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บทคัดย่อ
  การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และศึกษารูปแบบความและเหมาะสมเกี่ยวกับแนวทางในการบริหาร
จัดการการศึกษาของสถานศึกษานิติบุคคลรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสนอแนะ
และจัดท�าความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ ความเหมาะสม ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการการศึกษาใน
รูปแบบต่างๆ โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีใช้การศึกษาเอกสารการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเป็นเคร่ืองมือ
หลักในการวิจัยเพื่อจัดท�าข้อเสนอในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาการปรับเปล่ียนการ
บริหารสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน ไปสู่การเป็นสถานศึกษาที่มีการบริหาร
จดัการอย่างอสิระและคล่องตวัในสามรปูแบบ กล่าวคือ สถานศกึษานติบิคุคลในสงักดัของจงัหวดัจดัการตนเอง สถานศกึษา
ที่เป็นนิติบุคคลที่ในรูปแบบองค์การมหาชน และสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลที่มีความเป็นอิสระในรูปแบบมหาวิทยาลัยใน
ก�ากับของรัฐ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคลในสังกัดของจังหวัดจัดการตนเอง โดย
การยุบราชการส่วนภูมิภาคนั้นไม่เหมาะสม หากแต่ควรปรับเปลี่ยนโดยคงราชการส่วนท้องถิ่นเอาไว้เพื่อประโยชน์ของ
การควบคุมตรวจสอบน่ันเอง และปรับกลไกการท�างานของหรือเปล่ียนบทบาทของราชการส่วนภูมิภาคโดยให้ท�าหน้าที่
เกี่ยวกับการวางมาตรฐาน การก�ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการกระท�าของราชการส่วนท้องถิ่นแทน ส่วนรูปแบบ
การบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีในรูปแบบองค์การมหาชนและสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลที่มีความเป็น
อิสระในรูปแบบมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐนั้น แม้จะไม่กระทบต่อโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินก็ตาม หากแต่
กฎหมายยังคงก�าหนดให้สถานศึกษาอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการภายใต้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของชาติดังเดิม ซึ่งการปรับเปลี่ยนทั้งสองรูปแบบนี้เรียกร้องความพร้อมของสถานศึกษาเป็นหลัก ซึ่งพบว่าคงมี
เพียงเฉพาะสถานศึกษาขนาดใหญ่หรือขนาดใหญ่พิเศษเท่านั้นที่สามารถบริหารจัดการในลักษณะนี้ได้ เพราะฉะนั้น โดยที่
การบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีการกระจายอ�านาจไปยัง
สถานศึกษาโดยมีเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นเสมือนพ่ีเลี้ยงให้แก่สถานศึกษา เพราะฉะนั้น เม่ือการกระจายอ�านาจทางการ
ศกึษาไม่สามารถด�าเนนิการได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการศกึษาแห่งชาต ิ กระทรวงศกึษาธกิารควรด�าเนนิการ
ปรับปรุงหรือแก้ไขกระบวนการ วิธีการ หรือเง่ือนไขของการกระจายอ�านาจให้มีประสิทธิภาพ และเร่งด�าเนินการตรา
กฎหมายซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือของสถานศึกษาเพื่อรองรับความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาให้สามารถด�าเนินการได้
อย่างสมบูรณ์โดยไม่จ�าต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษาตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติแต่อย่างใด
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Abstract
  This research aims to analyze and identify the appropriateness on educational administration in 
educational legal entity institutions for agility and efficiency administration, as well as to provide guidance 
and opinion for format and appropriateness, and the consequent effect that may be occurred by different 
models of educational administration. It was carried out by using the qualitative research methods. The 
instruments employed in this study were documentary research, in-depth interview and focus group 
discussion. The outcomes may be useful for development and improvement of related legislation. The 
research is focusing on enforcing educational legal entity institution under Ministry of Education to be 
independent and flexible administration institution in three models including educational legal entity 
institution under Self-governing Province, educational legal entity institution in the form of Autonomous 
Public Organization, and independent educational legal entity institution in the form of Autonomy 
University. The findings of the research are as follows. Firstly, the administration of educational legal 
entity institution under Self-governing Province by Provincial Disbursement is inappropriate. It is recom-
mended that, Local Government should be maintained for the strength of government control and 
supervision. Wherewith, the gimmick and roles of Local Government should be modified by responsible 
for self-standardization, self-control, and self-follow up. Secondly, the educational legal entity institution 
in the form of Autonomous Public Organization and the independent educational legal entity institution 
in the form of Autonomy University are not impact on structure of the government administration. 
However, the law prescribes that educational institutions must be under the control of Ministry of 
Education with national standards of educational quality. The last two institutional models mainly require 
readiness of the institutions, though there are only the large and extra-large institutions that are prepared 
for those formats of the administration. For that reason, the current educational administration by the 
Ministry of Education was designed for decentralization of authority to educational institutions with 
education service areas act as their mentors. Whilst the decentralization of authority for educational 
systems cannot be proceeded under the Laws of National Education, the Ministry of Education should 
take into account performing an update or modifying the process, method and condition for effective 
decentralization of authority. Finally, the Laws of National Education should be immediately legislated, 
to authenticate the legal entities of educational institutions. This is the principal tool for to educational 
institutions. Consequently, the educational institutions can completely precede any educational 
administration; no modification of education ministration structure prescribed in the National Education 
Act B.E. 2542 is required.

Key words:  Autonomous Public Organization, State supervised agencies, Education service areas, 
 Self-governing province
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ความส�าคัญของปัญหาการวิจัย
  ภายใต้โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินตาม
กฎหมายทีก่�าหนดให้การบริหารราชการตามพระราชบญัญติั
นีต้้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน เกดิผลสมัฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ
และยุบเลิกหน่วยท่ีไม่จ�าเป็น การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ�านาจตัดสินใจ การ
อ�านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยก�าหนดให้ราชการส่วนกลางมีฐานะเป็น
นติบุิคคลทัง้สามระดบัเป็นนติบิคุคล ซ่ึงส่งผลให้ส่วนราชการ
เหล่านี้มีความเป็นอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
สามารถครอบครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นของตนเอง 
ตลอดจนสามารถท�านิติกรรมได้ในนามของตนเองใน
ลักษณะเดียวกับบุคคลธรรมดาท่ัวไป ประกอบกับภายใต้
เจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติท่ี
ต้องการให้มีการปฏิรูปการศึกษาของชาติทั้งระบบ จึงได้
ก�าหนดให้การบริหารจัดการการศึกษาอยู ่ภายใต้การ
บริหารงานขององค์คณะบุคคลหลักท่ีเป็นนิติบุคคลส่ี
องค์กร โดยมีส�านักงานคณะกรรมการที่เป็นนิติบุคคลและ
เป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน ทั้งยังก�าหนดให้กระทรวงต้องกระจายอ�านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังคณะ
กรรมการและส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถาน
ศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง เพ่ือให้ส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาภายใต้ขอบอ�านาจของตนเองได้อย่างคล่องตัว 
อย่างไรกต็าม การด�าเนนิการดงักล่าวของสถานศกึษายงัคง
ต ้องเป ็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหาร
จัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดของเขตพื้นที่การศึกษา 
พ.ศ. 2546 ซ่ึงเป็นกรอบในการด�าเนินการตามอ�านาจ
หน้าที่ของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด โดยมิได้ก�าหนดกลไก
ทางกฎหมายเพื่อรองรับการบริหารงานอย่างคล่องตัวและ
เป็นอสิระของสถานศกึษาเหล่านัน้แต่ประการใด ต่อมาภายใต้
แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทย คณะกรรมาธิการ

ปฏริปูการศกึษาและการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ สภาปฏริปู
แห่งชาติ จึงได้มีมติเสนอให้บรรจุหลักการที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ใน
หมวดว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านการศึกษา 
โดยก�าหนดให้การปฏิรูปการศึกษาเป็นเรื่องด่วนที่ต้องเร่ง
ด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การกระจายอ�านาจใน 4 
ประเด็น ดังนี้ 
  1. การจดัการรปูแบบการศึกษา โดยองค์กรจากภาค 
ส่วนอื่นในท้องถิ่นท่ีไม่ใช่ภาครัฐ ภายใต้แนวคิดการศึกษา 
สมัยใหม่ คือ การจัดการศึกษาไม่ใช่หน้าที่เฉพาะของรัฐ
เท่านั้น 
  2. การถ่ายโอนโรงเรียนขนาดเล็กให้กับท้องถิ่น 
จ�านวน 15,000 แห่ง จากจ�านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 35,000 
แห่งทั่วประเทศ โดยพิจารณาจากความพร้อมของท้องถิ่น
ที่รับโอนโรงเรียนไปด้วยว่ามีประสิทธิภาพในการจัดการ
ศึกษามากน้อยเพียงใดด้วย ทั้งน้ี การถ่ายโอนโรงเรียน
จ�าเป็นต้องได้รับความสมัครใจจากผู ้บริหารและครูใน
โรงเรียนประกอบด้วย
  3. การยกระดับให้โรงเรียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล
ที่สามารถบริหารจัดการโรงเรียนได้ด้วยตัวเอง ให้มีความ
คล่องตัวและเป็นอิสระในการบริหารจัดการการศึกษาใน
ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 
การวางก�าลังคน และงบประมาณ 
  4. การก�าหนดให้มีการส่งเสริมกลไกจังหวัด การ
สร้างความหลากหลายของสถานศึกษา และสร้างการรวม
ตัวกันเองทุกภาคส่วนในท้องถิ่นเพื่อเข้ามาบริหารจัดการ
สถานศึกษาด้วยคนในท้องถ่ิน เช่น หน่วยงานด้านวฒันธรรม 
ด้านท่องเที่ยว เป็นต้น
  แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวน�ามาสู่ข้อเสนอเพื่อปรับ
เปล่ียนรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาโดยสถาน
ศึกษานิติบุคคลที่อยู่ในสังกัดของส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบันไปสู่การบริหารจัดการการ
ศึกษาโดยสถานศึกษานิติบุคคลที่มีระบบการบริหาร
จัดการที่แยกออกจากกระทรวงศึกษาธิการในสามรูปแบบ 
ได้แก่ การบรหิารจัดการการศกึษาโดยสถานศกึษานติบิคุคล
ที่อยู่ในสังกัดของจังหวัดจัดการตนเอง การบริหารจัดการ
การศึกษาโดยสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลที่มีความเป็น
อิสระและคล่องตัวในรูปแบบองค์การมหาชน และการ
บริหารจัดการการศึกษาโดยสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลที่มี
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ความเป็นอิสระและคล่องตัวในรูปแบบมหาวิทยาลัยใน
ก�ากบัของรฐั  ประกอบกบัเม่ือรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศักราช 2560 มีผลใช้บังคับ ได้ก�าหนดรองรับให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ�านาจดูแลและ
จัดท�าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนภายใต้
หลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินเอาไว้ด้วย 
เพราะฉะนัน้ เพือ่ให้ได้ข้อค้นพบเกีย่วกบัรูปแบบและแนวทาง
ในการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถานศึกษา
นิติบุคคลภายใต้ข ้อเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร
จัดการการศึกษาของสถานศึกษานิติบุคคลที่มีการเสนอสู่
สภาปฏิรูปแห่งชาต ิจงึจ�าเป็นต้องวิเคราะห์รปูแบบ แนวทาง 
ความเป็นไปได้ของหลักการดังกล่าวประกอบกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเสนอ
แนะและก�าหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมของการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษานิติบุคคลเพื่อให้เกิดความคล่อง
ตัวและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์
  การศึกษาวิจัยน้ีเป็นการศึกษาหลักการพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการกระจายอ�านาจในการบริหารจัดการศึกษา
ตามที่ก�าหนดในกฎหมายว่าด้ายการศึกษาแห่งชาติและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์และศึกษารูปแบบ
ความและเหมาะสมเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการ
การศึกษาของสถานศึกษานิติบุคคลรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผล
ให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพภายใต้โครงสร้างการกระจายอ�านาจทางการ
ศึกษา และจัดท�าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ ความ
เหมาะสม ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหาร
จดัการการศกึษาในรปูแบบต่างๆ ของสถานศกึษานติบิคุคล 
เพื่อเป็นข้อเสนอในการพัฒนากฎหมายการศึกษาไทยและ
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ขอบเขตของการศึกษา 
  การศึกษาวิจัยน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  
โดยศึกษาวิเคราะห์จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง     
ราชอาณาจักรไทยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
ตลอดจนศึกษาหลักเกณฑ ์และเงื่อนไขท่ีปรากฏใน

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการ
ศึกษาที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันของไทย

วิธีด�าเนินการวิจัย 
  การด�าเนินการวิจัยเพื่อจัดท�าข ้อเสนอในทาง
กฎหมายในครั้งนี้ ก�าหนดเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาหลักเกณฑ์และกลไกทาง
กฎหมายท่ีปรากฏในกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อค้น
พบเก่ียวกับแนวทางในการด�าเนินการบริหารจัดการสถาน
ศึกษานิติบุคคลที่ มีความคล ่อง ตัวและเป ็นไปตาม
เจตนารมณ์ที่กฎหมายก�าหนด
  ขั้นตอนท่ี  2 การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานของรัฐ  การรวบรวม
ข้อมูลและข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยการสัมภาษณ์
เชงิลึก (In-Depth Interview) จากนกัวชิาการด้านกฎหมาย 
นักวิชาการด้านการศึกษา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาทั้งในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานภายนอก ตลอดจนการจัดสัมมนากลุ่มย่อย  
(Focus Group Discussion)  เพื่อระดมความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการศึกษา
ในสถานศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครูและบคุลากรทาง 
การศึกษา ทั้งจากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สถานศึกษาทัง้ของรฐัและเอกชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด 
  ขั้นตอนท่ี 3  การตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล งานวิจัยน้ีใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(Triangulation) เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
จากแหล่งที่แตกต่างกัน โดยใช้การตรวจสอบด้านวิธีที่
รวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกันจากแหล่งที่แตกต่างกันและ
จากบุคคลหลายคนแตกต่างกันมาประกอบกับการศึกษา
จากเอกสาร  
  ขัน้ตอนที ่ 4 การศกึษาวเิคราะห์ข้อมูล เพือ่ศกึษา
ความเป็นไปได้ ตลอดจนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อ
ก�าหนดแนวทางการแก้ไขและการขัดท�าข้อเสนอในการ
พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เงื่อนไข
ของกฎหมายการศึกษาและกฎหมายอื่นที่เก่ียวกับการ
จัดการศึกษาของประเทศไทยที่มีผลใช้บังคับ
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ผลการศึกษา
  เมื่อพิจารณาจากข้อเสนอในการปรับเปลี่ยนรูป
แบบการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคลทั้งสามรูป
แบบ ประกอบกับผลการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากเอกสาร
ทางวิชาการ งานวิจัยและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องจากหน่วยงาน
ของรัฐ  การรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกตลอดจนการจัดสัมมนากลุ่มย่อย 
พบว่า การด�าเนินการปรับเปลีย่นการด�าเนนิการปรบัเปลีย่น
สถานศึกษานิติบุคคลในรูปแบบต่างๆ อาจก่อให้เกิดผล 
กระทบในรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนี้
  1. ผลกระทบด้ำนโครงสร้ำงกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน
  เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  ซึ่งได้ก�าหนดโครงสร้าง
การบริหารราชการแผ่นดินเอาไว้โดยก�าหนดแบ่งการ
บริหารราชการแผ่นดินออกเป็นสามระดับ ได้แก่ ราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น 
ซึ่ งมีสถานะเป ็นนิติบุคคลทั้ งสามระดับซ ้อนทับกัน 
ประกอบกับโครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงศึกษา
ตามที่ปรากฏในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศกึษาธกิาร พบว่า ก�าหนดให้กระทรวงศึกษาธกิาร 
(ราชการส่วนกลาง) จัดระเบยีบราชการกระทรวงศึกษาธกิาร
ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ราชการส่วนกลาง เขตพื้นที่การ
ศึกษา และสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญา
ที่เป็นนิติบุคคล ดังนั้น ภายใต้ข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่ง
ชาติที่ได้เสนอให้การบริหารจัดการการศึกษาของสถาน
ศึกษานิติบุคคลอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของจังหวัด
จัดการตนเองนั้น โดยท่ีร่างพระราชบัญญัติการบริหาร
จังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ.... ได้ออกแบบให้จังหวัด
จัดการตนเอง มีการบริหารจัดการในลักษณะท้องถิ่นที่มี
พื้นที่เต็มพื้นที่ของจังหวัดและมีการบริหารจัดการเบ็ดเสร็จ
โดยดึงเอาอ�านาจจากส่วนกลางมาส่วนหน่ึงและจากส่วน
ภูมิภาคมาอีกส่วนหนึ่ง และโดยผลของการยกฐานะให้เป็น
จงัหวดัจดัการตนเอง ร่างกฎหมายดังกล่าวก�าหนดให้ราชการ
ส่วนภูมิภาค คือ จังหวัดและอ�าเภอ รวมทั้งเขตพื้นที่การ
ศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจะถูกยุบไป เหลือแต่เพียง
จังหวัดท่ีเป็นราชการส่วนท้องถ่ินเต็มพื้นท่ีและอยู่ภายใต้
การก�ากับดูแลจากนายกรัฐมนตรีแทน ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก

การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนั้น สถานศึกษา
ที่อยู ่ในสังกัดของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่เดิมตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดจัดการตนเอง ย่อม
ถูกโอนไปเป็นสถานศึกษาท่ีสังกัดจังหวัดจัดการตนเองที่มี
สถานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่นแทน ซึ่งการด�าเนินการ 
ดังกล่าวนี้รัฐบาลจ�าต้องมีนโยบายที่ชัดเจนโดยมีการตรา
กฎหมายเฉพาะขึ้นเพื่อโอนทั้งสถานศึกษา บุคลากรและงบ
ประมาณของสถานศึกษาไปเป็นของจังหวัดจัดการตนเอง
ทั้งหมด และโดยที่ร่างกฎหมายดังกล่าวก�าหนดให้แบ่งการ
บริหารราชการในจังหวัดจัดการตนเองออกเป็น 2 ระดับ 
คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบน ซึ่งหมายความถึง
จังหวัดปกครองตนเองที่มีเขตพื้นท่ีการปกครองครอบคลุม
ทั้งจังหวัดที่มีอ�านาจหน้าที่ในการจัดท�าบริการสาธารณะ
และภารกิจอื่นเฉพาะในส่วนที่ก ่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนทั้งพื้นที่การปกครองครอบคลุมทั้งจังหวัด หรือ
ภารกิจที่จังหวัดปกครองตนเองเป็นผู้จัดท�าจะก่อให้เกิด
การประหยัดต่อขนาดและการลงทุนซ่ึงเทศบาลไม่สามารถ
ด�าเนินการได้เอง หรือหากเทศบาลหรือองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลด�าเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์คุ้มค่า 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ระดบัล่าง ซึง่หมายความถึง
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบล ที่มีอ�านาจหน้าที่ใน
การจัดท�าบริการสาธารณะและภารกิจอื่นเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนในเขตพ้ืนที ่ และมอี�านาจขอให้จงัหวดัปกครอง
ตนเองสนับสนุนการจัดท�าบริการสาธารณะหรือภารกิจอื่น
ที่จ�าเป็นหรืออาจจัดท�าบริการสาธารณะอื่นตามความ
ตกลงร่วมกันกับจังหวัดปกครองตนเอง ซึ่งแต่ละแห่งจะมี
เขตพื้นที่การปกครองบางส่วนของท้องถิ่นในจังหวัด
ปกครองตนเองซ้อนทับกันอยู่น่ันเอง  จึงย่อมหมายความ
หากจัดตั้งจังหวัดใดขึ้นเป็นจังหวัดจัดการตนเองและมีการ
โอนสถานศึกษาไปอยู่ในสังกัดของจังหวัดน้ันแล้วสถาน
ศึกษาแต่ละแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้นก็ย่อมอยู่ในสังกัด
ของท้องถ่ินแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่สถานศึกษานั้นตั้ง
อยู่โดยอาจเป็นสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต�าบล หรือสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลแล้วแต่กรณี 
นอกจากนี้ บุคลากรของสถานศึกษาที่เดิมเคยเป็นบุคลากร
ในสังกัดของของกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงอยู่ภายใต้ระบบ
บริหารงานบุคคลของคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ย่อมจะถูกโอนไปสังกัดราชการ
ส่วนท้องถิ่นและอยู่ภายใต้องค์กรการบริหารงานบุคคล
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การจัดการศึกษาในสองรูปแบบดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบ
ต่อโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินก็ตาม แต่เป็นการ
จัดการศึกษาโดยสถานศึกษานิติบุคคลภายใต้โครงสร้าง
หลักของกระทรวงศึกษาธิการดังเดิม หากแต่ความสัมพันธ์
ตามกฎหมายระหว่างสถานศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการ
จะไม่อยู่ในลักษณะการบังคับบัญชาอีกต่อไป โดยกฎหมาย
ก�าหนดให้สถานศึกษาในลักษณะดังกล่าวตกอยู่ภายใต้การ
ก�ากับดูแลจากรัฐ ซ่ึงหมายความถึงกระทรวงศึกษาธิการ 
ดังเดิม ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าภายใต้อ�านาจในการก�ากับดูแลของ
รัฐน้ัน มิได้หมายความว่าสถานศึกษาจะมีความคล่องตัว
และเป็นอิสระจนปราศจากการตรวจสอบแต่อย่างใด ตรง
กันข้ามสถานศึกษากลับยังคงต้องอยู่ภายใต้การก�ากับของ
กระทรวงศึกษาธิการภายใต้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการ
ศึกษาของชาติ ดังเช่นกรณีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ที่เป็นองค์การมหาชนหรือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เป็น
มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ แม้จะเป็นนิติบุคคลที่มีระบบ
บริหารจัดการที่คล่องตัว ก็ยังคงต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานที่
กระทรวงศึกษาธิการก�าหนดดังเดิม
  2. ผลกระทบด้ำนควำมพร้อมของสถำนศึกษำ
  ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่ได้
ก�าหนดให้การบริหารจัดการการศึกษาโดยกระทรวง
ศึกษาธิการต้องยึดหลักความมีเอกภาพด้านนโยบายและมี
ความหลากหลายในการปฏิบัติมีการกระจายอ�านาจไปสู่
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ประกอบกับพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก�าหนดให้กระทรวง
ศึกษาธิการมีหน้าที่ต้องกระจายอ�านาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาและส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถาน
ศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ท้ังยังก�าหนดให้เป็น
หน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องก�าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน้าทีใ่นการประสานและ
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา 
รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการ
จดัการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอกีด้วย ในการ
นี้ เมื่อพิจารณาจากเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การ 

ของท้องถิ่นนั้นด้วย ส่วนด้านงบประมาณภายหลังจากการ
โอนสถานศึกษา การบริหารจัดการงบประมาณของสถาน
ศึกษาดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ระบบงบประมาณและใช้เงินงบ
ประมาณของท้องถิ่นที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่นั่นเอง 
  จากโครงสร้างการบรหิารดงักล่าว จงึจ�าต้องพจิารณา 
ความเหมาะสมในหลายมิติประกอบกัน กล่าวคือ มิติของ
การบริหารจัดการท้องถ่ินซ่ึงประเทศไทยปัจจุบันทุกพ้ืนที่
จะมท้ีองถ่ินซ้อนกนัสองท้องถิน่ เช่น ในพืน้ทีจ่งัหวัดเชยีงใหม่
จะมเีทศบาลนครเชยีงใหม่ท�าหน้าท่ีในเขตเทศบาล ในขณะ
ที่องค์การบริหารส่วนต�าบลเชียงใหม่ก็มีสิทธิเข้ามาท�างาน
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ด้วย ซึ่งถือเป็นระบบพื้นที่ทับ
ซ้อนกันสองช้ันอันแตกต่างจากกรุงเทพมหานครท่ีมีเพียง
ท้องถิ่นเดียว ซึ่งกรณีจังหวัดจัดการตนเองตามข้อเสนอของ
สภาปฏิรูปแห่งชาติน้ันส่งผลให้มีการยุบราชการส่วน
ภูมิภาคไปรวมกับราชการส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่ารูป
แบบนีไ้ม่เหมาะสมกบัประเทศไทย เนือ่งจากการคงราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคไว้จะได้ประโยชน์ในด้านของการ
ควบคุมตรวจสอบการด�าเนินการของรัฐภายใต้หลักการ
ตรวจสอบและถ่วงดลุนัน่เอง โดยรัฐควรปรบักลไกการท�างาน
ของหรือเปลี่ยนบทบาทของราชการส่วนภูมิภาคให้มีหน้าที่
ด้านการวางมาตรฐาน การก�ากบัดแูลและตดิตามตรวจสอบ
การกระท�าของราชการส่วนท้องถิ่นแทน ซึ่งสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่แม้จะได้ก�าหนดให้รัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท�าบริการสาธารณะ 
หากแต่ยังให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของการกระท�าของท้องถ่ินดังเดิมภายใต้หลักการ
ก�ากับดูแลเท่าท่ีจ�าเป็นโดยค�านึงถึงความเหมาะสมและ
ความแตกต่างในระดับของการพัฒนาและประสิทธิภาพใน
การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูป
แบบอันเป็นการการลดบทบาทอ�านาจหน้าที่ของราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลง โดยให้ไปเพิ่มอ�านาจหน้าที่
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้นแทน
  ส�าหรับข ้อเสนอในการปรับระบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษานิติบุคคลไปเป็นองค์การมหาชน กับข้อ
เสนอในการจัดการสถานศึกษานิติบุคคลให้มีความคล่อง
ตัวในลักษณะเดียวกับมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐนั้น แม้
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กระจายอ�านาจ พบว่า ก�าหนดเป้าหมายในการถ่ายโอน
โรงเรียนขนาดเล็กจ�านวน 15,000 แห่งจากจ�านวนโรงเรียน
ทั้งสิ้น 35,000 แห่งทั่วประเทศ โดยพิจารณาจากความ
พร้อมของท้องถิน่ทีร่บัโอนเป็นหลกั การด�าเนนิการดงักล่าว
จึงจ�าต้องพิจารณาถึงสภาพที่เป็นอยู่จริง ณ ปัจจุบันของ
การจัดการศึกษาโดยโรงเรียนนิติบุคคลในสังกัดส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบกัน 
  โดยที่การบริหารจัดการภายใต้จังหวัดจัดการ
ตนเองนั้นเป็นการพิจารณาบนความพร้อมของจังหวัดเป็น
หลัก และเมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกายกฐานะจังหวัด
ใดขึ้นเป็นจังหวัดจัดการตนเองและมีสถานะเป็นราชการ
บรหิารส่วนท้องถิน่นัน้ ย่อมมไิด้หมายความว่าจงัหวดัจดัการ
ตนเองนั้นจะเป็นราชการส่วนท้องถ่ินมีความพร้อมใน
ลกัษณะเดยีวกบักรงุเทพมหานครทีเ่ป็นราชการส่วนท้องถิน่
รูปแบบพิเศษและมีกฎหมายเฉพาะของตนเองที่ก�าหนด
อ�านาจหน้าที่เป็นกรณีเฉพาะและแผนปฏิบัติการกระจา
ยอ�านาจฯ (ฉบับที่ 2) ก็ได้จัดให้กรุงเทพมหานครเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่พิเศษและมีความ
พร้อมสูงมากที่สามารถรับโอนภารกิจจากส่วนราชการได้
ทุกภารกิจอีกด้วย ในขณะที่จังหวัดจัดการตนเองมิได้มี
ลกัษณะพเิศษดงักล่าว จงึย่อมไม่อาจด�าเนนิการใดในลกัษณะ
เดียวกับกรุงเทพมหานครได้อย่างคล่องตัว ซึ่งการพิจารณา
ความพร้อมในกรณนีี ้ผูว้จัิยเหน็ว่าย่อมหมายความถงึจงัหวดั
ที่มีขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองในทางการคลังได้
สูง หรือจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคต่างๆ ประกอบ
กับความตื่นตัวและความพร ้อมของภาคประชาชน
ประกอบด้วย ประกอบกบัสถานศกึษานัน้ได้รับความยอมรบั
ด้านมาตรฐานในการจัดการศึกษาอันส่งผลให้สถานศึกษา
เหล่านี้สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาในสถานศึกษามากขึ้น 
มีรายได้มากขึ้นและสามารถระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง
หรือชุมชนมาเพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาได้
มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งส่งผลให้สถานศึกษาเหล่านี้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ และสามารถจัดระบบการบริหารจัดการ
การศึกษาทั้งด้านวิชาการ การงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล ตลอดจนการบริหารงานท่ัวไปของตนเองอย่าง
เหมาะสมตามไปด้วย โดยกรณีความพร้อมด้านวิชาการนั้น 
ย่อมหมายความถึงความพร้อมทั้งด้านวิชาการซ่ึงมิได้
หมายความถึงเฉพาะกรณีที่สถานศึกษานั้นเป็นสถาน
ศึกษาที่จัดการศึกษาท่ีโดดเด่นด้านผลสัมฤทธ์ิทางการ

ศกึษาของนกัเรยีนแต่เพียงประการเดยีว หากแต่ยงัหมายความ
รวมถึงความพร้อมด้านสถานศึกษาและส่ิงสนับสนุน
ทางการศึกษาอื่นประกอบกัน ส่วนความพร้อมด้านงบ
ประมาณย่อมหมายความว่าสถานศึกษานั้นมีรายได้มาก
เพียงพอที่จะสามารถบริหารจัดการการศึกษาได้โดยไม่ต้อง
พึ่งพาเงินงบประมาณรายหัวที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ มี
ทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์และจัดหารายได้
หรือประโยชน์จากทรัพย์สินของตนเองตามความเหมาะสม 
สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินและแสวงประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของตนตลอดจนสามารถระดมทรัพยากรอื่นเพื่อ
น�ามาใช้ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาได้อย่างเพียงพอ
ต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น ส�าหรับกรณีความ
พร้อมด้านบุคลากร 
  เมื่อพิจารณาจากข้อเสนอทั้งสามรูปแบบของสภา
ปฏิรูปแห่งชาติแล้ว พบว่าการบริหารงานบุคคลของสถาน
ศึกษาในทั้งสามรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่แตกต่างจากการ
บริหารจัดการการศึกษาในรูปแบบของส่วนราชการใน
สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงการปรับเปล่ียนสถาน
ศึกษานิติบุคคลไปสู่รูปแบบใดๆ ทั้งสามรูปแบบนั้นจะเป็น 
การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคลทั้งระบบของ
สถานศึกษาจากระบบราชการไปเป็นระบบอื่นแล้วแต่กรณี 
เพราะฉะนั้น ความพร้อมของบุคลากรของสถานศึกษาจึงมี
ความจ�าเป็นอย่างยิง่  โดยบุคลากรกลุ่มผูบ้รหิารสถานศกึษา
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารจัดการการ
ศึกษาระบบใหม่ ส่วนบุคลากรที่เป็นครู คณาจารย์และ
บคุลากรทางการศกึษาอืน่ กจ็�าต้องมกีารปรบัเปลีย่นสถานะ
จากข้าราชการเป็นพนักงานของรัฐหรือเป็นพนักงานของ
ท้องถิ่นที่อยู่ภายใต้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
แตกต่างไปจากระบบราชการโดยสิ้นเชิงนั่นเอง ส�าหรับ
ความพร้อมด้านการบริหารงานทั่วไปนั้นย่อมหมายความ
ว่า สถานศึกษาต้องมคีวามพร้อมในการวางแผนการบรหิาร
งานการศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน การด�าเนินงานธุรการ 
หรือการบริหารงานทั่วไปด้านอื่น อันส่งผลให้สถานศึกษา
สามารถที่จะการระดมทรัพยากรเพื่อการสนับสนุนการ
จดัการศกึษา การประชาสัมพนัธ์งานการศกึษา การส่งเสริม 
สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาและ
สามารถประสานงานการจัดการศึกษากับส่วนภูมิภาคและ
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ส่วนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการสนับสนุนงบ
ประมาณการระดมทุนในการจัดการศึกษาให้แก่สถาน
ศึกษาอีกด้วย เพราะฉะน้ัน เม่ือพิจารณาประกอบกับ
เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การกระจายอ�านาจของสภา
ปฏิรูปแห่งชาติที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะด�าเนินการถ่าย
โอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ผู้
วิจัยเห็นว่าไม่อาจเป็นไปได้เนื่องจากสถานศึกษายังขาด
ความพร้อมในหลายประการข้างต้น ซึง่หากมกีารด�าเนนิการ
ตามข้อเสนอข้างต้น จะมีเพียงสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่มี
ผู้เรียนตั้งแต่ 1,500-2,499 คนหรือขนาดใหญ่พิเศษที่มี  
ผู้เรียนตั้งแต่ 2,500 คนขึ้นไปเท่านั้นที่สามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบได้นั่นเอง โดยมีเพียงเพียง 692 แห่งจากจ�านวน 
35,000 แห่งหรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 2.25 เท่านั้น
  3. ผลกระทบต ่อหลักกำรกระจำยอ�ำนำจ
ทำงกำรศึกษำ 
  จากโครงสร้างการบริหารราชการของกระทรวง
ศึกษาธิการที่ก�าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการจะต้อง
กระจายอ�านาจการบริหารจัดการการศึกษาไปยังคณะ
กรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาน้ัน พบว่า 
มไิด้มลีกัษณะเป็นการกระจายอ�านาจตามหลกัการกระจาย 
อ�านาจทางปกครองท่ีเป็นวิธีการท่ีรัฐมอบอ�านาจปกครอง
บางส่วนให้องค์กรอื่นนอกจากราชการบริหารส่วนกลางไป
จัดท�าบริการสาธารณะบางอย่างโดยมีอิสระตามสมควร 
และไม่ขึ้นอยู่ในความบังคับบัญชาของราชการบริหารส่วน
กลาง หากแต่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลตามกฎหมาย โดย
หน่วยรับการกระจายอ�านาจจะต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคล
แยกออกจากส่วนราชการส่วนกลางเท่านัน้ ในขณะทีแ่ท้จริง
แล้วการบริหารจัดการการศึกษาโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา
เป็นการบริหารจัดการศึกษาโดยราชการส่วนกลางใน
ลักษณะของการแบ่งอ�านาจบางส่วนของราชการบริหาร
ส่วนกลาง คือ กระทรวงศึกษาธิการโดยส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังหน่วยงานในสังกัดของ
ราชการบริหารส่วนกลาง คือ เขตพื้นที่การศึกษา ส่วน
สถานศึกษานั้นแม้จะเป็นนิติบุคคลโดยผลของกฎหมาย แต่
กลับมิได้มีสถานะเป็นหน่วยงานหรือองค์กรก่ึงอิสระ 
(Semi-Autonomous Body) อันจะไม่ตกอยู่ในสายการ
บังคับบัญชาของราชการบริหารส่วนกลางที่จะเป็นหน่วย
รับการกระจายอ�านาจในลักษณะตัวแทนรับมอบอ�านาจที่
อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลจากราชการส่วนกลางได้แต่อย่าง

ใด ประกอบกับเม่ือพิจารณาจากอ�านาจหน้าที่ของสถาน
ศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนอ�านาจของกระทรวง
ศึกษาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีต่อสถานศึกษาแล้ว 
พบว่าอ�านาจที่กฎหมายก�าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการจะ
ต้องกระจายไปยังสถานศึกษานั้นมิได้มีลักษณะเป็นการ
กระจายอ�านาจในลักษณะการโอนอ�านาจทั้งหมดไปยัง
สถานศึกษา หากแต่มีลักษณะเป็นอ�านาจอย่างเดียวกันกับ
อ�านาจของกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งมอบผ่านมายังสถาน
ศึกษาในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ท�าหน้าที่แทนราชการ
ส่วนกลาง อกีทัง้การด�าเนนิการใดๆ อันเกีย่วกับการบรหิาร
จัดการการศึกษาในส่วนของสถานศึกษายังถูกก�าหนดให้
ต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
บริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดของเขตพื้นที่การ
ศกึษา พ.ศ. 2546 ทีเ่ป็นกรอบในการด�าเนนิการตามอ�านาจ
หน้าที่ของสถานศึกษาอีกด้วย 
  ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแม้กฎหมายจะมี
เจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการได้
อย่างคล่องตัวและเป็นอิสระโดยการก�าหนดให้มีฐานะเป็น
นิติบุคคลและเป็นหน่วยรับการกระจายอ�านาจทางการ
ศกึษากต็าม หากแต่สถานศกึษากลบัไม่อาจด�าเนนิการตาม
อ�านาจหน้าที่ของตนได้อย่างอิสระ เนื่องจากขาดกลไกทาง
กฎหมายที่จะรองรับความเป็นอิสระของสถานศึกษาเอาไว้ 
ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้แม้สถานศึกษาจะเป็นนิติบุคคล
โดยผลของกฎหมาย ทีย่่อมมสีทิธใินการถอืครองกรรมสทิธิ์
ในทรัพย์สิน สามารถท�านิติกรรมเพื่อให้มีผลผูกพันตาม
กฎหมายในลักษณะเดียวกับบุคคลธรรมดาได้ก็ตาม หาก
แต่สถานศึกษานั้นกลับมิได้มีสถานะเป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณแต่ประการใด ซึ่ง
หมายความว่า สถานศึกษาย่อมไม่อาจสามารถจัดท�าค�าขอ
งบประมาณและเป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณได้เอง หาก
แต่ต้องด�าเนินการโดยยื่นค�าขอผ่านส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาท่ี เป ็นหน ่วยงานในสังกัดของส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไปยังคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะผู้บังคับบัญชา ตามกฎหมาย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการแทน ดังนั้น 
การบริหารจัดการการศึกษาโดยสถานศึกษาจึงเป็นการ
บริหารจัดการศึกษาโดยราชการส่วนกลางในลักษณะของ
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การแบ่งอ�านาจ บางส่วนของราชการบริหารส่วนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยส�านักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังหน่วยงานในสังกัดของราชการ
บริหารส่วนกลางในพื้นที่คือสถานศึกษา เท่านั้น ดังน้ัน 
การพยายามแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนให้สถานศึกษามีความ
คล่องตัวและเป็นอิสระมากขึ้นโดยใช้แนวคิดจังหวัดจัดการ
ตนเองโดยกลับไปตั้งฐานท่ีจังหวัดอาจไม่เหมาะสมและ
ไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็น 
  นอกจากนี ้ เมือ่พจิารณาเชงิโครงสร้างของกระทรวง
ศึกษาธิการ พบว่าได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีการกระจาย 
อ�านาจไปยังสถานศึกษาอย่างโดยมีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็น
เสมือนพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษา ดังน้ัน เม่ือการกระจาย 
อ�านาจทางการศึกษาไม่อาจด�าเนินการได้ตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาต ิ กระทรวงศึกษาธกิาร
ควรด�าเนนิการปรบัปรงุหรอืแก้ไขกระบวนการ วธิกีาร หรือ
เงื่อนไขของการกระจายอ�านาจที่ป ัจจุบันอยู ่ภายใต ้
กฎหมายที่มีเป็นอยู่ โดยก�าหนดเงื่อนไข วิธีการกระจาย 
อ�านาจโดยค�านึงถึงความพร้อมของหน่วยรับการกระจาย 
อ�านาจคือสถานศึกษาให้เหมาะสม นอกจากนี้ กระทรวง
ศึกษาธิการควรเร่งด�าเนินการตรากฎหมาย ซึ่งเป็นเสมือน
เค ร่ืองมือของสถานศึกษาขึ้นเพื่อรองรับความเป ็น
นิติบุคคลของสถานศึกษาให้สามารถด�าเนินการได้อย่าง
สมบูรณ์โดยไม่จ�าต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงโครงสร้างการ
บริหารจัดการการศึกษาตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม 
หากจะมีการกระจายอ�านาจให้แก่จังหวัดตามข้อเสนอ 
ดังกล่าว หากแต่กระทรวงศึกษาธิการควรเป็นผู้มีอ�านาจใน
การก�าหนดมาตรฐานวิชาการท่ีเป็นมาตรฐานกลางและ
นโยบายด้านการศึกษาของชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการ
ศึกษานั้นมีความหลากหลายหากแต่เป็นเอกภาพด้าน
วิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติต่อ
ไป โดยรัฐจ�าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ
การจัดการศึกษาโดยจังหวัดจัดการตนเองขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้
ประชาชนได้รับหลักประกันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นด�าเนินการจัดการศึกษาภายใต้มาตรฐานของชาติ
นั่นเอง 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย
  จากผลจากการศึกษาวิจัยข้างต้น การด�าเนินการ

เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา
นิติบุคคลในสังกัดของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อให ้มีความคล่องตัวและเป ็นอิสระน้ัน 
กระทรวงศึกษาธิการอาจเลือกด�าเนินการได้ในหลายรูป
แบบ ซึ่งการเลือกด�าเนินการรูปใดก็ตาม ย่อมต้องขึ้นอยู่กับ
นโยบายของรัฐเป็นส�าคัญ ซึ่งทั้งสามรูปแบบล้วนแล้วแต่
เป็นการปรับเปล่ียนระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
ภายในของสถานศึกษาเสียใหม่แตกต่างจากระบบที่เป็นอยู่
เดิมในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม หากกระทรวง
ศึกษาธิการจะด�าเนินการเพื่อปรับเปล่ียนรูปแบบการ
บริหารจัดการศถานศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงข้างต้น 
อาจด�าเนินการตามได้ตามขั้นตอนที่ส�าคัญต่อไปนี้ 
  1. สถำนศึกษำนิติบุคคลในสังกัดของจังหวัด
จัดกำรตนเอง
  การปรับเปลี่ยนให้สถานศึกษาบริหารจัดการภายใต้
รปูแบบนติบิคุคลในสังกดัของจงัหวัดจดัการตนเอง มขีัน้ตอน
การด�าเนินการในสองระยะ ดังนี้ 
  (1) กำรด�ำเนินกำรระยะเร่งด่วน โดยที่แนวทาง
การด�าเนินการดังกล่าวน้ีไม่ได้มีผลเพียงเฉพาะภายใน
กระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น หากแต่มีผลต่อหน่วยงานอื่น
ที่ล้วนแล้วแต่มีกฎหมายก�าหนดอ�านาจหน้าที่ไว้เป็นการ
เฉพาะทั้งสิ้น ดังนั้น จึงจ�าต้องมีความชัดเจนและด�าเนิน
การสองประการ กล่าวคือ ประการที่หนึ่ง การด�าเนินการ
ภายใต้ข้อเสนอดังกล่าวยังจ�าเป็นท่ีจะต้องอาศัยนโยบายที่
ชัดเจนเกี่ยวกับการยอมรับเอาแนวความคิดเกี่ยวกับการ
บริหารราชการในลักษณะของจังหวัดจัดการตนเองโดย
การตราเป็นพระราชบัญญัติ และก�าหนดเนื้อหาให้จังหวัด
ที่มีความพร้อมสามารถยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดจัดการ
ตนเอง พร้อมทั้งก�าหนดอ�านาจหน้าที่ให้จังหวัดจัดการ
ตนเองดังกล่าวเป็นหน่วยจัดการศึกษาตามกฎหมายเอาไว้ 
และประการที่สอง การด�าเนินการนี้จ�าเป็นต้องมีการตรา 
พระราชบัญญัติที่ก�าหนดเนื้อหาอันส่งผลให้มียกเลิกกฎ
เกณฑ์หรือเงื่อนไขการบริหารจัดการการศึกษาในระบบ
เดิมในปัจจุบันและก�าหนดอ�านาจหน้าที่ขึ้นใหม่ ซึ่งย่อม
หมายความถึงอ�านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้แก่
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวอาจเป็น
กฎหมายท่ีมีสถานะเป็นกฎหมายกลางเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการการศึกษา โดยก�าหนดหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ 
ในการจัดการศึกษาอ�านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา และ
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เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องไว้ทั้งระบบ  
  (2) กำรด�ำเนินกำรในระยะยำว โดยที่กรณีของ
การยกฐานะจังหวัดท่ีมีความพร้อมเป็นจังหวัดจัดการ
ตนเองนัน้ อยูภ่ายใต้ความพร้อมของจงัหวดัเป็นเกณฑ์ และ
ส่งผลให้จังหวัดนั้นๆ กลายเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
เต็มพื้นที่และไม่เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคอีกต่อไป 
สภาพเช่นนี้ย ่อมแสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่ ต้ังอยู ่ในจังหวัดจัดการตนเองซ่ึงเดิมเป็น
อ�านาจของกระทรวงศึกษาธิการท้ังหมดย่อมจะถูกโอนไป
เป็นของจังหวัดจัดการตนเองโดยผลของกฎหมายทันที
โดยกฎหมาย โดยไม่จ�าต้องมีการประเมินความพร้อมของ
สถานศึกษาแต่ประการใด ซึ่งย่อมหมายความว่าจะมีสถาน
ศึกษาอยู่สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังระดับบน
อันได้แก่จังหวัดจัดการตนเอง และระดับล่าง อันได้แก่ 
เทศบาลและองค์การบรหิารส่วนต�าบล ทัง้นี ้ ขึน้อยูก่บัพ้ืนที่
ทีส่ถานศกึษานัน้ตัง้อยูโ่ดยใช้เขตจังหวดัเป็นเกณฑ์ ซึง่ผูว้จิยั
เห็นว่ารัฐจ�าต้องก�าหนดมาตรการในการถ่ายโอนสถาน
ศึกษา งบประมาณในการจัดการศึกษา ตลอดจนบุคลากร
ของสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการไป
อยู่ในสังกัดของจังหวัดโดยเร็วเพื่อให้การบริหารจัดการ
การศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนือ่งและมีประสทิธิภาพ ตลอดจน
ตรากฎหมายเพื่อรองรับการบริหารจัดการการศึกษาของ
สถานศึกษานิติบุคคลที่อยู่ภายใต้จังหวัดขึ้นเป็นการเฉพาะ 
ทั้งนี้ เพื่อให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระและคล่องตัวตาม
เจตนารมณ์ของการปรับปรุงนั่นเอง อย่างไรก็ตาม จังหวัด
อื่นที่ยังไม่มีความพร้อมก็จะมีสถานะเป็นราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
ซึ่ งการจัดการศึกษาจึงยังเป ็นอ�านาจของกระทรวง
ศึกษาธิการโดยผ่านการบริหารจัดการศึกษาตามโครงสร้าง
การบริหารจัดการการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการตาม
กฎหมายดังเดิม 
  2. สถำนศึกษำที่ เป ็นนิติบุคคลที่ ในรูปแบบ
องค์กำรมหำชนและสถำนศึกษำท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีมีควำม
เป็นอิสระในรูปแบบมหำวิทยำลัยในก�ำกับของรัฐ
  โดยที่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษาโดยยกฐานะของสถานศึกษาให้เป ็น
องค์การมหาชน กับข้อเสนอให้ยกฐานะของสถานศึกษาให้
มีความเป็นอิสระในลักษณะเดียวกับมหาวิทยาลัยในก�ากับ
ของรัฐนั้น โดยผลทางกฎหมายแล้วสถานศึกษาในลักษณะ

นีย่้อมมสีถานะเป็นองค์การมหาชนเช่นเดยีวกนั หากแต่เป็น
องค์การมหาชนที่มีกฎหมายจัดต้ังเป็นการเฉพาะในระดับ
พระราชบัญญัติจัดต้ัง กับองค์การมหาชนที่จัดตั้งโดย
พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ซึ่งผลในทางกฎหมายไม่ได้มี
ความแตกต่างกันมากนัก ซ่ึงผู้วิจัยจะได้น�าเสนอข้อเสนอ
และการด�าเนินการตามข้อเสนอไปพร้อมกัน ดังนี้ 
  (1) กำรด�ำเนนิกำรในระยะแรก การเปล่ียนสถานะ
ของสถานศกึษานติิบุคคลในสงักดัของกระทรวงศกึษาธกิาร
เป็นองค์การมหาชนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการ
บริหารราชการแผ่นดิน หากแต่จะส่งผลโดยตรงต่อระบบ
การจัดสรรเงินงบประมาณของรัฐ ดังนั้น จึงจ�าต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐบาลที่ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะยก
ฐานะสถานศึกษาดังกล่าวในลักษณะเดียวกับการตรา
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือ
การตรา เป ็ นพระราชบัญญั ติ ในลั กษณะ เดี ย วกั บ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  (2) กำรด�ำเนินกำรในระยะที่สอง การยกฐานะ
สถานศึกษานิติบุคคลให้เป็นองค์การมหาชนนั้นเป็นการ
ปรับเปล่ียนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างการบริหาร
ของสถานศึกษานิติบุคคลนั้น  โดยต้องเป็นสถานศึกษาที่มี
ความพร้อมเพียงพอที่จะบริหารจัดการการศึกษาใน
ลักษณะคล่องตัวและเป็นอิสระ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าไม่อาจเกิด
ขึ้นได้กับสถานศึกษาทุกแห่งพร้อมกันทั้งประเทศ หากแต่
จะมีสถานศึกษาเพียงบางแห่งเท่าน้ันที่มีความพร้อมสูง
มากพอ ทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหาร
งานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป ที่จะสามารถแยก
ระบบการบริหารออกมาต่างหากให้สามารถบริหารจัดการ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะขององค์การ
มหาชนได้ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงย่อมต้องมีหน้าที่
ในการจัดท�าเกณฑ์มาตรฐานส�าหรับการประเมินความ
พร้อมของสถานศึกษา ทั้งด้านวิชาการ ด้านการบริหารงาน
บคุคล ด้านงบประมาณและด้านการบรหิารงานทัว่ไป อย่างไร
กต็าม เม่ือกระทรวงศึกษาธกิารได้ด�าเนนิการแยกสถานศึกษา
ใดและพัฒนาให้เป ็นการบริหารจัดการการศึกษาใน     
รูปแบบองค์การมหาชนแล้ว กระทรวงศึกษาธิการย่อม
สามารถที่จะพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาอื่นที่มีความ
พร้อมสูงพัฒนาให้มีรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาที่
มีความคล่องตัวในลักษณะขององค์การมหาชนเพิ่มเติมได้
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อีกในภายหลังได้เช่นกัน
  (3) กำรด�ำเนินกำรในระยะยำว การปรับเปลี่ยน
ระบบการบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษา
นิติบุคคลไปสู่องค์การมหาชนโดยไม่เกิดผลกระทบทั้งต่อ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา 
ตลอดจนคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษานิติบุคคลที่
ผ่านการประเมินความพร้อมจึงจ�าต้องมีการเพื่อเตรียมการ
ปรับระบบการบริหารจัดการการศึกษาทั้งระบบเข้าสู่การ
บริหารจัดการการศึกษาในลักษณะองค์การมหาชน โดยมี
ประเด็นส�าคัญเร่งด่วนที่จ�าต้องพิจารณาเตรียมการล่วง
หน้า ดังนี้ 
    (3.1.1) กำรเตรยีมกำรด้ำนกำรโอนทรพัย์สนิ 
สิทธิ หนี้สิน และเงินงบประมำณของสถำนศึกษำ โดยที่
การปรับเปลี่ยนสถานศึกษานิติบุคคลจากรูปแบบของส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไปสู ่การบริหาร
จัดการที่มีความคล่องตัวสูงในลักษณะนี้จ�าเป็นที่จะต้องมี
การประกาศยุบเลิกสถานศึกษานิติบุคคลที่จะปรับเปล่ียน
สถานะก่อน แล้วจึงด�าเนินการปรับเปลี่ยนสถานะ ทั้งนี้ 
เพื่อมิให้เกิดช่องว่างในการด�าเนินการบริหารจัดการการ
ศึกษาในช่วงรอยต่อของการปรับเปลี่ยนสถานะอันจะ
กระทบต่อสิทธิหน้าท่ีและการบริหารจัดการการศึกษาของ
สถานศึกษานั้น  ท้ังสิทธิในการใช้หรือสิทธิตามสัญญาเช่า
ที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่
สถานศึกษานิติบุคคลมีอยู่ในวันท่ีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
องค์การมหาชนมีผลใช้บังคับ โดยต้องก�าหนดในกฎหมาย
กฎหมายให้การโอนมีผลสมบูรณ์ในวันที่พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การมหาชนมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการ
ศึกษาท่ีเป็นบริการสาธารณะด�าเนินไปได้อย่างต่อเน่ืองไม่
หยุดชะงักนั่นเอง 
   (3.1.2) กำรเตรียมจัดระบบกำรบริหำร
จัดกำรกำรศึกษำชั่วครำว การเตรียมการนี้ หมายความถึง
การเตรียมการจัดระบบโครงสร้างการบริหารจัดการการ
ศึกษาชั่วคราว โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารของสถาน
ศึกษาที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่องค์การมหาชน ซ่ึงเป็นองค์กร
หลักในการก�าหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการสถาน
ศกึษาทีจ่�าเป็น ประกอบกับเมือ่พิจารณาจากคณุสมบตัแิละ
ที่มาของคณะกรรมการบริหารองค์การมหาชนตามที่
ก�าหนดในกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน พบว่า การจะ

ได้มาซ่ึงคณะกรรมการบริหารตามกฎหมายดังกล่าวไม่อาจ
เกดิข้ึนได้ในทนัทใีนวนัท่ีกฎหมายจดัตัง้มผีลใช้บงัคบั อีกทัง้
การได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาจ�าต้อง
ด�าเนินการตามกระบวนและและขั้นตอนที่กฎหมาย
ก�าหนด ส่งผลให้ในวันที่กฎหมายจัดตั้งองค์การมหาชนมี
ผลใช้บังคับสถานศึกษาจ�าต้องมีคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาชัว่คราวเพือ่ปฏบิตัหิน้าทีไ่ปพลางก่อน ตลอดจน
การก�าหนดให้มีผู้ท�าหน้าที่ผู ้อ�านวยการของสถานศึกษา
ตามกฎหมายขึ้นเป็นการชั่วคราวขึ้นเพ่ือให้การบริหาร
จัดการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยอาจมอบหมายให้ผู้
อ�านวยการสถานศึกษาในขณะน้ัน ท�าหน้าที่ผู้อ�านวยการ
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู ้อ�านวยการตาม
กฎหมายก็ได้ 
    (3.1.3) กำรเตรียมกำรจัดระบบบริหำร
งำนบุคคลชั่วครำว โดยที่ระบบการบริหารงานบุคคลของ
องค์การมหาชนน้ันเป็นระบบที่ถูกออกแบบเพื่อให้องค์การ
มหาชนสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นอิสระและมี
ความคล่องตัว โดยอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารซึ่งเป็น
ผู ้ที่มีบทบาทในการก�าหนดนโยบายในการบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษา ตลอดจนอ�านาจในการส่งระเบียบ
กฎเกณฑ์อันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทั้งหลายของ
สถานศึกษา นอกจากนี้ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น จ�าต้องมีการปรับเปล่ียนสถานะจากข้าราชการ
เป็นพนักงานของรัฐที่อยู่ภายใต้ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเมื่อครบก�าหนดสัญญาจ้าง สิทธิประโยชน์ที่เคย
ได้รับในระบบราชการก็จะเปล่ียนแปลงไป ขึ้นอยู่แนวทาง
ที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจะได้ก�าหนดขึ้น ดังนั้น ใน
ระยะเปลี่ยนผ่านจึงควรก�าหนดให้ข้าราชการและลูกจ้าง
ของสถานศึกษาซ่ึงด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวันที่กฎหมายจัดตั้ง
มีผลใช้บังคับยังคงเป็นข้าราชการและลูกจ้างของกระทรวง
ศึกษาธิการและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาตามกฎหมาย
จัดตั้ง โดยให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะลูกจ้างของ
กระทรวงศกึษาธกิาร และเมือ่พ้นช่วงระยะเวลาเปลีย่นผ่าน
แล้วข้าราชการหรือลูกจ้างของสถานศึกษาย่อมสามารถที่
จะแสดงความจ�านงที่จะเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ
ไปเป็นพนักงานขององค์การมหาชนได้ตามระเบียบที่คณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนจะได้ก�าหนดขึ้นต่อไปได้
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