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รัฐบาลใหม..กับการปฏิรูปการศึกษา
โดย เพิ่ม หลวงแกว
หลังจาก พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ มีผลใชบังคับมาตั้งแต พ.ศ.2542 เวลานี้กย็ างเขาปที่ 7 แลว แตยังไมเคยมี
การประเมินผลสักครั้ง ซึ่งมาถึงวันนี้นับเปนความโชคดีที่เราไดวิศวกรและผูออกแบบแปลนโครงสราง
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) อยาง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน ซึ่งเปน 1 ใน 9 อรหันต ยุคเริ่มตนปฏิรูปการศึกษา มา
เปนผูตรวจ ประเมินผลและแกไขแบบแปลนที่มีปญหาดวยตนเอง ในฐานะรัฐมนตรีวาการ ศธ. ซึ่งนั่งใน
ตําแหนงมา 2 เดือนก็เริ่มปรับปรุงไปหลายสวนแลวไมทราบวาเวลาที่
เหลือ 10 เดือนจะแกไขแบบแปลนโครงสรางกอน หรือจะรอใหวิศวกร
คนใหมมาปรับรื้อในอนาคต อาทิ
1.ปญหาระดับโครงสรางกระทรวงศึกษาฯ ซึ่งผิดแผกแตกตางไปจาก
กระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ ตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน ซึ่ง
กระทรวงอื่นมีระดับหัวของกระทรวงเพียงหนึ่งเดียว คือ ปลัด
กระทรวงฯ แต ศธ.มีระดับ 11 ถึง 5 ทานใน 5 สํานัก แตละสํานักก็มี
ระบบโครงสรางที่เปนอิสระและแตกตางออกไป เกิดปญหาเรื่องเอกภาพของการจัดการศึกษาและความ
เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน รวมถึงปญหาการขาดความเชื่อมโยงและการประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม
อื่นๆ ตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึงระดับกระทรวง ซึ่งเปนจุดบอดที่สําคัญของ ศธ. และระบบการบริหาร
ราชการแผนดินในภาพรวม
2.ปญหาระดับสํานักงาน แตละสํานักงาน มีปญหาภายในของตนเอง ไมวาจะเปนสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ที่รอเวลาขอแยกออกจาก ศธ. และมหาวิทยาลัยหลายแหงกําลังขอออกนอกระบบ
ราชการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่รอกฎหมายของตนเองมากวา 4 ปแลว และ
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สํานักงานใหญๆ อยางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งดูแลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาหลายแสนคนทั่วประเทศ รวมกรมใหญๆ 3 กรมเขาดวยกัน ซึ่งการรวมคนจํานวนมากเขาดวยกัน แต
ตําแหนงและโครงสรางบุคลากรยังมีเทาเดิมจึงเกิดปญหาการดูแลระบบภายในไมทวั่ ถึง บางหนวยงานมี
ปญหามากงานจึงหนักมาก บางหนวยงานมีงานนอย การแยกสังกัดเดิมก็ยังมีอยูใ หเห็น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หนวยงานประถมและหนวยงานมัธยม ซึ่งหากไปไมไหวและการแยกหนวยงานเปนผลดีตอการศึกษาขั้น
พื้นฐานจริงๆ ก็สมควรแยกหนวยงานใหชัดเจน บางหนวยงานอํานาจหนาทีแ่ ละตําแหนงควรจะชัดเจน
มากกวานี้ อาทิ หนวยศึกษานิเทศก ซึ่งควรปรับโครงสรางการดูแลการศึกษาระดับพืน้ ที่ใหดีกวานี้ เปนตน
3.ปญหาระดับเขตพื้นที่ โครงสรางเดิมของ ศธ.ในระดับจังหวัดจะมีหนวยงานที่ดูแลดานการศึกษาหลักๆ
อยู 4 หนวยงาน คือ สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด ซึ่งดูแลการศึกษาระดับประถม สํานักงานสามัญ
ศึกษาจังหวัด ดูแลการศึกษาระดับมัธยม สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ดูแลการศึกษาเอกชน ศาสนา และเปน
หัวหนาหนวยงานตลอดจนตัวแทน ศธ.ในระดับจังหวัด สวนศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ดูแล
การศึกษานอกโรงเรียน โดยมีอาชีวศึกษาและสถาบันเทคโนโลยีขึ้นตรงตอสวนกลาง เมื่อมีการปฏิรูป
การศึกษา 4 หนวยงานขางตนถูกยุบมาอยูภ ายใตสํานักงานเดียวกัน คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
โดยกอนทีจ่ ะมี สพท. ไดมีการทําวิจัยจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และสํานักงานปฏิรูป
การศึกษา (สปศ.) โดยสรุปวาทั่วประเทศควรมี สพท. 295 เขต จะพอเหมาะกับการปรับปรุงโครงสราง
บุคลากรในพืน้ ที่ไดอยางลงตัวและจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ สามารถประสานงานกับสถานศึกษาและ
ประชาชนติดตอราชการไดสะดวก แตพอประกาศกระทรวงออกมากลายเปน 175 เขตทั่วประเทศเทานั้น ทํา
ใหเกิดปญหาสารพัดขึ้นมาตั้งแตตนจนถึงปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการปรับโครงสรางและการจัดกรอบ
อัตรากําลังภายใน สพท. ที่ไมลงตัวจนกลายเปนประเด็นปญหาฟองรองตอศาลปกครองขึ้นมาแลว ปญหา
การประสานงานระหวางสถานศึกษากับสถานศึกษา และประชาชนกับเขตพื้นที่ เพราะหางไกลและไม
สะดวกมากกวาเดิม กระทั่งกระทบไปถึงผลผลิตคือระดับคุณภาพการศึกษา เพราะขาดการประสานงาน การ
ดูแลอยางใกลชิดและทัว่ ถึงจากเขตพื้นทีฯ่ เพราะกวางใหญและหางไกลสถานศึกษา ตางคนตางอยูข าดการ
เชื่อมโยงและชวยเหลือซึ่งกันและกันในดานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการเรียนการสอน และการพัฒนา
บุคลากรรวมกัน ดังนั้น การที่ ศ.ดร.วิจิตร สํารวจปญหาดังกลาว เพื่อแกไขเร็วๆ นี้ จึงถือวาเดินมาถูกทางแลว
4.ปญหาการบริหารงานบุคคล ที่มีปญหามากกวาสํานักงานอื่นก็คงหนีไมพน สพฐ.อีกเชนกัน ที่แมจะเปน
สํานักงานใหญที่สุด แตก็เหมือนยักษที่ไมมีกระบอง เพราะถูกตัดอํานาจการบริหารงานบุคคล ตามมาตรา
25 แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทําใหถูกตัดเรื่องการถวงดุลอํานาจการ
บริหารงานบุคคลจากเขตพื้นที่ฯ และสถานศึกษาทุกแหงทั่วประเทศ ไมวาจะเปนเรื่องอํานาจในการโยกยาย
การบรรจุ การแตงตั้ง การเลือ่ นขั้น และการบริหารงานบุคคลอื่นๆ เหลือเพียงการเปนบุรุษไปรษณียร ะหวาง
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กับเขตพื้นที่และสถานศึกษาตางๆ เทานั้น
แมวาเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (กพฐ.) จะเปนสายบังคับบัญชาเขตพื้นที่ฯ และ
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สถานศึกษาตามกฎหมายขางตนก็ตาม ดังนัน้ เราจึงมักไดยินไดฟงคนในวงการศึกษาวิพากษกันเสมอวา
คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา 175 เขตก็เหมือน
เปนรัฐอิสระ (ทางการศึกษา) 175 รัฐ เพราะตางฝายตางมีอํานาจเบ็ดเสร็จในตัวเองในดานการบริหารงาน
บุคคล ตางก็จาํ กัดเฉพาะในเขตพื้นที่ของตนเอง ขณะที่การบริหารงานบุคคลตามกฎหมายเดิมกอนการ
ปฏิรูปการศึกษา 75 องคกร 75 จังหวัด ก็ยงั พอถวงดุลอํานาจภายในจังหวัดและระหวางจังหวัดได แมจะมี
ปญหาโยกยายขามจังหวัดก็ยงั มีองคกรกลั่นกรองเชื่อมโยงและถวงดุลอีกชั้นหนึ่ง อยาลืมวาในระยะปฏิรูป
การศึกษาชวงเริ่มตนที่ผานมา ตางก็ตองการกระจายอํานาจไปยังเขตพืน้ ที่ฯ ใหมากทีส่ ุดจนลืมระบบการ
ถวงดุลอํานาจภายในเขตพืน้ ที่ฯ และระหวางเขตพื้นที่ฯ จนกระทั่งมีขาวคราวการเรียกรับเงินคาโยกยาย การ
แตงตั้งและการขอเลื่อนขั้นกันอยางหนาหูมากยิ่งขึ้นในปจจุบัน ตองยอมรับวาระยะเวลาที่ผานมาตางฝายตาง
ก็ยังมองไมเห็นปญหาที่จะเกิดขึ้น แตเมื่อมองเห็นแลวอยางนี้จะนิ่งดูดายไดอยางไร
5.ปญหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา บอรดที่สําคัญอีกบอรดหนึง่ คือ คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเกิดขึน้ ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ และ พ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีอํานาจที่ยิ่งใหญไมแพ ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ แตนา
เสียดายทีไ่ มคอยมีผูใดใหความสําคัญเทาใดนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งเขตพื้นที่ฯ บางแหงมีการประชุม
คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ เพียงปละ 1-2 ครั้งเทานั้น ทั้งๆ ที่อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ เขียน
ไวชัดเจนในกฎหมายทั้ง 2 ฉบับขางตนลวนแลวแตสําคัญทั้งสิ้น ไมวาจะเปนเรื่องของมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานหลักสูตร รวมไปถึงอํานาจหนาทีใ่ นการกํากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม เลิกสถานศึกษา สงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล องคกรวิชาชีพ ฯลฯ ซึ่งปญหาเหลานี้ควรกําหนดอํานาจหนาที่และ
วาระการประชุมไวอยางชัดเจนในระเบียบหรือกฎกระทรวง
6.ปญหาเรื่องการกระจายอํานาจและการถายโอนอํานาจ เรื่องการกระจายอํานาจทางการศึกษากําหนดไว
อยางชัดเจนในกฎหมายการศึกษาหลายฉบับ โดยใหมีการกระจายอํานาจการบริหารทุกอยางลงสูเขตพื้นที่ฯ
และสถานศึกษาทั่วประเทศ แมกระทั่งระบุเรื่องของโรงเรียนนิติบุคคล ก็เพื่อใหโรงเรียนทุกแหงมีอํานาจ
การบริหารงานครอบคลุมทั้งระบบ ไมวาจะเปนการบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานทั่วไป การบริหารงานงบประมาณและพัสดุ ซึ่งเปนที่รูกันวาแทจริงแลวมีเพียงบางสวนที่เปน
อํานาจของโรงเรียน แตสวนใหญยังกระจุกอยูที่สว นกลางและเขตพืน้ ที่ฯ ดังนัน้ การที่ ศ.ดร.วิจิตร เริ่ม
เดินเครื่องในเรื่องนี้แลว ก็นา จะสําเร็จ แตถาจะใหสมบูรณแบบที่สุดนาจะกระจายอํานาจการบริหารงาน
บุคคลใหสถานศึกษาเต็มรูปแบบ โดยอาจตั้ง อ.ก.ค.ศ.สถานศึกษาหรือใหอํานาจคณะกรรมการสถานศึกษา
ดําเนินการก็ได
ประการสุดทายที่เปนปญหาใหญกอใหเกิดการเดินขบวนประทวงของครูนับแสนคนทัว่ ประเทศมาแลว และ
เปนระเบิดเวลาของรัฐบาลทุกยุคที่มานั่งกํากับดูแล ศธ.ก็คือ เรื่องการถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาไปยัง
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ซึ่งเปนปญหาคาใจของบุคลากรที่สังกัด ศธ. กระทรวงมหาดไทยไป
จนถึงผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ที่มองตลอดมาวาจะลงเอยกันอยางไรตอไป คําถามหลายคําถามยังหาคําตอบ
ไมได แตตองรีบแกไขโดยดวน ตั้งแตการทบทวนแกไขกฎกระทรวงศึกษาฯ เรื่องเกณฑการประเมินความ
พรอมของสถานศึกษาทีจ่ ะถายโอนฯ ไปจนกระทั่งถึงแผนและขั้นตอนการถายโอนฯ ของ
กระทรวงมหาดไทยและควรเขียนหมวดการศึกษาเอาไว โดยเฉพาะเปนหมวดหนึ่งในกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมที่จะมีขึ้นเร็วๆ นี้
ซึ่งระยะเวลาอีก 10 เดือนขางหนาจะเปนบทพิสูจนวา ขิงแกยิ่งแกยิ่งเผ็ดจริงหรือไม ครูทั้งประเทศกําลังจับ
ตามอง เอาใจชวยและพรอมที่จะใหความรวมมือเต็มที่ครับ
หนา 7<
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