รายงานการวิจัย
เรื่อง
ระบบงานแผนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย
รองศาสตราจารย ดร.กลา ทองขาว

คํานํา

ก

สํ านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อครั้งที่ยังเปนสํ านักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาติ ไดจดั ทําแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559) ขึน้ ตามบทบัญญัติ
มาตรา 33 แหงพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 เพือ่ เปนกรอบแนวทาง
ในการจัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา แผน
พัฒนาการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทัง้ แผนปฏิบตั ิ
การในระดับเขตพื้นที่ ระดับทองถิน่ และระดับสถานศึกษา ใหยทุ ธศาสตรการพัฒนาการ
ศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสอดคลองตอเนือ่ งกันทัง้ ประเทศ
เนื่ อ งจากแผนการศึ ก ษาแห ง ชาติ เ ป น แผนยุ ท ธศาสตร ร ะยะยาว
ที่ยังประโยชนโดยรวมตอการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของประเทศ
รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและทองถิ่น ดังนั้น ระบบงานแผน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกลไกสํ าคัญในการดํ าเนินการเพื่อใหเกิด
ความสําเร็จของยุทธศาสตรการจัดการศึกษา เพือ่ ใหเปนไปตามแนวทางการปฏิรปู การศึกษา
ของชาติที่ตองการบูรณาการคุณภาพชีวิตทุกดานของประชาชนในชุมชนและทองถิ่นให
สอดคลองกับเปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของชาติ
เพื่อใหแนวความคิดดังกลาวเปนผลในทางปฏิบตั ิ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
จึงไดเรียนเชิญ รองศาสตราจารย ดร.กลา ทองขาว ดําเนินการวิจยั เรือ่ ง ระบบงานแผน
เพื่อประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เพือ่ ทําความรูความ
เขาใจเกีย่ วกับการจัดการศึกษา และระบบงาแผนนดานการศึกษา รวมทัง้ แนวทางการพัฒนา
ระบบงานแผนดานการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ สามารถนําไปกําหนด
เปนกรอบยุทธศาสตรการนํ าแผนการศึกษาของชาติ และของทองถิ่นสูความสํ าเร็จได
เหมาะสม

ข
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร.กลา ทองขาว
ที่ไดทํางานวิจัยที่มีคุณคานี้จนเสร็จสมบูรณ และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานการวิจัยฉบับนี้
จะเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของในกระบวนการของแผนการศึกษาของทองถิ่น นักวิชาการ
ผูท รงคุณวุฒแิ ละประชาชนผูส นใจการศึกษาทีจ่ ะไดนําไปคนควาและอางอิงตอไป

(นายรุง แกวแดง)
เลขาธิการสภาการศึกษา

ค

กิตติกรรมประกาศ
ผลการวิจัยระบบงานแผนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหและการสนับสนุนจากผูที่เกี่ยว
ของหลายฝาย ซึง่ ผูว จิ ยั ใครขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ คือ ศาสตราจารย ดร.
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ ศาสตราจารย ดร.วรเดช จันทรศร และอาจารยสมชาย เสียงหลาย
ที่กรุณารับเปนผูอานรางผลงานการวิจัยและไดใหคํ าแนะนํา เพื่อการปรับปรุง แกไขให
รายงานมีความถูกตองสมบูรณ ซึ่งผูวิจัยไดนอมรับขอคิดเห็นทุกประการมาใชประโยชน
รวมกับขอคิด ความเห็นและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิทานอื่นๆ ในการเสวนากลุม เชน
จาก รองศาสตราจารย ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย รองศาสตราจารย ดร.อุทยั บุญประเสริฐ
ทานอาจารยเสรี ลาชโรจน รวมทัง้ ผูบ ริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีเ่ ปนผูแ ทนจาก
สวนกลาง และภูมิภาคที่ใหขอคิดเห็น และขอเสนอแนะในการ เขารวมเสวนา และ
ขอขอบพระคุณทานอาจารย ดร.สุวฒ
ั น เงินฉํ่า ที่กรุณารับเปนประธานการประชุมเสวนา
และมีขอสรุปที่ชวยใหผูวิจัยไดกรอบแนวทางการปรับปรุงรางรายงานใหมีความชัดเจน
ยิง่ ขึน้
ขอขอบคุ ณ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง สํ าหรั บ ที ม งานของท า นอาจารย ส มชาย เสี ย งหลาย
(ผู  อํ านวยการสํ านักบริหารการศึกษาทองถิ่น ) ที่กรุณาอนุเคราะหขอมูลการสัมภาษณ
ขอมูลเอกสารและหลักฐานการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รูปแบบตางๆ
ที่เปนประโยชนอยางยิ่งตองานวิจัย ขอขอบคุณผูบ ริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีเ่ ปน
กลุมตัวอยาง รวมทั้งผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาที่กรุณาใหขอมูลการ
สัมภาษณ ชวยอํานวยความสะดวกและอนุเคราะหขอ มูลเพือ่ การวิจยั แกผวู จิ ยั อยางดียง่ิ
ผูวิจัยใครขอขอบคุณสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษที่กรุณาใหการสนับสนุนการ
วิจัย และจัดพิมพเผยแพรผลงานการวิจยั เพือ่ ประโยชนทางการศึกษา ขอขอบพระคุณทาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.รุง แกวแดง) ทานทีป่ รึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา
(ดร.นงราม เศรษฐพานิช) ซึง่ เปนผูสนับสนุนหลักที่ทํ าใหมีการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณ

ฆ
อาจารย ดร. สุรางค วีรกิจพาณิชย อาจารย ดร.ประภาพรรณ ไชยวงศ และทีมงานทีก่ รุณา
ชวยอํานวยความสะดวกทุกๆ ดาน ทัง้ ดานเอกสาร การประสานงาน การจัดประชุม และ
อืน่ ๆ จนทําใหงานวิจยั นีส้ ําเร็จเรียบรอยสมบูรณ
หากผลงานวิจยั นีม้ ขี อ ผิดพลาดหรือบกพรองประการใด ผูว จิ ยั ขอนอมรับไวแตเพียง
ฝายเดียว แตหากผลงานวิจัยนี้จะมีคุณคาและประโยชนอยูบาง ผูวิจัยใครขออุทิศสวนดี
ทั้งหมดแกทา นผูท ม่ี สี ว นรวมดูแลงานการศึกษาของชุมชนและทองถิ่ นทุกทาน

กลา ทองขาว
สาขาศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ง

สารบัญ
หนา
คํานํา

ก

สารบัญ

ง

สารบัญตาราง

ช

สารบัญภาพ

ซ

บทที่ 1 บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจยั
วัตถุประสงคของการวิจยั
ขอบเขตและขอจํากัดของการวิจยั
กรอบแนวคิดและวิธีการดําเนินการวิจยั
นิยามศัพททใ่ี ชในการวิจยั
ผลที่คาดวาจะไดรับ
เคาโครงของรายงานการวิจยั

1
1
4
5
6
7
10
10

บทที่ 2 พันธกิจและบทบาทหนาทีข่ ององคกรปกครองสวนทองถิน่
ในการจัดการศึกษา
ความนํา
แนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐที่กําหนดกรอบพันธกิจดานการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่
การแปลงนโยบายสูแ ผนการกระจายอํานาจและการถายโอนภารกิจสูอ งคกร
ปกครองสวนทองถิน่

11
11
11
22

จ

สารบัญ (ตอ)
หนา
สภาพจริงเกีย่ วกับบทบาทหนาทีข่ ององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในภารกิ จ
ดานการจัดการศึกษา
29
งานวิจยั ที่เกีย่ วของ
34
สรุปความ
37
บทที่ 3 ระบบงานแผนดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ความนํา
ระบบงานแผนการศึกษาของทองถิน่ ระดับองคกร
การจัดทําแผนการศึกษาระดับองคกร
การนําแผนไปปฏิบตั ริ ะดับองคกร
การสงเสริมสนับสนุนและการเสริมแรงผูป ฏิบตั ริ ะดับองคกร
การกํากับตรวจสอบและการประเมินผลแผนระดับองคกร
การปรับปรุงแผนการศึกษาระดับองคกร
ระบบงานแผนการศึกษาระดับสถานศึกษา
การจัดทําแผนการศึกษาระดับสถานศึกษา
การนําแผนการศึกษาไปปฏิบตั ริ ะดับสถานศึกษา
การสงเสริม สนับสนุน และเสริมแรงผูป ฏิบตั ริ ะดับสถานศึกษา
การกํากับตรวจสอบและประเมินผลแผนระดับสถานศึกษา
การปรับปรุงแผนการศึกษาระดับสถานศึกษา
สรุปความ

38
38
41
41
52
53
54
56
58
58
62
63
65
66
68

ฉ

สารบัญ (ตอ)
หนา
บทที่ 4 ความสัมพันธเชือ่ มโยงของพันธกิจดานการจัดการศึกษากับพันธกิจ
ดานอื่นๆ
ความนํา
ความสัมพันธของพันธกิจดานการจัดการศึกษากับงานดานอืน่ ๆ
ความสัมพันธในเชิงแผนงานโครงการพัฒนาทองถิน่ ในระดับองคกร
ความสัมพันธในเชิงการจัดสรรและการใชงบประมาณ
ความสัมพันธในเชิงแผนงานโครงการในสถานศึกษา
ความสัมพันธในเชิงการใชทรัพยากรบุคคลและสถานทีร่ ว มกัน
ความสัมพันธในเชิงการเปนแกนนําจัดและรวมจัดกิจกรรม
สรุปความ
บทที่ 5 แนวทางการพัฒนาระบบงานแผนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ความนํา
แนวคิดพืน้ ฐานของการพัฒนาระบบงานแผนการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่
กรอบแนวทางการพัฒนาระบบงานแผนการศึกษาระดับองคกร
ในภาพรวม
กรอบแนวทางการพัฒนาระบบงานแผนการศึกษาระดับสถานศึกษา
ในภาพรวม
แนวทางการพัฒนาระบบงานแผนการศึกษาตามประเภทองคกร
สรุปความ
บรรณานุกรม

69
69
69
70
71
72
73
75
77
78
78
78
79
83
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93
94
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สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่ 2.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบพันธกิจดานการจัดการศึกษาและพันธกิจดานอืน่
ที่เกี่ยวของขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (อปท.) ทีก่ ําหนดไวใน พ.ร.บ.
กําหนดแผนฯ และ พ.ร.บ. องคกรปกครองสวนทองถิน่
15
ตารางที่ 2.2 การเปรียบเทียบพันธกิจดานการจัดการศึกษาและพันธกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ

17

ตารางที่ 2.3 การวิเคราะหลกั ษณะพันธกิจดานการจัดการศึกษาและพันธกิจดานอืน่
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีก่ ําหนดไวใน พ.ร.บ.เฉพาะขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่
18
ตารางที่ 2.4 การเปรียบเทียบพันธกิจดานการจัดการศึกษาและพันธกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ตาม พ.ร.บ.เฉพาะขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่

20

ตารางที่ 2.5 ภารกิจดานการจัดการศึกษาและการสนับสนุนการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ทีใ่ ชเปนแหลงศึกษาขอมูลภาคสนาม
32

สารบัญภาพ

ซ
หนา

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั ระบบงานแผนเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย
ประสบการณในการวางแผนพัฒนาประเทศ รวมทัง้ แผนการศึกษาแหงชาติ และ
แผนพัฒนาการศึกษาที่ผานมาชี้ใหเห็นขอเท็จจริงประการสํ าคัญ คือ คนและคุณภาพชีวิต
ของคนซึ่งเปนองครวมจากปจจัยในทุกๆ ดาน คือ มิติสําคัญที่สุดที่จะทําใหเกิดพลังการ
พัฒนาอยางมีดลุ ยภาพและยัง่ ยืน โดยแสดงออกดวยผลสําเร็จ คือ การเปน “คน” ทีส่ มบูรณ
พรอมทัง้ กาย ศีล จิต และปญญา
สังคมทุกวันนี้และในอนาคตเปนสังคมฐานความรู การพัฒนาประเทศอยางมี
ดุลยภาพในระยะตอไปนี้จึงมีความจํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองสงเสริมการเรียนรู สรางเสริม
สภาพการณเพื่อสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่องของทุกคน โดยยึดถือและเนนหลักการ
“การพัฒนาโดยประชาชน ของประชาชน เพือ่ ประชาชน ดวยระบบการบริหารและการจัด
การที่ ดี” เพื่อใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมในการกํ าหนดและตัดสินใจใน
กิจกรรมสาธารณะ ที่เกี่ยวของกับตนเองและชุมชนทองถิ่น การปฏิบัติเชนนี้จะทําใหเกิด
พลั ง ชุ ม ชนท อ งถิ่ น ที่ เ ข ม แข็ ง อั นจะเปนฐานรากที่ มั่นคงในการพัฒนาประเทศอยางมี
เสถียรภาพ และยั่งยืนตลอดไป และจากแนวความคิดดังกลาว รัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จึงไดบญ
ั ญัตไิ วในมาตรา 78, 282 และ 284 ใหรฐั ตอง
กระจายอํานาจใหทอ งถิน่ พึง่ ตนเอง และตัดสินใจในกิจการของทองถิน่ ใหความเปนอิสระ
แกทองถิน่ ตามหลักแหงการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิน่ ทัง้ ใน
การกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหารทัว่ ไป การบริหารงานบุคคล การเงินและการ
คลัง รวมทัง้ ดานการจัดการศึกษาตามมาตรา 289 ทีก่ ําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ มี
สิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและฝกอาชีพตามความเหมาะสม ตามความตองการภายใน
ทองถิน่ นัน้ และเขาไปมีสว นรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ
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จากสาระของนโยบายขางตนนําไปสูการกําหนดหลักการของพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 9(2) ใหมกี ารกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปสูเ ขตพืน้ ที่
การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิน่ มาตรา 9(6) ทีใ่ หจดั การศึกษาโดย
ยึดหลักการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถิน่ เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น นอกจากนั้นยังกําหนดไวในมาตรา 41 ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่
มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม
และความตองการภายในทองถิน่ และมาตรา 42 ทีใ่ หกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธี
การประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และมีหนาที่
ในการประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลอง
กั บ นโยบายและได ม าตรฐานการศึ ก ษา รวมทั้ง การเสนอแนะการจั ด สรรงบประมาณ
อุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติกํ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 ซึง่ กําหนดไวในมาตรา 16(9) และ 18 ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ทุกรูปแบบ มีอํานาจหนาทีใ่ นการจัดการศึกษา และกําหนดใหมกี ารจัด
ทํ าแผนการกระจายอํ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนปฏิบัติการเพื่อ
กําหนดขัน้ ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตามมาตรา 31 และ 32
ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวั นที่ 27 พฤศจิกายน
2544 ในขณะเดียวกันสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึง่ เปนหนวยงานหนึง่ ในกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ใหม ซึ่ ง เดิ มมี ชื่ อ วาสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ไดจดั ทําแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ ทีค่ ณะรัฐมนตรีไดอนุมตั แิ ละ
ประกาศใชเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2545 เปลี่ยนชื่อใหมเปน “แผนการศึกษาแหงชาติ
(พ.ศ. 2545-2559)” ในลักษณะของแผนยุทธศาสตร ที่บูรณาการเรื่องการศึกษา ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา เชื่อมโยงเปนกระบวนการโดยรวมทีม่ ี “คน” เปนศูนยกลาง
ของการพัฒนา บนฐานแหงปรัชญาพืน้ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง
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แผนการศึกษาแหงชาติดังกลาว ไดกําหนดโครงสรางการบริหารและการปฏิบัติ
งานตามยุทธศาสตร เพือ่ การดําเนินงานใหเกิดผลสําเร็จตามนโยบายและเปาหมายทีก่ ําหนด
โดยระบุใหหนวยงานในภาครัฐสวนกลาง สถานศึกษา ประชาชน องคกรประชาคม
ภาคเอกชน องคกรอิสระและองคกรวิชาชีพ และองคกรปกครองสวนทองถิน่ จัดทําแผน
พั ฒ นาฯ และแผนปฏิ บัติ ก ารที่ มี ร ายละเอี ย ดของแผนงานโครงการ เพื่ อ ดํ าเนินงาน
ในขั้นปฏิบัติ ในอํ านาจหนาที่ความรับผิดชอบขององคกร หรือหนวยงานดังกลาว ให
สอดคลองกับแนวนโยบายและยุทธศาสตรของแผนการศึกษาแหงชาติ เพื่อใหสามารถ
พัฒนาทั้ง “คนและสังคม” ไดตามเจตนารมณและเปาหมายในภาพรวมของประเทศอยาง
จริงจัง อันจะนํามาซึง่ ประโยชนตอ การสรางชาติ สรางคน และสรางงานตามหลักการแหง
นโยบายของรัฐบาลตอไป
จะเห็นไดวาสาระของนโยบายแหงรัฐที่กลาวมา สะทอนถึงเจตนารมณในการ
จัดการศึกษาตอจากนีไ้ ป คือ “การศึกษาเพือ่ ทุกคน และทุกคนเพือ่ การศึกษา” โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ซึง่ ปจจุบนั มี
จํานวนรวม 7,951 แหง แบงเปน 5 รูปแบบ ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด องคการ
บริหารสวนตําบล เทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ซึ่งในจํานวนนี้มีองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ เพียง 134 แหง หรือประมาณรอยละ 1.68 เทานัน้ ทีม่ สี ถานศึกษาใน
สังกัดและจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในระบบโรงเรียน (สํานักบริหารการศึกษาทองถิน่ , 2545: 1)
และสวนใหญเปนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยมีเพียงแหงเดียว คือ กรุงเทพมหานคร ทีจ่ ดั
การศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงอุดมศึกษา จากสภาพการณดังกลาวแสดง
ใหเห็นถึงความจําเปนเรงดวนทีจ่ ะตองสนับสนุน สงเสริมใหองคกรปกครองสวน ทองถิน่
ทุกรูปแบบมีความรู ความสามารถ และทักษะในการจัดการศึกษาตามทีก่ ฎหมายกําหนดไว
อยางไรก็ตาม การดําเนินกิจกรรมใดๆทีจ่ ะใหประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ
และไดประสิทธิผลตามที่กํ าหนด การจัดระบบงานแผนและการดํ าเนินงานตามที่แผน
กําหนด รวมทัง้ การกํากับ ติดตาม และประเมินผลอยางตอเนือ่ ง ครบกระบวนการถือเปน
สิ่งสําคัญ เนือ่ งจากแผนจะเปนแนวทางในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน ลดผลกระทบ
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จากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ลดความสูญเสียซํ้าซอนในองคกร เปนเครือ่ งมือใน
การควบคุม กํากับ และตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทําใหสามารถเปรียบเทียบระดับความ
สําเร็จที่เกิดขึ้นจริงกับเปาประสงคที่กํ าหนดไว ซึ่งในการประเมินความพรอมดานการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็ไดกําหนดใหการจัดทําแผนกลยุทธและแผน
ปฏิบัติการ เพือ่ เตรียมความพรอมดานการจัดการศึกษา เปนองคประกอบหนึง่ ของเกณฑการ
ประเมิน
การตระหนั ก ถึ ง ความสํ าคัญของภารกิจในการจัดบริหารการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และความจํ าเปนที่จะตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ
และทักษะของบุคลากรทีเ่ กีย่ วของทุกฝาย ซึง่ ยอมเปนการพัฒนาการศึกษาใหเขมแข็งตัง้ แต
ระดั บ ฐานราก ที่ ส  ง ผลถึ ง การพั ฒ นาการศึ ก ษาของชาติ ใ นภาพรวมตอไป สํ านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะองคกรทําหนาทีพ่ จิ ารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตร
ฐานการศึกษาของชาติ สรางและพัฒนาความรูใหคํ าปรึกษา และเสนอแนะความเห็น
เกี่ยวกับการจัดทํ า และการบริหารนโยบายและแผนการศึกษาของชาติ จึงกําหนดใหมี
โครงการวิจัยระบบงานแผน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น : ระยะที่ 1 นีข้ น้ึ โดยมีวตั ถุประสงค ขอบเขตการวิจยั กรอบแนวคิด
ระเบียบวิธกี ารวิจยั และรายละเอียดอืน่ ๆ ดังตอไปนี้

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
(1) เพื่อวิเคราะหบทบาท หนาที่ และพันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดานการจัดการศึกษาตามทีก่ ําหนดไวในนโยบายและกฎหมาย
(2) เพื่ อ ศึ ก ษาระบบงานแผนด า นการศึ ก ษาขององค กรปกครองส ว นท อ งถิ่น
ทั้งในระดับองคกรและระดับสถานศึกษา
(3) เพื่อศึกษาความสัมพันธเชื่อมโยงของพันธกิจดานการจัดการศึกษากับพันธกิจ
ดานอื่น ๆ
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(4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบงานแผนการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ในระดับองคกรและระดับสถานศึกษา

1.3 ขอบเขตและขอจํากัดของการวิจัย
(1) การวิจยั ครัง้ นี้ เปนการวิจยั เอกสาร การวิเคราะหกฎหมาย และการวิเคราะห
ขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูเกี่ยวของ ศึกษาสภาพ
จริงขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 5 รูปแบบ คือ องคการบริหารสวนจังหวัด องคการ
บริหารสวนตําบล เทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ระดับองคกรและระดับสถาน
ศึ ก ษา และศึกษาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการประชุมเสวนาผูทรงคุณวุฒิ และ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอมูลที่ไดมาและผลการวิเคราะหอาจพิจารณาได
ในแนวกวางมากกวาในแนวลึก ที่ดิ่งลงไปสูการปฏิบัติที่หลากหลายในการจัดการศึกษา
และสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ แต ละรูปแบบ
(2) การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาระบบงานแผนการศึกษาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 5 ประเภท ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทตางมีพันธกิจดานการ
ศึกษาที่แตกตางกัน ยิ่งไปกวานั้น องคกรปกครองสวนทองถิน่ แตละประเภทยังมีศกั ยภาพ
และความสามารถแตกตางคอนขางมาก เปนสาเหตุใหมขี อ จํากัดดานการวิเคราะหระบบงาน
แผนการศึกษาในภาพรวม
(3) การวิจัยครัง้ นีไ้ ดเลือกกลุม ตัวอยางองคกรปกครองสวนทองถิน่ 8 กรณี เพื่อ
ทําการศึกษาในภาคสนาม คือ อบจ.แพร อบต.บางพระ จังหวัดฉะเชิงเทรา อบต.บางพระ
จังหวัดชลบุรี อบต.แมเมาะ จังหวัดลําปาง เทศบาลเมืองพัทลุง เทศบาลนครนครปฐม และ
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางการศึกษาสภาพจริงภาคสนามที่สุมมาแบบเจาะจงนี้ เปน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่คอนขางประสบความสํ าเร็จในดานการจัดการ และสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา กรณีตัวอยางความสํ าเร็จเปนเงื่อนไขและความสนใจศึกษา
ระบบงานแผนการศึกษาใหเปนบทเรียน เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาระบบงานแผนการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยรวม
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(4) การวิจยั ครัง้ นีไ้ ดใชระยะเวลาการศึกษาในชวงเวลา 3 เดือน คือ เมษายน มิถนุ ายน 2546 ซึง่ อาจมีตวั แปรแทรกซอนเกิดขึน้ ภายหลัง หากมีการยุบรวม อบต. เพื่อ
ยกฐานะเปนเทศบาลตามแนวความคิดของรัฐบาล

1.4 กรอบแนวคิดและวิธดี ําเนินการวิจยั
กรอบแนวคิดในการวิจยั
การวิจัยระบบงานแผนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาขององค กร
ปกครองสวนทองถิน่ มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังภาพที่ 1.1
ศึ ก ษาเอกสารงานวิ จัย กฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ

ศึ ก ษาขอมูลองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และสถานศึกษาในสภาพ
จริงและการสัมภาษณผูเกี่ยวของ

ศึ ก ษาความคิดเห็นของผูทรงคุ ณ
วุ ฒิและผูบริ หารองคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น โดยการประชุ ม
เสวนา

ระบบงานแผนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
• พั น ธกิ จและบทบาทหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในดานการจัดการ
ศึกษา
• ระบบงานแผนการศึ ก ษาขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิน่
• ความสัมพันธเชื่อมโยงของพันธกิจดาน
การศึกษากับพันธกิจดานอื่น ๆ
• แนวทางการพัฒนาระบบงานแผนการ
ศึกษาเพื่อบรรลุพันธกิจดานการจัดการ
ศึกษา

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัยระบบงานแผนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
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วิธีดาเนิ
ํ นการวิจยั
(1) ศึกษาพันธกิจ และบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการจัด
การศึกษาและพันธกิจดานอื่นๆ ทีเ่ ชือ่ มโยงสัมพันธกบั ดานการจัดการศึกษา ทีก่ ําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 พ.ร.บ. องคกรปกครองสวนทองถิน่ นโยบาย
รัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 - 2559 กฎและระเบียบปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจัดการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เพือ่ เปรียบเทียบความสัมพันธ
(2) ศึ กษาขอมูลระบบงานแผนดานการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 5 รูปแบบ คือ องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล
เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ในระดับองคกรและระดับสถานศึกษา จากเอกสารและ
งานวิจัยตางๆ จากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ และการศึกษาสภาพจริงเชิงประจักษ
ในภาคสนาม
(3) จัดเสวนาผูทรงคุณวุฒิและผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทัง้ สวน
กลางและหนวยปฏิบตั ิ เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรางรายงาน
(4) นํ าข อ คิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะจากการประชุ ม มาประกอบการพิ จ ารณา
ปรับปรุง และจัดทํ ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เสนอคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัย
คณะกรรมการตรวจรับงาน และสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

1.5 นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
ความหมายของคําและคําศัพททใ่ี ชในการวิจยั ครัง้ นีม้ ดี งั นี้
(1) องคกรปกครองสวนทองถิน่ หมายถึง หนวยงานของรัฐระดับทองถิน่ 5 รูป
แบบ คือ องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล เมืองพัทยา และ
กรุงเทพมหานคร
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(2) การจัดการศึกษา หมายถึง การจัดตัง้ และดําเนินงานจัดการศึกษา การฝกอบรม
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปญญาทองถิ่น หรือการรับถายโอนงานการ
ศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาดําเนินการตามความรับผิดชอบของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่
(3) การบริหารการศึกษา หมายถึง การบริหารและดําเนินงานดานการศึกษาของ
ผูที่เกี่ยวของ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่อยูในความ
รับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิน่ และสถานศึกษา
(4) การสนับสนุนการจัดการศึกษา หมายถึง การใหการสนับสนุนดานงบประมาณ
หรือดานทรัพยากรอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแกสถานศึกษาตามแผนงานและ
โครงการรองรับในแผนพัฒนาทองถิ่น โดยการอนุมตั ขิ องสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่
(5) ระบบงานแผน หมายถึง ระบบและวิธกี ารดําเนินงานแผนการศึกษาของ องค
กรปกครองสวนทองถิน่ ระดับองคกรและสถานศึกษา ประกอบดวยกระบวนการจัดทําแผน
การศึกษา ไดแก กลไกที่รับผิดชอบงานแผนการศึกษา ลักษณะของแผนการศึกษาที่
จัดทํา และการอนุมัติแผน กระบวนการนํ าแผนที่จัดทํ าไปปฏิบัติ การกระตุนสงเสริม
การสนับสนุนแผนที่นํ าไปปฏิบัติ และการกํ ากับ ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติ
การนําผลการกํากับ ตรวจสอบและประเมินไปปรับปรุงแผนการศึกษาของทองถิน่
(6) การจัดทําแผนการศึกษา หมายถึง การจัดทํากรอบแนวทางการจัดการศึกษา
การจัดทํายุทธศาสตรการจัดการศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา การจัดทําโครงการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การจัดทํ าขอตกลงและแผน
แมบท (ธรรมนูญ) สถานศึกษาทีเ่ ปนแผนพัฒนา 5 ป ของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติงาน
ดานการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ และสถานศึกษา
(7) พันธกิจดานการจัดการศึกษา หมายถึง บทบาทหรืออํานาจหนาที่และภาระ
งานดานการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ วัฒนธรรมและ
การกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
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(8) ความสัมพันธเชื่อมโยงของพันธกิจดานการจัดการศึกษากับพันธกิจดานอื่นๆ
หมายถึง ความสัมพันธเชือ่ มโยงของระบบงานแผนการศึกษากับระบบบริการสาธารณะดาน
อืน่ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ คือ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส การสงเสริมการประกอบอาชีพและการทํ ามาหากินของ
ราษฎร กา รบํ ารุ ง สงเคราะห ม ารดาและเด็ ก การบํ ารุ ง สถานที่ พั ก ผ อ นหย อ นใจ
สวนสาธารณะ สวนสัตว พิพิธภัณฑและหองสมุดประชาชน และการบํารุงรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เปนตน
(9) แนวทางการพัฒนาระบบงานแผน หมายถึง ขอเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ
งานแผนการศึ ก ษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในลักษณะที่บูรณาการการศึกษา
ศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมและการกีฬา เชื่อมโยงกับ
พันธกิจดานอื่นๆ เปนกระบวนการโดยรวม ที่มีคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาทีม่ งุ ใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.
2545-2559)
(10) ประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
แผนการศึกษาตามแนวนโยบายในการจัดการศึกษาที่กํ าหนดไวในแผนการศึกษาแหงชาติ
(พ.ศ. 2545 - 2559) และแนวนโยบายการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ระยะ
15 ป (พ.ศ. 2545 - 2559) อันเนือ่ งมาจากการใหหลายฝายเขาไปมีสว นรวมรับผิดชอบบูรณา
การแนวความคิดและการปฏิบตั งิ านแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่น วัฒนธรรมและการกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะชวยลดภาระดาน
คาใชจาย หรือการสูญเสียเวลา และสามารถบริหารจัดการศึกษาไดตรงกับเจตนารมยของ
ทองถิ่นและของชาติ ซึง่ อาจวัดไดจากการที่บุคคลหรือองคกรตางๆ เขาไปมีสวนรวม
ชวยเหลือดานการคิดและรวมรับภาระในรูปแบบตาง ๆ
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1.6 ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยเฉพาะระบบงานแผนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาขององค กรปกครอง
สวนทองถิน่ คือ
(1) บทบาทหนาที่และภาระงานดานการบริหารการศึกษาตามพันธกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และความสัมพันธเชื่อมโยงของพันธกิจดานการศึกษากับพันธกิจ
ดานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
(2) ระบบงานแผนดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับองคกร
และระดับสถานศึกษา การบริหารงานแผน การกํากับ ตรวจสอบ การประเมินและปรับปรุง
แผนไดตามพันธกิจ
(3) แนวทางการพัฒนาระบบงานแผน ดานการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแบบบูรณาการ ที่มีแผนการศึกษาเชื่อมโยงกับการจัดระบบบริการสาธารณะ
ดานอืน่ ขององคกรปกครองสวนทองถิน่

1.7 เคาโครงของรายงานการวิจัย
รายงานการวิจยั แบงออกเปน 5 บท คือ
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 พันธกิจและบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการจัด
การศึกษา
บทที่ 3 ระบบงานแผนดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
บทที่ 4 ความสัมพันธเชือ่ มโยงของพันธกิจดานการจัดการศึกษากับพันธกิจดานอืน่ ๆ
บทที่ 5 แนวทางการพัฒนาระบบงานแผนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่

บทที่ 2
พันธกิจและบทบาทหนาทีข่ ององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการจัดการศึกษา
ความนํา
ในบทนี้จะแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวน สวนแรก จะเปนการศึกษาเจตจํ านง
(intention) หรือแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในดานการกระจายอํ านาจการจัดการศึกษา
อบรมและการฝกอาชีพ ทีต่ อ งการใหทอ งถิน่ มีอสิ ระในการกําหนดนโยบายและดําเนินงาน
ดานการศึกษา ตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิน่ ที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพันธกิจดานการ
ศึกษาและดานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วของ ตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายเฉพาะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและกฎหมายอื่น สวนที่สอง จะเปนเรือ่ งของการแปลงนโยบายสูแ ผนการกระจาย
อํานาจและการถายโอนภารกิจดานการศึกษาสูอ งคกรปกครองสวนทองถิน่ สวนที่สาม จะ
เปนการนําเสนอผลการศึกษาสภาพจริง เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ดานการจัดการศึกษา และ
การสนับสนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดจากข อมูลการศึกษา
กลุม ตัวอยาง 8 องคกร สวนสุดทาย จะเปนสังเขปงานวิจัยดานความพรอมและความตองการ
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่กําหนดกรอบพันธกิจดานการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่
1.1 การศึกษาแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่แสดงเจตจํ านงไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยในปจจุบัน มีความชัดเจนวา รัฐตองกระจายอํานาจใหทอ งถิน่ พึง่ ตนเอง
และตัดสินใจในกิจการทองถิน่ (ม.78) รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกทอ งถิน่ ตามหลักการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น (ม.282) องคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น ย อ มมี อิ ส ระในการกํ าหนดนโยบาย และมีอํ านาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ
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(ม.284) มีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพและการจัดการศึกษาอบรมตอง
คํานึงถึงการบํ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมทองถิ่น
(ม.289)
จากกรอบพันธกิจตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดังกลาว องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีสิทธิและหนาที่ในฐานะที่เปนหนวยงานของรัฐระดับทองถิ ่น ที่จะตองจัดการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไมนอ ยกวา 12 ป (ม.43) จัดการฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความ
ตองการ (ม.289) แกประชาชนในทองถิ่น โดยการจัดการศึกษาจะตองคํานึงถึงการบํารุง
รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น (ม.289) และสิ่งแวดลอม
(ม.290) ไปพรอมๆ กัน
1.2 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่กํ าหนดสิทธิหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดานการจัดการศึกษาใน พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พบวา บทบัญญัตแิ หง พ.ร.บ. นี้ กําหนดใหการจัดระบบ โครงสราง
และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักการกระจายอํ านาจไปสูองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ม.9) องคกรปกครองสวนทองถิน่ มีสทิ ธิจดั การศึกษาระดับใดระดับหนึง่ หรือทุก
ระดับตามความพรอม ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่น (ม.41) กระทรวง
ศึกษาธิการมีหนาที่ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถจัดการ
ศึกษา สอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเสนอแนะการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ม.42) ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา โดยอาจจัดเก็บภาษีเพือ่ การศึกษาไดตาม
ความเหมาะสม (ม.58)
1.3 พันธกิจตามนโยบายการกระจายอํานาจใหทองถิ่นตาม พ.ร.บ. กําหนดแผน
และขัน้ ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 กําหนดให
องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบล เทศบาล เมื อ งพั ท ยาและ
กรุงเทพมหานคร มีอํานาจและหนาที่สงเสริมการฝกและการประกอบอาชีพ การจัดการ
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ศึกษา การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิน่ การสงเสริมกีฬา การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา
และผูดอยโอกาส (ม.16,17,18) การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาอบรมใหแก องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตาม พ.ร.บ.ฉบับนีท้ ําได 2 ลักษณะ คือ ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่
มีสิทธิจัดการศึกษาอบรมเอง และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขารวมในการจัดการ
ฝกอบรมของรัฐ
ความสัมพันธของกฎหมายหลัก ที่เปนแมบทในการกํ าหนดกรอบพันธกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ดานการจัดการศึกษา มีลกั ษณะตามภาพที่ 2.1
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
 รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถิ่น (ม.78)
 รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกทอ งถิน่ ตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น (ม.282)
 องคกรปกครองสวนทองถิน่ ยอมมีอสิ ระในการกําหนดนโยบาย และมีอํานาจหนาทีข่ องตนเองโดยเฉพาะ (ม. 284)
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพ การจัดการศึกษาอบรมตองคํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของทองถิน่ (ม.289)

จัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ไมนอ ยกวา 12 ป (ม.43)

จัดการฝกอาชีพตามความเหมาะ
สมและความตองการ (ม.289)

จัดการศึกษาโดยคํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมปิ ญ
 ญาและ วัฒนธรรมของทองถิน่ (ม.289)

พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ
 ทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความ
พรอม ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิน่ (ม.41)
 กระทรวงมีหนาที่ประสานและสงเสริมใหทองถิ่นจัดการศึกษาไดมาตร
ฐาน (ม.42)
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจจัด
เก็บภาษีเพือ่ การศึกษาไดตามความเหมาะสม (ม.58)

สิ่งแวดลอม
(ม.290)

พ.ร.บ.กําหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจ ฯ
 เทศบาล เมืองพัทยา กทม. อบต.และ อบจ. มีอํานาจ
และหนาที่สงเสริมการฝกและการประกอบอาชีพ (ยก
เวนเฉพาะ อบจ.) การจัดการศึกษา การบํารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และวัฒนธรรม สงเสริมกีฬา
พัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชราและผูด อ ยโอกาส
(ม.16, 17, 18)

องคกรปกครองสวนทองถิน่

ภาพที่ 2.1 โครงสรางความสัมพันธของกฎหมายหลักที่กํ าหนดกรอบพันธกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มา: ดัดแปลงจาก กรมสงเสริมการศึกษาทองถิน่ กระทรวงมหาดไทย (อัดสําเนา)
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1.4 ขอบข า ยพั น ธกิ จ ด า นการศึ ก ษาโดยรวมกั บ พั น ธกิ จ ตามกฎหมายเฉพาะ
พันธกิจตามกรอบนโยบายการกระจายอํ านาจการจัดการศึกษาอบรมรัฐธรรมนูญกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นคํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
และวัฒนธรรมอันดีของทองถิน่ ประกอบกับที่ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ง
เปนกฎหมายรองรับบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดวา การจัดการ
ศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(ม.15) ดังนั้น พันธกิจดานการจัดการศึกษาทีอ่ งคกรปกครองสวนทองถิน่ จะตองดํ าเนินการ
จึงครอบคลุมการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ ยิ่งไปกวานั้น ยังมีพันธกิจอีกหลายเรื่องที่มีความ
สัมพันธเกี่ยวโยงกับพันธกิจดานการจัดการศึกษาและการบํ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตอง
ดําเนินการ และอาจจัดทํา เชน การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการประกอบ
อาชีพของราษฎร การบํารุงสงเคราะหมารดาและเด็ก การบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตวและ
สถานทีพ่ กั ผอนหยอนใจ การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส ซึง่ พิจารณาไดจากการวิเคราะหเปรียบเทียบพันธกิจที่
กําหนดไวใน พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ และ พ.ร.บ.เฉพาะขององคกรสวน ทองถิ่นแตละ
ประเภท ดังตารางที่ 2.1-2.4

ตารางที่ 2.1 การวิเคราะหลักษณะพันธกิจดานการจัดการศึกษาและพันธกิจดานอื่นที เ่ กีย่ วของขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (อปท.) ที่
กําหนดไวใน พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ
พันธกิจ
ตาม พ.ร.บ.

ประเภท
อปท.

พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ
พ.ศ. 2542

กรุงเทพมหานคร
(1) การสงเสริมการฝก
และการประกอบ
อาชีพ [ม.18,16(6)]

เมืองพัทยา

เทศบาล

(1) การสงเสริมการฝกและ (1) การสงเสริมการฝกและ
การประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพ
[ม.16(6)]
[ม.16(6)]

พันธกิจดานการจัด
(2) การจัดการศึกษา [ม.
ระบบบริการสาธารณะ (2) การจัดการศึกษา
(9)]
[ม.18,16(9)]
กฎหมายกําหนดให
อปท. จัดระบบบริการ (3) การสังคมสงเคราะห (3) การสังคมสงเคราะห
สาธารณะตามอํานาจ
และการพัฒนาคุณภาพ
และการพัฒนา
หนาทีแ่ ละอาจรวมมือ
ชีวติ เด็ก สตรี คนชรา
คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี
กันดําเนินการ หรืออาจ
และผูด อ ยโอกาส [ม.16
คนชราและผูดอย
รองขอใหรัฐ หรือ อปท.
(10)]
โอกาส [ม.18,16(10)]
อืน่ ดําเนินการแทนหรือ
(4) การบํารุงรักษาศิลปะ (4) การบํารุงรักษาศิลปะ
อาจมอบใหเอกชน
จารีตประเพณี
จารีตประเพณี
ดําเนินการแทนได โดย
ภูมิปญญาทองถิ่น และ ภูมิปญญาทองถิ่น และ
วิธมี อบอํานาจ
วัฒนธรรมอันดีของ
วัฒนธรรมอันดีของ
(ม. 21, 22)
ทองถิ่น [ม.16(11)]
ทองถิ่น [ม.18,16(11)]

องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด
(อบต.)
(อบจ.)
(1) การสงเสริมการฝก
และการประกอบ
อาชีพ [ม.16(6)]

(2) การจัดการศึกษา[ม.16(9)] (2) การจัดการศึกษา
[ม.16(9)]
(3) การสังคมสงเคราะหและ

(1) การจัดการศึกษา [ม.17(6)]
(2) การสนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นใน
การพัฒนาทองถิน่ [ม.17
(2)]

(3) การสังคมสงเคราะห (3) การประสานและใหความ
รวมมือในการปฏิบัติหนาที่
และการพัฒนาคุณ
ขององคกรปกครองสวน
ภาพชีวติ เด็ก สตรี
ทองถิ่นอื่น [ม.17(3)]
คนชราและผูดอย
(4) การบํารุงรักษาศิลปะ
โอกาส [ม.16(10)] (4) การแบงสรรเงินซึง่ ตาม
จารีตประเพณี ภูมปิ ญ
 ญา
กฎหมายจะตองแบงให
ทองถิ่น และวัฒนธรรม (4) การบํารุงรักษาศิลปะ
องคกรปกครองสวน
จารีตประเพณี ภูมิอันดีของทองถิ่น [ม.16
ทองถิ่นอื่น [ม.17(4)]
ปญญาทองถิน่ และ
(11)]
วัฒนธรรมอันดีของ (5) การสงเสริมและพัฒนา
(5) การสงเสริมกีฬา [ม.16
ทองถิน่ ม.16(11)]
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
(14)]
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
เด็ก สตรี คนชราและ
ผูด อ ยโอกาส [ม.16(10)]

[ม.17(9)]

พันธกิจ
ตาม พ.ร.บ.

ประเภท
อปท.

กรุงเทพมหานคร

เมืองพัทยา

(5) การสงเสริมกีฬา
[ม.18,16(14)]

(5) การสงเสริมกีฬา
[ม.16(14)]

(6) การจัดใหมพี พิ ธิ ภัณฑ
และหอจดหมายเหตุ
[ม.18,17 (20)]

(6) การจัดการทําแผน
พัฒนาทองถิ่นของ
ตนเอง [ม.16(11)]

(7) การจัดการทําแผนพัฒนา
ทองถิน่ ของตนเอง และ
การประสานการจัดทํา
แผนพัฒนา
[ม.18,17(11)]
(8) การประสานและให
ความรวมมือในการ
ปฏิบตั หิ นาที่ขององคกร
ปกครองสวน ทองถิ่นอื่น
[ม.18,17(2)]

เทศบาล
(6) การจัดการทําแผน
พัฒนาทองถิ่นของ
ตน [ม.16(11)]

องคการบริหารสวนตําบล
(อบต.)
(5) การสงเสริมกีฬา
[ม.16(14)]
(6) การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิน่ ของตนเอง
[ม.16(11)]

องคการบริหารสวนจังหวัด
(อบจ.)
(6) การสงเสริมกีฬา จารีตประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถิ่น [ม.17(18)]
(7) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและ
หอจดหมายเหตุ [ม.17 (20)]
(8) สนับสนุนหรือชวย เหลือสวน
ราชการหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น ในการพัฒนา
ทองถิ่น [ม.17(25)]
(9) การสังคมสงเคราะหและการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี
คนชราและผูด อ ยโอกาส
[ม.17(27)]
(10) การทําแผนพัฒนาทองถิ่นของ
ตนเอง และการประสานการจัด
ทําแผนพัฒนาจังหวัด ตาม
ระเบียบที่ ครม. กําหนด
[ม.17(1)]

17
ตารางที่ 2.2 การเปรียบเทียบพันธกิจดานการจัดการศึกษาและพันธกิจอื่นที่เกี่ยวของของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
พันธกิจ

สงเคราะห
พิพธิ ภัณฑ จัดทํา
พัฒนา บํารุงศิลปะ สงเสริมกีฬา
จดหมายเหตุ แผนพัฒนา
คุณภาพชีวติ

สงเสริม
การฝกอาชีพ

จัดการ
ศึกษา

กรุงเทพมหานคร















พัทยา











-



เทศบาล*
(3 ระดับ)











-



อบต.











-



-













ประเภท
อปท.

อบจ.**

 = พันธกิจที่ตองทํา
* ตางกันตามระดับเทศบาล
** สนับสนุน อปท. อืน่ ในการพัฒนาทองถิน่ แบงสรรเงินให อปท. อืน่ และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

ผลวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ยบพั น ธกิ จ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม พ.ร.บ.
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในตาราง 2.2
พบวา กฎหมายกําหนดไวชดั เจนวาองคกรปกครองสวนทองถิน่ มีอํานาจหนาทีจ่ ดั การศึกษา
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ วัฒนธรรมอันดีของทองถิน่ สงเสริมกีฬา
และจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

ตารางที่ 2.3 การวิเคราะหลักษณะพันธกิจดานการจัดการศึกษาและพันธกิจดานอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีก่ ําหนดไวใน พ.ร.
บ.เฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิน่
พันธกิจ
ตาม พ.ร.บ.

ประเภท
อปท.

กรุงเทพมหานคร

เมืองพัทยา

เทศบาล

(1) การบํารุงรักษาศิลปะ
(1) การบํารุงรักษา
1) พ.ร.บ. ระเบียบ
(1) เทศบาลตําบล หนาทีต่ อ งทํา คือ
จารีตประเพณี ภูมปิ ญ
 ญา ใหราษฎรไดรบั การศึกษาอบรม
ศิลปะ จารีต
บริหารราชการ กทม.
ประเพณี ภูมปิ ญ
 ญา ทองถิน่ และวัฒนธรรม
พ.ศ. 2528 และทีแ่ ก
สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก
อันดีของทองถิ่น [ม.62
ทองถิ่นและ วัฒน
ไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ.
เยาวชน ผูส งู อายุ และผูพ กิ าร
ธรรม อันดีของทอง (13)]
2538
บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี
ถิน่ [ม.89(14 ทวิ)] (2) ตองทํากิจกรรมตาม
ภูมิปญญาทองถิน่ และ
2) พ.ร.บ. ระเบียบ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิน่
บริหารเมืองพัทยา (2) จัดการศึกษา [ม.89
หนาที่ของเทศบาลนคร
[ม.50 (6) - (8)] และอาจทํา
(21)]
พ.ศ. 2542
คือ ใหราษฎรไดรับการ
กิจกรรมอืน่ คือ การบํารุงและ
3) พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. (3) การสังคมสงเคราะห ศึกษา อบรม สงเสริม
สงเสริมการทํามาหากินของ
การพัฒนาสตรี เด็ก
[ม.89(23)]
2496 และแกไข
ราษฎร [ม.51(5)]
เพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2543 (4) การสงเสริมการกีฬา เยาวชน ผูส งู อายุและ
ผูพิการใหมีและบํารุง
[ม.89(24)]
4) พ.ร.บ. องคการ
สงเคราะหมารดาและ
บริหารสวนจังหวัด (5) การสงเสริมการ
เด็ก [ม.56 (1)(2)]
พ.ศ. 2540
ประกอบอาชีพ
[ม.89(25)]

องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด
(อบต.)
(อบจ.)
(1) จัดทําแผนพัฒนาองคการ
หนาทีต่ อ งทํา
บริหารสวนจังหวัด [ม.45
(1) สงเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม (2)]
[ม.67(5)] (2)
(2) สนับสนุนสภาตําบลและ
ราชการสวนทองถิน่ อืน่
(2) สงเสริมการพัฒนา
ในการพัฒนาทองถิน่
สตรี เด็ก เยาวชน
[ม.45(3)]
ผูส งู อายุ และผูพ กิ าร
[ม.67(6)]
(3) ประสานและใหความ
(3) บํารุงรักษาศิลปะ
จารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น
และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิน่
[ม.67 (8)]

รวมมือในการปฏิบัติ
หนาทีข่ องสภาตําบลและ
ราชการสวนทองถิน่ อืน่
[ม.45(4)]
(4) แบงสรรเงินซึง่ ตาม
กฎหมายจะตองแบงให
สภาตําบลและราชการ
สวนทองถิน่ อืน่ [ม.45
(5)]

พันธกิจ
ตาม พ.ร.บ.

ประเภท
อปท.

5) พ.ร.บ. สภาตําบลและ
องคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และ
ทีแ่ กไขเพิ่มเติมถึง
พ.ศ. 2542

กรุงเทพมหานคร

เมืองพัทยา

เทศบาล

องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด
(อบต.)
(อบจ.)

(5) บํารุงรักษาศิลปะ จารีต
(2) เทศบาลเมือง หนาที่ตองทํา
(3) อาจทํากิจกรรมตาม
หนาทีท่ อ่ี าจจัดทํา
ประเพณี ภูมปิ ญ
 ญา
เหมือนเทศบาลตําบล [ม.53(1)] (1) ใหมีและบํารุงสถานที่
หนาทีข่ องเทศบาล คือ
ทองถิน่ และวัฒนธรรม
และอาจทํากิจการอืน่ คือ การ
บํารุงและสงเสริมการ
ประชุม การกีฬา การ
อันดีของทองถิ่น [ม.45(7
ทํามาหากินของราษฎร
บํารุงสงเสริมการทํามาหากินของ พักผอนหยอนใจและ
ทวิ)]
จัดตั้งและบํารุงโรงเรียน
ราษฎร ใหมีและบํารุงสงเคราะห
สวนสาธารณะ [ม.68
อาชีวศึกษา ใหมแี ละ
มารดาและเด็ก จัดตั้งและบํารุง
(6) จัดทํากิจกรรมใด ๆ อัน
(4)]
บํารุงสถานทีส่ ําหรับ
โรงเรียนอาชีวศึกษา ใหมี และ
(2) บํารุงและสงเสริมการ เปนอํานาจหนาที่ของ
การกีฬาและพลศึกษา
บํารุงสถานทีส่ ําหรับการกีฬาและ
ราชการสวนทองถิน่ อืน่ ที่
อาชีพของราษฎร
ใหมีและบํารุงสวน
พลศึกษา ใหมีและบํารุงสวน
อยูในเขตองคการบริหาร
[ม.68(7)]
สาธารณะ สวนสัตว
สาธารณะ สวนสัตว และสถานที่
สวนจังหวัดและกิจกรรม
และสถานทีพ่ กั ผอน
พักผอนหยอนใจ [ม.54(3) - (4)(8)
นัน้ เปนการสมควรให
หยอนใจ [ม.57]
- (10)]
ราชการสวนทองถิน่ อืน่
รวมกันดําเนินการ หรือ
(3) เทศบาลนคร หนาที่ตองทํา
ใหองคการบริหารสวน
เหมือนเทศบาลเมืองและเพิม่
จังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่
หนาที่ใหมีการบํารุงสงเคราะห
กฎหมายกําหนด [ม.45
มารดาและเด็ก [ม.56(1)(2)]
(8)]
และอาจทํากิจการอืน่ เหมือน
เทศบาลเมือง [ม.57]
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ตารางที่ 2.4 การเปรียบเทียบพันธกิจดานการจัดการศึกษาและพันธกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วของของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ตาม พ.ร.บ.เฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิน่
พันธกิจ

สังคม
สงเสริมฝก
ใหการศึกษา สงเสริม
สงเคราะห/ สงเสริมกีฬา อาชีพการ
อบรม การศึกษา
พัฒนาสตรีฯ
ทํามาหากิน

บํารุงศิลปะ

จัดการ
ศึกษา

กรุงเทพมหานคร







พัทยา
เทศบาล*
(3 ระดับ)



-





-



อบต.



-



ประเภท
อปท

อบจ.**

-

-



-

อาจทํา



-

อาจทํา

-




อาจทํา


อาจทํา

อาจทํา
อาจทํา

- - - จัดทํากิจกรรมใด ๆ อันเปนอํานาจหนาทีข่ องราชการสวนทองถิน่ - - -

 = พันธกิจที่ตองทํา

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบพันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม พ.ร.บ.
เฉพาะของแตละองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในตารางที่ 2.4 พบวา กฎหมายกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ทุกประเภทมีอํานาจหนาทีบ่ ํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่น สวนการสงเสริมกีฬาสวนใหญเปนพันธกิจที่อาจจัดทํา ในขณะที่กฎหมาย
เฉพาะของกรุงเทพมหานครเพียงแหงเดียวที่กํ าหนดใหการจัดการศึกษาเปนอํานาจหนาที่ที่
ตองปฏิบตั ิ สวนเมืองพัทยาและเทศบาล กฎหมายกําหนดใหมีอํานาจหนาทีจ่ ดั ใหราษฎรได
รับการศึกษาอบรม และ อบต.กําหนดใหมหี นาทีส่ ง เสริมการศึกษา กรณี อบจ.กฎหมายเขียน
ไวกวางใหจัดทํ ากิจกรรมอันเปนอํ านาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นที่ตั้งอยูในเขตของ
อบจ. หรือรวมดําเนินการ
สรุปผลการวิเคราะหและการเปรียบเทียบขอบขายพันธกิจดานการจัดการศึกษา
และพันธกิจ อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ พบวา กฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
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ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และกฎหมายเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละประเภท ระบุพันธกิจดานการจัดการศึกษาและดานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการศึกษาไว
คลายกัน ไดแก การสงเสริมการฝกและการประกอบอาชีพ การสงเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คน
ชราและผูด อ ยโอกาส การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น และการสงเสริมกีฬา สวนความแตกตางที่มีอยู ขึ้นอยูกับ ศักยภาพ
หรือขนาดขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เชน องคการบริหารสวนจังหวัด ซึง่ เปนองคกร
ขนาดใหญ มี ห น า ที่ ส นั บ สนุ น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น อื่ น ในการพั ฒ นาท อ งถิ่ น
ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนท องถิน่ อืน่ แบง
สรรเงิน ซึง่ ตามกฎหมายจะตองแบงใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่ สงเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม จัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุคลายกับกรุงเทพมหานคร
ซึง่ เปนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ลักษณะพิเศษ สวนเมืองพัทยามีหนาทีต่ อ งทําและอาจทํา
ตามอํ านาจหนาที่ของเทศบาลนคร สําหรับองคการบริหารสวนตําบล แมจะเปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็ก แตพันธกิจดานการศึกษาและดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของจะมี
ลักษณะคลาย เทศบาลตํ าบลและเทศบาลเมือง อยางไรก็ตาม พันธกิจสําคัญขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ทัง้ 5 รูปแบบ ที่ตอ งดําเนินการคือ การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของ
ตนเอง สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร นอกจากจะตองมีแผน
พัฒนาตนเองเชนเดียวกับองคการบริหารสวนตําบล เทศบาลและเมืองพัทยาแลว ยังจะตองมี
หนาทีป่ ระสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดหรือทองถิน่ ดวย
1.5 นโยบายของรัฐบาลทีแ่ ถลงตอรัฐสภาเมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2544 ซึง่ เปน
นโยบายการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง รั ฐ ธรรมนู ญ คณะรั ฐ มนตรี
พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประกาศนโยบายเกีย่ วกับทองถิน่ และการศึกษา
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา วาจะสงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองจาก
สวนกลางลงสูทองถิ่นใหมีความชัดเจน เหมาะสม ตามขั้นตอนของการกระจายอํ านาจ
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เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของการบริหารราชการสวนทองถิ่นและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ใหสอดคลองกับภารกิจของแตละทองถิน่ [ขอ 15.3(2)] สงเสริมและสนับสนุนการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นของกรุงเทพมหานคร ใหมีความคลองตัว และเปนอิสระจาก
ราชการสวนกลางมากขึ้น ทั้งดานงบประมาณ การกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการ
[ขอ 16.2(2)] สงเสริมสนับสนุนใหทกุ ฝายรวมรับผิดชอบจัดการศึกษาและฝกอบรม โดยรัฐ
เปนผูว างระบบ นโยบาย กํากับคุณภาพมาตรฐาน สนับสนุนและระดมทรัพยากร เตรียม
ความพรอมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดการศึกษา ทั้งการศึกษาเพื่อคนพิการหรือ
ทุพพลภาพและผูดอยโอกาส [ขอ 11.1(5)] สงเสริมใหเกิดบูรณาการทางการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬาในการใหการศึกษาอบรมแกเด็กและเยาวชน [ขอ 11.1(7)]
สงเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชนและโรงเรียน [ขอ 10.2(1)] สนับสนุนใหมศี นู ยเลีย้ งเด็ก
กอนวัยเรียนที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานในชุมชนและสถานประกอบการ [ขอ 10.4(2)]
สงเสริมสิทธิ สถานภาพและบทบาทของสตรี พัฒนาศักยภาพของสตรีใหสามารถมีสวน
ร ว มอย า งเต็ ม ที่ ใ นการพั ฒ นาชุ ม ชนและประเทศ ยกย อ งใหหลักประกันแก ผูสูงอายุ
นําประสบการณและภูมิปญญาของผูสูงอายุมาชวยในการพัฒนาสังคม [ขอ 10.4(4)(5)]
สนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดศึกษาศาสนธรรม และสวนประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
มากขึ้น โดยเฉพาะกับสมาชิกในครอบครัว [ขอ 11.2(2)] สงเสริมใหนกั เรียน นักศึกษา
ไดสบื คนและศึกษา เรื่องราวของมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย เพือ่ การอนุรกั ษ เผยแพรและ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย [ขอ 11.3(1)] ประเด็นนโยบาย (policy issues) ทีร่ ฐั บาลประกาศ
ตอรัฐสภาที่กลาวมาจะกลายเปนกรอบภารกิจดานการจัดการศึกษาและดา นอืน่ ๆ ที่เกีย่ วของ
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่

2. การแปลงนโยบายสูแผนการกระจายอํ านาจและการถายโอนภารกิจสูองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2.1 แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ เปนแผนทีจ่ ดั ทําขึ้น
ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
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พ.ศ. 2542 ทีม่ กี ารตรากฎหมายฉบับนีข้ น้ึ เพือ่ อนุวตั ตามมาตรา 284 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บทบัญญัตขิ อง พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ มาตรา 12
กําหนดใหคณะกรรมการกระจายอํ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจและ
หนาที่จัดทํ าแผนการกระจายอํ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนปฏิบัติการ
ใหแลวเสร็จภายใน 1 ป คือ ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2544 แผนการกระจายอํานาจ
ยึดหลักการมีสวนรวมจากทุกฝาย มิใชแผนเบ็ดเสร็จ แตมีกระบวนการที่ยืดหยุน และ
สามารถปรับวิธกี ารใหสอดคลองกับสถานการณและการเรียนรู จากประสบการณทเ่ี พิม่ มาก
ขึ้น โดยแบงชวงเวลาการถายโอนภารกิจเปน 3 ชวง ชวง 4 ปแรก (พ.ศ. 2544 - 2547) เปน
ชวงปรับปรุงระบบบริหารงานภายในขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พัฒนากลยุทธ สราง
ความพรอมรองรับการถายโอนภารกิจ บุคลากร งบประมาณ ทรัพยสนิ และแกไขกฎหมาย
ที่เกีย่ วของ ชวง 6 ปหลังสิน้ สุดชวงแรก (พ.ศ. 2548 - 2553) หรือระยะเวลาการถายโอนใน
ปที่ 10 จะเปนชวงเปลีย่ นผาน จะมีการปรับบทบาท ปรับกลไกความสัมพันธ ปรับปรุง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ ระหวางราชการสวนกลาง ภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถิน่ และ
ภาคประชาชน เพือ่ ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ สามารถดําเนินกิจการสาธารณะ ทีต่ อบ
สนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นดีขึ้น ทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมการ
บริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถพัฒนาขีด
ความสามารถในการดําเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพและโปรงใส ชวงเวลาหลังจากปที่ 10
(พ.ศ. 2554 เปนตนไป) ประชาชนจะเขาถึงบริการสาธารณะไดอยางทัว่ ถึงและเปนธรรม
ประชาชนจะมีบทบาทในการตัดสินใจ กํากับดูแล ตรวจสอบและสนับสนุนการดํ าเนิน
กิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ภารกิจการใหบริการสาธารณะทีร่ ฐั ดําเนินการอยูใ นวันที่ พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ ใช
บังคับใหดําเนินการถายโอนภายในกําหนดเวลาดังนี้
(1) ภารกิจที่ดํ าเนินการซํ้ าซอนระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ
ภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขตองคกรปกครองสวนทองถิน่ ภารกิจทีร่ ฐั จัดใหบริการในเขต
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องคกรปกครองสวนทองถิน่ และกระทบองคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่ และภารกิจทีเ่ ปน
การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลใหดําเนินการใหเสร็จสิน้ ภายใน 4 ป [ม.30(1)]
(2) ภารกิจใดที่กลาวถึงในขอ (1) ที่หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นทํ าได
ถาองคกรปกครองสวนทองถิน่ ยังไมพรอม ใหขยายเวลาเตรียมความพรอมไดภายใน 10 ป
โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทําแผนเตรียมความพรอม ความพรอมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงใหพิจารณาจากรายได บุคลากรขององคกรปกครองทองถิน่
นั้น จํานวนประชากร คาใชจายในการดําเนินการ และคุณภาพในการใหบริการที่ประชาชน
จะไดรับ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จไมเกินระยะเวลา 10 ป [ม.30(2)] ในระหวางความไม
พรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะดํ าเนินการ อาจใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ
ไปกอน จนกวาจะครบเวลาทีก่ ําหนดในแผนการกระจายอํานาจฯและแผนปฏิบัติการ
โดยสรุป สาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ ไดกําหนดอํานาจและหนาที่ ซึง่ เปน
พันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะ กําหนดขอบเขต
ความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่ ดวยกันเอง และกําหนดแนวทางวา หากองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ใดมีความพรอมรับการถายโอน ใหดําเนินการถายโอนภายใน 4 ป องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใดไมสามารถรับไดใน 4 ป ใหทําการถายโอนใหแลวเสร็จภายใน 10 ป
นับแตวนั ที่ 17 มกราคม 2544
ในแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2543 จัดทําโดย
คณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ กําหนดใหงานดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา เปนสาระในพันธกิจดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกอบดวย งานสงเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม (การสังคมสงเคราะห พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส) งานนันทนาการ (การสงเสริมกีฬา จัดใหมสี ถานที่
พักผอนหยอนใจ) งานการศึกษา (การจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ) คณะรัฐมนตรี
มีมติใหความเห็นชอบแผนฯ นี้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2543 ในแผนการกระจายอํานาจนี้
มีหลักการเพื่อรองรับการถายโอนประการหนึ่งวา การดํ าเนินภารกิจขององคกรปกครอง

25
สวนทองถิน่ บางดาน เชน ดานการจัดการศึกษา ตองการความชํานาญในวิชาชีพเฉพาะ และ
ความมีเอกภาพในการจัดบริการสาธารณะ จําเปนตองมีการกําหนดนโยบาย มาตรฐานการ
จัดการ จัดสรรทรัพยากร การกํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ รวมทั้งประสานความรวมมือระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ และ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่ ดวยกันเอง (แผนการกระจายอํานาจฯ 2544: 16)
2.2 แผนปฏิบัติการกํ าหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ทีก่ ําหนดรายละเอียด ขอบเขตการถายโอน ขัน้ ตอนและวิธปี ฏิบตั กิ ารถายโอน งาน
สงเสริมคุณภาพชีวิตดานการศึกษา ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2544 สาระสําคัญของแผนคือ ใหกระทรวงศึกษาธิการและเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
กํ าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาระดับชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการจัดการศึกษา เสนอแนะแนวทาง
การจั ด สรรเงิ น งบประมาณอุ ด หนุ น การจั ด การศึ ก ษาขององคกรปกครองสวนท องถิ่น
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมกับคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจฯ เรงรัดในการสรางความพรอมใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการจัดการศึกษา
เอง โดยกําหนดใหมคี ณะทํางานเฉพาะดาน เพือ่ ดําเนินการเรือ่ งนีโ้ ดยเฉพาะ และใหมีการ
รายงานความกาวหนาใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯทราบอยางตอเนือ่ ง (สํานักงาน
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ , 2544: 2-30)
กรอบภารกิจดานการศึกษาทีอ่ ยูใ นแผนการถายโอน ไดแก การศึกษาในระบบและ
การศึกษานอกระบบ กลาวคือ
1) การศึกษาในระบบ ภารกิจที่ถายโอนไดแก การศึกษากอนวัยเรียนหรือระดับ
ประถมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเวนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาลักษณะพิเศษบาง
ประการ ที่อยูใ นการศึกษาระดับพืน้ ฐาน และโครงการทีร่ บั โอนไปแลว เชน วัสดุการศึกษา
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2) การศึกษานอกระบบ ภารกิจทีถ่ า ยโอน ไดแก ทีอ่ า นหนังสือประจําหมูบาน
หองสมุดประชาชนตําบล อําเภอและจังหวัด งานฝกอบรมอาชีพระยะสัน้ ศูนยบริการการ
ศึกษาระดับอําเภอและระดับเขต
เปาหมายของภารกิจการถายโอนการจัดการศึกษาแกองคกรปกครองสวนทอ งถิ่น
ในชวงเวลา 10 ป ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ มีรายละเอียดพอสรุปได คือ (สํานักงานคณะ
กรรมการการกระจายอํานาจฯ 2544: 2/6 - 6/4)
(1) ภารกิจที่ถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภท เมื่อองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ มีความพรอม โดยยังไมกําหนดเวลาชัดเจน คือ การศึกษากอนวัยเรียน
หรือปฐมวัย (อนุบาล 4-6 ป) การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมและมัธยมศึกษา)
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนระดับอํ าเภอหรือศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
ระดับเขต
(2) ภารกิจทีถ่ า ยโอนใหองคกรสวนทองถิน่ ทุกประเภทใน พ.ศ. 2544 คือ กิจกรรม
จัดการศึกษากอนประถมศึกษา (วัสดุการศึกษา) กิจกรรมอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุน
คาอาหารเสริม (นม) ทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบของงานการศึกษาของกรมสามัญศึกษา (เดิม)
กรมการศึกษานอกโรงเรียน (เดิม) สํานักงานตํารวจแหงชาติ และโครงการอาหารกลางวัน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(3) ภารกิจทีถ่ า ยโอนใหเทศบาล อบต. และ อบจ. ในป พ.ศ. 2544-2545 คือ โครง
การศูนยอบรมเด็กกอนระดับประถมศึกษา กิจกรรมอาหารเสริม (นม) ของกรมการศาสนา
(เดิม)
(4) ภารกิจที่ถายโอนงานการศึกษานอกระบบ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทุกประเภทในป พ.ศ. 2545 คือ การดําเนินงานทีอ่ า นหนังสือประจําหมูบาน การดําเนินงาน
หองสมุดประชาชนตําบล
(5) ภารกิจที่ถายโอนงานการศึกษานอกระบบให อบจ. ในป พ.ศ. 2545 คือ
หองสมุดประจําอําเภอ/จังหวัด และป พ.ศ 2546 อบจ. รับถายโอน โครงการพัฒนาเพื่อความ
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หวังใหมของชาวไทย 5 จังหวัด ชายแดนภายใต และโครงการพัฒนาการศึกษาชุมชนบน
พืน้ ทีส่ งู
(6) ภารกิจที่ถายโอนจากกรมศิลปากร (เดิม) ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทุก
ประเภท ในป พ.ศ. 2546 คือ การบํารุงรักษาโบราณสถานและการดูแลรักษาโบราณสถาน
ในทองถิน่
จากเป า หมายการถ า ยโอนภารกิ จ ด า นการจั ด การศึ ก ษาตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประกอบกับไดมีการประกาศใชกฎหมาย เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาของประเทศอีก
หลายฉบับ ที่เนนหลักการกระจายอํ านาจในการจัดการศึกษาใหทองถิ่นและสถานศึกษา
หลักการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา จัดระบบการศึกษาใหมีเอกภาพดาน
นโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ และใหมีระบบประกันคุณภาพมาตรฐานการ
ศึกษา กรมสงเสริมการศึกษาทองถิ่น กระทรวงมหาดไทยในฐานะเปนราชการสวนกลาง
ที่รับผิดชอบการวางนโยบายการจัดการศึกษา และสงเสริมการศึกษาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ไดมกี ารกําหนดเปาหมายการจัดการศึกษาของทองถิน่ กําหนดกรอบการแบงภาระ
ความรับผิดชอบการจัดการศึกษาของทองถิน่ และกําหนดกลยุทธยอ ยในการกระจายอํานาจ
จัดการศึกษาทองถิ่น เพื่อเปนกรอบแนวทางรองรับการกระจายอํานาจ และการปฏิรปู การ
ศึกษาสําหรับทองถิ่น พอสรุปไดดงั นี้ (กรมสงเสริมการศึกษาทองถิน่ 2545: 7-14 และ
โชคชัย คําแหง: การสัมภาษณ)
(1) เปาหมายการจัดการศึกษาของทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิน่ จะตองจัด
การศึ ก ษาตามที่ ก ฎหมายกํ าหนด ตามความพร อ มและความต อ งการของประชาชน
5 ลักษณะ โดยการจัดตั้งสถานศึกษาเอง และรับโอนสถานศึกษาเปนของทองถิน่ คือ
(1.1) จัดการศึกษาประถมวัย 2 ประเภท คือ ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก และจัดอนุบาล
ศึกษาในระบบโรงเรียน (ปจจุบนั มีศนู ยพฒ
ั นาเด็กเล็กทีท่ อ งถิน่ (อบต.) จัดตัง้ เอง จํานวน
784 ศูนย รับถายโอนจากโรงเรียนสังกัด สปช. จํานวน 1,336 ศูนย)
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(1.2) จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ภาคบั ง คั บ ระดั บ ประถมและมัธยมศึกษา
(ในปจจุบันจัดอยูในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 132 แหง) และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอเนือ่ งและ ปวช. (ในปจจุบนั มี 11 โรงเรียนในกลุม เทศบาลนํารอง)
(1.3) จัดการศึกษานอกระบบและการสงเสริมอาชีพ จัดการศึกษาสายสามัญ
สําหรับเยาวชนนอกระบบและประชาชน จัดการศึกษาแกผดู อ ยโอกาส ฝกอาชีพระยะสั้น
และพัฒนาฝมือแรงงาน
(1.4) จัดกิจกรรมเยาวชนและนันทนาการ ในรูปการจัดกิจกรรม หรือศูนย
เยาวชน เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดดําเนินกิจกรรมกีฬา นันทนาการ นาฏศิลป ดนตรี ศิลปหัตถกรรม
(1.5) จัดงานดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่นโดยเฉพาะกิจกรรมทีเ่ นนเอกลักษณความเปนไทยและทองถิน่
(2) กรอบการแบงความรับผิดชอบการจัดการศึกษาของทองถิ่น การแบงภารกิจ
การจัดการศึกษาตามความพรอม ศักยภาพและขนาดองคกรปกครองสวนทองถิน่ มีเกณฑ
รายไดของทองถิน่ เปนกรอบการพิจารณาแบงความรับผิดชอบ คือ
(2.1) องคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีม่ คี วามพรอม ระดับที่ 1 (รายได 20 ลาน
บาท ขึ้นไปและมีความพรอมสูง) ใหดําเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป จัดการสงเสริมอาชีพ จัดการศึกษานอกระบบ จัดกิจกรรมเยาวชน
และจัดบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
(2.2) องคกรปกครองสวนทองถิน่ มีความพรอมระดับ 2 (รายได 10 ลานบาท
ขึ้นไปและมีความพรอมปานกลาง) ใหดําเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จัดการ
สงเสริมอาชีพ จัดการศึกษานอกระบบ จัดกิจกรรมเยาวชนและบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี
วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
(2.3) องคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่มีความพรอมระดับ 3 (รายไดไมเกิน 10
ลานบาทและมีความพรอมตํ่า) ใหดําเนินการจัดการสงเสริมอาชีพ จัดการศึกษานอกระบบ
จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
 ญา
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ทองถิ่น และรวมสนับสนุนการจัดการศึกษากับสถานศึกษาในกํ ากับของรัฐ (แตปจ จุบนั มี
อบต. ชั้น 4 และชั้น 5 จัดตัง้ ศูนยพฒ
ั นาเด็กเอง 637 แหง รับถายโอนศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กจาก
หนวยงานอืน่ แลว 1,085 แหง)
(3) การกําหนดยุทธศาสตรยอย เพื่อรองรับการกระจายอํานาจ การจัดการศึกษา
ทองถิน่ 4 ประการ คือ
(3.1) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทัง้ ระบบ ให
มีหนวยงานรองรับภารกิจดานการศึกษา (ปจจุบนั มี 220 จาก 1,129 เทศบาลทีม่ กี องการ
ศึกษาและมี 131 เทศบาลกับ 1 เมืองพัทยาทีจ่ ดั การศึกษาในระบบ)
(3.2) ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จั ด ให มี บุ ค ลากรด า นการศึ ก ษา
เพื่อรองรับภารกิจการบริหารจัดการศึกษาของทองถิ่น
(3.3) กํ าหนดขั้นตอนการดํ าเนินงาน เพื่อการบริหารการจัดการศึกษาของ
ทองถิน่
(3.4) ใหทองถิ่นรับผิดชอบดํ าเนินการจัดการศึกษาตามความพรอม โดย
พิจารณาจากเกณฑรายไดของทองถิน่ เปนองคประกอบหลัก

3. สภาพจริงเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภารกิจดานการจัด
การศึกษา
การมีสิทธิในการจัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพ และการใหความเปนอิสระ
แกทองถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง ที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทุกประเภทมีบทบาท หรือมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อ
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง
การศึกษาขอมูลภาคสนามดานการจัดการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ประเภท ทีค่ อ นขางประสบความสําเร็จในการจัดการและ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา จํานวน 8 องคกร พบวา องคกรปกครองสวนทองถิน่ ทุก
ประเภท มีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการจัดการศึกษา กลาวคือ
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3.1 องคการบริหารสวนจังหวัดแพร เปนองคการบริหารสวนจังหวัดที่มีบทบาท
ดังนี้
(1) รวมจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการ
พัฒนาเยาวชนคนเกงสูดวงดาว เพือ่ สนับสนุนเด็กเรียนดีในเขตจังหวัด ใหไดรบั การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา จัดโรงเรียนมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ จากโรงเรียนเดิมที่เปน
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนจํานวนนอยมาเปนโรงเรียนประจํา รับนักเรียน
เรียนดีจบ ชั้น ป.6 จากทุกตําบลและเทศบาล แหงละ 1 คน เขาเรียน การเขาศึกษาตอของ
นักเรียนไมตอ งเสียคาใชจา ยใดๆ องคการบริหารสวนจังหวัด เขาไปดําเนินการดานการจัด
หลักสูตร จัดจางครูสอน กอสรางและดูแลหอพัก จัดงานบริการนักเรียนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร โดยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนปละ 5 – 10 ลานบาท (กองแผนและ
งบประมาณ อบต. แพร 2456: 6)
(2) สนับสนุนการจัดการศึกษาใน 2 ลักษณะคือ ลักษณะแรก สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการ “โรงเรียนเงินลาน” พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ทีเ่ นนการพัฒนาผูเ รียนให
มีคุณลักษณะที่เปนคนดี คนเกงและมีความสุข โดยการคัดเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาจากทุก
อําเภอ ๆ ละ 1 โรงเรียน รวม 8 โรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษาทุกอําเภอๆ ละ 1 โรงเรียน
รวม 8 โรงเรียน รวมโรงเรียน 2 ระดับจํานวน 16 โรงเรียน รวมเปนโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาที่รวมโครงการจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพือ่ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตดานการศึกษา โรงเรียนละ 1 ลานบาท เปนระยะเวลาตอเนือ่ ง 3 ป
ลักษณะที่สอง ใหการสนับสนุนดานงบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา
ทั่วๆ ไปที่ต้ังอยูใ นเขตพืน้ ทีบ่ ริการทุกระดับ ตัง้ แตกอ นประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา ตัวอยาง
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปงบประมาณ 2546 มีจํานวน
เทากับ 44.07 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณรอยละ 92 ของงบพัฒนาของ อบจ. แพร (กอง
แผนและงบประมาณ 2546: 21 และชาญชัย ศิลปอวยชัย: การสัมภาษณ)
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3.2 องคการบริหารสวนตํ าบล จากการศึกษาบทบาทขององคการบริหารสวน
ตําบลในดานการศึกษา พบวา องคการบริหารสวนตําบลทัง้ 3 แหงคือ อบต. บางพระ
จังหวัดฉะเชิงเทรา (อบต. ชั้น 4) อบต. บางพระ จังหวัดชลบุรี (อบต. ชั้น 1) และอบต.
แมเมาะ จังหวัดลําปาง (อบต. ชั้น 1) อบต. ทัง้ 3 แหง จัดดําเนินการศูนยเด็กเล็กจากการรับ
ถายโอนไปแลวตั้งแต พ.ศ. 2544 นอกจากนี้ อบต. แมเมาะยังมีการจัดการโรงเรียนอนุบาล
(3 ขวบ) จํานวน 1 โรงเรียน มีเด็ก 3 หองเรียน จํานวน 60 คน เปดดําเนินการมาเปนเวลา 3 ป
จากการศึกษายังพบวาทุก อบต. มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแก
โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาที่ ตั้ ง อยู  ใ นเขตพื้ น ที่ บ ริ ก าร โดยจัดทํ าเปนแผน
งบประมาณทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบ และอนุมตั จิ ากสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามคําขอ
ของสถานศึกษาทุกป
3.3 เทศบาล เทศบาลที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียนในปจจุบัน มี 131 เทศบาล
(ไมรวมเมืองพัทยา) จากจํานวน เทศบาลทัง้ หมด 1,129 ที่ยกฐานะสุขาภิบาล 980 แหงเปน
เทศบาลในป 2542 รวมกับทีม่ อี ยูเ ดิม 149 แหง (สมชาย เสียงหลาย: การสัมภาษณ) กลุม ตัว
อยางการจัดการศึกษาทีผ่ วู จิ ยั เขาไปศึกษามี 2 เทศบาล คือ เทศบาลเมืองพัทลุงและเทศบาล
นครนครปฐม การจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองพัทลุง รับผิดชอบศูนยเด็กเล็ก 1 ศูนย
โรงเรียนประถมศึกษา 3 โรงเรียน มีการจัดการศึกษากอนประถมศึกษาและระดับอนุบาลใน
โรงเรียนประถมศึกษา และจัดมัธยมศึกษาขยายโอกาสในโรงเรียนประถมศึกษา 1 โรงเรียน
(สมชาย ชิดเชื้อ: การสัมภาษณ)
เทศบาลนครนครปฐม จัดศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก 6 ศูนย จัดโรงเรียนอนุบาล (3 ขวบ)
1 โรงเรียน จัดโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 5 โรงเรียน มีระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาส
ทุกโรงเรียน จัดโรงเรียนกีฬา 1 หองเรียน จัดวิทยาลัยอาชีวศึกษา (ปวช.) 1 วิทยาลัย เปดรับ
นักเรียน 5 สาขาวิชาชีพ จัดศูนยพัฒนาอาชีพของตนเอง 1 ศูนย และรวมกับการศึกษานอก
โรงเรียนจัดอีก 1 ศูนย (สุพล อําภาวงษ: การสัมภาษณ)
3.4 เมืองพัทยา จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาจํานวน 10 โรงเรียน ใน 10
โรงเรียนมีมัธยมศึกษาขยายโอกาส 8 โรงเรียน จัดการศึกษาระดับอนุบาลในโรงเรียน
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ประถมศึกษาทุกโรง จัดศูนยฝก อบรมอาชีพรวมกับการศึกษานอกโรงเรียน 1 ศูนย (ธวัชชัย
รัตตัญู: การสัมภาษณ)
3.5 กรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 431 โรงเรียน
จัดการศึกษาระดับอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา มีระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาส 62
โรงเรียน จัดวิทยาลัยชุมชนกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยโรงเรียนฝกอาชีพ 10 โรงเรียน
มีโรงเรียนฝกอาชีพดินแดงเปนแมขาย จัดศูนยฝก อาชีพจํานวน 10 ศูนย จัดการศึกษาระดับ
อุ ด มศึ ก ษา 2 แห ง คื อ วิ ท ยาลั ย พยาบาลเกื้ อ การุ ณ ย และวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล (อนันต ศิรภิ สั ราภรณ: การสัมภาษณ)
ขอมูลภารกิจการจัดการศึกษา การรวมจัดและการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ที่ดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีเ่ ปนกลุม ตัวอยาง มีลกั ษณะดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.5 ภารกิจดานการจัดการศึกษาและการสนับสนุนการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ทีใ่ ชเปนแหลงศึกษาขอมูลภาคสนาม
ประเภทองคกร
ปกครองสวนทองถิน่
1. องคการบริหารสวน
จังหวัดแพร

ภารกิจการจัด/รวมจัด
ประเภท/ระดับ
จํานวน
การศึกษาที่จัด
(โรง/ศูนย)
 โรงเรียนมัธยมศึกษา
(โครงการพัฒนาเยาวชน
คนเกงสูดวงดาว)
1








ภารกิจการสนับสนุนการจัด
ประเภท/ระดับการศึกษาที่
จํานวน
สนับสนุน
(โรง/ศูนย)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต
อําเภอตางๆ
168
โรงเรียนประถมศึกษาทั่วไป
155
โรงเรียนเงินลานระดับ
ประถมศึกษา
8
โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป
10
โรงเรียนเงินลานระดับมัธยม
ศึกษา
8
สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา
4
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ประเภทองคกร
ปกครองสวนทองถิน่
2. องคการบริหารสวน
ตําบล
2.1 อบต.บางพระ
ฉะเชิงเทรา
2.2 อบต. บางพระ
ชลบุรี
2.3 อบต. แมเมาะ
ลําปาง

3. เทศบาล
3.1 เทศบาลเมือง
พัทลุง

3.2 เทศบาลนคร
นครปฐม

ภารกิจการจัด/รวมจัด
ประเภท/ระดับ
จํานวน
การศึกษาที่จัด
(โรง/ศูนย)

ภารกิจการสนับสนุนการจัด
ประเภท/ระดับการศึกษาที่
จํานวน
สนับสนุน
(โรง/ศูนย)

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

3

 โรงเรียนประถมศึกษา

3

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

2

 โรงเรียนประถมศึกษา

5

 โรงเรียนอนุบาล (3 ขวบ)
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1
6

 โรงเรียนประถมศึกษา
 โรงเรียนมัธยมศึกษา

5
1

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 โรงเรียนประถมศึกษา (จัด
อนุบาลใน ร.ร. ประถมศึกษา
และจัดขยายโอกาส 1 โรง)

1

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 โรงเรียนอนุบาล (3 ขวบ)
 โรงเรียนประถมศึกษา (มีขยาย
โอกาสทุกโรง)
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 ศูนยพัฒนาอาชีพ (การศึกษา
นอกระบบ)
 โรงเรียนกีฬา

6
1

3

5
1
1
1 (หองเรียน)
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ประเภทองคกร
ปกครองสวนทองถิน่
4. เมืองพัทยา

5. กรุงเทพมหานคร

ภารกิจการจัด/รวมจัด
ประเภท/ระดับ
จํานวน
การศึกษาที่จัด
(โรง/ศูนย)
 โรงเรียนประถมศึกษา (จัด
อนุบาลใน ร.ร. ประถมศึกษาทุก
โรงและจัดขยายโอกาส 8 โรง)
10
 ศูนยฝกอบรมอาชีพ (กศน. ใช
โรงเรียนเปนศูนยการเรียนรู
ชุมชน)
1
 โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
(จัดอนุบาลใน ร.ร. ประถมศึกษา
จัดขยายโอกาส 62 โรง
จัดมัธยมศึกษา 2 โรง)
 วิทยาลัยชุมชนกรุงเทพมหานคร
 ศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร
 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย
 วิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและ
วชิ
รพยาบาล

ภารกิจการสนับสนุนการจัด
ประเภท/ระดับการศึกษาที่
จํานวน
สนับสนุน
(โรง/ศูนย)

431
10
10
1

1

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
มี งานวิจัยที่ศึกษาความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการจั ดการ
ศึกษา ความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และบทบาทการมีสวนรวมจัดศูนย
พัฒนาเด็กเล็กทีจ่ ะนํามากลาวถึงพอสังเขป เพือ่ เสริมขอมูลการศึกษาครัง้ นี้ คือ
การศึกษาของศิรธิ รรม จันทพันธ (2001: 130-140) เรือ่ งความพรอมในการดําเนิน
การจัดการศึกษาตามแนว พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ในรูปแบบเทศบาลในเขตจังหวัดยะลา โดยแบงเทศบาลเปน 2 กลุม คือ กลุม ทีม่ ี
สถานศึกษาในสังกัดกับกลุม ทีไ่ มมสี ถานศึกษาในสังกัด ผลการศึกษา พบวา เทศบาลในเขต
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จังหวัดยะลาสวนใหญ มีความพรอมในการดํ าเนินการจัดการศึกษาตามแนว พ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในระดับตํ่า โดยกลุม เทศบาลทีม่ สี ถานศึกษาในสังกัดอยูแ ลว
คือ เทศบาลนครยะลา มีความพรอมปานกลาง เทศบาลตําบลเบตง มีความพรอมตํ่า กลุม
เทศบาลที่ไมมีสถานศึกษาในสังกัด คือ เทศบาลแหลมใหญและเทศบาลยะหา มีความพรอม
ตํ่า มีขอ เสนอแนะจากการวิจยั วา ควรมีการปรับปรุงพืน้ ทีเ่ ขตความรับผิดชอบของเทศบาล
ใหเหมาะสมกับจํานวนประชากรและรายได ควรเรงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหมคี วาม
พรอม สนับสนุนใหมกี ารรวมกลุม ในเขตพืน้ ที่ สงเสริมธุรกิจในพืน้ ทีใ่ หเติบโตมากขึน้ ควร
ใหอิสระในการบริหารงานบุคคลแกเทศบาล ใหสทิ ธิเทศบาลสรรหาบุคคลใหเพียงพอ ควร
เสริมสรางความรูและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ สรางระบบการใชทรัพยากรรวมกัน
ระหวางสถานศึกษาและทองถิ่น ควรแสวงหาแหลงสนับสนุนอุปกรณ อาคาร สถานที่จาก
แหลงทุนอืน่ และควรพัฒนาการบริหารระบบงบประมาณใหสามารถจัดเก็บไดมากขึน้
การวิเคราะหบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการจัดการศึกษา และการมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาของประภาพรรณ ไชยวงษ (2544 : 198 - 208) พบวา สภาพที่
ปฏิบัติจริง อบต. สวนใหญจดั การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมากกวาการ
ศึกษาในระบบ การศึกษาในระบบสวนใหญจดั ระดับกอนประถมศึกษา การมีสว นรวมใน
การจัดการศึกษา อบต.สวนใหญรวมจัดระดับกอนประถมและประถมศึกษา และมีความ
พรอมที่จะรวมจัดระดับกอนประถมและประถมศึกษา ปจจัยที่เปนอุปสรรคในการจัดและ
การรวมจัดการศึกษาของ อบต. คือ ประสบการณในการจัดการศึกษาของสมาชิก อบต.
การดํ าเนินภารกิจบริการสาธารณะดานการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวน
ตําบล ทีม่ ผี ศู กึ ษาไว เชน การศึกษาของกรกมล เพชรลอมทอง (2542: 107 - 110) เรือ่ งการมี
สวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลในการดําเนินงานศูนยเด็กกอนเกณฑในวัด จังหวัด
มหาสารคามพบวา องคการบริหารสวนตํ าบลในจังหวัดมหาสารคาม มีสวนรวมในการ
ดํ าเนินงานศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดมีคาเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัต ิภารกิจบริการ
สาธารณะสูงกวาดานอื่นๆ สวนขอคนพบของนิคม สุวรรณทา (2542: 86 - 88) ทีศ่ กึ ษาความ
ตองการมีสว นรวมจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของ อบต. ในจังหวัดนครราชสีมาพบวา ความ
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ตองการมีสวนรวมดานงานวิชาการ คือ ชวยสนับสนุนการจัดสอนพิเศษแกนักเรียนนอก
เวลาเรียน งานกิจการนักเรียน คือ ตองการรวมแกปญ
 หายาเสพติดในโรงเรียน งานบุคคล คือ
ชวยสอดสองดูแลเกีย่ วกับจรรยามารยาทและความประพฤติของครู งานธุรการ คือ ตองการ
รวมกํ ากับ ตรวจสอบการใชจายเงินที่ชุมชนบริจาคใหโรงเรียน งานอาคารสถานที่คื อ
ตองการชวยแนะนํ าการปรับปรุงบริเวณโรงเรียนใหมีสภาพแวดลอมรมรื่นสวยงาม งาน
สั มพันธกับชุมชน ตองการชวยเสนอปญหาและความตองการของโรงเรียนตอองคการ
บริหารสวนตําบล ความตองการมีสว นรวมสนับสนุนการจัดการศึกษาดานอื่นๆ ของ อบต.
คือ ตองการมีสว นรวมจัดหองสมุดชุมชนหรือทีอ่ า นหนังสือของชุมชน ตองการรวมจัดหา
อุปกรณการเรียน รวมคัดเลือกวิทยากรทองถิ่นชวยสอนวิชาชีพ และตองการมีสวนรวม
ยกยองเชิดชูเกียรติแกครูที่สรางคุณความดี และการศึกษาความตองการมีสวนจัดการศึกษา
ขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเชียงใหมของประสาน ทาขาม (2543: บทคัดยอ)
พบวา ภารกิจที่ อบต. ตองการมีสว นรวมจัดเปนอันดับแรกคือ การศึกษาระดับกอนประถม
ศึกษา
จากสังเขปงานวิจัยที่มีการศึกษาความพรอมและความตองการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นบางสวนที่นํามาเสนอ เมือ่ ยอนกลับไปพิจารณาขอมูลศักยภาพ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนกลุมตัวอยางการวิจัยครั้งนี้ ยอมทํ าใหมองเห็นไดวา
ศักยภาพ ความสามารถ ความตองการและความพรอมดานการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีความไมเทากัน ซึ่งฝายนโยบายในสวนกลางมีความตระหนักใน
เรื่องนี้ดี จึงไดกําหนดเปาหมาย กรอบการแบงความรับผิดชอบการจัดการศึกษาของทองถิน่
และกําหนดยุทธศาสตรยอยเพื่อรองรับการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาทองถิ่นตามที่ได
เสนอไวแลว สําหรับปญหาสําคัญระดับนโยบายก็คอื การทําความเขาใจกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นวา ศักยภาพ ความสามารถและความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนหนึ่งมีอยูเพียงพอแลว เพียงแตวา ทําอยางไรจะสามารถเชือ่ มตอความคิดทีเ่ ปนนโยบาย
แนะนํา (ทีอ่ งคกรปกครองสวนทองถิน่ รวมกันจัดทํากับสวนกลาง) หรือแผนการศึกษาแหงชาติ
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(พ.ศ. 2545 - 2559) ใหสอดรับกับปญหาและความตองการของแตละทองถิน่ และนําปญหา
เหลานั้นมาสูการกําหนดแนวทาง หรือแผนกลยุทธทางการศึกษาของทองถิน่ การหมุนเวียน
เปลี่ยนคนทองถิ่นเพื่อการบริหารองคกร การเลือกตัง้ นายก การแพเสียงยอมเปนปกติ แต
แผนจะเปนหัวใจสําคัญที่ทําใหเกิดความตอเนือ่ งของการดําเนินพันธกิจขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใหลลุ ว งตามเจตจํานงของรัฐและประชาชนในทองถิ่น (สมชาย เสียงหลาย:
การสัมภาษณ)

สรุปความ
ในบทนี้เปนการศึกษาและวิเคราะหพนั ธกิจและบทบาทหนาทีข่ ององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ตามอาณัติ (mandate) ของกฎหมายและแนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐ โดยเฉพาะ
การกระจายอํานาจการบริการสาธารณะดานการจัดการศึกษาสูท อ งถิน่ ศึกษาสภาพจริงเกีย่ ว
กับบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 รูปแบบ ในภารกิจดานการจัดการ
ศึกษา และสังเขปงานวิจัยดานความพรอมและความตองการมีสวนรวมจัดการศึกษา ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพือ่ จะไดเชือ่ มโยงเขาสูร ะบบงานแผนการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ในบทถัดไป

บทที่ 3
ระบบงานแผนดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ความนํา
กรอบแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2545-25549) ที่เรียกวา คูม อื การจัดทําแผนมี
ขอแนะนําสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษา เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ยกเวน
กรุงเทพมหานคร) นําไปพิจารณา 3 เรือ่ ง คือ (สวนสงเสริมและพัฒนาการศึกษา 2542: 5)
เรื่องความเสมอภาคของผูที่จะไดรับการศึกษา โดยเฉพาะผูยากจนและผูดอยโอกาส เรือ่ ง
ความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะตองวิเคราะหศักยภาพและความพรอม
ของตนเอง ภายใตเกณฑความพรอมที่กําหนด และเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนใน
ชุมชน และองคกรตางๆ ในทองถิน่ รวมทัง้ การนําภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ มาใชอยางเต็มศักยภาพ
ในคู  มื อ การจั ด ทํ าแผนยั ง มี ข  อ แนะนํ าให มี ก ลไกหรื อ องค ก รขึ้ น มารั บ ผิ ดชอบ
การจัดทําแผน โดยใหจดั ตัง้ อนุกรรมการขึน้ มา 2 คณะ คือ
คณะแรก เรียกวา คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ในคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อนุกรรมการคณะนี้
ประกอบดวยฝายการเมือง ฝายราชการประจํ า ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ผูนําองคกร
เอกชนและหรือผูนํ าชุมชน มีผูบริหารจากฝายการเมือง (ที่รับผิดชอบการศึกษา) เปน
ประธาน องคประกอบของอนุกรรมการอาจเปลีย่ นแปลงไดตามความเหมาะสม หนาทีข่ อง
อนุกรรมการคณะนี้ คือ การกํ าหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิน่ เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา ใหขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะเกีย่ วกับแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และใหความ
เห็นชอบรางแผนพัฒนาการศึกษา
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คณะที่สอง เรียกวาคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดทํ าแผนพัฒนาการศึกษา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํ าแผนพัฒนาทองถิ่น
องคประกอบของคณะอนุกรรมการคณะที่สองคลายคณะแรก หนาที่และความรับผิดชอบ
คือ กําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาศึกษา ศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทีค่ ณะแรกเห็นชอบ วิเคราะหและ
ประสานงานแผนงาน โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ และรวบรวมรายละเอียด
เกี่ยวกับวิสยั ทัศน ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาของทองถิน่ เพื่อใหความเห็นชอบ
ขัน้ ตอนการจัดทําแผนที่แนะนําในคูมือมี 7 ขั้น เริม่ ตัง้ แต
(1) การจัดลํ าดับความสํ าคัญของปญหา ความตองการและแนวทางการแกไข
ปญหา
(2) จัดทําวิสยั ทัศนการพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ป
(3) จัดทํายุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาการศึกษา
(4) กําหนดรายละเอียดของกิจกรรม แผนงาน และโครงการในระยะ 5 ป
(5) จัดทํารางแผนพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 5 ป
(6) รับทราบปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น (จัดทําประชา
พิจารณ) เพื่อปรับปรุงรางแผนพัฒนาการศึกษา และ
(7) ดําเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ระยะ 5 ป ใหเปนแผนฉบับสมบูรณ
จากกรอบแนวทางการจัดทําแผนการศึกษา หรือแผนพัฒนาการศึกษาที่แนะนําให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปดําเนินการ โดยราชการสวนกลาง เปนสวนหนึง่ ทีจ่ ะใช
เปนแนวทางการศึกษาระบบงานแผนโดยเฉพาะในสวนที่เปนขั้นตอนการจัดทําแผนการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนกรอบการวิเคราะหระบบงานแผนจะใชตาม
ประเด็นทีไ่ ดนยิ ามไวในงานวิจยั ครัง้ นีแ้ ลวดังภาพที่ 3.1
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การจัดทํา
แผนการศึกษา

การปรับปรุงแผน

การกํากับ
ตรวจสอบ และ
การประเมินผลแผน

การนําแผนไป
ปฏิบัติ

การสงเสริม
สนับสนุน
และการเสริมแรง

ภาพที่ 3.1 กรอบการศึกษาระบบงานแผนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
การศึ ก ษาสภาพจริ ง โดยการสัมภาษณผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูบริหารการศึกษา ผูบ ริหารสถานศึกษา การศึกษาเอกสารรองรอยการดําเนินงานแผนและ
งบประมาณการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีขอคนพบเกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารงานแผนการศึกษาระดับองคกร และระดับสถานศึกษามีประเด็นครอบคลุมเรื่อง
ตางๆ คือ การจัดทําแผน การอนุมัติแผน การนําแผนไปปฏิบัติ การสงเสริมสนับสนุนและ
การเสริมแรงผูปฏิบัติ การกํากับตรวจสอบ การประเมินผลแผน และการปรับปรุงแผนการ
ศึกษา รายละเอียดมี ดังนี้
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ระบบงานแผนการศึกษาของทองถิ่นระดับองคกร
1. การจัดทําแผนการศึกษาระดับองคกร เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับกลไกการจัดทํา
แผน ลักษณะและวิธกี ารจัดทําแผนดังนี้
1.1 กลไกการจัดทําแผนการศึกษาระดับองคกร องคกรปกครองสวนทองถิน่
ใชรูปแบบการจัดองคกรหรือกลไกการจัดทําแผนดังนี้
(1) มีการจัดองคกรรับผิดชอบจัดทําแผนการศึกษาคลายกับทีก่ ําหนดไวใน
คูม อื การจัดทําแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5 ป ทีเ่ สนอแนะจากสวนกลาง
(กรมสงเสริมการศึกษาทองถิน่ ) คือ องคกรปกครองสวนทองถิน่ แตละประเภท มีการแตงตัง้
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการขึ้นมาเปนการเฉพาะ โดยจัดแผนพัฒนาการศึกษาเปน
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือจะกลาวอีกนัยหนึง่ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต (ซึง่ เปนสวนหนึง่
ของแผนพัฒนาทองถิ่น) คือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (องคการบริหารสวนจังหวัดแพร
2546:1) เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
ประชาชนในทองถิน่ และแผนการศึกษาจัดอยูในแผนพัฒนาสังคมของจังหวัด
(2) องค ป ระกอบของคณะกรรมการ หรื อ อนุ ก รรมการจั ด ทํ าแผน
พัฒนาการศึกษา ในสวนปลีกยอยอาจแตกตางกันบาง ตามบริบทของสังคมและความ
เหมาะสมของแตละทองถิ่น เชน ในคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ของเทศบาลนครนครปฐมทีเ่ ปนผูท รงคุณวุฒิ สวนใหญจะมาจากสมาชิกสภาเทศบาล (สุพล
อําภาวงษ: การสัมภาษณ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาองคการ
บริหารสวนตํ าบลแมเมาะ จะเชิญผูทรงคุณวุฒิดานงานสาธารณสุขและดานงานพัฒนา
ชุมชนเขามาเปนอนุกรรมการดวย (เอนก มณีไสย: การสัมภาษณ)
(3) ลักษณะของกลไกทีร่ ว มรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ
ทองถิน่ ที่ตางไปจากกรอบขอเสนอแนะของสวนกลาง โดยมีการนํากลไกองคกรประชาคม
เขามาเสริมความเขมแข็งในกระบวนการจัดทํ าแผนการศึกษา เชน องคการบริหารสวน
ตําบลบางพระ จังหวัดชลบุรี องคการบริหารสวนตําบลแมเมาะ จังหวัดลําปาง โดยเฉพาะ
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อบต. แมเมาะจะใชคณะกรรมการประชาคมตําบล (เลือกจากประชาคมชุมชน ๆ ละ 5 คน
จากทั้งหมด 10 ชุมชนในตําบลเปนกรรมการ) มีหนาทีห่ ลักในการกลัน่ กรองและพิจารณา
จัดเรียงลําดับความเรงดวนของปญหา และความตองการทางการศึกษาของแตละ ชุมชน ที่
คณะกรรมการประชาคมชุมชนรองขอ เมื่อคณะกรรมการประชาคมตําบลพิจารณาเรียบรอย
แลว จึงจะเสนอแนะใหสภาองคการบริหารสวนตํ าบลใหความเห็นชอบ สภาพิจารณาให
ความเห็นชอบในสิง่ ทีร่ อ งขอตามศักยภาพ กอนสงใหคณะกรรมการบริหารนําไปจัดทําเปน
แผน (องอาจ มุทอง: การสัมภาษณ) การใชองคกรประชาคมและองคกรประชาชนรวม
สะทอนปญหาและความตองการทางการศึกษาของชุมชนและทองถิน่ เปนมิตสิ ําคัญของการ
มีสวนรวมในการบริหารการศึกษา
(4) กลไกการจัดทําแผนการศึกษาของตําบลบางลักษณะ อาจใชองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพียงเปนฝายสนับสนุน เชน องคการบริหารสวนตํ าบลบางพระ
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีหนาทีเ่ พียงใหการสนับสนุนการจัดทําแผนการศึกษาของตําบล เนือ่ ง
จากองคกรประชาชนในตําบลมีแนวความคิดวา งานจัดทําแผนการศึกษา เปนหนาที่ของ
สถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษาเปนนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 สถานศึกษาตองเปนฝายรับผิดชอบ
จั ด ทํ าแผนการศึ ก ษา การวางกรอบแนวทางการศึ ก ษาของตํ าบลเป น หน า ที่ ข องคณะ
กรรมการการศึกษาตําบล (ประกอบดวยกรรมการสถานศึกษาทั้ง 3 แหง ในตําบลเปน
กรรมการ มีประธานกรรมการสถานศึกษาคนหนึง่ เปนประธานกรรมการ) การจัดทําแผน
การศึกษาตําบลของ อบต.บางพระ ปจจุบนั ยึดหลัก “การศึกษาของชุมชน โดยชุมชน และ
เพื่อชุมชน” และเห็นวาการบริหารการศึกษาตองเปนไปเพือ่ ประโยชนชมุ ชน ความเขมแข็ง
และความอยูร อดของการศึกษา ขึน้ อยูก บั ความสามารถทีจ่ ะดึงศักยภาพของชุมชนออกมาใช
ในการบริหารการศึกษา การวางนโยบายและการจัดทําแผนการศึกษาของตําบล ควรเปน
หนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาและสถานศึกษา สําหรับองคการบริหารสวนตํ าบล
ควรมีบทบาทดานการสนับสนุน และสงเสริมการจัดการศึกษา (โชคชัย ชวยณรงค:
การสัมภาษณ)
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(5) คณะกรรมการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานวิ ช าการของท อ งถิ่ น
มี บ ทบาทสํ าคั ญ ในการจั ด ทํ าแผนงานวิ ช าการขององค ก รปกครองส ว นท องถิ่น คณะ
กรรมการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการของทองถิน่ มี 3 ระดับ คือ ระดับเขต มีผูอํานวย
การสํ านักการศึกษาคนหนึ่งเปนประธาน ระดับทองถิ่น คือ เทศบาลและเมืองพัทยา
มีผูอํานวยการสํานักการศึกษาเปนประธาน ระดับสถานศึกษา มีผูอํานวยการโรงเรียนเปน
ประธานขอมูลขาวสารทางวิชาการที่นํ ามาใชในการจัดทํ าแผนการศึกษาสวนใหญเปน
ขอเสนอจากคณะกรรมการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการทั้ง 3 ระดับ (สมพงษ
กาฬวงศ: การสัมภาษณ)
การมี ส  ว นร ว มของประชาชนในกลไกการจั ด ทํ าแผน ที่ ป รากฏชั ด เจนมี
2 ลักษณะ คือ กรณีกรุงเทพมหานคร เทศบาล และเมืองพัทยา ประชาชนจะเขามามีสวนรวม
ในฐานะผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิทางดา นการศึกษา และผูแ ทนองคกรเอกชนใน คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทํ าแผนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และในกรณี อบต.
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํ าแผนการศึกษาในรูปของประชาคมชุมชนและประชาคม
ตําบล เชน ประชาคมชุมชน และประชาคมตําบลแมเมาะ การมีสว นรวมในลักษณะองคกร
ประชาชน เชน คณะกรรมการศึกษาตําบลบางพระ จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนตน
1.2 ลักษณะและวิธีการจัดทําแผนการศึกษาระดับองคกร แผนการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญจัดทํ าเปนแผนพัฒนา 5 ป (ยกเวนแผนการศึกษา
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึง่ จัดทําเปนแผนยุทธศาสตร 3 ป) ยังไมมอี งคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ใดจัดทําแผนยุทธศาสตรทางการศึกษาทีย่ าวนานกวา 5 ป ลักษณะทัว่ ไปของ
แผนและวิธกี ารจัดทําแผนการศึกษา มีดงั นี้
(1) แผนการศึกษาที่จัดทํ า มีลักษณะเปนแผนพัฒนาที่เดินตามกรอบ
นโยบายหรือแผนแมบทหรือแผนหลักขององคกร เชน แผนพัฒนาการศึกษาขององคการ
บริหารสวนจังหวัด ฝายจัดทํารางแผนจะนําบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และวิสยั ทัศนของแผน
พัฒนาจังหวัดออกมากาง ทํ าการสังเคราะหและกํ าหนดกรอบนโยบายพัฒนาการศึกษา
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ผนวกปรัชญา แนวคิดและความตองการของฝายบริหาร แลวเสริมกรอบการพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต หรื อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประชาชนเข า ไป (ชาญชั ย ศิลปอวยชัย:
การสัมภาษณ) ในทํานองเดียวกัน นโยบายทีก่ ําหนดไวในกฎหมาย แนวนโยบายในแผนแม
บทของกรุงเทพมหานคร และขอมูลปญหาความตองการของประชาชน และผลการศึกษา
ภาพอนาคต (Future Search) ทางการศึกษาของเมืองหลวง กลไกทีจ่ ดั ทํารางแผนจะนําขอมูล
เหล า นี้ ม าประกอบการจั ด ทํ าแผนการศึ ก ษาระดั บ องค ก ร (อนั น ต ศิ ริ ภั ส ราภรณ:
การสัมภาษณ) สําหรับแนวนโยบายการจัดการศึกษาในองคกรปกครองสวนทองถิน่ ระยะ
15 ป (พ.ศ. 2545 - 2559) และแนวนโยบายในแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 - 2559)
นํามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปไมทนั เพราะไดรบั เอกสารลาชา แตจะมี
การนํามาใชบางในการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารประจําป
(2) รูปแบบและเนื้อหาสาระของแผนที่จัดทํ าสวนใหญ (ยกเวนแผน
ยุทธศาสตรของสํ านักการศึกษากรุงเทพมหานคร)ยังมีลักษณะเปนแผนพัฒนาคลายแผนที่
เคยจัดทํามาแตเดิม (Traditional Plan) คือ ยังเปนแผนพัฒนาแบบ Program - Project มิใช
แผนแบบบูรณาการ (Comprehensive Plan) ที่มีการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา
และสิ่งแวดลอม บูรณาการเชือ่ มโยงเปนกระบวนโดยรวมทีม่ ี “คน” เปนศูนยกลางของการ
พัฒนา ตามหลักการจัดทําแผน ตามแนวทางการปฏิรปู การศึกษา และเจตนารมณของแผน
การศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 - 2559) แตกพ็ บความพยามทีจ่ ะจัดทําใหเปนแผนยุทธศาสตร
โดยจัดทําเนือ้ หาสาระของแผนทีร่ ะบุวสิ ยั ทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย นโยบาย
และมาตรการที่จะดําเนินการใหแลวเสร็จ ตามชวงเวลาตางๆ ทีก่ ําหนดไวในแผน แตแผน
ยังขาดสาระสําคัญหลายเรือ่ ง เชน การกําหนดยุทธศาสตรระดับองคกร ยุทธศาสตรระดับ
แผนงานและโครงการไวชัดเจน แผนยังมิไดกําหนดตัวบงชี้ (Key Performance Indicators KPI) ผลสําเร็จ หรือยังมิไดกําหนดเกณฑ การประเมินผลสําเร็จของแผนงานและโครงการ
ไวชัดเจน เปนตน เนื้อหาสาระหลักของแผน มีลักษณะแสดงแผนงานและโครงการที่คาดวา
จะจัดทํา มิใชลักษณะแผนยุทธศาสตรทม่ี งุ เนนผลสัมฤทธิข์ องการบริหาร (Result Based
Management) ตามแนวทางการบริหารภาครัฐ แนวใหม
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(3) การจัดทํ าแผนการศึกษาเปนเรื่องที่ทุกฝายเห็นความสํ าคัญ เพราะ
เห็นวา แผนเปนเรือ่ งทีอ่ งคกรและผูเ กีย่ วของนึกฝนและตองการจัดทํ า และสําคัญที่สุดเพราะ
แผนเกี่ยวของกับงบประมาณสนับสนุน การจัดทํ าแผนจึงเปนเรื่องที่ฝายการเมือง ฝาย
ราชการประจํา และฝายประชาชนในทองถิ่นที่มีสวนไดเสียใหความสํ าคัญมากเปนพิเศษ
กระบวนการมีสว นรวม การจัดเตรียมขอมูล การจัดการประชุมปฏิบตั กิ ารเพือ่ การจัดทําราง
แผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดรับความเอาใจใส จากทุกฝาย
อยางเห็นไดชัด สําหรับฝายทีต่ อ งรับผิดชอบการนําแผนการศึกษาไปการปฏิบตั ิ ทีร่ ว มจัดทํา
แผนมีความเห็นวา การขอรับการสนับสนุนทรัพยากรแผนการศึกษาจะปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น เมือ่ องคกรและสถานศึกษาจะจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารประจําป ก็สามารถซอย
กิจกรรม 5 ป ออกเปนปๆ เพือ่ จัดทํารายละเอียดกิจกรรมของแผนได แตถาหากไมมีแผนงาน
โครงการปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ ก็ไมสามารถใชงบประมาณได (ขนบ จรูญศรีสวัสดิ์:
การสัมภาษณ) ซึ่งแตเดิมการจัดทําแผนเปนการจัดทําเพื่อใหมีแผน แตปจ จุบนั การทําแผน
คือการทําเพื่อนําไปใชจริง (ชลิต ตุม ทองคํา: การสัมภาษณ)
(4) ขั้นตอนการจัดทํ าแผนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนใหญจะดําเนินการตามขัน้ ตอน 7 ขั้น ทีร่ าชการสวนกลางแนะนําไวในคูมือ แตอาจมี
การยืดหยุนบางตามปจจัยแวดลอมของทองถิ่น เชน ขัน้ การจัดทําวิสยั ทัศน ขัน้ การจัดทํา
ยุทธศาสตร ขั้นการกํ าหนดรายละเอียดกิจกรรม และขั้นการจัดทํ ารางแผนสามารถรวม
ปฏิบัติเปนขั้นตอนเดียวที่ตอเนื่องกัน เพราะกระบวนการสวนนี้ตองใชทักษะและความ
ชํานาญของผูป ฏิบตั ิ จะเห็นไดวา กระบวนการจัดทําแผนการศึกษาของทองถิน่ โดยรวมอาจ
ดําเนินการเพียง 4 ขั้นตอน คือ ขัน้ ที่ 1 การจัดลําดับความสําคัญของปญหา ความตองการ
และแนวทางแกไข ขั้นที่ 2 การจัดทําวิสยั ทัศนยทุ ธศาสตรการพัฒนาและรายละเอียดราง
แผน ขัน้ ที่ 3 การจัดทําประชาพิจารณ เพือ่ รับทราบปญหาและความตองการของประชาชน
ในทองถิน่ และขั้นที่ 4 การปรับปรุงและจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒน
ธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ฉบับสมบูรณ
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(5) การจัดทํ าแผนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีและใช
กระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรหลากหลายเขารวม กลาวคือ นอกจากกรรมการ
ที่รับผิดชอบยังมีผทู ไ่ี ดรบั เชิญและผูส นใจเขารวมประชุมปฏิบตั กิ ารจํานวนมาก จากทุกฝาย
เชน ฝายการเมือง ฝายราชการประจํ า ผูบริหารสถานศึกษา ผูแทนครู ผูทรงคุณวุฒิ
นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรประชาคม ผูแทน
องคกรเอกชน ผูแทนองคการวิชาชีพ และประชาชนทัว่ ไปในทองถิน่ โดยเฉพาะประชาชน
ทั่วไป มีบทบาทสําคัญในขั้นการประชาพิจารณรางแผน
(6) การกํ าหนดวั ต ถุ ป ระสงค ข องแผนไม มี ข  อจํ ากัดหรือขอแตกตาง
มากนักระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกับไมมีสถานศึกษาในความรับผิดชอบ
ตัวอยางเชน ในแผนพัฒนาบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัดแพร ซึง่ เปนองคกรไมมี
สถานศึกษาเปนของตนเอง (มีรว มจัดกับกระทรวงศึกษาธิการ 1 โรง) ไดมกี ารจัดทําโครงการ
อบรมการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูผูสอนในสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดแพร ใหครู
ผูสอนทุกระดับ ทุกสังกัด สามารถทําวิจยั ในชัน้ เรียนเพือ่ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
จัดทําโครงการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาศึกษาตอในระดับอุด มศึกษาของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัด จัดทํ าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่บริการ โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โครงการพัฒนาผูเ รียนใหมคี ณ
ุ ลักษณะ เกง
ดี มีสุข และ มีผลการเรียนสูงขึน้ ตามโครงการ “โรงเรียนเงินลาน” (16 โรงเรียน) โดย
กําหนดใหสถานศึกษาในโครงการ จัดทําแผนงานและโครงการขอสนับสนุนการพัฒนาการ
ศึกษา ภายใตกรอบวัตถุประสงคของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ระบุไวในแผนพัฒนา
ทองถิ่นของ อบจ. แพรไดตอเนื่อง กรณีสถานศึกษานอกโครงการ ก็สามารถจัดทําแผนงาน
และโครงการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวนโยบายของ อบจ.ผานหนวยงาน
ตนสังกัด เพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไดเปนปๆ
ไป (ชาญชัย ศิลปอวยชัย: การสัมภาษณ และเอกสารแผนงานและงบประมาณ)
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ในบางกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไมมีสถานศึกษาในความ
รับผิดชอบ (ยกเวนศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก) อาจกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไวกวางๆ
เพื่อเปดโอกาสและรองรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากสถานศึกษาในเขตพืน้ ที่
บริการไวในแตละป ในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปขององคกร เชน อบต.บางพระ ชลบุรี อบต.
แมเมาะ ลําปาง เปนตน
(7) ข อ มู ล ข า วสารเพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจการจั ด ทํ าแผนมี ที่ ม า
หลากหลาย แตยงั ขาดการพัฒนาอยางเปนระบบ ขอมูลขาวสารเพือ่ การจัดทําแผนการศึกษา
ของทองถิ่นมีจํ านวนมากมายและมีที่มาหลากหลาย เชน ขอมูลขาวสารปญหาและความ
ตองการดานการศึกษาของประชาชนในทองถิน่ ขอมูลขาวสารปญหาและความตองการของ
สถานศึกษา ขอมูลขาวสารปญหาดานศาสนา ดานศิลปะ ดานความตองการพัฒนาอาชีพใน
ทองถิน่ ดานสิ่งแวดลอม ดานการกีฬา ฯลฯ ซึง่ มีท่ีมาหลากหลาย เชน จากฝายการเมืองของ
ทองถิน่ จากผลการประชุมสภาทองถิ่น จากผลการประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอก
ชน (กรอ.) ผลการประชุมกรรมการประชาคมชุมชน ทีเ่ สนอปญหาความตองการผานเทศ
มนตรี (เชน เทศบาลนครนครปฐม มีประชาคมชุมชน 72 ชุมชน และมีการประชุมทุกเดือน)
ผลการประชุมกรรมการสถานศึกษา ผานผูแ ทนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ผลการประชุม
คณะกรรมการเครือขายการเรียนรู (ระดับเขตจะประชุม 2 เดือนตอครัง้ ) ผลการประชุมคณะ
กรรมการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการของทองถิ่น (เดือนละครัง้ ) ผลการประชุมกลุม
สงเสริมงานวิชาการ (เทศบาลเมืองพัทลุง) ฯลฯ แตปญหาความตองการและความคาดหวัง
ดานการศึกษา ยังไมไดรับการพัฒนาเปนระบบ มีประสิทธิภาพและทันสมัยพรอมใช
ประกอบการตัดสินใจในการจัดทําแผนการศึกษา (ขนบ จรูญศรีสวัสดิ์: การสัมภาษณ)
(8) การจัดทํ าแผนการศึกษามุงที่จะตอบสนองปญหาความตองการและ
ความคาดหวังของประชาชนตามลักษณะวิถชี วี ติ ทีแ่ ตกตางกัน เชน กรณีกรุงเทพมหานคร
แบงประชาชนที่มีสภาพปญหาและวิถีชีวิตใกลเคียงกันไวเปนโซน เรียกวา “กลุมโซน”
(หนึง่ กลุม โซนมีประมาณ 7 - 8 เขต) จํานวน 6 กลุม โซน ไดแก กลุมโซนรัตนโกสินทร
เจาพระยา กรุงธนใต กรุงธนเหนือ ศรีนครินทรและบูรพา การจัดทําแผนการศึกษาจะมีการ
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ศึกษาปญหาและความตองการของประชาชนตามกลุมโซน และสรุปความตองการวา
ประชาชนแตละกลุมโซนตองการศึกษาอยางไร คาดหวังอยางไร ปญหาความตองการและ
ความคาดหวังของประชาชนทั้ง 6 กลุม โซน จะถูกสงไปแปลงเปนกรอบนโยบายและแผน
การศึกษา โดยสํ านักงานนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร (อนันต ศิริภัสราภรณ:
การสัมภาษณ)
(9) บางกรณีแผนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนเพียง
การรวมแผน (กรณีแผนป) เชน การจัดทําแผนการศึกษาของกรุงเทพมหานครระดับเขต
สํานักงานเขต (50 เขต) จะทําหนาทีร่ วบรวมแผนการศึกษาของเขตจากแผนการศึกษาของ
สถานศึกษา ไปยังสํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร เพื่อวิเคราะหความสอดคลอง
ของแผนการศึกษาเขตกับแผนแมบท และพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุน แผนการ
ศึกษาประจําปของเขตไมจําเปนตองขออนุมตั สิ ภากรุงเทพมหานคร แตจะสิ้นสุดทีระดับเขต
(อนันต ศิรภิ สั ราภรณ: การสัมภาษณ) เชนเดียวกับแผนพัฒนาการศึกษาประจําปของสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เมื่อแผน (แผนป) ไดรบั อนุมตั จิ ากกรรมการสถานศึกษา
ของทองถิ่นก็เปนอันสิ้นสุด การรวบรวมแผนของสถานศึกษาเปนความรับผิดชอบคณะ
กรรมการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการของเทศบาล (ธวัชชัย รัตตัญู: การสัมภาษณ)
สําหรับงบประมาณสนับสนุนแผนตองไดรบั อนุมตั โิ ดยสภาทองถิน่
(10) แผนที่ตองการเปลี่ยนแปลงสูงจําเปนตองมีการชี้นําสูง การเปลี่ยน
แปลงเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น ที่เนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเปนการพัฒนาคน
เปนการเปลี่ยนแปลงเปาหมายและวัตถุประสงคขนาดใหญของทองถิ่น เพราะเปนการ
เปลี่ ย นแปลงความคิ ด ที่ เ คยให ค วามสํ าคั ญ กั บ การพั ฒ นาแหล ง นํ้ า ถนนหนทาง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึง่ เปนวิถีการทํ างานของคนในองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ สวนใหญทป่ี ฏิบตั จิ นเคยชิน ใหหันมาเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการพัฒนาคน
เปนสิ่งที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญไมถนัดและชํ านาญ ในกระบวนการจัดทํา
แผน ทําใหผบู ริหารองคกรทีต่ อ งการการเปลีย่ นแปลง จําเปนตองใชความพยายามสูงในการ
ชี้นํา จึงจะสามารถจัดทําแผนใหเปนไปตามแนวความคิดทีต่ อ งการเปลีย่ นแปลงได
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ตัวอยางกรณีความพยายามเปลี่ยนแปลงเปาหมายการจัดทํ าแผนการ
ศึกษาของ อบจ.แพร ที่ผูบริหารองคกรมีแนวความคิดที่ตองการเปลี่ยนแปลงการจัดสรร
งบประมาณรายจาย งบพัฒนาทองถิน่ จากทีเ่ คยจัดเพือ่ สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานรอยละ 92 ในปงบประมาณ 2540 มาเปนงบสงเสริมการศึกษา หรืองบพัฒนา
คุณภาพชีวิตในจํานวนรอยละเทากันนี้ (รอยละ 92) ไดในงบประมาณป 2546 จะตองใช
ศาสตรและศิลปะอยางยิ่งในการบริหารคน (โดยเฉพาะสมาชิกสภาจังหวัด) เชน การใช
กระบวนการเจรจาตอรอง การยกยองใหเกียรติ การสรางการยอมรับ และบางครั้งจําเปนตอง
ใชกระแสสังคมบีบ ตัวอยางเชน การจัดทําแผนขั้นการทําประชาพิจารณ ซึง่ คําตอบจาก
ประชาชนไมตองการใชงบเพื่อการรับเหมามากมาย เพราะผูบ ริหารทีค่ ดิ เปลีย่ นแปลงไดทํา
ความเขาใจกับประชาชนในทองถิน่ เพือ่ เตรียมการไวกอ นแลว โดยผูบ ริหารทองถิน่ จะหมัน่
ออกพบปะพูดคุย ชี้นํ า เชิญกลุมนักวิชาตางๆ เขามาชวยทํ าความเขาใจ เชิญผูนําดาน
ภูมิปญ
 ญาและผูท รงคุณวุฒจิ ากศูนยวฒ
ั นธรรม มาชี้นําทางความคิด ชี้นําประชาชนใหเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริและพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหประชาชนมองเห็นวา การพัฒนาคนคือ การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน สงผลใหเกิดการ
ยอมรับจากสมาชิกสภาทองถิ่นและประชาชน (ชาญชัย ศิลปอวยชัย: การสัมภาษณ)
(11) การจัดทําแผนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ มีการจัดทํา
ประชาพิจารณคอนขางกวางขวาง ทัง้ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล อบต. และ อบจ.
ความเห็นของประชาชนในทองถิ่น ไดนําไปเปนประโยชนในการปรับปรุงแผนการศึกษา
ตามสมควร
(12) บุคลากรดานการจัดทํ าแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังมี
ความตองการการพัฒนาความรูและทักษะการจัดทํ าแผนการศึกษา บุคลากรที่รับผิดชอบ
งานแผนสามารถจัดทําแผนแบบแผนพัฒนา (Development Plan) ไดดภี ายใตคําแนะนําและ
การใหคําปรึกษาของนักวิชาการ (ยกเวนองคการบริหารสวนตําบล เพราะมีขอจํากัดทีไ่ มมี
อัตรากําลังบุคลากรดานการศึกษาของ อบต.) แตความรู ทักษะ และความสามารถในการจัด
ทําแผนแบบบูรณาการและแผนยุทธศาสตร หรือแผนระยะยาวของบุคลากรที่รับผิดชอบ
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งานแผนขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ยังมีขอ จํากัด องคกรปกครองสวนทองถิน่ ทุกแหง
ยังมีความตองการความชวยเหลือและสนับสนุนทางวิชาการจากสวนกลาง
(13) การประสานแผนทองถิ่นกับราชการสวนภูมิภาคมีทุกระดับ กรณี
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีต่ ง้ั อยูใ นสวนภูมภิ าค (เทศบาล เมืองพัทยา อบจ.และ อบต.)
แผนพัฒนาการศึกษา (5 ป) หรือแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ ขององคกรปกครองสวนทองถิน่
(เทศบาล เมื อ งพั ท ยาและ อบจ.) จะมีการจัดประสานใหบรรจุไวเปนสวนหนึ่งของ
แผนพัฒนาจังหวัด (สุพล อําภาวงษและธวัชชัย รัตตัญู: การสัมภาษณ) เปนแผนสาขา
พัฒนาสังคมของจังหวัด (ชาญชัย ศิลปอวยชัย: การสัมภาษณ) ในระดับ อบต. ศูนยประสาน
การจัดทําแผนของอําเภอ ทีม่ ผี แู ทนระดับตําบลรวมเปนกรรมการ จะจัดแผนการศึกษาของ
อบต.ไวในแผนพัฒนาอําเภอ (องอาจ มุทอง: การสัมภาษณ)
ในขั้นการจัดทําแผนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาชนมี
บทบาทสําคัญหลายลักษณะ เชน
(1) รวมศึกษาภาพอนาคตทางการศึกษาของชุมชนและทองถิน่ (Future search
Conference) ในกระบวนการจัดทําวิสยั ทัศนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนาธรรมและการ
กีฬาของชุมชนและทองถิ่น เชน การจัดทําแผนการศึกษาของ อบต.บางพระ ฉะเชิงเทรา และ
การจัดทําแผนการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
(2) รวมกําหนดปญหาความตองการและความคาดหวังทางการศึกษา เปนการ
เสนอขอมูลขาวสารจากประชาชนผานทางประชาคมชุมชนและผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ เชน กรณีประชาคมชุมชนในเทศบาล ประชาคมชุมชน ในเขตพื้นที่ อบต.
(3) รวมจัดเรียงลํ าดับความสํ าคัญเรงดวนของปญหาและความตองการทาง
การศึกษาของตําบล ในฐานะที่เปนผูแทนประชาคมชุมชนในประชาคมตําบล เพือ่ เสนอให
ฝายบริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่ นําไปจัดทํารางแผนการศึกษาของตําบล เชน กรณี
ประชาคมตําบลของ อบต.แมเมาะ ลําปาง
(4) เขารวมประชาพิจารณในขั้นตอนการจัดทํ าแผนตามขอบังคับขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่
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1.3 การอนุมตั แิ ผนการศึกษา แผนการศึกษาเปนสวนหนึง่ ของแผนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตหรือแผนสาขาสังคมที่จัดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น ขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่
ในกรณีแผนพัฒนา 5 ป ของเทศบาล เมืองพัทยา อบต. และ อบจ. การพิจารณา
อนุมัติแผนพัฒนาทองถิ่น เปนอํานาจหนาทีข่ องสภาทองถิน่ และสําหรับกรุงเทพมหานคร
แผนพัฒนาการศึกษาเปนสาขาหนึ่งของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร การพิจารณาอนุมตั ิ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (แผนแมบท) เปนอํานาจหนาที่ของสภากรุงเทพมหานคร เชน
เดียวกัน
ในกรณีแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติการประจํ าป สภาทองถิ่นไมจํ าเปนตอง
อนุมัติแผน แตแผนปจะตองผานหนวยกลั่นกรอง เพื่อวิเคราะหความสอดคลองกับแผน
แมบท (5 ป) และความเหมาะสมดานงบประมาณ แตการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
สนับสนุนแผน ยังเปนอํานาจหนาทีข่ องสภาทองถิน่
หน ว ยกลั่ น กรองแผนและจั ด ทํ าร า งงบประมาณประจํ าป กอนเสนอสภา
ทองถิ่นพิจารณาอนุมัติ ทองถิ่นแตละประเภทใชกลไลตางกัน กรณีกรุงเทพมหานคร
กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของสํานักนโยบายและแผน ในกรณีเทศบาลนครนครปฐม
มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารวิชาการระดับเทศบาลเปนผูรับผิดชอบกลั น่ กรอง กรณี
เทศบาลเมืองพัทลุงและเมืองพัทยา ใหเปนหนาทีข่ องคณะกรรมการสงเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการระดับทองถิ่น กรณี อบจ.และ อบต. หนวยกลั่นกรองและวิเคราะหแผน
พัฒนาการศึกษาประจําป คือ คณะผูบ ริหารของทองถิน่ เมื่อคณะผูบริหารพิจารณาเห็นชอบ
แผนแลว สํานักปลัด อบจ. หรือ อบต. แลวแตกรณี จัดทํารางงบประมาณ (เอกสารงบ
ประมาณ) สนับสนุนแผน เพื่อเสนอสภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติ และจัดทําเปนขอบังคับ
ประกาศเปนงบประมาณประจําป
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2. การนําแผนไปปฏิบัติระดับองคกร
การนํ าแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไปปฏิบัติ เปนเรือ่ งทีห่ นวยงานหรือกลไกทีท่ อ งถิน่ มอบหมายตองรับ
ผิดชอบ และการมอบหมายความรับผิดชอบการนํ าแผนการศึกษาไปปฏิบัติมีความชัดเจน
เพราะแผนที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํ าเปนการริเริ่มจากผูปฏิบัติ
(Implementers) ดังนั้น ผูนํางานแผนไปปฏิบัติ คือ หนวยงาน คณะบุคคลหรือบุคคลทีเ่ ปน
ผูร บั ผิดชอบจัดทําแผนงานและโครงการที่ระบุไวในเอกสารแผน
กรณี ก รุ ง เทพมหานคร สํ านั ก การศึ ก ษาได จั ด ทํ าและกํ าหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามแผน กําหนดตัวบงชี้และเกณฑคุณภาพการนําแผนสูก ารปฏิบตั ิ เพื่อให
หนวยงานที่รับผิดชอบและสถานศึกษารับทราบกรอบแนวทางการกํากับติดตาม การตรวจ
สอบและการประเมินผลการปฏิบัติ สวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ประเภทอืน่ อยูใ นขัน้
ตระหนักและพยายามศึกษาและพัฒนาใหมีใชในอนาคต
ขั้ น การนํ าแผนการศึกษาไปปฏิบัติ เปนขั้นที่สถานศึกษาและหนวยงานที่
รับผิดชอบงานการศึกษาของทองถิน่ ตองแปลงแผนสูก ารปฏิบตั ิ โดยการจัดทําโครงการรอง
รับแผนงานการศึกษา และนําไปปฏิบตั ิ เพือ่ ใหเกิดผลตามทีก่ ําหนดไวในแผน กระบวนการ
และกลไกการกํากับติดตาม การตรวจสอบและการประเมินผลแผน จะเขามามีบทบาทสําคัญ
ในขัน้ การนําแผนการศึกษาของทองถิน่ ไปปฏิบตั ิ
ในขัน้ การนําแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไปปฏิบตั ิ ประชาชน
ในชุมชนและทองถิ่น นอกจากจะเปนฝายรับผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนแลว ยังจะตอง
เปนฝายเขารวมกิจกรรม เชน เปนวิทยากรใหความรูด า นศิลปะ ดนตรี จารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมแกเยาวชน เพือ่ รวมสืบทอดภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ รวมกิจกรรมกีฬา รวมทํานุบํารุง
รักษาศิลปะ และวัฒนธรรมของทองถิ่นตามการมอบหมายงานแผนของทองถิ่นรวมกับ
ราชการสวนทองถิน่
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3. การสงเสริมสนับสนุนและการเสริมแรงผูปฏิบัติระดับองคกร การศึกษาพบ
ดังนี้
(1) การสนับสนุนดานงบประมาณ เมื่อหนวยปฏิบัติจัดทํ าแผนปฏิบัติการ
ประจําปรองรับสอดคลองแผนการศึกษาของทองถิน่ ตามทีส่ ภาทองถิน่ อนุมตั ไิ ปแลว ยอม
เปนหลักประกันวาจะไดรบั งบประมาณสนับสนุนจากสภาทองถิน่
(2) ฝายบริหารในระบบการเมืองทองถิ่น มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน
และผลักดันแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประสบผล
สําเร็จสูงดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มักเปนผลจากแรงบันดาลใจ ความตั้งใจและการ
ใชแรงผลักดันสงเสริม และสนับสนุนของฝายบริหารจากระบบการเมืองทองถิ่น สมาชิก
สภาทองถิน่ ความรวมมือของผูบ ริหารสถานศึกษา ครู อาจารยศกึ ษานิเทศ รวมทั้งบุคลากร
ของหนวยงานราชการฝายสนับสนุนงานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา
ของทองถิน่ ตามลําดับ
(3) การสนับสนุนทางดานวิชาการและทรัพยากรทางวิชาการจากภายนอก
มี ค วามจํ าเปน สวนกลางและสถาบันอุดมศึกษา มีบทบาทสํ าคัญในการสงเสริมและ
สนับสนุนระบบงานแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งทางดานวิชาการและใน
กระบวนการจัดทําแผน การสรางเครือ่ งมือการกํากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผน
โดยการจัดสงเอกสารวิชาการ วิทยากรเพือ่ ฝกอบรม เพิ่มพูนความรู ทักษะการจัดทําแผน
และดําเนินงานแผนการศึกษาแกบคุ ลากร ชวยสรางความเขมแข็งทางความคิดในระบบงาน
แผนของทองถิน่
(4) การเสริมแรงผูปฏิบัติงานแผนการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีม่ ี
สถานศึกษาในความรับผิดชอบ ไมนิยมการเสริมแรงทีเ่ นนการแขงขันเพือ่ รางวัล (แตอาจ
สงไปแขงขันกับขางนอกบาง) แตการเสริมแรงบุคลาการจะเนนการสนับสนุนใหเพิ่มพูน
ความรูทางการศึกษาอยางตอเนื่อง เชน การฝกอบรม การดูงานและการศึกษาตอ การ
เสริมแรงระดับสถานศึกษา มุงที่จะสรางความเทาเทียมกันของการพัฒนาคุณภาพสถาน
ศึกษา (เพือ่ ลดปญหาการกระจายเด็กดวย) เพราะมีความเห็นวา การแขงขันเพือ่ รางวัลเปนขอ
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ผิดพลาดของการบริหารแบบเดิม ที่ไปใหความสําคัญกับโรงเรียนกลุม เล็กๆ ไมกโ่ี รง และ
ไปทําใหโรงเรียนสวนทีเ่ หลือถูกทอดทิง้ แนวความคิดขององคกรปกครองทองถิน่ คือ การ
สรางระบบใหมขึ้นมาทดแทน เรียกวา “ทุกโรงเรียนตองมีคุณภาพเทากัน” ตัวอยางเชน
กรุงเทพมหานครไดสรางแนวความคิดเรียกวา “ทีมพลังเกือ้ กูล” ใหแตละสวนแตละโซนไป
พัฒนา เพือ่ ยกระดับทุกโรงเรียนใหมคี ณ
ุ ภาพเทาเทียมกัน ไมวาขนาดเล็ก ขนาดใหญ และจะ
ไม แ ข ง ขั น ที่ ร างวั ล แต จ ะดู ผ ลตามตั ว บ ง ชี้ คุ ณ ภาพ เช น ผลผลิ ต นั ก เรี ย นที่ อ อกมา
พฤติกรรมการเรียนการสอนของครูที่เปลี่ยนแปลงไป ตามแนวทางการปฏิบัติการเรียนรู
เพื่อใหเปนโรงเรียนที่เขาสูเกณฑมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพของกรุง เทพมหานคร (อนันต
ศิรภิ สั ราภรณ: การสัมภาษณ)
4. การกํากับตรวจสอบและการประเมินผลแผนระดับองคกร การศึกษาพบดังนี้
(1) มีการใชกลไกในรูปคณะกรรมการ ทําหนาทีก่ ํากับติดตาม และสงเสริม
งานแผน เชน ใชคณะกรรมการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการระดับเขต ระดับทองถิน่
และระดับสถานศึกษา (กรณีเทศบาล) เพือ่ ใหความชวยเหลือ แนะนํา ติดตาม ตรวจสอบ
โดยใหมกี ารรายงานผลตอทีป่ ระชุมทุก 2 เดือนระดับเขต ทุกเดือนระดับทองถิน่ และสถาน
ศึกษา แลวแตกรณี ในระดับทองถิน่ อาจมีการจัดตัง้ กลุม ทําหนาทีส่ ง เสริมสนับสนุนและ
กํากับตรวจสอบ เชน กรณีเทศบาลเมืองพัทลุง ทองถิน่ ไดจดั ตัง้ กลุม สงเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการขึ้นมาดูแลงานวิชาการ กลุมสงเสริมจริยธรรมดูแลจริยธรรมครูและบุคลากรทาง
การศึกษา เด็กและเยาวชน กลุมสงเสริมการกีฬา ดูแลการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
เด็กและเยาวชน เปนตน กลุมตางๆ เหลานีม้ สี ว นประกอบจากผูบ ริหารสถานศึกษา ผูแ ทน
ครูและผูแ ทนกองการศึกษา
(2) ใช ผู  บ ริ ห ารขององค ก รและศึ ก ษานิ เ ทศกํ ากั บ ตรวจสอบและประเมิน
ผูบริหารและศึกษานิเทศของทองถิ่นเขาไปรับทราบปญหา กํ ากับ ตรวจสอบแนะนํ า
การปฏิบตั งิ านแกผบู ริหารสถานศึกษาและครู (กรณีเทศบาล) โดยใชมาตรฐานและตัวบงชี้
(ดัดแปลงและเพิ่มเติมจากที่กําหนดโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
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การศึกษา - สมศ.) เขาไปดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ (กรณีกรุงเทพมหานคร และเมือง
พัทยา)
(3) การไปเยี่ยมชมสถานปฏิบัติกิจกรรม เพื่อพูดคุย ซักถามอยางไมเปน
ทางการของผูบริหารองคกร รับฟงปญหาและใหขอแนะนําใหคําปรึกษาตามโอกาส
(4) เริ่มมีการพัฒนาและนํามาตรฐานและตัวบงชี้ มาใชในกระบวนการกํากับ
ตรวจสอบและประเมิน ตามกรอบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. ในบาง
แหงคอนขางเปนระบบ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) บางแหงอยูใ นขัน้ ตระหนักและ
พยายามพัฒนา (เทศบาล) และทุกแหงมีความประสงคจะไดรบั การสนับสนุนทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาบุคลากรในเรือ่ งดังกลาวจากสวนกลาง
(5) มี ก ารใช ที ม จากภายนอกตรวจสอบและประเมิ น ประจํ าป กรณี
กรุงเทพมหานคร จะใชทมี ตรวจสอบและประเมินจากภายนอก ทีมตรวจสอบและประเมิน
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิสายการเมือง ผูท รงคุณวุฒจิ ากสวนราชการหรือเปนขาราชการ
เกษียณอายุ และศึกษานิเทศ จํานวน 10 ทีมๆ ละ 10 คน ออกตรวจประเมินสถานศึกษา
ประจําป ๆ ละประมาณ 120 โรงเรียน (รอยละ 25 ของโรงเรียนกรุงเทพมหานครทัง้ หมด)
การตรวจสอบ ทบทวนและการประเมินจะกระทําอยางจริงจัง คือ มีการสัมภาษณนกั เรียน
มีการสัมภาษณผูปกครอง มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงาน และผลการ
ปฏิบัติงาน ทีมตรวจสอบจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ ระบุจดุ เดนจุดดอยในการปฏิบตั ิ
งาน และมีขอเสนอแนะเพือ่ การแกไขปรับปรุง การรายงานผลการตรวจสอบและประเมิน
ของทีมตรวจสอบจะนําเสนอตอทีป่ ระชุมใหญประจําป
(6) การกํากับตรวจสอบและประเมินโดยการประชุมใหญประจํ าป องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ทีม่ สี ถานศึกษาในความรับผิดชอบ (กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและ
เทศบาล) จะมีการจัดประชุมใหญประจําปๆ ละ 2 ครั้ง โดยมีผูบริหารสถานศึกษาทุก
โรงเรียน ผูแ ทนครูจากโรงเรียน ผูเ กีย่ วของกับงานแผนการศึกษาทุกคน ฝายการเมือง เชน
(ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเทศมนตรี เทศมนตรีทด่ี แู ลการศึกษา และอื่นๆ) ฝาย
ราชการประจําและกรรมการสถานศึกษา ในกรณีของกรุงเทพมหานคร การประชุมใหญ
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ประจําปมีจุดประสงคใหโรงเรียนที่ถูกสุมตรวจสอบและประเมิน รับทราบขอมูลยอนกลับ
ของตนเอง และถือเปนโอกาสพิเศษ ใหเปนบทเรียนแกโรงเรียนอืน่ ไดรบั รูผ ลการตรวจสอบ
เฉพาะตัว และผลทัง้ หมดจะมีการเปรียบเทียบจุดรวมจุดตาง เพื่อนําไปปรับปรุงคุณภาพการ
ศึกษาของตน (อนันต ศิรภิ สั ราภรณ: การสัมภาษณ) กรณีเทศบาลและเมืองพัทยา การ
ประชุมใหญประจําปมุงสะทอนผลการปฏิบัติงานแผน ปญหาการปฏิบตั แิ ละความตองการ
ของประชาชนในทองถิ่น และความตองการของผูรบั บริการสาธารณะดานการศึกษา จาก
องคกรปกครองสวนทองถิน่
(7) มีการจัดทํ ารายงานผลการปฏิบัติงานแผนและการใชจายเงิน กรณีการ
ขอรับการสนับสนุนแผนงานโครงการของสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการของ อบต.และ
อบจ. สถานศึกษามีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน และรายงานการใชจา ยเงิน
โครงการตอองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีใ่ หการสนับสนุน
ในกระบวนการกํากับตรวจสอบและประเมินแผนระดับองคกร ประชาชนใน
ทองถิ่น มีโอกาสเขารวมในฐานะผูท รงคุณวุฒทิ างดานการศึกษา เชน เปนผูท รงคุณวุฒใิ น
ทีมตรวจสอบและประเมินจากภายนอกของกรุงเทพมหานคร และการเขารวมรับทราบผล
การตรวจสอบและประเมินการประชุมใหญประจําป อยางไรก็ตาม การกํากับ ตรวจสอบการ
ดําเนินงานแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อยางไมเปนทางการ โดยการสดับตรับฟงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและวิพากษวิจารณ
สิ่งตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในวิถชี วี ติ ประจําวันของประชาชนจัดเปนเรือ่ งปกติทว่ั ไป
5. การปรับปรุงแผนการศึกษาระดับองคกร
การนําขอมูลผลการกํากับ ตรวจสอบและการประเมินไปปรับปรุงแผนองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ดําเนินการมีลกั ษณะดังนี้
(1) มีการปรับปรุงการดํ าเนินงานแผนตามขอเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยม
ในกรณีการเขาไปตรวจเยีย่ มการปฏิบตั ขิ องสถานศึกษาอยางไมเปนทางการ หรือการเขาไป
ตรวจสอบและประเมินของทีมตรวจสอบ หากพบขอบกพรองหรือปญหาในการปฏิบตั งิ าน
แผน หรือผูปฏิบัติงานแผนมีปญหาหรือขอหารือการปฏิบัติ ผูบริหารหรือทีมตรวจสอบ
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อาจใหความชวยเหลือแนะนํ า เพื่อใหสถานศึกษานํ าไปปรับปรุงแกไขในลักษณะการ
ยอมรับรวมกัน
(2) มีการปรับปรุงการดําเนินงานแผนจากผลการประชุมใหญ การแลกเปลีย่ น
เรียนรูการปฏิบตั งิ านแผนขององคกรปกครองสวนทองถิน่ จากการประชุม ใหญปล ะ 2 ครั้ง
จะใชเปนเวทีแสวงหาความรูรวมกันของการปฏิบัติงานตามแผน สถานศึกษาทีถ่ กู สุม ตรวจ
จะไดรับการสะทอนกลับผลการตรวจสอบอยางเปนทางการจากการรายงานผลการตรวจ
สอบและประเมินของทีมตรวจสอบ สถานศึกษาทีไ่ มถกู สุม ตรวจจะไดรบั โอกาสเรียนรูจ าก
ผลการรายงาน และนําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน การแลกเปลีย่ นเรียนรูล กั ษณะนี้
ฝายปฏิบัติงานแผนจะไดรับประโยชนจากการเขารวมประชุม และสามารถนําผลการศึกษา
ไปใชไดหลากหลาย
(3) การปรับปรุงการดํ าเนินงานแผนจากผลการจัดงานมหกรรมทางวิชาการ
ของทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีนโยบายใหสถานศึกษาของทองถิ่นจัดแสดงผล
งานของสถานศึกษา (เชน ผลงานจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา) แสดงผลงานของครู - อาจารย
และผลงานของนักเรียน เปนตน อยางนอยปละ 1 ครั้ง การจัดนิทรรศการงานมหกรรมทาง
วิชาการ มีการจัดในระดับเขต (เขตการศึกษา 12 เขต) ระดับทองถิน่ โดยมีการหมุนเวียนกัน
เปนเจาภาพ การปรับปรุงการดําเนินงานแผนที่เปนผลของนโยบาย ชวยสรางบรรยากาศทาง
วิชาการในวงการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ทําใหสถานศึกษารูส กึ กระตือรือรน
ที่จะปรับปรุงผลงาน และเขารวมแสดงผลงาน ทําใหมกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูร ว มกันในงาน
แสดงนิทรรศการ และเปนโอกาสทีส่ ถานศึกษาจะไดนํ าผลการเรียนรูไ ปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของตนเอง
(4) การนํ าผลของปญหาการปฏิบัติงานแผนไปใชในการปรับปรุงแผนในป
ตอไป จากการศึกษาครัง้ นีย้ งั ไมพบหลักฐานชัดเจนวา องคกรปกครองสวนทองถิน่ ไดมกี าร
ประเมินผลแผนการศึกษาโดยทําการวิจยั ประเมินผลการดําเนินงานแผนแตละปหรือแผน 5
ป เปนระบบ และนําผลการประเมินปญหาการปฏิบัติงานแผนไปใชในการปรับปรุงแผน
ใหม พบแตเพียงวา ไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลปญหาตางๆจากอดีตไวตามสมควร สวน
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ใหญมักใชขอมูลจากผลการสัมมนาปญหาการปฏิบัติงานแผนที่ผานมา ซึ่งผูบริหารและผู
เกี่ยวของจะนํ าประเด็นปญหาเหลานี้ไปใชในการปรับปรุงแกไขในแผนที่จะจัดทํ าขึ้นใน
รอบใหมตอ ไป

ระบบงานแผนการศึกษาระดับสถานศึกษา
1. การจัดทําแผนการศึกษาระดับสถานศึกษา
การจั ด ทํ าแผนการศึกษาระดั บสถานศึ ก ษาในความรั บ ผิ ด ชอบขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ มีกลไกการจัดทํา ลักษณะและวิธกี ารจัดทํา และการอนุมัติแผน ดังนี้
1.1 กลไกทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทําแผน (รางแผนสถานศึกษา) พบวา แตละ
ทองถิ่นใชกลไกที่มีชื่อและองคประกอบตางกัน กรณีเมืองพัทยาใชกลไกคณะกรรมการ
สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการระดับสถานศึกษา ทําหนาที่จัดทํ ารางแผนการศึกษา
องคประกอบของกรรมการมีผอู ํานวยการโรงเรียนเปนประธาน ผูแทนครูจาก 8 กลุม สาระ
เปนกรรมการ ผูแ ทนครูเด็กเล็กเปนกรรมการ ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการเปนกรรมการ
และเลขานุการ (ธวัชชัย รัตตัญู: การสัมภาษณ) กรณีเทศบาลนครนครปฐม โรงเรียนแตง
ตัง้ คณะกรรมการขึน้ มารับผิดชอบจัดทําแผนเฉพาะ เรียกวา “คณะกรรมการจัดทํารางแผน
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน” ผูอํานวยการโรงเรียนเปนประธาน ฝายปกครอง ฝายกิจกรรม
และหัวหนาหมวดตางๆเปนกรรมการ (ชลิต ตุม ทองคํา: การสัมภาษณ) กรณีเทศบาลเมือง
พัทลุงที่จัดทํ าแผนการศึกษาในรูปแผนที่เรียกวา “ขอตกลงและแผนแมบท (ธรรมนูญ)
สถานศึกษา” เปนแผนพัฒนา 5 ป โรงเรียนแตงตัง้ ผูร บั ผิดชอบเปนคณะทํางาน คือ คณะ
ทํางาน “จัดทํารายละเอียดธรรมนูญสถานศึกษา” มีอํานวยการโรงเรียนเปนประธาน ผูชวย
ผูอานวยการฝ
ํ
ายวิชาการเปนรองประธาน หัวหนาฝาย หัวหนางาน เปนคณะทํางาน ผูชวย
ผูอํ านวยการฝายธุรการเปนเลขานุการ (โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรค 2545: 126)
อยางไรก็ตาม ไมวาสถานศึกษาจะแตงตั้งคณะกรรมการ รูปแบบใดเพื่อจัดทํ ารางแผน
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การศึกษา 5 ป แตการพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการศึกษาของโรงเรียน คือ คณะ
กรรมการสถานศึกษา
1.2 ลักษณะและวิธกี ารจัดทําแผนสถานศึกษา มีดงั นี้
(1) สถานศึกษาจัดทําแผนการศึกษา 5 ป ตามกรอบนโยบายของทองถิน่
สถานศึกษาจะนํากรอบการจัดทําแผนการศึกษา 5 ป ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ มาจัด
เปนกรอบแนวทางการจัดทําแผนการศึกษา 5 ป ของสถานศึกษา สถานศึกษาจัดตัง้ คณะ
กรรมการหรือคณะทํ างานขึ้นมาเปนการเฉพาะ หรือใชกลไกคณะกรรมการสงเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการของสถานศึกษารับผิดชอบจัดทํ ารางแผน โดยศึกษาปญหาความ
ตองการและความคาดหวังของประชาชนในทองถิน่ มาประกอบการจัดทํ าแผนการศึกษา
(2) แผนการศึกษา 5 ป ของสถานศึกษา สวนใหญจดั เปนธรรมนูญสถาน
ศึกษา หรือจัดทําเปนแผนพัฒนา 5 ป องคประกอบสําคัญของแผนการศึกษานี้ คือ แผนมีการ
กําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ (เชน มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมือง
พัทยา) มีการกําหนดเปาหมายของสถานศึกษา กําหนดยุทธศาสตรรองรับเปาหมาย แสดงจุด
เนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา กําหนดกรอบยุทธศาสตรทจ่ี ะนําไปปฏิบตั ิ
แตละจุดเนน และแสดงกิจกรรมที่จะนํ าไปปฏิ บัติ ตามกรอบยุทธศาสตรแตละจุดเนน
กระจายเปนรายปตลอดระยะเวลา 5 ป ของแผน แสดงแผนการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร กําหนดบทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูเ กีย่ วของทุกฝาย ตั้งแตกรรมการ
สถานศึกษาถึงผูปกครองและชุมชน บทบาทหนาทีข่ องนักเรียน แสดงแผนการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา (Master Plan) ทีก่ ําหนดแผนงบประมาณรายปทง้ั 5 ป เอาไวตามแผนการ
ดําเนินงานแตละแผน ระบุแหลงทีม่ าของงบประมาณ แสดงแผนปฏิบตั งิ านแตละป อธิบาย
ระบบการกํากับ ตรวจสอบและรายงาน และมีการลงนามสัตยาบัน (Agreement) รวมกัน
ระหวางผูแทนประชาชน ผูแ ทนผูป กครอง ผูแทนสถานศึกษาและผูอํานวยการกองการศึกษา
แตรูปแบบและสาระของแผน ยังมิไดจัดทําในลักษณะแผนยุทธศาสตร ที่มีการบูรณาการ
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา เปนกระบวนโดยรวม และมุงเนน

60
ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารตามแนวทางการบริหารภาครัฐสมัยใหม ที่สอดคลองกับวิธกี าร
จัดทํางบประมาณทีม่ งุ เนนผลงาน (Performance Based Budgeting -PBB) ของสถานศึกษา
(3) ใชกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทํ าแผน การจัดทําขอตกลงและ
แผนแมบท (ธรรมนูญ) สถานศึกษา หรือแผนการศึกษา 5 ป ไดใชกระบวนการรวมคิดรวม
ทําของบุคลากรในสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผูป กครองนักเรียน โดยมีนกั วิชาการ
จากภายนอกใหคําปรึกษา ใชเวลาในการจัดทําประมาณ 1 เดือน
(4) ใชขอ มูลขาวสารหลากหลายแตยงั ไมเปนระบบ กลาวคือ สถานศึกษา
มีแหลงขอมูลขาวสารและสารสนเทศของโรงเรียน ขอมูลขาวสารปญหาและความตองการ
ของผูปกครองนักเรียนผานทางกลไกตางๆทีโ่ รงเรียนจัดตัง้ ขึน้ ตามนโยบายของฝายบริหาร
ทองถิ่น เชน คณะกรรมการสถานศึกษาระดับหองเรียน (ผูปกครอง 7 คน มีครูเปน
เลขานุการ) คณะกรรมการหองเรียนระดับโรงเรียน (มาจากประธานกรรมการแตละหอง
เรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาระดับโรงเรียน (ยินดี ถาวโรจน: การสัมภาษณ) คณะ
กรรมการดังกลาวจะมีการประชุมภาคการศึกษาละไมนอยกวา 2 ครั้ง ขอมูลปญหาความ
ตองการดานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะสะทอนผานกลไกเหลานีค้  อนขางมาก นอก
จากนั้นปญหาและความตองการของผูปกครองนักเรียนอาจไดจากการจัดประชุมผูปกครอง
กอนเปดภาคเรียน และกอนปดภาคสุดทายของปการศึกษา สถานศึกษาบางแหงรับทราบ
ปญหาและความตองการของประชาชนดวยการเชิญผูประกอบอาชีพรอบบริเวณโรงเรียนมา
รวมประชุม เชน กลุมพอคาแมคา หรือฝายดูแลสวัสดิภาพนักเรียนนอกโรงเรียน เชน
ขาราชการตํ ารวจ เพื่อรับทราบขอมูลปญหา ความคิดเห็น และขอเสนอแนะดานตางๆ
สมํ่าเสมอ (ชลิต ตุม ทองคํา: การสัมภาษณ) ชองทางรับทราบปญหาและความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นในวงกวาง คือ การเขารวมประชุมและสังเกตการณประชุมประจําเดือน
ของประชาคมชุ ม ชนต า งๆ ของผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและผู  บ ริ ห ารการศึ ก ษาท อ งถิ่ น
นอกจากนี้ ขอมูลบางดานอาจไดมาจากการพบปะพูดคุยตามวิถชี วี ติ ปกติ เชน การสนทนา
กับผูน ําในชุมชน ผูนําทางศาสนาและผูนําดานภูมปิ ญ
 ญาในทองถิน่ เปนตน
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อยางไรก็ตาม การไดมาและการนําขอมูลขาวสารของสถานศึกษาไปใช
เปนความสามารถและเทคนิควิธีของผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา แตใน
ภาพรวมการบริหารจัดการขอมูลขาวสาร ยังขาดระบบการจัดเก็บ การพัฒนาและ การนําไป
ใชเพือ่ ประกอบการตัดสินใจในกระบวนการบริหารงานแผนการศึกษาอยางเปนจริงเปนจัง
1.3 การอนุมตั แิ ผนสถานศึกษา
เนื่องจากการกํ าหนดนโยบายและแผนของสถานศึกษาเปนอํ านาจหนาที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํ ารางแผนการ
ศึกษา (แผนพัฒนา 5 ป) หรือแผนปฏิบตั กิ ารประจําป แผนทั้ง 2 ระดับ จําเปนตองไดรบั
ความเห็นชอบและอนุมตั โิ ดยคณะกรรมการสถานศึกษา
จากการศึกษาสภาพจริงโดยพิจารณาหลักฐานรองรอยที่ปรากฏ และการ
สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษาของทองถิ่น (โดยเฉพาะเทศบาล
เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร) พบวา ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติแผนของคณะ
กรรมการสถานศึกษา กรรมการจะมีการตรวจสอบ ซักถาม ตัง้ ขอสังเกต ใหคําแนะนํา และ
เสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไขรางแผนที่สถานศึกษาจัดทํ าอยางจริงจัง ตัวอยางการทํา
หนาที่พิจารณาแผนพัฒนา 5 ป ของคณะกรรมการสถานศึกษาเทศบาลพัทลุง กรรมการจะ
ประชุมเพือ่ พิจารณาแผนของสถานศึกษาจริงจัง โดยใชเวลา 2 - 3 วัน กอนพิจารณาอนุมตั ิ
แผน (ขนบ จรูญศรีสวัสดิ์: การสัมภาษณ) และในกรณีการพิจารณารางแผนปฏิบัติการ
ประจําปกอ นใหความเห็นชอบกรรมการสถานศึกษาก็จะพิจารณาอยางรอบคอบเชน เดียวกัน
แผนปฏิบัติประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
แลว จะถูกสงไปรวบรวมทีส่ ํานักการศึกษา หรือกองการศึกษา แลวแตกรณี เพือ่ เสนอสํานัก
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อจัดทํารางงบประมาณสนับสนุนแผน และนําเสนอ
สภาทองถิน่ เพือ่ อนุมตั เิ อกสารงบประมาณ
กรณี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารของสถานศึ ก ษา ที่ อ ยู  ใ นเขตบริ ก ารขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่น และอยูในขายที่จะไดรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (อบจ. และ อบต.) สถานศึกษาจะจัดทําโครงการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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สถานศึกษา และการรับรองตามสายการบังคับบัญชา (ระดับอําเภอและจังหวัด) มายังองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เมือ่ คณะกรรมการบริหารใหความเห็นชอบแลว สํานักปลัด อบจ.หรือ
อบต. แลวแตกรณีจ ะจัดทํ ารางงบประมาณสนับสนุน เพื่อเสนอสภาทองถิ่นอนุมัติเปน
เอกสารงบประมาณ เมือ่ สภาทองถิน่ อนุมตั แิ ลว จะจัดทําเปนขอบังคับการใชจา ยงบประมาณ
ประจําป และแจงสถานศึกษาใหรบั ทราบและนําแผนไปปฏิบัติตอไป
2. การนําแผนการศึกษาไปปฏิบัติระดับสถานศึกษา มีลกั ษณะดังนี้
(1) การนํ าแผนพัฒนาการศึกษา 5 ป (ธรรมนูญสถานศึกษา) ไปปฏิบัติ
สถานศึกษาจะตองแปลงแผนแมบทที่ปรากฏในแผนปการศึกษานั้น ออกมาเปนโครงการ
อยางละเอียด เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากทองถิน่
งบประมาณสถานศึ ก ษาสั ง กั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น (เทศบาล
เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร) มีที่มาจาก 4 แหลง คือ จากองคกรปกครองสวนทองถิน่
จากสมาคมครู ผูป กครองและศิษยเกาหรือมูลนิธิ จากคณะกรรมการการเงินของสถานศึกษา
(เงินบํารุงการศึกษา) และงบอุดหนุนจากรัฐบาลสวนกลาง แผนทีจ่ ดั ทําเพื่อนําไปปฏิบตั ิ ตอง
นําเสนอไปตามแหลงสนับสนุนงบประมาณดังกลาวใหถกู ตอง
(2) กิ จ กรรมของแผนการศึ ก ษา จะดํ าเนิ น ไปตามภาระหนาที่และความ
รับผิดชอบของฝายตางๆ ในสถานศึกษา ตามทีก่ ําหนดไวในแผนทีต่ กลงสัตยาบัน คือ คณะ
กรรมการสถานศึกษา ผูบ ริหารสถานศึกษา ผูช ว ยผูบ ริหารสถานศึกษาทุกฝาย ครู - อาจารย
บุคลากรอืน่ ๆ ผูป กครอง ชุมชนและนักเรียน
(3) กิจกรรมการนําแผนสถานศึกษาไปปฏิบัติ สถานศึกษาจะพยายามมุง ใหมี
การบูรณาการการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา และสิง่ แวดลอมเขาดวยกัน
ทั้งกิจกรรมการบริหาร การเรียนการสอน และกิจกรรมสงเสริมหลักสูตร ทัง้ นี้ เนือ่ งจาก
ขอจํากัดที่ไมสามารถจัดทําแผนสถานศึกษาใหเปนแผนแบบบูรณาการ (ยินดี ถาวโรจน:
การสัมภาษณ)
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ในกระบวนการนําแผนสถานศึกษาไปปฏิบัติ จะมีการสงเสริม สนับสนุน มีการ
กํากับตรวจสอบ การประเมินและปรับปรุงแผน
3. การสงเสริม สนับสนุน และการเสริมแรงผูป ฏิบตั ริ ะดับสถานศึกษา ผลการ
ศึกษาลักษณะและวิธกี ารสงเสริม สนับสนุน และการเสริมแรงผูป ฏิบตั แิ ผนการศึกษาระดับ
สถานศึกษา พบดังนี้
(1) การสนับสนุนการนํ าแผนไปปฏิบัติระดับสถานศึกษา เปนหนาที่ของ
ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารยและบุคลากรอื่นในสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา
ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารฝายการเมืองที่ดูแลงานการศึกษา ผูบริหารระดับสูงสุดและ
สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูปกครองนักเรียน ผูนําชุมชน ภูมิปญญาใน
ทองถิน่ องคกรประชาชนและอื่นๆ
(2) การสนับสนุนดานวิชาการ จะมีคณะกรรมการสงเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการ 3 ระดับ คือ ระดับสถานศึกษา ระดับทองถิน่ และระดับเขต ใหการสนับสนุน
สําหรับสวนกลางและนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา จะมีสวนชวยเหลือสนับสนุนทาง
ดานวิชาการในกระบวนการบริหารงานแผนการศึกษาเชนกัน
(3) การสนับสนุนทางดานงบประมาณ เมือ่ แผนพัฒนาการศึกษา 5 ป ของ
โรงเรียนไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษา ทุกโครงการของสถานศึกษาจะได
รับการสนับสนุนดานงบประมาณ
(4) การสนับสนุนทีส่ มาชิกสภาทองถิน่ ใหความสําคัญมาก คือ การจัดงานวัน
วิชาการ เพือ่ ใหสถานศึกษาไดแสดงนิทรรศการผลงานของโรงเรียน ครู อาจารยและผลงาน
นักเรียน โดยจัดขึ้นเปนประจําทุกป และมีการหมุนเวียนกันเปนเจาภาพทั้งระดับเขตและ
ระดับทองถิน่ ผลที่ไดจากการจัดงานวันวิชาการของทองถิน่ นอกจากโรงเรียนจะไดแสดง
ผลงานความกาวหนาทางวิชาการดานตางๆแลว ยังเปดโอกาสใหบุคลากรทางการศึกษาของ
ทองถิ่นไดแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของทองถิ่นไดอีกทาง
หนึ่ง (ธวัชชัย รัตตัญูและอนันต ศิรภิ สั ราภรณ: การสัมภาษณ)
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(5) การสนับสนุนแผนการจัดการศึกษา มีความสําคัญอยางยิ่งตอการเปลี่ยน
แปลงและพัฒนาการศึกษาของทองถิ่น ตัวอยางเชน การสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
ของฝายบริหารดานการเมืองเทศบาลนครนครปฐม สงผลใหมกี ารจัดตัง้ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ผลิตผูเ รียนระดับ ปวช. ซึง่ สวนใหญเปนนักศึกษาทีม่ ปี ญ
 หาทางเศรษฐกิจ ครอบครัวยากจน
และไมมีโอกาสศึกษาตอไดเขาศึกษาโดยไมคิดคาใชจาย ในสาขาวิชาชีพ 5 สาขา คือ
ชางยนต ชางไฟฟากําลัง ชางเทคนิคสถาปตย คหกรรมทัว่ ไป และพานิชยการ มีผูสําเร็จ
การศึกษารุน แรกในปการศึกษา 2543 จนถึงปจจุบนั โดยออกไปประกอบอาชีพและศึกษา
ตอจํานวน 466 คน มีคุณภาพทัดเทียมผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอืน่ กรณีการสนับสนุน
การจัดการศึกษาโรงเรียนปญญาเลิศของ อบจ.แพร ก็เปนอีกหนึง่ ตัวอยางของผลการริเริม่
ผลักดันและการสนับสนุนจากฝายบริหารดานการเมืองของทองถิน่
อยางไรก็ตาม ความพยายามของฝายการเมืองทองถิ่น ในการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา ก็อาจกระทําไดภายใตขอจํากัดของระเบียบกฎหมาย ปญหาทีพ่ บ
จากการดําเนินงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาของเทศบาลนครนครปฐม คือ ครู - อาจารยมกี าร
ลาออกสูง อันเนือ่ งมาจากสาเหตุของระเบียบบริหารงานบุคคล และสถานภาพของการจาง
ครู - อาจารยสวนใหญมีฐานะเพียงอัตราจางชั่วคราว ไมสามารถเลือ่ นขัน้ เงินเดือนประจําป
และไมมีสวัสดิการ สงผลใหผูรับผิดชอบนํ าแผนพัฒนาอาชีวศึกษาไปปฏิบัติไดรับความ
ยุง ยากดานการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
(6) การใหรางวัลผูปฏิบัติที่มีผลงานดีเดน สวนใหญองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ จะมอบเกียรติบตั ร หรือโลรางวัลแกผูบริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน
(7) บุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบงานแผน ผูปฏิบัติงานสอนและผูบริหารสถาน
ศึกษา จะไดรบั การเสริมแรงการปฏิบตั งิ าน โดยการสงเสริมใหเขารับการฝกอบรม ดูงาน
และการศึกษาตอ

65
4. การกํากับตรวจสอบและการประเมินผลแผนระดับสถานศึกษา
การกํ ากับและการตรวจสอบการปฏิบัติงานแผนระดับสถานศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ สวนใหญจะใชกรอบมาตรฐาน ตัวบงชีแ้ ละเกณฑของ สมศ. ทีห่ นวย
งานระดับองคกรที่ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษากํ าหนดใหสถานศึกษานํ าไปใช ซึ่ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจะจัดทํ าคูม อื การประกันคุณภาพการศึกษา
(Quality Manual) จัดทํารายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report - SSR) มีการประเมิน
และจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภาย (Self Assessment Report - SAR) มีการ
จัดทีมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระหวางสถานศึกษา (Peer Audit and Peer
Assessment) กอนการประเมินคุณภาพนอกโดย สมศ. ปจจุบันมีโรงเรียนขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ จํานวนมากผานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. แลว
ในกระบวนการกํ ากั บ ตรวจสอบ และการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านแผน
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา จากการศึกษาจะพบวา องคกรปกครองสวนทองถิน่ ไดนํา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. มาพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานตัวบงชี้และ
เกณฑการประเมิน ใหสอดคลองกับลักษณะธรรมชาติและภารกิจของสถานศึกษา สําหรับ
การกํากับ ตรวจสอบและการประเมินการปฏิบัติงานแผนในภาพรวมระดับองคกรทั้งหมด
จะมีลกั ษณะดังทีเ่ คยอธิบายไวแลว
อนึ่ง การกํากับติดตามการนําแผนไปปฏิบตั ใิ นระดับสถานศึกษา สถานศึกษา
ขององคกรสวนทองถิน่ บางแหงใชกรรมการ 8 กลุมสาระ ดูแลรับผิดชอบตามกรอบปฏิทนิ
การดํ าเนินกิจกรรมของแผน โดยจะทําการตรวจสอบกันเองภายในกลุมและแลกเปลี่ยน
หมุนเวียนตรวจสอบระหวางกลุม ตามแผนการกํากับตรวจสอบทีต่ กลงกันไวลว งหนา ผล
การกํากับตรวจสอบการปฏิบัติงานแผนภายในกลุมสาระและระหวางกลุม จะตองนําเสนอ
ตอที่ประชุมใหญของสถานศึกษา ซึง่ ประกอบดวยผูบ ริหารระดับสูงของทองถิน่ กรรมการ
สถานศึกษา ผูบ ริหารสถานศึกษาและคณะครู เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากที่
ประชุม และนําไปแกไขตอไป (ชลิต ตุม ทองคํา: การสัมภาษณ)
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การประเมินผลแผนการศึกษา โดยการออกแบบวิจยั ประเมินงานแผนทัง้ ระบบ
สถานศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมคอยนิยมจัดทํ า ทั้งนี้ อาจเปนเพราะมีขอ จํากัด
เกี่ยวกับเวลา งบประมาณ ความถนัดของผูรับผิดชอบ หรืออาจเปนเพราะผูบ ริหารมองเห็น
ประโยชนไมชดั เจน
การประเมินผลโครงการวิทยาลัยอาชีวศึกษา จะพิจารณาที่คุณภาพผลผลิต
3 รุนที่ผานมา โดยใชวิธกี ารสอบถามผูป ระกอบการทีเ่ ปนนายจาง และสถิตกิ ารศึกษาตอ
พบวา จุดเดนของผูส ําเร็จการศึกษาจากโครงการคือ ความตัง้ ใจทํางาน มีความเปนผูนําและ
สามารถศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไดคอนขางสูง (เต็มเดช เชตุพน: การสัมภาษณ)
บทบาทของประชาชนในการกํ ากั บ ตรวจสอบและประเมิ น แผนระดั บ
สถานศึกษา คงเปนอํานาจหนาที่ของ คณะกรรมการสถานศึกษา การซักถามติดตามการ
ดํ าเนิ น โครงการของสถานศึ ก ษาจะจั ด ทํ าเป น รายงานเอกสารและรายงานดวยวาจาตอ
กรรมการสถานศึกษา ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการสมํ่ าเสมอ (ยินดี ถาวรโรจน:
การสัมภาษณ)
5. การปรับปรุงแผนการศึกษาระดับสถานศึกษา
การนําผลการกํากับ ตรวจสอบและการประเมินไปใชปรับปรุงการบริหารงาน
แผนของสถานศึกษา มีลกั ษณะดังนี้
(1) นํ าผลการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู  จ ากการประชุ ม ใหญ (ป ล ะ 2 ครั้ ง)
ไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานแผนการศึกษาของสถานศึกษา ตามประเด็นตางๆ ที่
ไดจากบทเรียนทีแ่ ลกเปลีย่ นซึง่ กันและกัน
(2) นํ าผลการสะทอนกลับจากผลการตรวจสอบและประเมิน ไปปรับปรุง
จุดออน เพือ่ เพิม่ จุดแข็งในกระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(3) นําประสบการณที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในงานนิทรรศการทางวิชา
การของทองถิน่ ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั งิ านแผนของสถานศึ กษา
(4) ใชขอแนะนําจากการตรวจเยีย่ มสถานศึกษาของผูบ ริหารฝายการเมืองและ
คณะกรรมการสถานศึกษาไปปรับปรุงเปลีย่ นแปลงการดําเนินงานแผนของสถานศึกษา
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(5) ใชเปนขอมูลปรั บปรุ งแผนการศึ ก ษาของสถานศึกษารอบใหม คณะ
กรรมการที่สถานศึกษามอบหมาย จะนําผลการกํากับ การตรวจสอบและประเมินผลแผนไป
ใชจริงจัง เมือ่ มีการจัดทําแผนการศึกษาในรอบใหมในปการศึกษาตอไป
สรุปผลการวิเคราะหตามกรอบแนวทางการศึกษาระบบงานแผนการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ระดับองคกรและสถานศึกษา มีลกั ษณะดังภาพที่ 3.2

การจัดทําแผนการศึกษา
(แผน 5 ป และแผน 1 ป)
การใชกลไกการจัดทําแผนทุกระดับ
 ลักษณะและวิธีการจัดทําแผน
 การอนุมต
ั แิ ผนและงบประมาณ


การปรับปรุงแผน
การปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการ
ตรวจเยีย่ ม
 การปรับปรุงตามขอแนะนําจากที่ประชุมใหญ
 การปรับปรุงจากผลการเรียนรูง านนิทรรศการ
 การนําปญหาทีพ
่ บไปปรับแผนรอบใหม


กํากับตรวจสอบและ
ประเมินผลแผน
การมีคณะกรรมการกํากับตรวจสอบภายใน
 ผูบ
 ริหารและศึกษานิเทศออกตรวจเยีย่ ม
 การเยี่ยมชมแหลงปฏิบัติงานแผน
 การใชทีมบุคคลภายนอกตรวจประเมินในรอบป
 การประชุมใหญกํากับตรวจสอบและประเมิน
ทุกภาคการศึกษา


การนําแผนไปปฏิบตั ิ
การมอบหมายงานตามฝายทีร่ เิ ริม่
 การกําหนดมาตรฐานงานกอนลงมือ
ปฏิบัติ
 การแปลงแผนสูการปฏิบัติชัดเจน
 การปฏิบต
ั งิ านแผนตามความรับ
ผิดชอบของทุกฝาย


การสงเสริมสนับสนุน
และเสริมแรง
 การสนับสนุนงบประมาณทุกโครงการ
ที่มีในแผน
 การผลักดันใหสําเร็จโดยผูน
 ําฝายการเมือง
 การสนับสนุนดานวิชาการจากภายนอกและ
สวนกลาง
 การเสริมแรงผูป
 ฏิบตั อิ ยางสรางสรรค

ภาพที่ 3.2 ผลการวิเคราะหระบบงานแผนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
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สรุปความ
ในบทนี้เปนการอธิบายระบบงานแผนการศึกษาขององคกรบริหารสวนทองถิ ่น
จากการศึกษาสภาพจริง การศึกษาเอกสารหลักฐานตางๆ และการสัมภาษณผูบริหาร
ในระดับองคกรและระดับสถานศึกษา ตามกระบวนการการบริหารงานแผน คือ การจัดทํา
แผน การนําแผนไปปฏิบัติ การประเมินและปรับปรุงแผนการศึกษา

บทที่ 4
ความสัมพันธเชือ่ มโยงของพันธกิจดานการจัดการศึกษากับพันธกิจดานอื่นๆ
ความนํา
ในบทนี้จะเปนผลการศึกษาความสัมพันธของพันธกิจดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กับพันธกิจดานอื่นๆ เชน ดานการศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี
วัฒนธรรมทองถิน่ และการกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส
การสงเสริมการประกอบอาชีพและการทํ ามาหากินของราษฎร การบํารุงสงเคราะหมารดา
และเด็ก การบํ ารุงสถานที่พักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ สวนสัตว พิพิธภัณฑและ
หองสมุด การบํารุงรักษาธรรมชาติและสิง่ แวดลอม เปนตน

ความสัมพันธของพันธกิจดานการจัดการศึกษากับงานดานอื่นๆ
จากการศึ ก ษาตามสภาพจริงในภาคสนาม โดยการสัมภาษณผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและผูเกี่ยวของในทองถิ่น
รวมทัง้ การศึกษาเอกสารแผนและงบประมาณของทองถิน่ พบวา ยังไมมคี วามชัดเจน ดาน
ความสัมพันธเชื่อมโยงพันธกิจในเชิงการบูรณาการในเรื่องของการกํ าหนดทิศทาง การ
กํ าหนดยุทธศาสตรหรือกํ าหนดวิธีการบริหารงานแผน แตสิ่งที่ปรากฏมักเปนเรื่องการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมตามแผนงานโครงการ
ความสัมพันธเชื่อมโยงในทางปฏิบัติจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถจําแนกลักษณะ
ความสัมพันธไดเปน 5 รูปแบบ คือ ความสัมพันธในเชิงแผนงานโครงการพัฒนาทองถิ่น
ความสัมพันธเชิงการจัดสรรและการใชงบประมาณ ความสัมพันธในเชิงแผนงานโครงการ
ในสถานศึกษา ความสัมพันธเชิงการใชทรัพยากรบุคคลและสถานที่รวมกัน และความ
สัมพันธในเชิงการเปนแกนนําจัดและรวมจัดกิจกรรม รายละเอียดมีดงั นี้
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1. ความสัมพันธในเชิงแผนงานโครงการพัฒนาทองถิ่นในระดับองคกร
ดังที่เคยอธิบายไวในบทกอนๆ วา ระบบงานบริการสาธารณะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีขอบขายกวางขวาง งานจัดการศึกษาเปนเพียงสวนหนึ่งในพันธกิจ
ตามหนาที่และความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน พ.ร.บ.กําหนดแผน
และขัน้ ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 มาตรา 16
กํ าหนดใหเทศบาลเมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตํ าบล มีอํานาจหนาที่ในการจัด
ระบบบริการสาธารณะ 31 ประการ องคการบริหารจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ 29 ประการ
(ม.17) สวนกรุงเทพมหานครมีอํ านาจและหนาที่เทากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ
รวมกัน และกฎหมายฉบับนีก้ ําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทัง้ 5 รูปแบบ มีพันธกิจ
อยางหนึง่ ทีต่ อ งทําเหมือนกัน คือ “การจัดการศึกษา”
การจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น แผนการศึกษาจะเปนกลุม สาขายอยหนึง่ ของ
แผนพัฒนาทองถิน่ ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในโครงสรางการบริหาร อาจมีการแบง
งานบริ ก ารสาธารณะของท อ งถิ่ น แต ล ะงานออกจากกั น แต เ มื่ อ มี ก ารนํ าแผนพั ฒ นา
ทองถิ่นที่เปนแผนแมบท มาจัดทํ าเปนแผนปฏิบัติการประจําป แตละหนวยงานจะมีการ
ประชุมประสานการจัดทําแผนรวมกัน ทัง้ ในระดับองคกรและระดับสถานศึกษา การจัดทํา
รางแผนพัฒนาทองถิ่น บุคลากรจะรวมประสานการจัดทําแผนรวมกันไมแยกอิสระจากกัน
ไมวา จะเปนการจัดทําแผน 5 ป หรือแผนป ทุกฝายจะมีการปรึกษาหารือ มีขอ ซักถามและ
ขอเสนอแนะซึ่งกันและกัน เชน เมือ่ กองการศึกษาตองการปรับปรุงสนามกีฬาเยาวชนกลาง
ตองการกอสรางเวทีเพื่อจัดกิจกรรมแสดงดนตรี แสดงกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรม
นันทนาการของเยาวชน กองการศึกษาจะประสานใหกองชางจัดทําแบบแปลนและกําหนด
ราคากลางประกอบโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น โดยกองการศึกษายังเปนผูรับผิดชอบ
โครงการ กองการศึกษาอาจเสนอใหกองสวัสดิการสังคมเขาไปดูแลงานพัฒนาชุมชนใน
ทองถิ่น หรือจัดทําโครงการฝกอบรมอาชีพใหแกเยาวชนในกรณีทพ่ี บวาประชาชนในชุมชน
มีความตองการพัฒนาอาชีพ ในบางกรณีกองการศึกษาอาจเสนอแนะกองการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอมใหจัดทํ าโครงการตรวจและรักษาสุขภาพอนามัยนักเรียน ขณะเดียวกัน
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อาจเสนอใหสถานศึกษาจัดทํ าโครงการรณรงคปองกัน
ยาเสพติดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น ความสัมพันธของงานการศึกษากับงานดานอืน่ ๆ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ในเชิงแผนงานโครงการ ทองถิน่ จะดําเนินการทัง้ ระดับแผนแม
บทและแผนปฏิบตั กิ ารประจําป (สมชาย ชิดเชื้อ: การสัมภาษณ)
2. ความสัมพันธในเชิงการจัดสรรและการใชงบประมาณ
การจัดทํางบประมาณ เปนกิจกรรมสืบเนือ่ งจากงานแผนของทองถิน่ กระบวน
การจัดทําคําของบประมาณสนับสนุนแผนงานโครงการ หนวยปฏิบตั สิ ามารถแยกกันจัดทํา
เชน สถานศึกษาแตละแหงสามารถจัดตั้งงบประมาณตามกรอบแผนงบประมาณ (Master
Plan) ของสถานศึกษาไดโดยอิสระ (กรณีเทศบาล เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร)
สวนคําของบประมาณสนับสนุนงานแผนของสถานศึกษาจาก อบจ. และ อบต. หากคณะ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นชอบแผนงานโครงการ ราชการฝาย
ประจําจะจัดทํางบประมาณสนับสนุนเปนป ๆ ความสัมพันธของงานการศึกษากับงานดาน
อื่นๆ คงพิจารณาไดจากอัตราสวนในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานแตละดานของ
ทองถิน่
ในขั้ น การใช ง บประมาณสนั บ สนุ น แผนงานโครงการ หรื อ กิ จ กรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับงานการศึกษา สํานักการศึกษาหรือกองการศึกษาของทองถิ่น จะทําหนาที่
ประสานให ก ารใชจายงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงคของแผน การใชจายเงิน
งบประมาณระดับสถานศึกษา จะเปนไปตามแผนงานโครงการและกิจกรรมของสถานศึกษา
การใชจายงบประมาณหลายประเภทสถานศึกษาจะไมไดรบั เปนตัวเงิน ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั แหลง
ที่มาของงบประมาณ เชน งบปรับปรุงอาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดลอมของสถานศึกษาที่
สนับสนุนโดยทองถิ่นสถานศึกษาเปนเจาของโครงการ กองคลังดูแลการจัดซือ้ จัดจาง
กองชางของทองถิ่น กองการศึกษา และสถานศึกษาจะดูแลการควบคุมงานกอสราง (ยินดี
ถาวโรจน: การสัมภาษณ) ความสัมพันธของงานการศึกษากับงานอืน่ ๆ เชิงงบประมาณมี
ลักษณะ “แยกกันทําแตรวมกันใช” ซึง่ หมายถึง รวมกันจัดทําแผนพัฒนา แยกกันจัดตัง้
งบประมาณและรวมกันใชงบประมาณ
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3. ความสัมพันธในเชิงแผนงานโครงการในสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจํ าปของสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะไดรบั งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือโครงการ ที่เกี่ยวของกับ ศาสนา ศิลปะ
จารีตประเพณี วัฒนธรรม การกีฬา การสงเสริมและการเรียนรูเ กีย่ วกับการประกอบอาชีพ
การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร
และกิจกรรมนันทนาการทัง้ ในและนอกสถานศึกษา ตัวอยางโครงการและกิจกรรมประจําป
ของสถานศึกษา (โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรค เทศบาลเมืองพัทลุง และวิทยาลัย
อาชีวศึกษา เทศบาลนครนครปฐม) เชน
• โครงการสํารวจแหลงเรียนรูใ นชุมชน
• โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางดานศิลปะ
• โครงการประกวดเขียนเรือ่ งจากภาพ
• โครงการประกวดเขียนภาพจากเรือ่ ง
• โครงการพบบุคคลสําคัญในชุมชน
• โครงการอนุรกั ษวฒ
ั นธรรมทองถิน่
• กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
• โครงการเดินทางไกลอยูค า ยพักแรมลูกเสือเนตรนารี
• โครงการจัดแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม
• โครงการรักษสะอาดรักโรงเรียน
• โครงการตอตานสิง่ เสพติดใหโทษ
• โครงการบริการความรูดานอาชีพแกชุมชน
• โครงการสงเสริมการหารายไดและการออมทรัพย
• โครงการกีฬาและนันทนาการ
• โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประเพณีไทย
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4. ความสัมพันธในเชิงการใชทรัพยากรบุคคลและสถานทีร่ ว มกัน
องคกรปกครองสวนทองถิน่ พยายามจัดกิจกรรมทางการศึกษาใหเอือ้ หรือเสริม
กิจกรรมตามพันธกิจดานอื่นๆ อยูมาก โดยเฉพาะการใชทรัพยากรบุคคลและสถานที่
เพือ่ ประโยชนตอ งานดานอืน่ ๆ ดังนี้
(1) การใชสถานศึกษาเปนแหลงสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน เชน
นโยบายของกรุงเทพมหานคร กําหนดใหทกุ โรงเรียนเปนโรงเรียน 3 ประโยชน คือ
• ประโยชนทางดานการเรียนการสอนตามปกติ
• ประโยชนในดานการเปนสนามกีฬาของชุมชน
• ประโยชนในดานการเปนที่ฝกอาชีพใหแกชุมชนและใชสถานที่จัด
ประชุม จัดงานสังสรรคและงานประชุมตางๆ
(2) สถานศึกษาเปนแหลงรับบริการดานการบํ ารุงสงเคราะหมารดาและเด็ก
ภารกิจของทองถิ่นดานการบํ ารุงสงเคราะหมารดาและเด็ก อยูในความรับผิดชอบของ
กองอนามัย (กรณีเทศบาลและเมืองพัทยา) ความเชือ่ มโยงสัมพันธกบั การศึกษา คือ สถาน
ศึกษาเปนแหลงรับบริการ เชน ยา อาหารเสริมและการดูแลสุขภาพอนามัยเด็ก สถานศึกษา
ของทองถิ่นเปนเปาหมายหนึ่งของงานบํ ารุงสงเคราะหมารดาและเด็ก (สุพล อําภาวงษ:
การสัมภาษณ) การเชื่อมประสานการทํางานรวมกัน ในทางปฏิบัติ คือ สถานศึกษากับ
กองอนามัย จะมาตกลงจัดทําปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมทั้งปรวมกัน โรงเรียนบางสวนจะ
จั ด ทํ าเปนกิจกรรมการเรียนรูเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยคูกันไป (ธวัชชัย รัตตัญู:
การสัมภาษณ)
(3) การใชบุคลากรทางการศึกษาเปนฝายสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
มี กิ จ กรรมของท อ งถิ่ น จํ านวนมาก ตองอาศัยบุคลากรทางการศึกษา คือ ผูบริหาร
ครู - อาจารย และนักเรียนเปนกําลังสําคัญในการจัดและการรวมสนับสนุนการจัด เชน
กิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา โดยบุคลากรทางการศึกษาจะเขาไป
เกี่ยวของ ทัง้ ทางตรงและทางออมในการดําเนินกิจกรรม
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ในวันสําคัญทางศาสนา ผูบ ริหารของทองถิน่ ผูบ ริหารการศึกษา ผูบ ริหาร
สถานศึกษา ครู - อาจารยนักเรียน ผูปกครองและชุมชนจะเขารวมกิจกรรมตามจารีต
ประเพณีของทองถิ่น เชน การรวมสวดมนตเย็นวรเกียรติที่หนาพระพุทธรูปทุกวันเพ็ญ
(เทศบาลเมืองพัทลุง) ในการแขงขันกีฬาและกรีฑาทุกประเภททุกระดับในทองถิ่นจะมีครู
พลศึกษาเปนกรรมการผูตัดสิน นอกจากนั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาของทองถิ่น
รวมเปนวิทยากรฝกอบรมวิชาชีพแกกลุมสตรี เยาวชน คนชราและกลุมอาชีพตางๆ ใน
ชุมชนรวมกับกองสวัสดิการสังคม (กรณีเทศบาล) ฝายพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห
(กรณีเขต) กรุงเทพมหานคร เปนตน ตัวอยางโครงการ “ตนไมสวยหนูชว ยปลูก” ของ
เทศบาลเมืองพัทลุง ตามแนวนโยบายการปลูกฝงเยาวชนใหรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปนกิจกรรมเชิญชวนเด็กนักเรียนและเยาวชนนํ าตนไมมาปลูกประดับบริเวณถนนในเขต
เทศบาลคนละ 5 ตน อาจเปนอีกหนึ่งตัวอยางการเชื่อมโยงสัมพันธงานการศึกษากับการ
อนุรกั ษธรรมชาติและสิง่ แวดลอมของทองถิน่
(4) การใชกิจกรรมสงเสริมเยาวชนเปนแกนประสานกิจกรรมรวมกัน เชน
การจัดแสดงบนเวทีของเยาวชนเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมสงเสริมทักษะทาง
ดานการดนตรี ศิลปะ การแสดง การวาดภาพ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมทองถิน่ การเลนกีฬา
และกิจกรรมลักษณะอืน่ ๆ ของศูนยเยาวชน กองการศึกษาหรือสํานักการศึกษา สถานศึกษา
และหนวยงานอื่นของทองถิ่นที่เกี่ยวของ จะมีสวนรวมจัดทํ าแผนกิจกรรม รวมดําเนิน
กิจกรรม และรวมใชทรัพยากรรวมกัน
(5) การใชสถานทีแ่ ละกิจกรรมเปนแหลงเรียนรูข องสถานศึกษาและเยาวชน
ทั้งในและนอกโรงเรียน โครงการสงเสริม อนุรักษและพัฒนาดานตางๆ ของทองถิน่ มีสว น
สัมพันธเชือ่ มโยงกับงานดานแหลงเรียนรูท างการศึกษา เชน การจัดสวนสาธารณะ การเขา
รวมพัฒนาแหลงทองเทีย่ ว (เชน นํ้าตก ปาไม สวนสัตว) การจัดพิพิธภัณฑ (พิพิธภัณฑปา
ชายเลน พิพธิ ภัณฑศนู ยรถไฟของกรุงเทพมหานคร) การจัดหองสมุดประชาชน และที่อาน
หนังสือหรือหองสมุดตําบล ฯลฯ สถานศึกษาสามารถใชสถานทีเ่ หลานีเ้ ปนแหลงเรียนรูข อง
นักเรียนได เชน กิจกรรมดูนกและธรรมชาติศกึ ษา (อบต. บางพระ ชลบุรี)
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งานสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นหลายลักษณะ เปนกิจกรรมที่เปนแหลงเรียนรู
ของเด็กและเยาวชน ทั้งในระบบและนอกระบบ เชน กิจกรรมวันอนุรักษมรดกไทย
(เทศบาลเมืองพัทลุง) กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น (การฟอนเล็บ สลอซอซึง
ฆองวง) ซึง่ องคกรปกครองสวนทองถิน่ เปนฝายจัดซือ้ อุปกรณ จางครูสอน เชิญภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่น เขามาเปนวิทยากร ผูนําชุมชนจูงใจกลุมเด็กและเยาวชนใหสนใจเขาศึกษาอบรม
(องอาจ มุทอง: การสัมภาษณ) ชวยสงเสริมการอนุรกั ษสบื สานศิลปวัฒนธรรมทองถิน่ ใหคง
อยูคูทองถิ่น และเปนกิจกรรมสงเสริมการศึกษาแกเด็กและเยาวชน ทั้งในระบบและนอก
ระบบตามพันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถิน่
5. ความสัมพันธในเชิงการเปนแกนนําจัดและรวมจัดกิจกรรม
งานตามพันธกิจดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดใชหนวยงาน
ทางการศึกษาของทองถิน่ ดูแลรับผิดชอบโดยตรง เชน งานสงเสริมวัฒนธรรมทองถิน่ (รวม
กับสภาวัฒนธรรมทองถิน่ ) การกีฬาและนันทนาการของทองถิน่ (กรณีเมืองพัทยา งานกีฬา
ที่เกี่ยวของกับเยาวชนอยูในความรับผิดชอบของสํ านักการศึกษา แตการจัดแขงขันกีฬา
สํ าคั ญ ของท อ งถิ่ น และระดั บประเทศ จะอยู  ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของงานส ง เสริ ม การ
ทองเที่ยว กรณีกรุงเทพมหานคร งานสงเสริมกีฬาเยาวชน ศูนยเยาวชนจะมีสํานักบริการ
สังคมเปนผูดูแล) ลักษณะของความสัมพันธและการดําเนินกิจกรรมมีดงั นี้
(1) กิจกรรมสงเสริมการกีฬาและงานสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น สํานักหรือ
กองการศึกษา (ในกรณีของเทศบาล) จะเปนฝายดูแลรับผิดชอบแผนงานและรับผิดชอบการ
จัดกิจกรรม รวมกับสถานศึกษาของทองถิ่น ในกรณีงานสงเสริมการกีฬาทองถิ่น อบต.
จะสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณการกีฬา ใหทุกชุมชนจัดกิจกรรมกีฬาหลายประเภท
ให เ หมาะกั บคนหลายวั ย เช น กีฬ าเปตองสํ าหรับผูใหญและผูสูงอายุ บาสเกตบอล
วอลเลยบอล และฟุตบอลสําหรับเยาวชนชายหญิง กลุม แมบา น พอบาน ทองถิน่ สนับสนุน
งบประมาณใหมีการแขงขันกีฬาระดับชุมชน และระดับตําบลทุกประเภทกีฬา สมํ่าเสมอ
ตลอดทัง้ ป กีฬาเยาวชนระดับชุมชน และระดับตําบลสวนใหญจะเปนเยาวชนในสถานศึกษา
ในเขตพืน้ ทีบ่ ริการของทองถิน่ (องอาจ มุทอง: การสัมภาษณ) บางตําบลใชศนู ยเยาวชน
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ตําบลเปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมเยาวชน (โชคชัย ชวยณรงค: การสัมภาษณ) สําหรับ
อบจ.แพร รับผิดชอบดูแลศูนยกฬี าของ อบจ.เอง มีวัตถุประสงคใหประชาชนและเยาวชนได
ออกกํ าลั ง กายและดู แ ลสุ ข ภาพ (ชาญชัย ศิลปอวยชัย: การสัมภาษณ ) นอกจากนั้น
ทุกทองถิ่นยังสงเสริมและสนับสนุนชุมชนใหประชาชนออกกํ าลังกายแอโรบิกเพื่อสุขภาพ
ประโยชนสําคัญของการสงเสริมการกีฬาของทองถิน่ คือ การสรางความเขมแข็งของชุมชน
ดานสุขภาพ ความรักสามัคคี การเรียนรูที่จะรับรูปญหาและแสวงหาแนวทางแกไขปญหา
รวมกันของประชาชนในทองถิน่
งานส ง เสริ ม วั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น ที่ สํ านั ก การศึ ก ษาท อ งถิ่ น ร ว มกั บ สภา
วั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น ในลักษณะที่เปนงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น มีกิจกรรม
หลากหลาย ตัวอยางเชน โครงการมารยาทไทย โครงการพูดสุนทรพจน โครงการเนือ่ งใน
โอกาสวันสําคัญของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย โครงการจําหนายสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ โครงการจัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมทองถิน่ โครงการประกวดไก
โครงการสงเสริมศิลปะการแสดงพื้นบานและการแสดงของชาวเผาตางๆ ในชุมชน กิจกรรม
ลักษณะนีจ้ ะใชบคุ ลากรทางการศึกษาเปนแกนนําสําคัญในการจัดกิจกรรม และอาจมีองคกร
เอกชนเขารวมสนับสนุนงบประมาณ เชน สมาคมโรตารี สมาคมไลออน งานสงเสริมวัฒน
ธรรม เปนโครงการที่ประชาชนและเยาวชนทั้งในและนอกโรงเรียนไดเรียนรูก ระบวนการ
ทางสังคมและวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ซึง่ สํานักการศึกษาจะจัดไวใน
แผน เปนฝายริเริ่มจัดทํ าและรวมจัดกิจกรรมใหเกิดบูรณาการ (สุพล อําภาวงษ: การ
สัมภาษณ)
(2) กิจ กรรมการส ง เสริ ม การประกอบอาชี พ อาจเป น งานที่ อ ยู  ใ นความ
รับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคมของทองถิน่ (เทศบาลและเมืองพัทยา) แตในเชิงกิจกรรม
ตองเชื่อมโยงกับหลายหนวยงาน เชน กองการศึกษาดูแลศูนยฝก อาชีพทองถิน่ กองสวัสดิ
การสังคมดูแลงานสงเสริมสตรี เด็ก เยาวชน คนชรา และผูดอยโอกาส กองอนามัยดูแล สุข
ภาพและการจัดระเบียบ เมือ่ มีกรณีการจัดกิจกรรมตามแผน เพือ่ แกปญ
 หาการเรรอ น จรจัด
แผนแกปญ
 หาการประกอบอาชีพทีเ่ สีย่ งตอสุขภาพของผูบ ริโภค แผนแกปญหาความไมเปน
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ระเบียบของการประกอบอาชีพชายหาด ทองถิน่ จะเขาไปแกปญ
 หาเหลานี้ โดยใหทกุ หนวย
งานทีก่ ลาวถึงรวมมือกัน เชน เมื่อกองสวัสดิการสังคมรับปญหาบุคคลเรรอ นจรจัด ซึง่ เปน
เยาวชนวัยเรียนที่ขาดโอกาส และเห็นวาพอจะศึกษาเลาเรียนได จะสงมอบใหสํานักการ
ศึกษาจัดสอนอานเขียน หรือจัดเขาเรียนในสถานศึกษาของทองถิน่ โดยไมตองใช หลักฐาน
ทะเบียนราษฎร หรืออาจจัดใหเรียนวิชาชีพระยะสัน้ ตามความถนัด ในกรณีการจัดระเบียบ
หากกองอนามัยทองถิน่ พบวา ผูประกอบอาชีพหมอนวดชายหาด ขาดความรูและทักษะใน
การนวดแผนไทย ซึง่ อาจจะเปนอันตรายและสรางความรําคาญใหนกั ทองเทีย่ ว กองอนามัย
อาจจัดขึน้ ทะเบียนใหสว นหนึง่ บางสวนอาจถูกจัดสงไปฝกอบรมในศูนยฝก อาชีพของกอง
การศึกษา หรือหนวยจัดฝกงานศูนยการศึกษานอกโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให
เรียนหลักสูตรระยะสั้น เพิ่มพูนความรูและทักษะใหมีความชํานาญกอนการจัดขึน้ ทะเบียน
(ธวัชชัย รัตตัญู: การสัมภาษณ)
จะเห็นไดวาความสัมพันธของพันธกิจดานการศึกษาของทองถิ่น กับพันธกิจ
ดานอืน่ ๆ มีลกั ษณะทีค่ อ นขางเปนการเชือ่ มโยงและบูรณาการ ทีม่ คี นเปนศูนยกลางของการ
พัฒนาอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีพันธกิจดานการจัดการศึกษาเปนแกนนํ า การดําเนินกิจกรรม
ลักษณะนี้ พบวามีการจัดอยูใ นทุกประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิน่

สรุปความ
ในบทนี้ เ ป น การวิ เ คราะหความสัมพันธของพันธกิจดานการศึกษากับพัน ธกิจ
ดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อคนหา
ประเด็นและลักษณะความสัมพันธเชื่อมโยง ซึ่งพบวา ลักษณะความสัมพันธเกิดขึ้นตาม
ประเด็นกิจกรรม 5 รูปแบบ คือ ความสัมพันธในเชิงแผนงานโครงการพัฒนาทองถิ่น ความ
สัมพันธในเชิงการจัดสรรและการใชงบประมาณ ความสัมพันธในเชิงแผนงาน โครงการใน
สถานศึกษา ความสัมพันธในเชิงการใชทรัพยากรบุคคลและสถานที่รวมกัน และความ
สัมพันธในเชิงการเปนแกนนําจัดและรวมจัดกิจกรรม แบบแผนความสัมพันธเชื่อมโยงทั้ง
5 รูปแบบ จะปรากฏในกิจกรรมตามพันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ทุกประเภท

บทที่ 5
แนวทางการพัฒนาระบบงานแผนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ความนํา
ในบทนี้จะเปนขอเสนอกรอบแนวทางการพัฒนาระบบงานแผนการศึกษา ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น วาทําอยางไรจึงจะสามารถทําใหระบบงานแผนเปนปจจัยสง
เสริมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ และการจัดทําแผน
การศึกษาแบบบูรณาการที่มีการศึกษาเชื่อมโยงกับระบบบริการสาธารณะอื่นๆ ของทองถิน่
จะทําอยางไร กรอบแนวทางการพัฒนาตามประเด็นดังกลาว จะตองสามารถนําไปกําหนด
เปนแนวไปปฏิบตั ไิ ดในระดับองคกรและสถานศึกษา
จากการศึกษาวิจัยในบทที่ผานมา ทําใหมองเห็นวา ระบบงานแผนที่จะนําไปสู
ประสิทธิภาพการบริหารแบบบูรณาการ ที่มีระบบการศึกษาสัมพันธเชื่อมโยงกับระบบ
บริการสาธารณะอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งระดับองคกรและสถานศึกษา
ทํ าใหไดขอสรุปในเชิงแนวคิดและกรอบแนวทางการพัฒนาระบบงานแผนการศึก ษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ดังนี้

แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาระบบงานแผนการศึกษาขององคกรปกครองสวนท องถิน่
(1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภท จัดเปนองคกรในระบบราชการ
แต เ ป น องค ก รราชการที่รัฐตองการให มีค วามเปนอิสระ ตามหลักการปกครองตนเอง
มีอํานาจในการบริหาร ที่สามารถตัดสินใจและพึ่งตนเองได มีอิสระที่จะกําหนดนโยบาย
ตามอํานาจหนาทีก่ ารใหบริการสาธารณะทีก่ ฎหมายกําหนด
(2) สิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพระดับใด หากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีความพรอมและความตองการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจะประสาน
สงเสริม ใหทอ งถิน่ จัดใหไดมาตรฐาน
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(3) การจัดการศึกษาหรือการสงเสริมการฝกอบรมและการประกอบอาชีพ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะคํานึงถึงการบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ญ
 ญาและวัฒนธรรม
ทองถิน่
(4) ระบบบริการสาธารณะอื่นที่อาจบูรณาการเชื่อมโยงไดดีกับระบบการศึกษา
ศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ญ
 ญา วัฒนธรรมทองถิน่ และการกีฬา คือ การบริการให
ความรูดานการอาชีพ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน การสังคมสงเคราะห
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูด อ ยโอกาส การจัดบริการหองสมุด การจัด
บริ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ จั ด บริการหอจดหมายเหตุ การจัดบริการสถานที่พักผอนหยอนใจ
สวนสาธารณะ การดูแลรักษาสิง่ แวดลอม และสวนสัตว
(5) การบูรณาการการศึกษา ศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ญ
 ญา วัฒนธรรม
ทองถิ่น และการกีฬาใหเชื่อมโยงสัมพันธกับพันธกิจดานอื่นๆ จะดําเนินการไดโดยการ
บูรณาการทิศทางการพัฒนาไวในสาระของแผนทีท่ อ งถิน่ รวมกันจัดทํ า โดยมีการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบตั งิ านหรือปฏิทนิ การทํางานรวมกัน มีการปฏิบตั กิ จิ กรรมของแผน
รวมกัน มีการรวมใชทรัพยากร ใชบคุ คลรวมกันทัง้ ภายในและระหวางหนวยงาน

กรอบแนวทางการพัฒนาระบบงานแผนการศึกษาระดับองคกรในภาพรวม
ระบบงานแผนการศึกษาที่จะนําไปสูป ระสิทธิภาพการบริหาร มีการบูรณาการทีม่ ี
การศึกษาเชื่อมโยงกับระบบบริการสาธารณะอืน่ ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ นาจะมี
กรอบแนวทางการพัฒนาในภาพรวม ดังนี้
1) สรางแผนการศึกษาของทองถิ่นใหมีเสถียรภาพ แผนการศึกษาจัดเปนสาขา
หนึ่งที่แยกยอยอยูในแผน แผนพัฒนาทองถิ่น แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม จะมีเสถียรภาพได ประการแรก จะตองทําความเขาใจกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ใหยอมรับสถานะของแผนการศึกษา ใหผบู ริหารทองถิน่ มีวสิ ยั ทัศนดา นการศึกษา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม คือ สามารถเขาใจหลักการ ความรูแ ละทักษะทีจ่ ะจัดการกับ
ปญหาของการศึกษา และมีเจตคติทด่ี ตี อ งานการศึกษา และยอมรับวา แผนงานการศึกษา คือ
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แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สํ าคัญยิ่งของทองถิ่น ประการที่สอง การหมุนเวียนเปลี่ยนคน
ทองถิ่นเขามาบริหารกิจการสาธารณะเปนเรื่องปกติ เมือ่ มีการเลือกตัง้ ผูบ ริหารสูงสุดและ
กรรมการสภาทองถิ่นอาจเปลี่ยนไป แตแผนจะเปนหัวใจสํ าคัญที่ทําใหเกิดความตอเนื่อง
แผนการศึกษาเปนแผนการสรางคุณภาพคน เปนเรือ่ งทีต่ อ งมองยาวมองไกล และปฏิบัติให
ตอเนื่อง การสรางกลไกในภาพรวมเพือ่ เตรียมความพรอม และผลักดันใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจัดทํายุทธศาสตรการจัดการศึกษานาจะตองมีความจํ าเปน และประการที่สาม
วิธีการที่จะทําใหสําเร็จจะตองใหประชาชน องคกรประชาคม องคกรชุมชน และองคกร
เอกชนเขามามีสวนรวมลงทุนในรูปที่จ ะชวยปองกันนักการเมืองทองถิ่นบิดเบี้ยว เปน
กระบวนการที่ตองใชภาคประชาสังคมเขารวมผนึกกําลังเปนองครวม และจะเปนการสราง
ขอผูกพัน (Commitment) ใหผบู ริหารวาตองใหความสําคัญกับการศึกษา
2) แผนการศึกษาที่ทองถิ่นจัดทําจะตองเชื่อมตอความคิด ที่เปนนโยบายแนะนํา
ในแผนการศึกษาแหงชาติ 15 ป หรือ แนวนโยบายการจัดการศึกษาในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 15 ป ใหไปสูปญหาและความตองการของทองถิ่น การเชือ่ มตอแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แหงรัฐ ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติ ตามทิศทางของการ
เปลีย่ นแปลงทีก่ ําหนดไว โดยเฉพาะในแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 - 2559) ที่ เชือ่ วา
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวติ หรือการพัฒนาคุณภาพของคนเทานัน้ จะชวยประคับประคอง
ใหการพัฒนาประเทศเปนไปอยางมีดุลยภาพและยั่งยืน แนวทางการพัฒนาคนใหสมบูรณ
พรอมทัง้ ศีล จิตและปญญา ที่สามารถสรางสรรคสังคมคุณภาพ สังคมแหงการเรียนรู มีความ
สมานฉันทและความเอื้ออาทรตอกัน ตามแนวนโยบายที่กําหนดไวในแผนการศึกษาของ
ชาติ ซึ่งเปนผลรวมจากการระดมความคิด ที่ทุกภาคสวนของสังคมไดเขามามีสวนรวมใน
การจัดทํ า เปนสิ่งที่ทุกฝายโดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองแปลงไปสูการ
ปฏิบตั ิ ใหสอดคลองกับปญหา ความตองการ และวิถีชีวิตของคนและ ประชาชนในทองถิน่
โดยรัฐและหนวยงานดานนโยบายจะตองใหการสงเสริมและสนับสนุน ทัง้ ดานวิชาการ และ
งบประมาณ เพือ่ ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ มีความสามารถ และพรอมที่จะดําเนินการ
ใหเปนไปตามเจตนารมณนน้ั
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3) เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาใหเปนแผนยุทธศาสตร แผนการศึกษาของทองถิ่น
ทั้งสวนที่จัดการศึกษาเอง และสวนทีส่ นับสนุนการจัดการศึกษา ยังใชแผนพัฒนาแบบ
แผนงานโครงการตามกรอบของแผนพัฒนาระยะ 5 ป ทองถิน่ ควรเปลีย่ นแปลงแผนระดับ
องคกรและสถานศึกษาใหเปนแผนยุทธศาสตร เพราะแผนยุทธศาสตรเปนแผนที่พยายามลด
ปญหาที่เปนจุดออนของแผนพัฒนาแบบเดิมใหสามารถกํ าหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของชาติ จัดเปาหมายการใหบริการทางการศึกษาของหนวยปฏิบตั ิ
ไดชัดเจน และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจํ าป กําหนดผลผลิต
ผลลัพธของหนวยงานทุกระดับไดชัดเจน มีตัวบงชี้คุณภาพของบริการทางการศึกษาได
หลายมิตทิ ้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และตนทุน ในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
แผนก็สามารถที่จะคํ านวณคาใชจายกับผลผลิต และสามารถใชประโยชนในการจัดทํางบ
ประมาณไดมากขึ้น สามารถจัดทํากรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะกลาง (3 ป) ทัง้
ระดับ Top - down และ Bottom - up เพือ่ ความมัน่ คงทางการคลัง โดยคํานึงถึงขอผูกพัน
คาใชจายในกรอบยุทธศาสตรตามนโยบายของรัฐบาล และสามารถทํางบประมาณที่เชื่อม
โยงอยางบูรณาการได ดังนั้นระบบงานแผนการศึกษาของทองถิ่นควรมีการเปลี่ยนแปลง
โดยสวนกลางจะตองสงเสริมและสนับสนุนทางดานวิชาการแกทอ งถิน่ อยางตอเนือ่ ง
4) พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวบงชี้ เพื่อการกํ ากับตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพผลงานการศึกษาของทองถิ่น ระบบการกํากับตรวจสอบเปนกุญแจสําคัญ
ของความสําเร็จของการนําแผนไปปฏิบัติ กลไกการกํากับตรวจสอบและการประเมิน จะ
ตองสามารถสะทอนกลับผลการตรวจสอบแกผูปฏิบัติชัดเจน เครื่องมือสํ าคัญที่จะชวย
อธิบายความลาชา ความไมถูกตอง ไมตรงตามเปาหมายของแผน คือ มาตรฐานและตัวบงชี้
การตรวจสอบ ในเบื้องตนทองถิ่นอาจพัฒนาและใชมาตรฐานและตัวบงชี้ตามแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสํ านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ไปกอน ระยะตอไปควรมีการพัฒนามาตรฐานและตัวบงชี้ ใหครอบคลุมงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตทุกๆ ดานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหทองถิ่นมุงยกระดับ และ
ส ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนและชุ ม ชนในท อ งถิ่ น ไ ปสู ระบบ
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“การประกันคุณภาพชีวิต” ที่ไดมาตรฐานตามที่ทองถิ่นตองการ โดยวิธปี ฏิบตั อิ าจจะตอง
นิยาม “คุณภาพชีวิต” เสียใหม ใหมขี อบขายครอบคลุมประเด็นทีต่ อ งการพัฒนา แลวจึง
กําหนดมาตรฐาน ตัวบงชีแ้ ละเกณฑการกํากับ ตรวจสอบและประเมิน เชน อาจนําเรือ่ ง
สุขภาพอนามัย สิง่ แวดลอม การกีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม การดนตรีและอืน่ ๆ เทาที่
เห็นสมควรเขาไวในกรอบการนิยาม เพื่อจะไดนําไปพัฒนาเปนระบบการกํากับ ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถิ่นตามประสงค
5) พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศทองถิ่น ใหสามารถนํ าไปประกอบการ
ตัดสินใจในการจัดทําแผนการศึกษา ขอมูลหลากหลายทีม่ อี ยูแ ลวในทองถิน่ ยังขาดระบบ
การจัดหา การจัดเก็บ การพัฒนาและจัดระบบหมวดหมู และจัดประสานเชือ่ มโยงเปนเครือ
ขายใหเอื้อตอการนํ าไปใชประโยชนดานการบริหารงานแผน เชน ขอมูลดานการศึกษา
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา สาธารณสุข สิง่ แวดลอม ผูด อ ยโอกาส ฯลฯ รวมทั้ง
แหลงการเรียนรูใ นชุมชนและทองถิน่ ทองถิน่ ควรเรงพัฒนาและนําขอมูลขาวสารเหลานี้มา
ใชประโยชนในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของทองถิน่
6) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบการกํ ากับ ควบคุม ที่เปนสาเหตุใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขาดความคลองตัวและลดความเปนอิสระ เชน ระเบียบการใชจาย
งบประมาณของทองถิ่น และระเบียบดานงานบุคคล ที่เปนสาเหตุทท่ี ําใหบคุ ลากรรูส กึ ไม
มั่นคงและไมกาวหนาในอาชีพตามแผนพัฒนาอาชีวศึกษาของทองถิ่น ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ในระยะยาวตอคุณภาพอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับอื่นของทองถิ่น นอกจากนั้นควรมี
การปรับปรุงแกไขระเบียบใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ มีอสิ ระในการบริหารงบประมาณ
และงานบุคคลมากยิ่งขึ้น และควรกําหนดใหมอี ตั รากําลังบุคลากรดานการศึกษาแกทอ งถิน่
(อบต. หรือ อบจ.) ทีพ่ รอมจัดการศึกษา ตามแผนการถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่
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กรอบแนวทางการพัฒนาระบบงานแผนการศึกษาระดับสถานศึกษาในภาพรวม
ระบบงานแผนการศึ ก ษาระดั บ สถานศึ ก ษาที่ จ ะนํ าไปสู  ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของการบริหารแบบบูรณาการ ทีม่ กี ารศึกษาเชือ่ มโยงกับระบบบริการอืน่ ๆ ของ
ทองถิน่ กรอบแนวทางการพัฒนานาจะมีดงั นี้
1) ปรับแผนการศึกษาของสถานศึกษาเปนแผนยุทธศาสตร ใหสอดคลองกับ
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของท อ งถิ่ น โดยเบื้ อ งต น ควรปรั บ ปรุ ง ธรรมนู ญ
สถานศึกษาที่ใชอยูใหแสดงยุทธศาสตรการพัฒนา ตามกรอบของแผนการศึกษาแหงชาติ
และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิน่ กําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของสถานศึกษาให
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของทองถิน่ และของชาติ ตามทีไ่ ดอธิบายไวแลวในระดับองคกร
2) สรางเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดทํ าแผนการศึกษาของสถาน
ศึกษา โดยใชระบบไตรภาคี ระหวางสถานศึกษา (ผูบริหารครูและกรรมการการศึกษา)
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และนักวิชาการผูเชี่ยวชาญ เพือ่ ใหการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ของสถานศึกษา มีความเปนไปไดในทางปฏิบตั ิ ใหเกิดบูรณาการเชิงยุทธศาสตรในดานการ
ดําเนินการ เพื่อบรรลุเปาหมายดานผลผลิตและผลลัพธของแผน
3) พัฒนามาตรฐาน ตัวบงชีแ้ ละเกณฑการกํากับตรวจสอบและการประเมินแผน
การศึกษา สถานศึกษารวมมือกับทองถิ่น กําหนดมาตรฐาน ตัวบงชีแ้ ละเกณฑการกํากับ
ตรวจสอบและการประเมินแผนของสถานศึกษา เพือ่ ใหระบบการกํากับ ตรวจสอบ และ
ประเมินผลแผนประสานสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4) พัฒนาระบบขอมูล และเครือขายสารสนเทศทางการศึกษาระดับสถานศึกษา
ทองถิ่น สถานศึกษา และนักวิชาการของทองถิน่ รวมกันพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษาใหครอบคลุมประเภทขอมูลทีเ่ ปนประโยชนตอ งานการศึกษาหลากหลาย เพื่อ
ใหสถานศึกษาสามารถจัดทําแผนแบบบูรณาการงานการศึกษากับงานดานอืน่ ๆ ของทองถิน่
ไดดียิ่งขึ้น
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5) ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของใหมีความรูและทักษะการจัดทํ าแผน
ยุทธศาสตรทางการศึกษา เพื่อเตรียมคนของสถานศึกษาใหมีทักษะในการจัดทํ าแผนตาม
ความจําเปน โดยทองถิ่นใหการสนับสนุนงบประมาณ สวนกลางสนับสนุนดานวิชาการ
กรอบแนวทางการพั ฒ นาระบบงานแผนขององค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่
กลาวมาจะเปนประโยชนตอการกํ าหนดแนวทางการพัฒนาระบบงานแผนการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ แตละประเภททีจ่ ะไดกลาวถึงตอไป
แนวทางการพั ฒ นาระบบงานแผนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับองคกรและสถานศึกษามีลกั ษณะดังภาพ 5.1
 สรางเครือขาย

 เชือ่ มตอความคิด

ของชาติสปู ญ
 หาและความ
แลกเปลีย่ น
ตองการของ สรางการยอมรับ
 ปรับปรุง เรียนรูใ นการ
ทองถิ่น สถานภาพของแผนการศึกษา
กฎระเบียบที่ไม บริหารงานแผน
 สรางแผนการศึกษาให
เอือ้ ตอความเปนอิสระ
มีเสถียรภาพ
ระบบงานแผน
 นิยามคุณภาพชีวติ ใหม
การศึกษาของ อปท.
 ใชภาคประชาสังคม
 ขยายแผนการประกัน
 มีประสิทธิภาพในการบริหาร
เขารวมทํางานแผน
คุณภาพการศึกษาให
การศึกษา
 เปลี่ยนแปลงแผน
ครอบคลุมการประกัน
 มีการบูรณาการเชือ
่ มโยงกับ
ทัว่ ไปเปนแผนยุทธศาสตร
คุณภาพชีวิต
ระบบบริการสาธารณะอื่น  ปรับระบบงบประมาณ
 พัฒนาระบบขอมูล
เปนแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์
และสารสนเทศทองถิ่น
 พัฒนา
(ผลผลิต ผลลัพธ)
เพื่อการจัดทําแผน
มาตรฐานงานและ  พัฒนาทักษะ
ตัวบงชี้ เพือ่ การกํากับ ความสามารถจัดทํา
แผนและงบประมาณ
ตรวจสอบและ
ของบุคลากร
ประเมินแผน

ภาพที่ 5.1

กรอบแนวทางการพัฒนาระบบงานแผนการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ระดับองคกรและระดับสถานศึกษาในภาพรวม

85
แนวทางการพัฒนาระบบงานแผนการศึกษาตามประเภทองคกร
การพิจารณาระบบงานแผน เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบ
บูรณาการทีม่ กี ารศึกษาสัมพันธเชือ่ มโยงกับระบบบริการสาธารณะอืน่ ผลการศึกษาและการ
สังเคราะหขอ มูลทีผ่ า นมาจากบทกอนๆ ชวยชีใ้ หเห็นวานาจะมีตวั รวมบางประการในระบบ
งานแผนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทีแ่ สดงใหเห็นการบูรณาการพันธกิจที่
เกี่ยวของกันใหดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน หรือจะกลาวอีกนัยหนึง่ คือ ตัวบงชีก้ ารบูรณา
พั นธกิจตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการศึกษาสัมพันธเชื่อมโยงมีลักษณะ
สําคัญ 5 ประการคือ
1) การจัดทําวิสยั ทัศนรว ม (shared vision) ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ หมายความวา
การบูรณาการพันธกิจเริ่มตนที่การจัดทํ าวิสัยทัศนรว มในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิน่
ที่สะทอนใหเห็นแนวปฏิบตั พิ นั ธกิจตางๆ ที่ประสานสอดรับกัน โดยมีสาระของการจัดการ
ศึกษาเปนแกนกลางของกิจกรรม ผลของการศึกษาครั้งนี้อาจยังไมพบความชัดเจนมากนัก
เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญ เลือกใชแนวทางการกําหนดเนื้อหาสาระ
ของแผนการศึกษาตามความรับผิดชอบ แตลักษณะสํ าคัญประการแรกของการบูรณาการ
พิจารณาไดจากการรวมกํ าหนดทิศทางและยุทธศาสตรของการดํ าเนินงานแผนยุทธศาสตร
เกี่ยวกับพันธกิจตางๆ รวมกัน
2) การบูรณาการในขั้นการจัดทําแผนรองรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิน่ โดย
ผูเกีย่ วของนําพันธกิจแตจะสวนมาทําการศึกษาประมวลกับปญหา ความตองการ ความคาด
หวังของประชาชนดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่น การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน การสังคมสงเคราะห
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูส งู อายุ คนชราและผูดอยโอกาส ฯลฯ เชือ่ มตอ
แนวความคิ ด และปรั ช ญาการศึ ก ษาของชาติ กํ าหนดเป น ทิ ศ ทางและยุ ท ธศาสตร ก าร
พัฒนาการศึกษา รวมทั้งแนวปฏิบัติใหประสานสอดคลองกัน วางแนวทางการสงเสริม
สนับสนุนใหกิจกรรมที่จะนําไปปฏิบัติเกื้อกูลสัมพันธกันเปนองครวม ที่มีทุกภาคสวนใน
ทองถิ่นเขารวมรับผิดชอบ กอนการพิจารณาอนุมัติและประกาศใชเปนแผนการศึกษาของ
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ทองถิ่น ผลการศึกษาครัง้ นีพ้ บวา กระบวนการจัดทําแผนมีการบูรณาการพันธกิจทีเ่ กีย่ วของ
สัมพันธบางขั้นตอน เชน ขัน้ การรวบรวมปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิน่
และขัน้ ตอนการเขารวมจัดทําประชาพิจารณงานแผนพัฒนาทองถิ่น
3) การบูรณาการในขัน้ ตอนการนําแผนสูก ารปฏิบตั ิ เปนการพิจารณาวา การปฏิบตั ิ
กิจกรรมตามที่กําหนดไวในแผน ทุกฝายไดรบั มอบหมายใหดแู ลรับผิดชอบอยางไร ฝายที่
เกี่ยวของมีการประชุมจัดทํ าปฏิทินการปฏิบัติงานรวมกันอยางไร มีการเตรียมการและ
ประสานการปฏิบัติในภาคสนามรวมกันอยางไร มีการสงตอปญหาหรือกรณี (cases) ตางๆ
ระหวางกันรวดเร็วทันกาลหรือไม อยางไร มีการรวมกันกํากับ ตรวจสอบ รายงานผล
แลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาและประสบการณการทํ างานกันอยางไร มีการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับปญหาและผลการปฏิบัติระหวางฝายตางๆ ทีไ่ ดรบั มอบหมายในภาคสนาม
อยางไร และมีการรวมกันรับผลการปฏิบัติกิจกรรมอยางไร เปนตน ผลการศึกษาครั้งนี้
พบวา การบูรณาการในเชิงการดํ าเนินกิจกรรมของแผนการศึกษาทองถิน่ คอนขางชัดเจน
โดยเฉพาะเมืองพัทยา เทศบาล และกรุงเทพมหานคร
4) การบูรณาการในลักษณะการรวมใชทรัพยากร เปนการพิจารณาวาแผนงาน
โครงการที่นํ าไปปฏิบัติที่อยูในความรับผิดชอบของทุกฝาย มีการรวมใชทรัพยากรกัน
อยางไร หรือไม เชน การรวมใชบคุ ลากร งบประมาณ และการเงิน การรวมใชวสั ดุอปุ กรณ
อาคารสถานที่ เครือ่ งมือ เครื่องใช รวมทั้งเอกสาร ขอมูลและสารสนเทศตางๆ เพือ่ ประกอบ
การตัดสินใจรวมกันหรือไม อยางไร ผลการศึกษาครัง้ นีพ้ บวา มีการรวมใชทรัพยากรอยูบ า ง
เชน อาคารสถานที่ และบุคลากร สวนการรวมใชทรัพยากรอืน่ ๆ ยังไมชดั เจน
5) การบูรณาการมีกลุม เปาหมายผูร บั ประโยชนจากแผนรวมกัน เปนการพิจารณาวา
เปาหมายที่ไดรับประโยชนจากแผนงานการศึกษาและงานบริการสาธารณะอื ่นที่นํ ามา
บูรณาการกัน คือ กลุมเปาหมายผูไดรับประโยชนจากการบริหารงานแผนการศึกษาของ
ทองถิ่นเปนกลุม เดียวกัน จากการศึกษาครัง้ นี้ พบวา ประชาชน เยาวชน เด็ก สตรี คนชรา
และผูดอยโอกาสในชุมชนและทองถิน่ ทีร่ บั บริการทางการศึกษาและรับบริการสาธารณะอืน่
จากทองถิน่ เปนกลุม เปาหมายเดียวกัน
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กลาวโดยสรุป ระบบงานแผนการศึกษา เพือ่ สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารแบบ
บูรณาการที่มีการศึกษาสัมพันธเชื่อมโยงกับระบบบริการสาธารณะอื่นๆ ในภาพรวมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาไดจากการประสานการจัดทํ าวิสัยทัศนรวมในสาระ
ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของทองถิน่ การบูรณาการในขัน้ ตอนการจัดทําแผน ขั้นการ
นําแผนไปสูการปฏิบัติ บูรณาการในลักษณะการรวมใชทรัพยากร และการบูรณาการที่มี
กลุมเปาหมายเปนผูรับประโยชนจากการดําเนินกิจกรรมของแผนการศึกษารวมกัน ซึ่งแนว
ทางการพิจารณาทัง้ 5 ประการทีก่ ลาวมา สามารถใชเปนกรอบในการพัฒนาระบบงานแผน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ แตละประเภท
สําหรับการจําแนกประเภทองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีผ่ วู จิ ยั ระบุวา มี 5 ประเภท
แตกฎหมายกํ าหนดใหเมืองพัทยา มีอํ านาจหนาที่และรับผิดชอบพันธกิจตามหนาที่ของ
เทศบาลนคร แนวทางการพัฒนาระบบงานแผนการศึกษาในครั้งนี้ จะจัดเมืองพัทยาไวใน
กลุมเทศบาล รายละเอียดมีดงั นี้
1) แนวทางการพัฒนาระบบงานแผนการศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัด
เนื่องจาก อบจ. มีพนั ธกิจดานการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา แนวทางการ
พัฒนาระบบงานแผนการศึกษาที่มุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
ควรดําเนินการดังนี้
1.1) ควรปรับเปลีย่ นรูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปนแผนยุทธศาสตร
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น โดยจัดแผนยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี
วั ฒ นธรรม และการกีฬาไวในยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมหรือยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
1.2) ดํ าเนินการจัดทํ าแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น โดยผนึกกํ าลังภาค
ประชาสังคมเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทํ าแผนทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแตขั้นการ
กําหนดปญหาความตองการและคาดหวังทางการศึกษาของทองถิ่นและสังคม ใหเชื่อมตอ
กับปรัชญา แนวทางการจัดการศึกษาของชาติที่กํ าหนดไวในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
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2545 – 2559 รวมจัดทําวิสยั ทัศนการศึกษาของทองถิน่ รวมจัดทํายุทธศาสตรและแนวทาง
การนําแผนการศึกษาทองถิ่นสูการปฏิบัติ รวมกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแผน เกณฑ
การกํ ากับการตรวจสอบและการประเมินผลแผน รวมกําหนดลักษณะผลผลิตและผลลัพธ
ของแผน รวมวิพากษวิจารณกรอบแนวทางการปฏิบัติงานแผน และรวมในการปรับปรุง
แผนยุทธศาสตรทางการศึกษาของทองถิน่
1.3) ปรั บปรุ ง เกณฑ แ ละเปลี่ ย นแปลงระบบงบประมาณเปนแบบมุงเนนผล
สัมฤทธิ์ อบจ. ควรมีการกําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาทองถิน่ ใหมอี ตั รา
สวนของงบประมาณ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการพัฒนาทางดานสังคมมากขึ้น ใน
ขณะเดียวกัน อบจ. ควรมีการจัดทําแผนงบประมาณทีม่ งุ เนนสัมฤทธิข์ องงาน ใหสามารถ
คํานวณคาใชจายกับผลผลิตและผลลัพธ สามารถจัดทํากรอบงบประมาณรายจายลวงหนา
ระยะกลางไดทั้งบนลงลางและลางขึ้นบน และสามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตรการศึกษาของ
ชาติใหสอดคลองกับทองถิน่ ไดชดั เจนเปนรูปธรรมมากทีส่ ดุ
1.4) ในกระบวนการนํ าแผนการศึกษาไปปฏิบัติ อบจ. ควรเปดโอกาสให
ประชาชน ประชาคม องคกรเอกชน และพลังสังคมเขาไปมีสวนรวมรับผิดชอบ รวมกํากับ
ตรวจสอบ รวมรับรูป ญ
 หา เรียนรูป ระสบการณ รวมปรับปรุงแกไข และใหการสนับสนุน
การดําเนินงานการศึกษาของทองถิน่
1.5) ควรมี ก ารพั ฒ นามาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบงชี้ผลผลิตและผลลัพธ
เพื่อการกํากับ ตรวจสอบและประเมินผลแผนใหผเู กีย่ วของและผูไ ดรบั มอบหมายใหทําหนา
ทีก่ ํากับ ตรวจสอบและประเมินผลแผนสามารถนําไปใชไดตรงตามวัตถุประสงค
1.6) ควรพัฒนาศูนยขอมูลทองถิ่นใหมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาระบบขอมูล
และสารสนเทศทองถิน่ โดยใหทอ งถิน่ มีระบบและเครือขายขอมูลขาวสารและสารสนเทศที่
จํ าเปนทุกดานใหเปนปจจุบันพรอมใช และสามารถเชื่อมโยงถึงกันไดระหวางองคกร
องคกรปกครองสวนทองถิน่ และหนวยงานราชการภูมภิ าคทีต่ ง้ั อยูใ นทองถิน่ เชน ระหวาง
อบจ. กับเทศบาล สํานักงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สถานศึกษา
รวมทัง้ องคกรภาคเอกชน เชน สภาหอการคาจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด และอื่นๆ ทัง้ นี้
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เพื่อใหองคกรทุกภาคสวนในทองถิน่ สามารถใชประโยชนจากระบบขอมูลและสารสนเทศที่
มีอยูรว มกันในกระบวนการบริหารการพัฒนาของทองถิน่
1.7) สรางปจจัยที่เอื้อตอการนําแผนยุทธศาสตรการศึกษาของทองถิ่นไปปฏิบัติ
ใหประสบผลสํ าเร็จ เชน การปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการ
บริหารงานแผนการศึกษา หรือกฎระเบียบซึ่งไมเอื้อตอความเปนอิสระของการบริหารงาน
ดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของ อบจ. และสงเสริมปจจัยทีเ่ อือ้ ตอการบริหารการ
พัฒนาทองถิ่น เชนการนําภูมปิ ญ
 ญาของทองถิน่ วิทยาการและความเชี่ยวชาญจากสถาบันใน
ทองถิน่ เขามามีสว นรวมในการบริหารงานแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของทองถิน่
2) แนวทางการพัฒนาระบบงานแผนการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล
กฎหมายกําหนดให อบต. มีสทิ ธิและมีอํานาจหนาทีจ่ ดั การศึกษา แตเนือ่ งจากการจัด
การศึกษาเปนพันธกิจทีต่ อ งใชความชํานาญพิเศษ และ อบต. ยังมีขอ จํากัดเรือ่ งความพรอม
ปจจุบันงานจัดการศึกษาของ อบต. ที่จัดเองและรับถายโอนมาจากหนวยงานอื่นตามที่
กฎหมายกําหนด ยังเปนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย คือ ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กและอนุบาล
3 ขวบ สวนการศึกษาประเภทนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่รับผิดชอบจัด เชน
การจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรระยะสัน้ แกเยาวชน เด็ก สตรี คนชรา ผูด อ ยโอกาส ดาน
ส ง เสริ ม การประกอบอาชี พ การฝ ก อบรมการแสดงศิ ล ปะพื้ น บ า น การจั ด สอนด า น
หัตถกรรม การสืบสานจารีตประเพณีและวัฒนธรรมทองถิน่ โดยสงเสริมและสนับสนุนการ
นํ าภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน ตามวิถีชีวิตของประชาชนและ
ชุมชนทองทองถิน่ สําหรับแนวทางการพัฒนาระบบงานแผนการศึกษาของ อบต. ทีม่ งุ ให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารควรดําเนินการดังนี้
2.1) ควรใชพลังทางสังคม จากโครงสรางของตําบลและหมูบ า น รวมกันกําหนด
กรอบทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของตําบล องคกรในตําบลและหมูบ า นที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เชน กรรมการสถานศึกษา กรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กรรมการพัฒนาสตรี กรรมการวัด รวมทั้งประชาคมชุมชน ประชาคมตําบล องคกรเอกชน
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และองคกรประชาชนรูปแบบตางๆ ควรรวมกันศึกษาและกําหนดทิศทางอนาคตการศึกษา
ของตํ าบลและชุมชนใหสอดรับและเชื่อมตอกับทิศทางและเปาหมายการศึกษาของทองถิ่น
และของชาติ โดย อบต. รวมกับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาใหการสงเสริมและสนับสนุนทางดาน
งบประมาณ ทรัพยากร และการจัดการ ใหทกุ ตําบลมีทศิ ทางและยุทธศาสตรการพัฒนาการ
ศึกษาของตนเอง
2.2) เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดทํ าแผนการศึกษาใหเปนแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคมทีม่ งุ เนนผลสัมฤทธิข์ องงาน โดยหนวยงานสวนกลางรวมกับสถาบันอุดมศึกษา
ที่ต้ังอยูใ นทองถิน่ ระดมนักวิชาการ เอกสาร และสื่อตางๆ เพื่อพัฒนาความรู และทักษะการ
จัดทํ าแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งใหมีการปรับวิธีการจัดทํ างบประมาณ
ใหเปนระบบงบประมาณทีม่ งุ เนนผลสัมฤทธิ์ (Performance Based Budgetting) ให อบต.
ทุกแหงทั่วประเทศ มีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม สอดรับกับแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาของทองถิ่นและของชาติ สามารถจัดทําและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการตาม
แนวนโยบายของรัฐบาลไดดว ยความมัน่ ใจ
2.3) สวนกลางคือกรมสงเสริมการศึกษาทองถิน่ ควรจัดทําการศึกษาและพัฒนา
กรอบแนวทางเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารงานแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม กําหนด
ตัวบงชี้ และเกณฑการกํากับ การตรวจสอบและการประเมินผลแผน เพือ่ เปนแนวทางทางให
อบต. นํ าไปประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบทของการบริหารงานแผนยุทธสาสตรการ
พัฒนาแตละตําบลและหมูบ า น
2.4) ทุกตําบลควรไดรับการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและสารสนเทศ โดยจัด
สรางศูนยขอ มูลตําบลขึน้ ใหมกี ารศึกษาขอมูล กําหนดขอบขายสาระและประเภทของขอมูล
ที่จําเปนของตําบล พัฒนาระบบการจัดเก็บ ปรับปรุงขอมูลใหทนั สมัย จัดระบบการใชและ
บริการขอมูลขาวสารของตําบล สรางเครือขายเชือ่ มโยงใหทกุ ฝายสามารถเขาถึงขอมูลขาว
สารระหวางตําบลและทองถิน่ มีการสรางฐานขอมูลดานตางๆ ไวใหพรอมใช เชน ฐาน
ขอมูลภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ขอมูลดานการศึกษา ขอมูลแหลงการเรียนรู ขอมูลดานศิลปะและ
วัฒนธรรมในชุมชน ขอมูลดานการศาสนา ขอมูลดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมในชุมชน
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ขอมูลเกีย่ วกับบุคคลในชุมชน ขอมูลเกีย่ วกับคนชรา ผูด อ ยโอกาสและอืน่ ๆ ขอมูลขาวสาร
และสารสนเทศชุมชนตํ าบลจะมีความสํ าคัญอยางยิ่งตอระบบงานแผนการศึกษา และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาตําบลและหมูบ า น
2.5) สรางเครื่อขายแลกเปลี่ยนเรียนรูในการบริหารงานแผนการศึกษาของตํ าบล
แตละตํ าบลและหมูบานควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณการบริหารงานแผน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ ระหวางกันและกันสมํ่าเสมอ
บทเรียนเกี่ยวกับการเผชิญปญหา และการคนพบแนวทางการแกไขปญหาการบริหารงาน
แผนการศึกษาของตําบลหนึง่ หรือชุมชนหนึง่ อาจเปนประโยชนตอ ตําบลอื่นและชุมชนอื่น
ยิ่งไปกวานั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชเวทีแหงการเรียนรู เชน การจัดประชุมสัมมนา
หรือการประชุมอภิปรายบทเรียนความสําเร็จของทองถิ่น ยอมเปนการสงเสริมกําลังใจแก
ผูป ฏิบตั ิ และการเปดโอกาสใหมกี ารสังสรรคทางความคิดของมวลชน เปนวิถแี หงปญญาซึง่
สมควรไดรบั การสงเสริมและสนับสนุนจากทุกฝาย
3) แนวทางการพัฒนาระบบงานแผนการศึกษาของเทศบาลและเมืองพัทยา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทเทศบาล และเมืองพัทยา เปนองคกรที่มี
ประสบการณในการจัดการศึกษามาเปนเวลายาวนาน แตศกั ยภาพดานบริการสาธารณะของ
เทศบาลมีความแตกตางกันสูงมาก อยางไรก็ตาม สําหรับเมืองพัทยาและเทศบาลทีม่ ศี กั ยภาพ
สูงและมีสถานศึกษาในความรับผิดชอบ หากตองการพัฒนาระบบงานแผนการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลควรดําเนินการดังนี้
3.1) วางแนวทางยุทธศาสตรการศึกษา ใหนําผลการศึกษาปญหาความตองการ
และความคาดหวังดานการศึกษาของประชาชนในทองถิ่นมาบูรณาการใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงค เปาหมาย และนโยบายของชาติตามแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 –
2559) และนําภาคประชาสังคมเขามารวมผนึกกํ าลัง เพื่อสรางยุทธศาสตรการศึกษาของ
ทองถิ่นทั้งระดับองคกรและสถานศึกษา โดยปรับเปลีย่ นรูปแบบและกระบวนการจัดทําแผน
การศึกษาของทองถิ่นใหเปนยุทธศาสตรเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการจั ดสรรงบประมาณที่
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มุงเนนผลงาน ใหสามารถเชื่อมโยงอยางบูรณาการและมีความชัดเจน เชน มีการกําหนด
แนวทางการดํ าเนิ น งานในแต ล ะยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ องค ก รและ
สถานศึกษา กําหนดมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน กําหนดตัวบงชี้ เพือ่ การกํากับตรวจสอบและ
การประเมิน ระบุผลผลิตและผลลัพธที่จะเกิดขึ้นในแตละชวงเวลาตามมาตรฐานและตั วบงชี้
ในกระบวนการบริหารงานแผนการศึกษา ระบุแหลงทีม่ าและจํานวนงบประมาณสนับสนุน
แนวทางการดํ าเนินงานแผนแตละยุทธศาสตรของการพัฒนาการศึกษา เปนตน ทั้งนี้
สวนกลางควรใหการสงเสริมและสนับสนุนทางดานวิชาการ ใหโอกาสบุคลากรที่รับผิด
ชอบงานแผนการศึกษาของทองถิ่นไดรับความรูและทักษะดานการจัดทํ าแผนยุทธศาสตร
เพื่อพัฒนาการศึกษา การจัดทํ างบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance Based
Budgetting) และการบริหารทีม่ งุ ผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management) ไปพรอมกัน
3.2) ควรพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศทองถิน่ เพือ่ ประโยชนของระบบงาน
แผน โดยการพัฒนาศูนยสารสนเทศของเทศบาลและเมืองพัทยา ใหเปนแหลงบริการขอมูล
ขาวสารดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ การกีฬา
และอื่นๆ แกสถานศึกษาและองคกรตางๆ ของเทศบาลและเมืองพัทยาใหสามารถเชือ่ มโยง
เปนเครือขายทั้งภายในและภายนอก ทัง้ นีเ้ พือ่ ใชประโยชนในการบริหารงานแผนทัง้ ระบบ
เชน ใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผน ใชเพือ่ การตัดสินใจแกปญ
 หาการบริหารงานแผน
การกํากับและตรวจสอบความกาวหนาการดํ าเนินงานแผน การตรวจสอบผลการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ของแผน และการเผยแพรขอ มูลขาวสารงานการศึกษาตอสาธารณะ เปนตน
3.3) ปรับปรุงกฎระเบียบที่ไมเอื้อตอความเปนอิสระในการบริหารงานการศึ กษา
ของเทศบาลและเมืองพัทยา ทั้งนี้ดังที่เคยไดอธิบายไวแลวในแนวทางการพัฒนาระบบงาน
แผนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในภาพรวม
4) แนวทางการพัฒนาระบบงานแผนการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร เปนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ลักษณะพิเศษทีม่ กี ารจัดการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบงานแผนการศึกษาของ
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กรุงเทพมหานครจะมีลักษณะคลายกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ คือ ควรเชือ่ มตอ
แนวความคิ ด ทางการศึ ก ษาของชาติ สู  ป  ญ หาและความต อ งการของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครใหบูรณาการเชื่อมโยงกัน ควรปรับปรุงระบบงานแผนการศึกษาทุกระดับ
ใหเปนแผนยุทธศาสตรเพือ่ พัฒนาการศึกษา มีการจัดทํางบประมาณแบบมุง เนนผลงาน ควร
มีการนํ าระบบบริหารที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์มาใชในการบริหารงานแผนการศึกษา มีการจัด
และพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร และสารสนเทศ เพือ่ ใชในระบบงานแผนการศึกษา และควร
ใชเครือขายแลกเปลีย่ นเรียนรูก ารจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหทดั เทียมและทัว่ ถึง
ทุกระดับ

สรุปความ
ในบทนี้ เ ป น ข อเสนอกรอบแนวทางการพัฒนาระบบงานแผนการศึกษา ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นวาทําอยางไรจะสามารถทําใหระบบงานแผนเปนปจจัยสงเสริม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารการศึกษา โดยการบูรณาการที่มีการศึกษา
สัมพันธเชื่อมโยงกับระบบสาธารณะอื่นของทองถิ่น ในรายงานมีขอเสนอกรอบแนวทาง
การพัฒนาในระดับองคกรและระดับสถานศึกษา และมีขอ เสนอตามประเภทขององคกรปก
ครองสวนทองถิน่ ซึง่ อาจมีทง้ั สวนทีต่ า งกันและคลายกัน
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2544. (อัดสําเนา).
สํานักบริหารการศึกษา. คูม อื ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถิน่ เลม 1 การจัด
ตั้งและบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก. กรุ งเทพฯ: สํ านักบริหารการศึกษา
ทองถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2545.
สํ านั ก บริ ห ารการศึ กษาทองถิ่น. คูมือศูนยเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น .
กรุงเทพฯ : สํานักบริหารการศึกษาทองถิน่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,
2544.
สํานักบริหารการศึกษาทองถิน่ . คูม อื การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระยะ 5 ป (พ.ศ. 2545 – 2549).
กรุงเทพฯ: สวนสงเสริมและพัฒนาการศึกษา สํานักบริหารการศึกษาทองถิน่ กรม
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2545.
สํ านักบริหารการศึกษาทองถิ่น. แนวนโยบายการจัดการศึกษาในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย 2545.
สํานักบริหารการศึกษาทองถิน่ . สถิตขิ อ มูลการศึกษา ปการศึกษา 2545 และผลการวิเคราะห
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2544 ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลและเมืองพัทยา. กรุงเทพฯ: สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2545.
หน ว ยศึ ก ษานิ เ ทศก . ความก า วหน า การดํ าเนิ น งานด า นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของ
กรุงเทพมหานคร. หนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 2544
(อัดสําเนา).
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องคการบริหารสวนจังหวัดแพร .โครงการอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (โครงการ
โรงเรียนเงินลาน) ระยะที่ 1 ปงบประมาณ 2546 . องคการบริหารสวนจังหวัดแพร
2546 (อัดสําเนา).
องคการบริหารสวนจังหวัดแพร. เอกสารสรุปองคการบริหารสวนจังหวัดแพรกบั การพัฒนา
คุณภาพชีวิตดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา. กองแผนและงบประมาณ องคการ
บริหารสวนจังหวัดแพร 2546 (อัดสําเนา).
อุทยั บุญประเสริฐ. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพครุสภาลาดพราว, 2542.
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