาสงเคราะห์จะต้องถกูประเมินความพร้อม  

 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อม 

 
 ดังกล่าวแล้วข้างต้นว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 289  , 
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 42 และพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 21 จึงท าให้กระทรวงศึกษาธิการต้องออกกฎกระทรวงก าหนด
หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2547  โดยในเบือ้งต้นอนัสืบเน่ืองจากพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบงัคบัใช้
แล้ว กระทรวงศกึษาธิการได้แตง่ตัง้คณะกรรมการปฏิรูปการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการเพ่ือท าหน้าท่ีใน
การเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา และคณะกรรมการชุดนีเ้องจึงได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัด
การศึกษาขององ ค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินขึ น้   ประกอบด้วย  ผู้ บ ริหารและนักวิชาการจาก
กระทรวงศกึษาธิการ ส านกับริหารการศกึษาท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย และคณะอนุกรรมการชุดนีจ้ึงได้
ยกร่างหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินขึน้  
 ขณะเดียวกันเม่ือภารกิจด้านการศึกษาถูกก าหนดให้เป็นภารกิจท่ีต้องถ่ายโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และก าหนดเง่ือนไขว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเหล่านัน้จะต้องผ่านการประเมิน
ความพร้อม  ฉะนัน้เม่ือรัฐบาลได้เห็นชอบร่างพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ 
พ.ศ. 2546 โดยก าหนดว่าในการจดัท าหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจดัการศกึษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องออกเป็นกฎกระทรวง ดงันัน้ กระทรวงศกึษาธิการจึงได้แตง่ตัง้คณะท างาน
จดัท าหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขึน้อีก
ครัง้หนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยตวัแทนของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  และคณะท างาน ฯ จึงได้จดัท าร่างหลกัเกณฑ์

                                                   
9 สถานศึกษาพิเศษ ได้แก่ (1)  สถานศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศ  มุ่งบริการที่กว้างขวางกกว่าในเขตองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน   (2)  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในลกัษณะทดลอง วิจัยและพัฒนา  (3)  สถานศึกษาส าหรับผู้ พิการ  (4)  
สถานศึกษาต้นแบบ  (5)  สถานศึกษาขนาดใหญ่   (มีนักเรียนประถมศึกษามากกว่า 300 คน  นักเรียนมัธยมศึกษา
มากกว่า 1,500 คน)   (6)  สถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านมาตรฐานของ สมศ.  (7)  สถานศึกษาที่เป็นองค์การมหาชน  (8)  
สถานศกึษาที่อยูใ่นโครงการพระราชด าริ และ   (9)  สถานศึกษาที่ผู้อทุิศที่ดินระบใุห้รัฐเป็นผู้จดัการศึกษา ซึ่งสถานศึกษา
ทัง้ 9  ประเภทนีจ้ะใช้เกณฑ์ประเมินความพร้อมที่มีระดบัความเข้มข้นมากกวา่ 
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และวิธีการประเมินความพร้อมขึน้ใหม่อีกครัง้หนึ่ง โดยได้พิจารณาร่างหลกัเกณฑ์ ฯ ซึ่งคณะอนุกรรมการ
กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร่างหลักเกณฑ์ของส านักงานปฏิรูป
การศกึษา แนวนโยบายการจดัการศกึษาในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2545 – 2549) ของ
ส านกับริหารการศกึษาท้องถ่ิน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน แผนปฏิบตัิการก าหนดขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
บนัทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บนัทึ ก
ส านักงานคณะกรรมการการกฤษฎีกา เร่ืองการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รวมทัง้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบญัญัติก าหนดแผนและ
ขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จากนัน้ได้น าร่างหลกัเกณฑ์และวิธีการเสนอ
กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ ทัง้ยงัได้น าไปทดลองประเมินท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 6 แห่ง 
หลงัจากนัน้ได้ยกร่าง ฯ ขึน้เป็นกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเสนอคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องและกระทรวงศกึษาธิการตามล าดบั   

อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากแผนปฏิบตักิารก าหนดขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินก าหนดให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินความพร้อม ต่อมาคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินจงึได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการถ่ายโอน  และคณะอนกุรรมการ
เฉพาะกิจ ฯ นีก็้ได้น าร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมเข้าพิจารณาใน
คณะอนุกรรมการเพ่ือให้ความเห็นชอบ และน าร่างหลกัเกณฑ์ไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง  
ตอ่มาคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ยกร่างหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินความพร้อมขึน้พิจารณา และได้ให้ความเห็นชอบกบัร่างหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อม  
ทัง้นีร่้างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่กรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 4 
คณะรัฐมนตรี และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามล าดับ ทัง้นีใ้นการพิจารณาของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีความเห็นให้แยกร่างกฎกระทรวงเดิมออกเป็น 2 ส่วน โดยให้ส่วนท่ีหนึ่งปรากฏ
อยูใ่นกฎกระทรวง สว่นท่ีสองให้ออกเป็นประกาศกระทรวงศกึษาธิการ จึงได้มีการด าเนินการตามความเห็น
ของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาออกกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง จนประกาศในราชกิจจา
นเุบกษาเพ่ือให้มีผลบงัคบัใช้ 10 

                                                   
10 ส านกังานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน , ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี. 
คูม่ือการประเมินความพร้อมในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน. น.10-11 
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กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
เง่ือนไข ตวัชีว้ดั และระดบัคณุภาพในการประเมินความพร้อมในการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 254711  ในส่วนของเกณฑ์และเง่ือนไข
ประกอบเกณฑ์การประเมิน สามารถแบง่ได้เป็น 2 เง่ือนไข ได้แก่  

1. เกณฑ์การประเมินความพร้อม ประกอบด้วยตวัชีว้ดั 6 องค์ประกอบ จ านวน 11 ตวัชีว้ดั ดงัมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

องค์ประกอบที่ 1 ประสบการณ์ในการจัดการศึกษา   
1.1 ระยะเวลาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดหรือมีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุนการจัด

การศกึษา จนถึงปีท่ีประเมิน 
1.2 ผลการจดัการศกึษา 
1.3 ความร่วมมือของชมุชนในการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น ด้าน

ทรัพย์สิน ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานและกิจกรรม และด้านอ่ืน ๆ 
1.4 การส่งเสริมสนบัสนุนสถานศึกษานัน้ก่อนขอรับโอน เช่น ด้านทรัพย์สิน ด้านวิชาการ 

ด้านการบริหารงานและกิจกรรม และด้านอ่ืน 
องค์ประกอบที่ 2 แผนการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา หรือ แผนพัฒนาการจัด

การศึกษาซึ่งแสดงให้เห็นถงึความพร้อมด้านต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับระดับประเภทและรูปแบบ
การศึกษา 

2.1 การมีแผนในลกัษณะแผนกลยทุธ์เพ่ือเตรียมความพร้อมการจดัการศกึษา 
2.2 ความพร้อมด้านอาคาร สถานท่ี วสัด ุครุภณัฑ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการจดั

การศกึษา 
2.3 การมีแผนท่ีแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการชว่ยเหลือเด็กด้อยโอกาสด้านการมี
เครือข่ายในการชว่ยเหลือเด็กด้วยโอกาส , การมีหลกัสตูรและแนวการจดัการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกบัเด็กด้อยโอกาส และการมีระบบรองรับการศกึษาตอ่และการมีงานท า 

องค์ประกอบที่ 3  วิธีการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา 
 3.1 รูปแบบวิธีการบริหารและการจดัการศกึษา 
องค์ประกอบที่ 4  การจัดสรรรายได้เพื่อการศึกษา 

                                                   
11 กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานขอองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2547   
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4.1 สดัสว่นการใช้รายได้ (รวมเงินอดุหนนุทัว่ไปและเงินกู้แตไ่มร่วมเงินอดุหนนุเฉพาะกิจ
จากรัฐ) เพ่ือการศกึษาเฉล่ีย 3 ปีงบประมาณย้อนหลงั (ไมร่วมปีงบประมาณท่ี

ประเมิน) 
องค์ประกอบที่ 5  ระดับและประเภทการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ

ต้องการของชุมชน 
5.1 ความต้องการได้เข้าเรียนในสถานศกึษาในระดบัและประเภทการศกึษาของ

ประชากรในเขตบริการององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 องค์ประกอบท่ี 6 ความเหน็ของประชาชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่อความพร้อมในการจัด

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.1  ความเห็นของประชาชนและผู้สว่นเก่ียวข้องในเขตบริการขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินตอ่ความพร้อมในการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

 
2. เง่ือนไขประกอบเกณฑ์การประเมิน ซึง่ประกอบด้วย  
เง่ือนไขบงัคบัก่อนการประเมินความพร้อม  ซึง่ได้แก่  การพิจารณาถึงงบประมาณ หรือ การมี

รายได้ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีจะจดัการศกึษา โดยจะต้องมีรายได้ รวมเงินอดุหนนุทัว่ไปจากรัฐ
และเงินกู้จากรัฐ (ไมร่วมเงินอดุหนนุเฉพาะกิจ) เฉล่ีย 3 ปี  งบประมาณย้อนหลงั (ไมน่บัรวมปีงบประมาณ
ปัจจบุนั) เพียงพอท่ีจะได้จดัการศกึษาให้สมัฤทธ์ิผล  

เง่ือนไขบงัคบัหลงัผา่นเกณฑ์การประเมินความพร้อม  ซึง่ประกอบด้วย 4 เง่ือนไข ได้แก่  
ก. การกระจายอ านาจขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสถานศกึษา 
ข. การจดัโครงสร้างองค์กรภายในรองรับการบริหารจดัการการศกึษา 

ค. การมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาในการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
ง. การจดัระบบการบริหารงานบคุคลเพื่อการศกึษา 

 
ในปีการศกึษา 2548 มีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีความพร้อมและได้ย่ืนขอประเมินความพร้อม

เพ่ือขอถ่ายโอนสถานศกึษาทัง้สิน้ จ านวน 338 แหง่ โรงเรียนท่ีขอรับโอนทัง้สิน้ จ านวน 1,490 โรงเรียน โดย
แยกเป็น 12 

                                                   
12 ส านกังานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน , ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี , 
แนวทางปฏิบตัิเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน.2548. 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน หน่วย 
องค์การบริหารสว่นจงัหวดั 23 แหง่ 

เทศบาลนคร 11 แหง่ 
เทศบาลเมือง 27 แหง่ 
เทศบาลต าบล 156 แหง่ 

องค์การบริหารสว่นต าบล 118 แหง่ 
รวม 1,470 แห่ง 

 
ความก้าวหน้าของการถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 หลงัจากนัน้ซึ่งเป็นช่วงของการเตรียมการเพ่ือท่ีจะมีการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2547 ให้กระทรวงศึกษาธิการชะลอเร่ืองการถ่าย
โอนสถานศกึษาในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานไปสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท าให้การด าเนินการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาหยุดชะงักไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง  แต่อย่างไรก็ตาม
ส าหรับการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีขอจดัตัง้สถานศกึษาใหม่ จ านวน 11 แห่ง 
จากการประเมินพบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความพร้อมผ่านการประเมินให้จดัตัง้สถานศึกษา
ใหม ่6 แหง่ ใน 6 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา (สพท.)   
 คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วนัท่ี 14 ธันวาคม 2547 ส่งผลกระทบต่อการกระจายภารกิจในภาพรวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ฉะนัน้ ในวนัจนัทร์ท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548  คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จึงได้จัดประชุมขึน้ โดยได้พิจารณาเร่ืองการชะลอการถ่ายโอนสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานไปสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และท่ีประชุมได้มีมติเห็นสมควร
ให้น าเร่ืองดงักล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2547 
เพ่ือให้เกิดความชดัเจนและสอดคล้องกบัข้อเท็จจริง  และในการประชมุคณะรัฐมนตรีในวนัท่ี 30 สิงหาคม 
2548 ได้มีการประชมุพิจารณาเร่ืองการชะลอการถ่ายโอนภารกิจด้านการศกึษาให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเสนอ โดยในท่ีประชมุมีมติ
ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2547   และส าหรับการประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษาขัน้พืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทัง้การติดตามประเมินผลหลังจากท่ีองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินได้รับโอนสถานศกึษาไปแล้ว ควรก าหนดให้มีผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนัน้ 
ๆ ร่วมเป็นกรรมการท่ีท าหน้าท่ีดังกล่าวด้วย และ นอกจากนีใ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้
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กระทรวงศกึษาธิการเร่งรัดการจดัท าแผนพิจารณาการถ่ายโอนทัง้ระบบให้แล้วเสร็จโดยเร็วและให้ประสาน
กบัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพ่ือน าเร่ืองการถ่ายโอนสถานศึกษาหารือนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
ตอ่ไปน ามาเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาร่วมกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 
 สืบเน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวัน 30 สิงหาคม 2548 เก่ียวกับเร่ืองการชะลอการถ่ายโอน
ภารกิจด้านการศกึษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประธานกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน (นายวิษณ ุเครืองาม) จงึได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินครัง้ท่ี 9/2548 เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2548 โดยได้พิจารณาเร่ืองการถ่ายโอน
ภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน โดยในการนี ไ้ ด้มี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศกึษาธิการ (นายรุ่ง แก้วแดง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เข้าร่วมหารือด้วย  โดยในท่ี
ประชุมมีความเห็นเก่ียวกับการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาใน 9 ประเด็นหลกั และหนึ่งในเก้า ประเด็น
หลกัเหลา่นัน้ได้แก่ การก าหนดวา่ในปีการศกึษา 2549 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแตล่ะรูปแบบจะสามารถ
รับโอนสถานศกึษาได้จ านวนเทา่ใด โดยก าหนดว่าองค์การบริหารส่วนจงัหวดั สามารถท่ีจะรับโอนได้ไม่เกิน 
3 แห่ง โดยแบ่งเป็นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายไม่เกิน 1 แห่ง และ อีก 2 แห่ง อาจเป็นระดบัมธัยมศึกษา
ตอนต้น หรือ ประถมศึกษา หรือ โรงเรียนขยายโอกาสก็ได้ , ส าหรับเมืองพัทยา และเทศบาลท่ีเคยจัด
การศกึษา สามารถรับโอนได้ไม่เกิน 2 แห่ง ในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ประถมศกึษา หรือโรงเรียนขยาย
โอกาส , เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีไม่เคยจัดการศึกษารับโอนได้ไม่เกิน 1 โรง ใน
ระดบัประถมศกึษา และ กรุงเทพมหานคร ให้กระทรวงศกึษาธิการ และ คณะกรรมการการกระจายอ านาจ 
ฯ ร่วมกนัพิจารณาจ านวนสถานศกึษาท่ีจะรับโอน โดยให้ค านึงถึงค านิยามสถานศกึษาพิเศษท่ีได้ก าหนดไว้
แล้วด้วย  และหากสถานศึกษาใดมีความพร้อมและสมัครใจโอนไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยินดีรับโอนสถานศึกษาดงักล่าว นอกเหนือจากจ านวนดงักล่าวให้สถานศกึษา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท าความตกลงเพ่ือเป็นหลกัฐานยืนยนั และเสนอให้คณะกรรมการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
 หลงัจากนัน้เม่ือมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติใน 4 
ประเด็นหลักเก่ียวกับการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเป็นฉนวนแห่งความเปล่ียนแปลงได้แก่ การมีมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการถ่ายโอน
สถานศกึษา และบคุลากรว่าจะต้องค านึงถึงคณุภาพ มาตรฯนการศกึษา และประโยชน์ท่ีนกัเรียนจะได้รับ
เป็นส าคญั ดงันัน้ จึงต้องให้มีการพิจารณาถึงความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ จะต้อง
พิจารณาถึงความสมัครใจของทัง้สองฝ่ายด้วย (สถานศึกษา 13 และ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความสมคัรใจ และแสดงความจ านง โดยให้ระบสุถานศึกษาท่ีจะขอรับโอน 

                                                   
13 สถานศกึษาประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศกึษา ผู้บริหารสถานศกึษา และครู 
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และส าหรับสถานศกึษาจะต้องมีความสมคัรใจ โดยการเสนอความสมคัรใจต้องกระท าก่อนท่ีการประเมิน
ความพร้อมจะแล้วเสร็จ  แต่อย่างไรก็ตามส าหรับในปี 2549 คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการก าหนดจ านวน
สถานศกึษาท่ีจะถ่ายโอนไว้ตามท่ีคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือ
เป็นการน าร่องและเพื่อการตดิตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 และภายหลงัจากวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2548 ความเปล่ียนแปลงอนัสืบเน่ืองจากการกระจายภารกิจ
ในการจดับริการสาธารณะ และการถ่ายโอนสถานศกึษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็เกิดขึน้อย่างไม่
ขาดสาย ความเข้าใจท่ีไม่ตรงกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ ครูและผู้บริหารสถานศึกษายงั 
ความคลางแคลงใจของครูตอ่การโอนย้ายไปสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสิ่งเหล่านีก็้ก าลงัรอท่ีได้
จะได้รับการแก้ไข ชีแ้จง และสร้างความเข้าใจท่ีตรงกนั  แตอ่ย่างไรก็ตามสิ่งท่ีทกุฝ่ายควรจะตระหนกัไว้อยู่
ตลอดเวลา ได้แก่ “ประโยชน์ท่ีเด็ก เยาวชน และประชาชนจะได้รับ ”  และ “การศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
สอดคล้องกบัความต้องการท่ีหลากหลายของท้องถ่ิน” เป็นส าคญั  
 

แนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

“โอกาส” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นหวัใจส าคญัมากและเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จใน
การจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ได้แก่ ความเป็นอิสระ (Autonomy) ฉะนัน้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจึงต้องใช้ความเป็นอิสระในเร่ืองของการจัดการศึกษา  อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สามารถจะจ้างพระมาสอนศีลธรรมได้ก่อนมติคณะรัฐมนตรี  เป็นต้น  ส าหรับการใช้ความเป็นอิสระของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเองก็สามารถด าเนินการได้ในหลายเร่ือง อาทิ  ในส่วนของการสร้างหลกัสตูร ท่ี
ผสมผสานหรือมีดุลยภาพระหว่างการศึกษาในระบบท่ี เป็นเร่ืองของการต้องการด้านวิชาการ (Core 
competent) กบัสิ่งท่ีเป็นความจริงกับสิ่งท่ีเป็นโลกของความจริงในแตล่ะท้องถ่ิน / พืน้ท่ี ซึ่งก็คือการสร้าง
นวตักรรมผา่นหลกัสตูรท่ีมีความสอดคล้องกบัชีวิต  

ประการท่ีสอง เป็นความมีอิสระทางความคิดและวิธีการสอน ซึ่งสามารถสอนและถ่ายทอดให้แก่
นกัเรียนโดยวิธีการท่ีหลากหลาย และ น่าสนใจ   โดยเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการท่ีจะ  
บริหารทัง้บคุลากรในท้องถ่ิน ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ประการท่ีสาม ในส่วนของการมีส่วนร่วม 
ซึง่เป็นการมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาของผู้ปกครอง ของโรงเรียน ซึ่งในการมีส่วนร่วมนีเ้ป็นทัง้การมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ วางทิศทาง และ ด าเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถานศึกษา และ
นกัเรียน  

ดงักลา่วแล้วข้างต้นเป็นเพียงตวัอย่างซึ่งเป็นความได้เปรียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
เข้ามาดแูล บริหารจดัการ และสง่เสริมการศกึษา  แตอ่ย่างไรก็ตามส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเองก็
จะต้องแสดงถึงความพร้อมในฐานะผู้ ท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ จะต้องสร้างความ
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เช่ือมัน่แก่ประชาชนในท้องถ่ิน  ผู้ปกครอง และ นกัเรียน ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการสร้างเสริมการมีส่วนร่วม และเพ่ือ
สร้างเจตนารมณ์ในการพฒันาการศกึษาและพฒันาท้องถ่ินร่วมกนั 

ฉะนัน้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงึต้องเร่งด าเนินการพฒันาประสิทธิภาพในการจดัการศกึษาของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะต้องมีนโยบายท่ีชัดเจนในการจัดการศึกษา โดยมองว่า
การศกึษาต้องเน้นการเรียนรู้ และ การเรียนรู้ก็คือการเช่ือมโยงทกุสรรพสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกนั
อย่างสอดคล้องและสมดลุ ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ เรียนเกิดทัง้ความรู้ในเร่ืองวิชาการ และความรู้เท่าทนั
ตอ่โลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

2. การเร่งพฒันาและส่งเสริมบคุลากรด้านการศึกษา เพราะโรงเรียนควรต้องมีครูท่ีช านาญด้าน
การศึกษาเพิ่มมากยิ่งขึน้  (หมายถึงการเพิ่มขึน้ทัง้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ) โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถด าเนินการจดัจ้างครูท่ีมีความช านาญเฉพาะทาง เฉพาะสาขาได้
โดยอิสระ และสามารถให้ครูคนดงักล่าวสอนในหลาย ๆ โรงเรียนท่ีสังกัดกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  และในส่วนของการส่งเสริมความรู้และพฒันาทกัษะในการสอน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจะต้องให้ความส าคญักับการศกึษา การอบรม การประชุมสมัมนา อนัจะเป็นการ
เพิ่มทักษะในการสอน นอกจากนีแ้ล้วยังจะต้องให้ความส าคัญกับการศึกษาดูงานทัง้ใน
ตา่งประเทศและในประเทศเพ่ือเปิดโลกทศัน์และมมุมองของครูผู้สอนให้กว้างขึน้  

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปรับปรุง เปล่ียนแปลง และพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
ภายในให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภาระงานด้านการศึกษาท่ีเพิ่มขึน้ อาทิ การปรับ
โครงสร้างองค์กร การปรับและมอบอ านาจในการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล  ด้านการศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษามากขึน้ การยกเลิก ผ่อนคลายกฎระเบียบ 
ต่าง ๆ ท่ีเป็นปัญหา อุปสรรคในการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทัง้ด้านวิชาการ 
งบประมาณ บคุลากร การบริหารจดัการ 

4. การจัดตัง้ชมรมผู้บริหารและครูในสถานศึกษาอนัเป็นความร่วมมือระหว่างครู และผู้บริหาร
สถานศกึษาในระดบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเดียวกนั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใกล้เคียง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเดียวกัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดบัภาค 
ทัง้นีเ้น่ืองจาก “ชมรม” จะเป็นเวทีส าหรับการแลกเปล่ียนความรู้ ข้อมลู และเป็นเวทีส าหรับการ
พฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะในด้านการสอนและการบริหารการศกึษา  

5. การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการบริหารการศกึษาและการเรียนการสอน และการ
พฒันาศนูย์การเรียนรู้ แหลง่ข้อมลู ศนูย์ข้อมลู ศนูย์การศกึษาตา่ง ๆ เป็นศนูย์การเรียนรู้ท่ีให้ทัง้
ความรู้ในศาสตร์วิชาการและศาสตร์ว่าด้วยการใช้ชีวิต ประการส าคัญศูนย์ความรู้เหล่านี ้
จะต้องเป็นศูนย์ท่ีมีชีวิต และ ตอบสนองต่อคนทุกกลุ่ม ทุกวัยในชุมชน ขณะเดียวกันองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องใช้ศนูย์ข้อมลูเหล่านีเ้ป็นแหล่งในการเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดี
ระหวา่งคนในชมุชนท้องถ่ิน  

6. การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างเป็น อันจะเป็นการ
ประเมินผลสมัฤทธ์ิผลในการจดัการศกึษา ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และปรับ
กระบวนยุทธ์ในการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษา อาทิ การปรับรูปแบบและวิธีการสอน 
การปรับวิธีการบริหาร และนโยบายด้านการศึกษา เป็นต้น  ส าหรับในรายละเอียดของการ
ติดตามและประเมินผล ควรมีการประเมินผลจากกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย เพ่ือให้ได้
ข้อมูลท่ีหลากหลายมุมมอง  อาทิ การให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้มีโอกาสประเมินการ
ด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาของผู้ บริหารท้องถ่ิน  การให้นักเรียนได้มีโอกาสในการ
ประเมินครูผู้สอน และการให้โอกาสแก่ผู้บริหารท้องถ่ินในการประเมินการจดัการเรียนการสอน
ภายในโรงเรียน เป็นต้น  ทัง้นีเ้พ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง หลากหลาย รอบด้าน และเป็นจริง  
อย่างไรก็ตามสิ่งท่ีส าคญัอย่างยิ่งได้แก่การน าข้อมลูท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลมาใช้
อยา่งจริงจงั และน ามาแก้ไขปัญหาอยา่งทนัทว่งที   

 
 ความเข้าใจบางส่วนยังคงขาดหายไปจากการรับรู้ของครูและผู้บริหารการศึกษา และ
ผู้ปกครองของนักเรียนบางส่วน  แต่อย่างไรก็ตามผู้เขียนเองมองว่าการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จะเป็นการรับประกันถึงมาตรฐานการจัดการศึกษาได้ระดับหน่ึง  เน่ืองจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดแสดงความจ านงว่าประสงค์จะจัดการศึกษาในท้องถิ่น  นัน้ก็
หมายความว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้  เช่ือม่ันในศักยภาพและความสามารถในการ
บริหารจัดการ  และดูแลเร่ืองการจัดการศึกษาได้  และแน่นอนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น
องค์กรตัวแทนของประชาชนในหมู่บ้าน  ต าบล   จะต้องไม่ปล่อยให้ประชาชนของตน  ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นบุตรหลานในท้องถิ่นได้รับการบริการด้านการศึกษาที่ต ่ากว่ามาตรฐาน  ฉะนัน้  ความ
เป็นห่วง  และความกังวลว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่สามารถบริหารจัดการและดูแล
การศึกษาจึงคลายได้ในระดับหน่ึง และนีเ้องที่เป็นเคร่ืองประกันการจัดบริการด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 


