โครงสรางการบริหารการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย
บทนํา
ออสเตรเลียเปนประเทศทวีปตั้งอยูในเขตเอเชียแปซิฟก มีพื้นที่ 7,682,300
ตารางกิโลเมตร หรือมากกวาประเทศไทยประมาณ 15 เทา เดิมเปนอาณานิคมของสหราชอาณาจักร ใชเปนสถานที่คุมขังนักโทษและผูถูกเนรเทศจากสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย
เปนเอกราชและจัดตั้งเปนสหพันธรัฐในวันที่ 1 มกราคม 1901 ประชากรในระยะแรกเปนเชื้อชาติ
แองโกล-เซลติก ในระยะตอมาผูคนหลากหลายเชื้อชาติอพยพเขามาอยูมากขึ้นเปนระยะ ๆ ตั้งแต
ยุคตื่นทอง ชวงทศวรรษที่ 1850 หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ชวงทศวรรษ 1950 และหลัง
สงครามเวียดนามในชวงกลางทศวรรษ 1970 สงผลใหสังคมออสเตรเลียมีลักษณะพหุนิยม
ปจจุบันมีประชากรประมาณ 18.3 ลานคน
โครงสรางการปกครอง : ผูวาการเครือจักรภพและผูวาการรัฐ
ออสเตรเลียไดรับเอกราชจากประเทศอังกฤษตั้งแตป 1901 แตยังคงรักษา
ความสัมพันธและความภักดีตอสหราชอาณาจักรเชนเดียวกับประเทศเครือจักรภพอื่น ๆ เชน
นิวซีแลนด ที่ยอมรับพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 แหงสหราชอาณาจักร เปนประมุขของประเทศ
โดยมีผูวาการเครือจักรภพ (Governor-Goveral) และผูวาการรัฐ (Governor) อีก 6 ทาน เปน
ผูแทนพระองคและทําการแทนพระองคในระดับเครือจักรภพ (Commonwealth) และระดับรัฐ
ตาง ๆ (State) ตามลําดับ
การเขาสูตาแหน
ํ
งผูวาการฯ พระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 ทรงเปนผูคัดเลือกผูวาการ
ดังกลาวจากบุคคลที่รัฐบาลเครือจักรภพและรัฐบาลระดับรัฐเปนผูเสนอ และจะทรงถอดถอน
ผูว า การตามคําแนะนําของรัฐบาล
อํานาจหนาที่ ผูวาการทั้ง 2 ระดับ มีฐานะเปนประมุขดานรัฐพิธีของประเทศ/รัฐ
เหมือนในประเทศอื่น ๆ ที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยหรือพระ
ราชินีเปนประมุข กลาวคือ ผูวาการมีหนาที่ประกาศพระบรมราชโองการเปด/ปดประชุมรัฐ
สภา ประกาศยุบสภาและเลือกตั้งทั่วไป ลงนามในกฎหมายทีผ่ า นการพิจารณาของรัฐสภา
เพือ่ ใหมผี ลบังคับใช ประกาศแตงตั้งรัฐบาล รัฐมนตรี และผูพิพากษา รวมถึงทําหนาที่เปน
ผูบ ญ
ั ชาการเหลาทัพ และมีอํานาจอภัยโทษแกผูกระทําความผิด ทัง้ นี้โดยคําแนะนําของรัฐ
บาลเครือจักรภพ/รัฐ เปนการรับประกันวา การใชอานาจดั
ํ
งกลาวของผูวาการสอดคลองกับเจต
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จํานงของประชาชนที่เลือกตั้งคณะรัฐบาลเขามาบริหารงาน อยางไรก็ตาม ในชวง 4-5 ปมานี้ ไดมี
ความเคลื่อนไหวเพื่อตัดความสัมพันธเชิงรัฐธรรมนูญกับประเทศสหราชอาณาจักรที่ยอมรับพระ
ราชินีเอลิซาเบธที่ 2 เปนประมุขของประเทศ เพื่อนําประเทศไปสูความเปนประเทศสาธารณ
รัฐ (Republic) ซึ่งมีทั้งฝายที่รณรงคสนับสนุนการเปนสาธารณรัฐ และฝายที่คัดคาน และไดมี
การขอประชามติในระดับหนึ่งแลว โดยฝายสนับสนุนการเปนสาธารณรัฐชนะโหวตเบื้องตน
รัฐบาล Howard ซึ่งสนับสนุนการรักษาความสัมพันธกับอังกฤษไดพยายามประวิงเวลาการ
ลงมติในเรือ่ งนี้ อยางไรก็ตาม รัฐบาลไดใหคํารับรองวาจะจัดใหมีการลงประชามติในระดับ
ประเทศแนนอนในสมัยที่รัฐบาลนี้ทําหนาที่บริหารประเทศ
อํานาจนิติบัญญัติของรัฐสภาเครือจักรภพ (Commonwealth Parliament) และ
รัฐสภาแหงรัฐ (State Parliament)
รัฐธรรมนูญแหงออสเตรเลีย ซึง่ ประกาศใชในวันที่ 1 มกราคม 1901 กําหนด
ขอบเขตอํานาจหนาที่ในการบัญญัติกฎหมายของรัฐสภาเครือจักรภพในสวนที่เกี่ยวกับกิจ
การตางประเทศ การปองกันประเทศ การเก็บภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และอากรอื่น ๆ โดย
มิไดระบุถงึ อํานาจการบัญญัติกฎหมายของรัฐสภาระดับรัฐ ดังนัน้ รัฐสภาของมลรัฐจึงมีอานาจ
ํ
บัญญัติกฎหมายอื่น ๆ ที่รัฐธรรมนูญไมไดกาหนดให
ํ
เปนอํานาจหนาที่ของรัฐสภาสหพันธรัฐเปน
การเฉพาะ เชน กิจการที่เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย กิจการตํารวจ ศาล การเกษตร พลัง
งาน ถนนหนทาง สวนสาธารณะ การศึกษา และสาธารณสุข ซึ่งเปนกิจการที่รัฐสภาสหพันธ
รัฐและรัฐสภาของมลรัฐมีอํานาจตรากฎหมายและดําเนินการรวมกัน
โครงสรางการปกครองระดับเครือจักรภพหรือสหพันธรัฐ (Commonwealth Government)
รัฐสภาเครือจักรภพมาจากการเลือกตัง้ ของประชาชนทัง้ ประเทศ แบงออกเปน
2 สภา คือ สภาผูแทนราษฎร (House of Representative หรือ Lower House) ประกอบดวย
สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งจากรัฐตาง ๆ ตามสัดสวนประชากร มีจานวนทั
ํ
้งสิ้น 148 คน
วาระการดํารงตําแหนง 4 ป สวนวุฒิสภา (Senate) มาจากการเลือกตั้งรัฐละ 2 คน รวมทั้งสิ้น
76 คน มีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป สมาชิกวุฒิสภามีวาระการดํารงตําแหนงเหลื่อมกัน คือ
ครึ่งหนึ่งจะครบวาระ 6 ปกอ น และมีการเลือกตั้งใหมทุกรอบ 3 ป
นายกรัฐมนตรี (Prime Minister) เปนหัวหนาคณะรัฐบาล รัฐมนตรีที่รวมเปน
คณะรัฐมนตรีมาจากทั้งสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา มีจานวน
ํ
16 คน ทําหนาที่บริหาร
กระทรวงตาง ๆ ดังนี้ (แผนภูมิที่ 1)

แผนภูมิที่ 1 โครงสรางรัฐบาลเครือจักรภพ

ประชาชน

เลือกตั้ง

รัฐสภา

รัฐบาลเครือจักรภพ

สภาผูแ ทนราษฎร + วุฒสิ ภา
148 คน
76 คน

- กระทรวงเกษตร การประมง และการปาไม
- อัยการสูงสุด
- กระทรวงคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ศิลปะ
- กระทรวงกลาโหม
- กระทรวงสิ่งแวดลอมและมรดกทางประวัติศาสตร
- กระทรวงครอบครัวและบริการชุมชน

- กระทรวงการเงินและการบริหาร
- กระทรวงการตางประเทศและการคา
- กระทรวงสาธารณสุขและการดูแลผูสูงอายุ
- กระทรวงการอพยพเขาประเทศและ
กิจการพหุวฒ
ั นธรรม
- กระทรวงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร และ
ทรัพยากร

ที่มา : http://gold.directory.gov.au/access/webdua.cgi.organizationalUnit=Portfolios

นายกรัฐมนตรี

- กระทรวงขนสงและบริการภูมิภาค
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงกิจการทหารผานศึก
- กระทรวงการมีงานทํา แรงงานสัมพันธ
และกิจการขนาดเล็ก
- กระทรวงการศึกษา การฝกอบรม และ
กิจการเยาวชน
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1. นายกรัฐมนตรี
2. รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกิจการทหารผานศึก
(Department of Veteran’s Affairs)
3. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร การประมง และการปาไม
(Department of Agriculture, Fisheries and Forestry)
4. อัยการสูงสุด (Attorney - General)
5. รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และศิลปะ
(Department of Communications, Information Technology and the Arts)
6. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม (Department of Defence)
7. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการศึกษา การฝกอบรม และกิจการเยาวชน
(Department of Education, Training and Youth Affairs)
8. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการมีงานทํา แรงงานสัมพันธ และกิจการขนาดเล็ก
(Department of Employment, Workplace Relations and Small Business)
9. รัฐมนตรีวาการสิ่งแวดลอมและมรดกทางประวัติศาสตร
(Department of Environment and Heritage)
10. รัฐมนตรีวาการกระทรวงครอบครัวและบริการชุมชน
(Department of Family and Community Service)
11. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการเงินและการบริหาร
(Department of Finance and Administratiive)
12. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและการคา
(Department of Foreign Affairs and Trade)
13. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและการดูแลผูสูงอายุ
(Department of Health and Aged Care)
14. รัฐมนตรีวาการการอพยพเขาประเทศและกิจการพหุวัฒนธรรม
(Department of Immigration and Multicultural Affairs)
15. รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรและทรัพยากร
(Department of Industry, Science and Resources)
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16. รัฐมนตรีวาการกระทรวงขนสงและบริการภูมิภาค
(Department of Transport and Regional Services)
17. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (Treasury)
กระทรวงการมีงานทํา การศึกษา การฝกอบรม และกิจการเยาวชน ✸
(Department of Employment, Education, Training and Youth Affairs - DEETYA)
ภารกิจ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลดานเศรษฐกิจและสังคม โดยเพิ่มโอกาสในการมี
งานทํา ลดภาวะการวางงาน ปรับปรุงทักษะฝมือ สนับสนุนใหเกิดความเสมอภาคในตลาด
แรงงาน การศึกษาและการฝกอบรม โดยสนับสนุนใหประชาชนไดรับโอกาสในการศึกษา ฝก
อบรมและมีงานทํา เพือ่ ใหทกุ คนไดพฒ
ั นาบรรลุศกั ยภาพของตน สามารถทําคุณประโยชน
แกสังคม และไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา
วัตถุประสงค
ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของตลาดแรงงาน โดยใหบริการเกี่ยวกับ
การจางงาน ระบบการศึกษาและฝกอบรม ซึง่ สอดคลองกับความตองการของบุคคล และภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงยกระดับความสามารถในการผลิตของกําลังแรงงาน
●

✸

1. ป 1987 มี ก ารจั ดตั้งกระทรวงการมีงานทํา การศึกษาและการฝกอบรม และในป 1994 ไดผนวก
กิจการเยาวชนเขาเปนสวนหนึ่งของกระทรวงฯ ดวย โดยเรียกวา กระทรวงการมีงานทํา การศึกษา
การฝกอบรม และกิจการเยาวชน (รายงานการปฏิรูปการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย หนา 2021, 35)
2. ณ วันที่ 21 ตุลาคม 1998 ซึ่งเปนวันเดียวกับวันที่รัฐบาล Howard ปฏิญาณตนเขารับตําแหนงเปน
สมัยที่ 2 ไดมีการโอนงานที่เกี่ยวกับการมีงานทําไปอยูใ นความรับผิดชอบของกระทรวงการมีงานทํา แรง
งานสั มพั นธ แ ละธุ รกิ จขนาดเล็ ก (Department of Employment, Workplace Relations and Small
Business)
ชือ่ กระทรวงฯ ในปจจุบนั ปรับเปน Department of Education, Training and Youth Affairs - DETYA
(http://www.deetya.gov.au/publications/programmes/9899/progbook98_99.htm)
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สงเสริมความเสมอภาคในโอกาสการไดรับการศึกษา การฝกอบรม และการ
จางงาน โดยชวยเหลือกลุมบุคคลที่ดอยความสามารถในการแขงขันในตลาดแรงงานเปนการ
เฉพาะ เพื่อใหมีความรู ทักษะ และความชํานาญงาน และเขาถึงโอกาสในการมีงานทํา
● ใหโอกาสแกเยาวชนในการไดรับการศึกษา การฝกอบรม และการมีงานทํา
เพือ่ ใหทกุ คนบรรลุศกั ยภาพ และสามารถทําคุณประโยชนใหแกสังคมออสเตรเลียได
●

องคการหลักของกระทรวงฯ
ขณะนี้กระทรวงฯ กําลังดําเนินการปฏิรูปดานการมีงานทํา ซึ่งสงผลใหมีการปรับ
โครงสรางองคการของกระทรวงฯ โครงสรางกระทรวงฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 1997
ประกอบดวย
● สํานักงานแหงชาติในสวนกลาง 1 แหง ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแกรัฐมนตรี
วาการกระทรวงฯ รวมถึงพัฒนานโยบายและบริหารแผนงานใหบริการดานการศึกษา ฝกอบรม
และโครงการนานาชาติแกหนวยงาน สถาบันและลูกคา สําหรับบทบาทหนาที่ของสวนงานใน
สวนกลางปรากฏในหัวขอถัดไป
● สํานักงานระดับรัฐ ในแตละรัฐและเขตปกครองตนเอง ซึง
่ ทําหนาที่ใหบริการ
ในเขตพืน้ ทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ รวม 7 แหง นอกจากนั้นยังมีสํานักงานเขตอีก 14 แหง
● สํานักงานบริการการมีงานทําแหงเครือจักรภพ (Commonwealth Employment
Service : CES) และสํานักงานชวยเหลือเพือ่ การมีงานทําแหงออสเตรเลีย (Employment
Assistance Australia : EAA) เปนสํานักงานแยกตางหากจากสํานักงานระดับรัฐ มีหนาที่
ชวยเหลือผูจ า งงาน ผูห างานทํา และเยาวชน โดยใหบริการทัง้ แกฝา ยผูจ า งงานและผูห างาน
ทํา และใหบริการเปนรายกรณีสําหรับผูที่วางงานเปนระยะเวลานาน และผูที่มีความเสี่ยงจะ
วางงานเปนเวลานาน

แผนภูมิที่ 2 โครงสรางกระทรวงการมีงานทํา การศึกษา การฝกอบรม และกิจการเยาวชน
กระทรวงการมีงานทํา การศึกษา การฝกอบรม
และกิจการเยาวชน (DEETYA)
รัฐมนตรีวา การกระทรวง
ปลัดกระทรวง
รองปลัดกระทรวง
11 สวนงาน/กอง

รองปลัดกระทรวง

สํานักงานระดับมลรัฐ
7 แหง

7 State Offices

2 Task Forces

- New South Wales State Manager
- Queensland State Manager
- Victoria State Manager
- Tasmania State Manager
- South Australia State Manager
- Western Australia State Manager
- Northern Territory State Manager

ที่มา : Annual Report 1996-97 Corporate Overview, Internet Service

รองปลัดกระทรวง
1 NBEET

national
office

- Victoria Country
- Queensland Central
- Sydney
- Coastal
- Hunter Northern
- Queesland North
- ACT\Illawarra
- Western Australia
- Western NSW
- South Australia
- Melbourne North West - Tasmania
- South East Victoria
- Northern Australia

14 Area Offices
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โครงสรางและการแบงสวนงานของสํานักงานแหงชาติในสวนกลาง
ปจจุบัน (30 มิถนุ ายน 1997) ราชการสวนกลางของกระทรวงฯ ประกอบดวย
กองหรือสวนงาน 11 กอง 1 สายงาน และ 2 กลุม งานเฉพาะกิจ ดังแสดงในแผนภูมทิ ่ี 2
หนาที่ความรับผิดชอบของสวนงานตาง ๆ สรุปไดดงั นี้
1. กองบริการองคการ (Corperate Services Division) ทําหนาที่บริหารท
รัยพากรบุคคล การเงิน และทรัพยสินอื่น ๆ พรอมทัง้ ประสานการวางแผนงบประมาณของ
กระทรวงฯ
2. กองจัดซื้อและการมีงานทํา (Employment and Purchasing Division) มี
หนาที่บริหารแผนงานดานตลาดแรงงานและการใหบริการตาง ๆ เพือ่ ชวยใหผหู างานไดงาน
ทํา หรือไดรับการฝกอบรมและมีประสบการณการทํางาน นอกจากนัน้ ยังมีหนาทีพ่ ฒ
ั นา
ตลาดการใหบริการ รวมถึงการใหบริการผาน Centrelink ซึ่งเปนหนวยงานจัดตั้งใหมมีหนาที่
ใหบริการจัดหางานและอื่น ๆ แกผวู า งงานทัว่ ไป คนพื้นเมือง รวมถึงภาคอุตสาหกรรมและ
ภูมภิ าคอืน่ ๆ
3. กองปฏิบัติการและผลงาน (Operations and Performance Division) มี
หนาที่ใหการสนับสนุนเชิงธุรกิจและการบริหารจัดการแกกระทรวง รวมทั้งสงเสริมการวาง
แผนและการจัดการดานผลงานขององคกร
4. กองระบบ (Systems Division) มีหนาที่จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศแกกระทรวงฯ ซึง่ ครอบคลุมถึงการคัดเลือก จัดหา และบํารุงรักษา
อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงมีหนาที่กําหนดและพัฒนาระบบ
5. กองอุดมศึกษา (Higher Education Division) มีหนาที่บริหารแผนงาน
สนับสนุนกิจกรรมการสอนและการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนั้นยังมีสํานักงานรับ
รองมาตรฐานฝมอื แรงงาน ซึง่ ตัง้ อยูภ ายใตกองฯ ทําหนาที่ประสานงานการประเมินคุณวุฒิ
และทักษะของผูอพยพเขาประเทศ
6. กองโรงเรียน (Schools Division) พัฒนานโยบายระดับเครือจักรภพใน
สวนที่เกี่ยวกับโรงเรียนรัฐและเอกชน และบริหารแผนงานความชวยเหลือทางการเงินแกโรง
เรียน
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7. กองอาชีวศึกษา (Vocational Education Division) มีหนาที่สงเสริมการ
พัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการฝกอบรมแรกเขา การศึกษาตอเนื่องและการฝกอบรม รวมทั้งสง
เสริมปฏิสัมพันธระหวางการมีงานทํา การศึกษา และการฝกอบรมในระดับประเทศ
8. กองวิเคราะหและประเมินผล (Analysis and Evaluation Division) มี
หนาที่วิเคราะหแนวโนมเกี่ยวกับการมีงานทํา การศึกษา และฝกอบรม และนัยที่มีตอนโยบาย
และแผนงานตาง ๆ นอกจากนั้นยังมีหนาที่ประเมินประสิทธิผลของแผนงานทั้งกระทรวงฯ และ
ความสอดคลองกับนโยบาย และใหคาปรึ
ํ กษาเรื่องระดับทักษะและความตองการอื่น ๆ รวมทั้ง
ประเมินการจัดสรรทรัพยากรระหวางภารกิจตาง ๆ ของกระทรวง ผลงานของแตละแผนงาน
ความคุมทุน และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเขามีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
9. กองกิจการนานาชาติ (International Division) มีหนาที่พัฒนากรอบเปา
หมายและขอกฎหมายเพื่อสรางความเปนสากล และสนับสนุนการสงออกการศึกษาและฝกอบรม
และการมีงานทําในตางประเทศของชาวออสเตรเลีย รวมทั้งสงเสริมความเปนสากลของการ
ศึกษา และความสามารถในการฝกอบรมของออสเตรเลีย โดยอาศัยมูลนิธิการศึกษานานา
ชาติแหงออสเตรเลีย นอกจากนั้นยังมีหนาที่สงออกความเชี่ยวชาญและความชํานาญงานของ
กระทรวงฯ ไปยังสถาบันและหนวยงานราชการของตางประเทศในรูปการใหบริการที่ปรึกษา
โดยใชระบบการดําเนินงานที่คุมทุน
10. กองกฎหมายและตรวจสอบ (Legal and Review Division) มีหนาที่ให
บริการที่มีคุณภาพและทันตอเวลาแกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ผูบริหารระดับสูง และกระทรวงฯ
โดยรวม เพื่อใหมั่นใจไดวาแผนงานและกิจกรรมที่กระทรวงฯ ดําเนินการถูกตองเหมาะสม และ
เปนไปตามขอกฎหมายและระเบียบทางการเงิน นอกจากนัน้ กองฯ ยังมีหนาที่ใหคาปรึ
ํ กษา
และแนวทางที่อิสระและเปนกลางเรื่องการใชทรัพยากรที่มีประสิทธิผล และตรวจสอบได
11. กองนักเรียน/นักศึกษา เยาวชน และนโยบายสังคม (Youth, Students
and Social Policy) มีหนาที่ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือนัก
เรียน/นักศึกษา และการปรับตัวของเยาวชนสูความเปนผูใหญ นอกจากนั้นยังมีหนาที่วิจัย
และวิเคราะหความเสมอภาคในการศึกษา การฝกอบรม และการมีงานทํา รวมถึงการ
ประสานความรวมมือในการพัฒนานโยบายเพื่อแกปญหาดังกลาว
12. งานเลขานุการกิจคณะกรรมการแหงชาติเรื่องการมีงานทํา การศึกษา
และการฝกอบรม (National Board of Employment, Education and Training
Secretariat) มีหนาที่สนับสนุนคณะกรรมการแหงชาติฯ ในการเสนอความเห็นที่รอบคอบ
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และเปนกลางในเรื่องการอุดมศึกษา และการวิจัยตอรัฐฒนตรีวาการกระทรวงการมีงานทํา
การศึกษา การฝกอบรม และกิจการเยาวชน
13. คณะทํางานเพื่อกระทรวงฯ ยุคใหม (New DEETYA Task Force) มีหนา
ที่สนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการปรับโครงสรางกระทรวงฯ การปรับบท
บาท และทิศทางการปฏิบัติงาน โดยประสานความรวมมือกับฝายบริหารและเจาหนาที่ใน
การกํากับกระบวนการวางแผนองคการ การปรับวัฒนธรรมองคการ รวมทั้งสงเสริมใหมีการ
จัดเวทีอภิปรายทีเ่ ปดกวางทัว่ กระทรวงฯ
14. คณะทํางานจัดตัง้ วิสาหกิจ/บริษัทจัดหางานของรัฐ (Public Employment
Placement Enterprise Task Force) รับผิดชอบการตระเตรียมงานเพื่อจัดตั้งและสนับสนุน
วิสาหกิจ/บริษทั จัดหางานของรัฐ
แผนงานของกระทรวงฯ
กระทรวงฯ ไมทําหนาที่จัดการศึกษาโดยตรง แตสนับสนุนดานงบประมาณแก
การศึกษาระดับพืน้ ฐานผานกองโรงเรียน กองอาชีวศึกษา กองนักเรียน/นักศึกษา เยาวชน
และนโยบายสังคม และแผนงานตาง ๆ ดังปรากฏขางลางนี้ สําหรับระดับอุดมศึกษา กระทรวงฯ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนไปที่สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ โดยตรง
ในการใหบริการดานการมีงานทํา การศึกษา การฝกอบรม และกิจการเยาวชน
อยางดีทส่ี ดุ เทาทีง่ บประมาณจะอํานวย เพื่อเตรียมคนออสเตรเลียใหพรอมสําหรับโอกาสทาง
เศรษฐกิจและการมีงานทํานั้น กระทรวงฯ จะดําเนินงาน 6 แผนงานหลักดังนี้
1. แผนงานโรงเรียน มีกองโรงเรียนเปนผูรับผิดชอบ มีเปาหมายเพื่อสนับสนุน
ระบบการศึกษาและโรงเรียน ใหสามารถพัฒนาเยาวชนของประเทศไดเต็มตามศักยภาพ
และใหเยาวชนเหลานั้นไดรับประโยชนจากการศึกษาอยางเสมอภาค ในการดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมายดังกลาว รัฐบาลเครือจักรภพจะประสานความรวมมือกับรัฐบาลรัฐและเขตปกครอง
ตนเอง หนวยงานและสถาบันการศึกษาเอกชน ในการใหเงินอุดหนุนเพื่อยกระดับสัมฤทธิผล
ทางการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะเรือ่ งการอาน การเขียน และการคํานวณ และจะให
ความชวยเหลือเปนพิเศษแกนักเรียนที่เรียนออน ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนมีความรูและทักษะ
สามารถเรียนสําเร็จและมีงานทํา
2. แผนงานอุดมศึกษา มีกองอุดมศึกษาเปนผูร บั ผิดชอบ โดยมีเปาหมาย
เพือ่ ใชทรัพยากรของการอุดมศึกษาใหบรรลุวตั ถุประสงคของประเทศทางดานสังคม วัฒน
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ธรรม เศรษฐกิจ และตลาดแรงงาน โดยประสานกับหนวยงานการศึกษาของรัฐ เอกชน รวม
ถึงสถาบันการศึกษาของรัฐและภาคเอกชน รวมทั้งเพื่อการตอบสนองความตองการกําลังคนทีม่ ี
ความรูและความชํานาญสูงขึน้
และเพื่อธํารงไวซึ่งระบบอุดมศึกษาที่หลากหลายซึ่งปฏิบัติ
ภารกิจทางดานวิชาการ การสอน และการวิจัย มาอยางยาวนานและเปนอิสระ
3. แผนงานการอาชีวศึกษาและการฝกอบรม
มีกองอาชีวศึกษาเปน
ผูร บั ผิดชอบ โดยมุงสงเสริมสมรรถนะการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ และความเปน
อยูอ นั ดีของประชาชน โดยใหบริการการศึกษาดานอาชีวศึกษาและฝกอบรมที่มีคุณภาพ เพื่อ
ปรับปรุงทักษะและความสามารถในการผลิตของกําลังแรงงาน
แผนงานนี้แบงเปน 2 แผนงานยอย โดยแผนงานยอยที่ 1 เนนการ
พัฒนากําลังแรงงานใหมีทักษะและความชํานาญงานสูง ตรงกับความตองการของภาคอุต
สาหกรรม โดยปรับปรุงคุณภาพของการฝกอบรมควบคูไปกับการกระตุนใหมีการฝกงานใน
ลักษณะ apprenticeship และ traineeship แผนงานยอยนีเ้ ชือ่ มโยงกับแผนงานที่ 4 การมี
งานทํา ซึ่งมีมาตรการจูงใจโดยใหคาตอบแทนแกธุรกิจอุตสาหกรรมในการรับบุคคลเขาฝกงาน
และมาตรการสนับสนุนใหมีการรับผูดอยโอกาสเขาฝกงาน สําหรับแผนงานยอยที่ 2 เนนที่
การพัฒนาระบบการศึกษาและฝกอบรมในระดับชาติ โดยมีการฝกอบรมแหงชาติของออส
เตรเลีย (Australian National Training Authority - ANTA) รับผิดชอบ ANTA เปนองคกร
อิสระมีพระราชบัญญัติรองรับ และมีหนาทีต่ อ งรายงานผลการดําเนินงานตอคณะรัฐมนตรีแหง
เครือจักรภพ และรัฐมนตรีที่เกี่ยวของในระดับรัฐและเขตปกครองตนเอง
4. แผนงานการมีงานทํา แผนงานนี้เปนความรับผิดชอบรวมกันของ 4 กอง
คือ กองจัดซื้อและการมีงานทํา กองปฏิบัติการและผลงาน กองนักเรียน/นักศึกษา เยาวชนและ
นโยบายสังคม และกองอาชีวศึกษา แผนงานนีม้ เี ปาหมายเพือ่ ชวยใหตลาดแรงงานทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยลดอัตราการวางงานดวยการใหบริการแกผูหางานทํา
และผูจ า งงาน การใหบริการดังกลาว รวมถึงการใชตัวแทนจัดหางาน ซึง่ จะเอือ้ อํานวยให
บุคคลและธุรกิจอุตสาหกรรมตาง ๆ สามารถสั่งสมทักษะและประสบการณได พรอมทัง้ ให
ความมั่นใจวาการใหบริการแกผูดอยโอกาสและผูวางงานเปนเวลานาน จะเปนไปอยางคุมทุน
และเปนธรรม
5. แผนงานการสนับสนุนนักเรียน/นักศึกษา เยาวชน และกิจการการ
ศึกษาสําหรับชาวอะบอริจิน มีกองโรงเรียนและกองนักเรียน/นักศึกษา เยาวชนและนโยบาย
สังคม รับผิดชอบรวมกันในการสงเสริมความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทํา
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โดยใหความชวยเหลือทางการเงิน (AUSTUDY, Assistance for Isolated Children,
AUSTUDY/ABSTUDY Supplement Loan Scheme) แกผูมีฐานะยากจน ผูอ ยูใ นพืน้ ทีห่ า ง
ไกล ผูม ปี ญ
 หาดานสุขภาพ หรือคนพิการ ใหไดเรียนในระดับมัธยมและอุดมศึกษา (โปรด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการปฏิรูปการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย โดย กาญจนา
คุณารักษ และประกอบ คุณารักษ หนา 72-73 และ 86-87)
หมายเหตุ 1) จํานวนผูรับทุน AUSTUDY ในระดับมัธยมศึกษา ป 1994/1995,
1995/1996 และ 1996/1997 เทากับ 213,400 คน 204,900 คน และ 201,000 คน ตามลําดับ สําหรับใน
ระดับอุดมศึกษาจํานวนผูร บั ทุนในปเดียวกันมีจํานวน 267,800 คน 276,600 คน และ 270,400 คน ตาม
ลําดับ
2) โครงการชวยเหลือนักเรียนในพื้นที่ชนบทหางไกล (Assistance for
Isolated Children) มีบทบาทสําคัญในการเพิม่ อัตราการสําเร็จการศึกษา (Year 12) ของนักเรียนในพืน้
ทีช่ นบทจากรอยละ 58 ในป 1989 เปนรอยละ 60 ในป 1996 และนักเรียนชนบทหางไกลจากรอยละ 47
ในป 1989 เปนรอยละ 51 ในป 1996
3) AUSTUDY/ABSTUDY Supplement Loan Scheme เปนเงินกูเ สริม
สําหรับคาใชจา ยทางการศึกษา และการดํารงชีพสําหรับผูเ รียนระดับอุดมศึกษา เงินกูน แ้ี ยกเปน 2
ประเภท คือ ประเภท 1 เงินกูสูงสุดตอคน เทากับ 7,000 เหรียญออสเตรเลียตอป สําหรับผูเ รียนทีม่ คี ณ
ุ
สมบัตคิ รบตามเกณฑ จํานวนผูกูในป 1994/1995 1995/1996 และ 1996/1997 เทากับ 55,500 คน
61,400 คน และ 59,900 คน ตามลําดับ เปนมูลคา 238.0, 279.4 และ 279.4 ลานเหรียญออสเตรเลีย ตาม
ลําดับ สําหรับประเภทที่ 2 วงเงินกูสูงสุดตอคน เทากับ 2,000 เหรียญออสเตรเลียตอป จํานวนผูกูในป
1994/1995 1995/1996 และ 1996/1997 เทากับ 3,000 คน 1,900 คน และ 1,300 คน ตามลําดับ วงเงิน
4.9, 2.96 และ 2.07 ลานเหรียญออสเตรเลีย ตามลําดับ

6. แผนงานการใหคาปรึ
ํ กษาและการบริหารสํานักงานรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุน
ใหภารกิจดานการมีงานทํา การศึกษา และการฝกอบรม ประสบผลสําเร็จและตอบสนอง
ความตองการของระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยสรางภาวะผูน ําองคการที่เขมแข็งและมีประ
สิทธิผล รวมถึงการใหคําปรึกษาและการบริหารจัดการเพื่อใหมั่นใจไดวาทรัพยากรที่จัดสรร
ใหตรงกับวัตถุประสงคของกระทรวงฯ และมีการใชจายอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
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งบประมาณ
งบประมาณที่กระทรวงฯ จัดสรรใหแตละแผนงาน ในชวงป 1995/1996 และ
1996/1997 ปรากฏดังตารางขางลางนี้
หนวย : ลานเหรียญออสเตรเลีย

แผนงาน
1995/1996 1995/1996* 1996/1997 1996/1997*
1. แผนงานโรงเรียน
3,275
1,1676
3,402
2,063
2. แผนงานอุดมศึกษา
4,755
2,474
4,804
2,622
3. แผนงานอาชีวศึกษาและ
961
437
1,035
468
ฝกอบรม
4. แผนงานการมีงานทํา
2,735
1,146
2,079
612
5. แผนงานสนับสนุนนักเรียน
2,028
992
1,984
796
นักศึกษา เยาวชน และกิจการ
การศึกษาสําหรับชาวอะบอริจิน
รวม
13,754
6,725
13,304
6,561
* ในชวงปงบประมาณ 1996/1997 รัฐสภาไดผา นพระราชบัญญัตเิ งินอุดหนุนรัฐ ค.ศ. 1996 ให
อํานาจการจัดสรรงบประมาณครอม 4 ป (1997-2000) แกโรงเรียน จึงมีผลใหวงเงินงบประมาณป
1995/1996 และ 1996/1997 เพิม่ ขึน้
ทีม่ า : ประมวลจาก Department of Employmnet, Education, Training and Youth Affairs. Annual
Report 1996-97. http://www.deetya.gov.au/publications/annual_reports9697/web/deetya09.htm
. http://www.deetya.gov.au/publications/annual_reports/9697/web/deetya13.htm
. http://www.deetya.gov.au/publications/annual_reports/9697/web/deetya16.htm
. http://www.deetya.gov.au/publications/annual_reports/9697/web/deetya18.htm
. http://www.deetya.gov.au/publications/annual_reports/9697/web/deetya24.htm

กระทรวงฯ กับการปรับองคกร

14

รายงานประจําปของกระทรวงการมีงานทํา การศึกษา การฝกอบรมและกิจการ
เยาวชน ป 1996-97 แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงในเชิงโครงสรางของกระทรวงฯ เพือ่ ตอบสนอง
ตอนโยบายปฏิรูปของรัฐบาลในสวนที่เกี่ยวกับการใหบริการดานการมีงานทํา และความคาดหวัง
ของชุมชน การปรับเปลี่ยนในกระทรวงฯ มี 5 เรือ่ งหลัก ดังนี้
1. การลดขนาดกระทรวงฯ
2. การจัดตัง้ องคกรใหม 3 องคกร
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การบริหารคน
5. การรักษาคุณภาพผลงานของกระทรวงฯ
1. การลดขนาดกระทรวงฯ
ในเดือนเมษายน 1996 กระทรวงฯ ประกาศโครงการการลาออกโดยสมัครใจ
มีผูแสดงความจํานง 3,321 คน และกระทรวงฯ อนุมตั ใิ หลาออกได 2,433 คน ซึ่งเปนผูที่จะ
เกษียณในเดือนสิงหาคม 1996 ตอมากระทรวงฯ ไดอนุมตั ใิ หลาออกอีก 131 คน ซึง่ เปนกลุม
ที่ไดรับผลกระทบจากการปดสํานักงานฯ กลาวโดยรวม โครงการดังกลาวลดบุคลากรลงได
รอยละ 17 เมื่อเทียบกับจํานวนบุคลากร ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 1996 นอกจากนั้นขอมูลในตา
รางขางทาย (หนา 18-20) แสดงจํานวนบุคลากรโดยรวมของกระทรวงฯ ในป 1997 ซึง่ ลด
ลงเมือ่ เทียบกับปกอ น โดยเฉพาะกลุมขาราชการประจํา โดยเพิ่มอัตราจางชั่วคราวแทน และ
แสดงการกระจายตัวของบุคลากรในสวนกลางและสํานักงานสาขา
2. การจัดตั้งองคกรใหม 3 องคกร
2.1 รัฐบาลสหพันธรัฐไดจัดตั้ง Centrelink และเปดดําเนินการอยางเปนทางการ
ในวันที่ 24 กันยายน 1997 ใหเปนองคกรกลางในการใหบริการเกี่ยวกับการมีงานทํา การ
ชวยเหลือเรื่องเงินเลี้ยงดูบุตร เงินชวยเหลือการศึกษา ฯลฯ ในลักษณะการใหบริการเบ็ดเสร็จ ณ
จุดเดียว (one stop shop) จากเดิมที่เปนบริการของ 4 กระทรวง (กระทรวงบริการครอบครัวและ
บริการชุมชน กระทรวงการศึกษา ฝกอบรม และกิจการเยาวชน กระทรวงสาธารณสุขและ
บริการครอบครัว และกระทรวงพลังงานและอุตสาหกรรมพื้นฐาน) บุคลากรใน Centrelink โอนมา
จากกระทรวงฯ 3,167 คน ในชวงแรกของการกอตัง้ ผูบริหารกระทรวงการมีงานทํา การ
ศึกษา การฝกอบรม และกิจการเยาวชน กระทรวงประกันสังคม และ Centrelink ไดปรึกษา
หารือกันอยางสมํ่าเสมอในประเด็นสําคัญ ซึ่งรวมถึงกระบวนการปฏิบัติงาน การโอนบุคลากร
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และทรัพยากร และการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของ Centrelink เพื่อใหสามารถ
ใหบริการแกลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 การจัดตั้งบริษัทจัดหางานของรัฐ (Public Employment Placement
Enterprise - PEPE) เปนบริษัทที่รัฐบาลเปนเจาของ เริ่มดําเนินงานอยางเปนทางการเดือน
สิงหาคม 1997 มีฐานะเปนบริษัทอิสระและดําเนินการในเชิงพาณิชย งานหลักของ PEPE ใน
ป 1997 คือ การเตรียมประมูลงานใหบริการดานการมีงานทําของกระทรวงฯ ซึง่ ปรับเปลีย่ น
ฐานะเปนผูซื้อบริการโดยการเปดประมูลงาน ในขณะที่ PEPE มีฐานะเปนองคกรหนึ่งที่เขา
ประมูลงานการใหบริการแกรัฐ ทั้งนี้มีขอหามมิใหเจาหนาที่ในกระทรวงฯ ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับ
การประกวดราคา มีการติดตอกับ PEPE ดวยเกรงวา PEPE จะเขาถึงขอมูลที่ไมสมควรได
รับ ในทางปฏิบัติกระทรวงฯ ตองรักษาความสัมพันธกับเจาหนาที่ใหเหมาะสม เพราะเจาหนาที่
สวนหนึง่ ยังเปนพนักงานของ CES และ EAA โดยจะโอนไปปฏิบัติงานใน PEPE เมื่อมีการ
จัดโครงสรางเรียบรอย ดังนั้น กระทรวงฯ ตองอบรมเจาหนาที่ใหพรอมที่จะปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิผลในบรรยากาศการทํางานเชิงพาณิชย
2.3 กระทรวงฯ ยุคใหม (New DEETYA) จะมีฐานะเปนผูใหคําปรึกษาและ
ขอเสนอแนวนโยบาย และเปนผูซื้อบริการ ดังนัน้ กระทรวงฯ จะลดบทบาทงานใหบริการลง
ในการปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่นี้ กระทรวงฯ จําเปนตองไดรบั การพัฒนาเชิงเทคนิค เชน
การบริหารจัดการระบบสัญญา จึงมีการกําหนดยุทธศาสตรและลําดับความสําคัญในการปรับ
องคการ โดยปรึกษาหารือกับบุคลากรในกระทรวงฯ อยางกวางขวาง และจัดทํารายงานขอคนพบ
ซึ่งครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
! ภาวะผูนา
ํ และวัฒนธรรมองคการ (การขยายความ วิสัยทัศน พันธกิจ
เปาหมาย และลําดับความสําคัญ)
! กรอบการประเมินผล
! การบริหารความสัมพันธ (ภายในและภายนอก)
! การบริหารคน
! การวิเคราะหและใชขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ
! โครงสรางองคการ
! กระบวนการทํางาน คุณภาพของผลผลิตและบริการ
หลังจากมีการเสนอรายงานตอกระทรวงฯ แลว กระทรวงฯ ไดจัดตั้งคณะ
ทํางานกลุมเล็กขึ้นหนึ่งกลุมเพื่อนําการเปลี่ยนแปลงภายในกระทรวงฯ คณะทํางานไดจัดทํากรอบ
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การปฏิบัติงานโดยกําหนดเปาหมายขององคกร เงื่อนไขความสําเร็จ และตัวชี้วัด เชน คานิยมและ
พฤติกรรมของบุคลากรที่ปฏิบัติตอกันภายในองคการและที่ปฏิบัติตอลูกคา
และไดเสนอตอผู
บริหารระดับสูงพิจารณาในรายละเอียด ตอจากนั้นมีการจัดสนทนากลุมบุคลากรระดับรองลงมา
เพือ่ รวมกันปรับปรุงกรอบการปฏิบตั งิ าน เชน มีการปรับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหใช
กับพนักงานอยางกวางขวาง จากเดิมใชประเมินเฉพาะผูบริหารระดับสูงเทานั้น โดยผูมีสวนรวมใน
การประเมินประกอบดวยผูบริหารระดับสูงและพนักงานระดับลางดวย สําหรับประเด็นการประเมิน
ไมเพียงแตประเมินความสําเร็จของงานเทานั้น แตรวมถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงความเปนผูนาํ และ
การพัฒนาทักษะความชํานาญงาน
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การที่กระทรวงฯ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการมีงานทําไดชวยใหสามารถ
บูรณาการงานใหบริการตาง ๆ ของกระทรวงฯ เขากับงานของกระทรวงประกันสังคมได สง
ผลใหมีฐานขอมูลและเครือขายการสื่อสารระหวางผูวาจางงาน ผูห างานทํา ผูใหบริการซึ่ง
รวมถึง Centrelink และกระทรวงฯ โดยผูใ ชบริการกลุม ตาง ๆ เพียงแตใหขอมูลผานระบบ
ประกันสังคม ณ สาขา Centrelink เพียงจุดเดียว ก็จะมีการโอนขอมูลนั้นทันทีไปยังผูใหบริการ
กลุมตาง ๆ ผูหางานทํายังสามารถตรวจสอบตําแหนงงานวางโดยผานระบบอินเตอรเน็ต หรือ
เขาใชบริการคอมพิวเตอรระบบสัมผัส ซึง่ มี 2,250 เครื่อง ในสํานักงานสาขา 600 แหง สถิติ
การเขาใชบริการทางอินเตอรเน็ตเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง และปจจุบันสูงถึง 600,000 ครั้งตอ
สัปดาห
4. การบริหารคน
การบริหารคนในกระแสการปรับเปลี่ยนองคการมีความสําคัญมาก เพราะคน
เปนผูไดรับผลกระทบจากการปรับองคการ ตองตัดสินใจเสนทางอาชีพของตน ในขณะเดียวกัน
ระบบราชการยุคใหมตอ งพัฒนาเปนองคการทีม่ ผี ลงานคุณภาพสูง ซึง่ ก็ขน้ึ อยูก บั ความมุง มัน่
ในงานของบุคลากรและทักษะความชํานาญงาน รวมถึงการพัฒนาและการใชบุคลากรดวย
การบริหารคนของกระทรวงฯ จึงมุงเนนที่การเตรียมคนเขาสูหนวยงาน 3 แหง คือ Centrelink
PEPE และกระทรวงฯ ยุคใหม ในกรอบเวลาที่ตางกัน เชน มีบุคลากรที่พรอมจะโอนไป PEPE
แตยงั ดําเนินการไมได จนกวาจะรูวา PEPE จะประมูลงานไดหรือไม อยางไรก็ตาม กระทรวงฯ
ไดจัดเตรียมแผนเพื่อใหการโอนบุคลากรเปนไปอยางราบรื่น รวมทั้งเพื่อขจัดความกังวลและ
ความไมแนนอนในงานอาชีพใหม โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานดังนี้

17
!

มีกระบวนการที่เปนธรรมและโปรงใสในการกําหนดบุคคลที่จะโอนไป

องคการใหม
มีความชัดเจนเรื่องสิทธิของผูที่จะโอนไปองคการใหม
! มีชองทางการสื่อสาร เพื่อใหบุคลากรไดรับขาวสารการเปลี่ยนแปลงที่จะ
มีผลกระทบตอตนอยางครบถวนและรวดเร็ว รวมถึงมีโอกาสเสนอความเห็นหรือใหขอมูลปอน
กลับได ผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ เชน บทความใน DEETYA Times และ Network News
สิ่งพิมพของกระทรวงประกันสังคม Agency News รวมถึงหนังสือเวียนของบุคลากร โทรศัพท
Helpline การประชุมรวมกับเจาหนาที่จากสํานักงานแหงชาติ เปนตน
! ใหการฝกอบรมเพื่อเตรียมบุคลากรใหพรอมสําหรับอนาคต
!

5. การรักษาคุณภาพผลงานของกระทรวงฯ
การปรับโครงสรางกระทรวงฯ โดยกระทรวงฯ ตองรับผิดชอบงานสํานักงานบริการ
การมีงานทําแหงเครือจักรภพ (CES) และสํานักงานชวยเหลือเพื่อการมีงานทําแหงออสเตรเลีย
(EAA) ในขณะทีต่ อ งลดขนาดบุคลากรลง (มีการโอนบุคลากรไป Centrelink 2,900 คน หรือ
รอยละ 20) สงผลใหผลงานโดยรวมตกลงในชวงธันวาคม 1997 อยางไรก็ตามเมือ่ มีการนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชควบคูกับการฝกอบรม ไดสงผลใหมีการปรับปรุงคุณภาพ
งาน แมวาจะมีผลกระทบทางลบระยะสั้นจากการนําเทคโนโลยีเขามาใชก็ตาม ในการสงเสริมและ
ปรับปรุงคุณภาพผลงาน กระทรวงฯ ไดมอบหมายให Mr. Denis Ives อดีต Public Service
Commissioner ศึกษาและทบทวนผลการปฏิบัติงานของกระทรวง
งานศึกษาดังกลาวและการทบทวนผลการปฏิบัติงานอื่น ๆ ในอดีต ไดชี้ใหเห็นถึง
ความจําเปนในการแกไขปญหาที่เกี่ยวพันกับวัฒนธรรมการทํางานอยางเปนระบบ รวมถึงการ
บริหารงานของกระทรวงฯ อยางมียุทธวิธี สามารถระบุปญหาและการแกไขไดอยางทันทวงที และ
ความจําเปนในการรักษาขวัญกําลังใจของบุคลากร โดยเฉพาะในภาวะที่มีการปรับโครงสรางองค
การ และมีความไมแนนอนในหนาที่การงาน บทเรียนจากกระบวนการปรับโครงสรางองคการ คือ
ตองมีการวางแผนที่ดี และกระบวนการเปลี่ยนแปลงนั้นควรแลวเสร็จภายในระยะเวลาสั้นที่สุดเทา
ที่จะเปนไปได
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ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรในกระทรวงการมีงานทํา การศึกษา การฝกอบรมและกิจการเยาวชน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2540
ตําแหนง/ประเภท
ปลัดกระทรวง (Secretary)
ผูบริหารระดับสูง (Senior
Executive Service)
ผูบริหารอาวุโส (Senior Officer)
เจาหนาที่บริหารงาน
(Administrative Service
Officers)
ประเภทอื่น ๆ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)
- นักวิชาการ (Professional)
- กิจการสาธารณะ (Public
Affairs)
- ฝกอบรม
- อืน่ ๆ (นิติกร, นักวิจัย,
เจาหนาที่บริหารทั่วไป)
รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

% + เทียบกับ 30 มิ.ย. 39

1
66

26

1
92

509
3,491

457
5,416

966
8,907

- 15.3
- 29.7

280

143

423

- 52.6

6,042 10,389

- 29.8

4,347

หมายเหตุ จํานวนบุ ค ลากรที่ ล ดลงนี้ ส ว นหนึ่ ง (1,524 คน) โอนไปล ว งหน า เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ที่
Centrelink ซึ่งเปนหนวยงานตั้งใหมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 สังกัดกระทรวงประกันสังคม
(Department of Social Security) และอีก 1,643 คน จะโอนไป ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2540
ที่มา : Department of Employment, Education, Training and Youth Affairs. Annual Report 1996- 97.
http://www.deetya.gov.au/publications/annual_reports/9697/web/deetya30.htm
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ตารางที่ 2 จํานวนบุคลากรในกระทรวงการมีงานทํา การศึกษา การฝกอบรมและกิจการเยาวชน
จําแนกตามสถานภาพการทํางาน
สถานภาพทํางาน
ขาราชการประจํา
เต็มเวลา
บางเวลา
รวม
อัตราจางชัว่ คราว
เต็มเวลา
บางเวลา
รวม
รวมทั้งสิ้น
ทีม่ า : ทีเ่ ดียวกับตารางที่ 1

ชาย

หญิง

รวม

% + เทียบกับ 30 มิ.ย. 39

3,987
66
4,053

4,636
564
5,200

8,923
630
9,253

- 36.8
- 44.8
- 35.0

284
10
294
4,347

786
56
842
6,042

1,070
66
1,136
10,389

+ 90.4
+ 266.7
+ 95.9
- 29.8
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ตารางที่ 3 จํานวนบุคลากรจําแนกตามสํานักงานแหงชาติและสํานักงานสาขา 14 แหง
สํานักงานสาขา
สํานักงานแหงชาติ
คณะกรรมการแหงชาติเพื่อการมีงานทํา
การศึกษาและการฝกอบรม (National
Board on Employment, Education
and Training - NBEET)
สํานักงานสาขา Sydney
- Hunter Northern
- ACT\Illawarra
- Western NSW
- Melbourne North West
- South East Victoria
- Victoria Country
- Queensland Central
- Coastal
- Queensland North
- Western Australia
- South Australia
- Tasmania
- Northern Australia
รวม
ทีม่ า : ทีเ่ ดียวกับตารางที่ 1

ชาย
1,172
7

หญิง
1,188
22

รวม
2,360
29

551
158
150
101
297
365
183
257
221
146
254
268
121
96
4,347

732
292
264
182
405
464
264
394
390
281
392
424
164
184
6,042

1,283
450
414
283
702
829
447
651
611
427
646
692
285
280
10,389
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โครงสรางการปกครองระดับรัฐ : กรณีรัฐวิคทอเรีย
โครงสรางการปกครองของรัฐวิคทอเรียอยูในครรลองเดียวกับโครงสรางใน
ระดับเครือจักรภพ กลาวคือ มีรฐั สภาซึง่ มาจากการเลือกตัง้ ของประชาชนภายในรัฐ ประกอบ
ดวย สภาผูแทนราษฎร (Legislative Assembly) และวุฒิสภา (Legislative Council) เปน
องคอํานาจสูงสุดฝายนิติบัญญัติ พรรคที่มีเสียงขางมากในรัฐสภาจะรวมตัวกันจัดตั้งคณะรัฐ
บาลซึง่ เปนกลไกสูงสุดของฝายบริหาร โดยมีนายกรัฐมนตรี (Premier) ซึ่งเปนหัวหนาฝาย
บริหาร รวมกับคณะรัฐมนตรีทําหนาที่ตัดสินใจนโยบายการศึกษาของรัฐ
นอกเหนือจากคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนฝายบริหารแลว โครงสรางระดับบนยังมี
สภาผูบริหาร (The Executive Council) ซึ่งประกอบดวย คณะรัฐมนตรีทั้งคณะ และผูวาการรัฐ
โดยผูว า การรัฐดํารงตําแหนงประธานของสภาฯ (President) สภาผูบริหารมีหนาที่ใหความ
เห็นชอบกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศตาง ๆ ซึง่ บัญญัติขน้ึ ภายใตพระราชบัญญัตทิ ร่ี ฐั สภา
ใหความเห็นชอบแลว ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหระเบียบและขอบังคับดังกลาวมีผลบังคับใช
คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้มี 19 คน ในจํานวนนี้ 11 คน ควบตําแหนงรัฐมนตรี
2-3 ตําแหนง (นายกรัฐมนตรีควบ 3 ตําแหนง) รัฐมนตรีที่ทําหนาที่ชวยบริหารกิจการใน
กระทรวงฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(Department of Premier and Cabinet)
! นายกรัฐมนตรี (Premier) เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด นอกจากนัน
้ ยังดํารงตําแหนง
! รัฐมนตรีวาการศิลปะ (Minister for the Arts) และ
! รัฐมนตรีวาการกิจการพหุวัฒนธรรม (Minister for Multicultural Affairs)
! รั ฐ มนตรี ช ว ยว า การกิ จ การพหุ วั ฒ นธรรม (Minister Assisting the Premier on
Multicultural Affairs)
! สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คน ทําหนาที่ประสานกับรัฐสภา (Parliamentary Secretary to
the Premier)
! ปลัดกระทรวง (Secretary of the Department)
2. กระทรวงการศึกษา (Department of Education)
! รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา (Minister for Education)
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รัฐมนตรีวาการอุดมศึกษาและฝกอบรม (Minister for Tertiary Education and
Training)
! สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คน ทําหนาที่ประสานกับรัฐสภา (Parliamentary Secretary)
! ปลัดกระทรวง (Secretary of the Department)
3. กระทรวงบริการมนุษยชาติ (Department of Human Services)
! รัฐมนตรีวาการสาธารณสุข (Minister for Health)
! รัฐมนตรีวาการการเคหะ (Minister for Housing)
! รั ฐ มนตรี ว า การการบริ ก ารเยาวชนและชุ ม ชน (Minister for Youth and
Community Services)
! รัฐมนตรีวา
 การการดูแลผูส งู อายุ (Minister for Aged Care)
! รัฐมนตรีรับผิดชอบกิจการอะบอริจิน (Minister Responsible for Aboriginal Affairs)
! สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คน ทําหนาที่ประสานกับรัฐสภา (Parliamentary Secretary)
! ปลัดกระทรวง (Secretary of the Department)
4. กระทรวงโครงสรางพืน้ ฐาน (Department of Infrastructure)
! รัฐมนตรีฝายวางแผนและรัฐบาลทองถิ่น (Minister for Planning and Local Government)
! รัฐมนตรีวาการถนนและทาเรือ (Minister for Roads and Ports)
! รัฐมนตรีวาการขนสง (Minister for Transportation)
! สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คน ทําหนาที่ประสานกับรัฐสภา (Parliamentary Secretary)
! ปลัดกระทรวง (Secretary of the Department)
5. กระทรวงยุติธรรม (Department of Justice)
! อัยการสูงสุด (Attorney - General)
! รัฐมนตรีวาการกิจการสตรี (Minister for Women’s Affairs)
! รัฐมนตรีวาการการคาที่เปนธรรม (Minister for Fair Trading)
! รัฐมนตรีวา
 การราชทัณฑ (Minister for Corrections)
! รัฐมนตรีวาการกิจการตํารวจและบริการฉุกเฉิน (Minister for Police and Emergency
Services)
! สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คน ทําหนาที่ประสานกับรัฐสภา (Parliamentary Secretary)
! ปลัดกระทรวง (Secretary of the Department)
!
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6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Department of Natural Resource
and Enviromment)
! รัฐมนตรีวาการเกษตรและทรัพยากร (Minister for Agriculture and Resources)
! รั ฐ มนตรี ว า การการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรและการจั ด การที่ ดิ น (Minister for
Conservation and Land Management)
! สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คน ทําหนาที่ประสานกับรัฐสภา (Parliamentary Secretary)
! ปลัดกระทรวง (Secretary of the Department)
7. กระทรวงพัฒนารัฐ (Department for State Development)
! รั ฐ มนตรี ว า การอุ ต สาหกรรม วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี (Minister for Industry,
Science and Technology)
! รัฐมนตรีวาการการพัฒนาชนบท (Minister for Rural Development)
! รัฐมนตรีวาการกิจการขนาดเล็ก (Minister for Small Business)
! รั ฐ มนตรี ว า การเทคโนโลยี ส ารสนเทศและสื่ อ ประสม (Minister for Information
Technology and Multimedia)
! รัฐมนตรีวาการกีฬา (Minister for Sport)
! รัฐมนตรีวาการทองเที่ยว (Minister for Tourism)
! สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คน ทําหนาที่ประสานกับรัฐสภา (Parliamentary Secretary)
! ปลัดกระทรวง (Secretary of the Department)
8. กระทรวงการคลัง (Department of Treasury and Finance)
! รัฐมนตรีวาการการคลัง (Minister for Treasurer)
! รัฐมนตรีวาการการเงิน (Minister for Finance)
! รัฐมนตรีวาการการพนัน (Minister for Gaming)
! สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คน ทําหนาที่ประสานกับรัฐสภา (Parliamentary Secretary)
! ปลัดกระทรวง (Secretary of the Department)

แผนภูมทิ ่ี 3 โครงสรางการปกครองรัฐวิคทอเรีย

ประชาชน

เลือกตัง้

รัฐสภา

รัฐบาลมลรัฐ (State government)

สภาผูแทนราษฎร + วุฒสิ ภา
88 คน
44 คน

นายกรัฐมนตรี (Premier)

นโยบาย

สภาผูบริหาร

- สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- กระทรวงการคลัง
- การะทรวงพัฒนารัฐ
- กระทรวงยุตธิ รรม
- กระทรวงโครงสรางพืน้ ฐาน
- กระทรวงการศึกษา
- กระทรวงบริการมนุษยชาติ
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่มา : http://www.vic.gov.au/stategov/personnel.htm

ประธาน
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การปฏิรูปในรัฐวิคทอเรีย
ชวงปลายทศวรรษที่ 1980 รัฐวิคทอเรียประสบปญหาวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ
และการเงิน อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย และอัตราการวางงานสูงสุดเปนประวัติการณ สถาบัน
การเงินลมละลาย แมกระทัง่ ธนาคารของรัฐก็ตอ งนํามาขายทอดกิจการ ชาววิคทอเรียอพยพ
ยายออกไปอยูร ฐั อืน่ ในอัตราทีส่ งู มากจนผิดสังเกต
ในชวงนัน้ กระทรวงศึกษามีลักษณะเปนองคการขนาดใหญ มีระบบบริหาร
แบบรวมศูนย สวนกลางมีอํานาจการจัดสรรครูแกโรงเรียน การดูแลเรือ่ งการเงินของโรงเรียน
รวมทั้งทําหนาที่ใหบริการการศึกษาในระดับพื้นที่ดวย เชน การสงครูการศึกษาพิเศษออกไป
ใหบริการแกเด็กพิการ โครงสรางการบริหารกอนปฏิรูปใหความสําคัญกับปจจัยนําเขามาก
กวาผลลัพธ โรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนมาก อัตราสวนครู : นักเรียนตํ่า การบริหารจัดการ
โดยรวมดอยประสิทธิภาพ
ในเดือนตุลาคม 1992 ✸ รัฐบาล Jeff Kennett ชนะการเลือกตัง้ อยางทวมทน
และครองเสียงขางมากทัง้ 2 สภาหลังจากที่เปนฝายคานมาประมาณ 10 ป ภารกิจหลักของ
รัฐบาลคือ เขามาแกไขวิกฤตการณ และฟนฟูสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐ โดยใช
ยุทธศาสตรการปฏิรูปพรอมกันในหลายกระทรวง คือ การศึกษา สาธารณสุข การคมนาคม
ขนสง แรงงานสัมพันธ โดยยึดมั่นในหลักการหรือความเชื่อ 5 ประการ คือ
1. หลักกลไกการตลาด (market mechanisms)
2. หลักการแสดงความรับผิดชอบตอผลของงานอยางชัดเจน (accountability
for results) ในองคการของรัฐ
3. การเสริมพลังแกผูบริโภคบริการสาธารณะ
4. การลดความเปนขาราชการในการใหบริการ
5. การบริหารจัดการหนวยงานของรัฐแบบธุรกิจและมืออาชีพ
การปฏิรูปเดน ๆ ของคณะรัฐบาล Jeff Kennett ไดแก การผานพระราช
บัญญัติบริหารจัดการภาครัฐ ค.ศ. 1992 (The Public Sector Management Act 1992) สง

✸

ในป 1996 รัฐบาล Jeff Kennett ไดรับการเลือกตั้งอีกหนึ่งสมัย และยังคงทําหนาที่บริหารประเทศจนถึง
ปจจุบนั (Education Reform in Australia : 1992-97 A Case Study โดย Susan Pascoe และ Robert
Poscoe หนา 2 และ http://www.vic.gov.au/stategov/personnel.htm)
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ผลใหมกี ารลดกระทรวงหรือหนวยงานของรัฐจาก 22 แหง เปน 13 แหง รวมทั้งปรับเปลี่ยน
ระบบการรับราชการโดยใหขาราชการระดับสูงทุกคนเขาสูระบบคูสัญญากับรัฐ
นายกรัฐมนตรี นักปฏิรูปผูนี้ ยังไดจดั ตัง้ สภาบริหารและประสานงานแหงรัฐ
(State Co-ordination and Management Council) และนัดประชุมรวมกับหัวหนาสวนราช
การอยางสมํ่าเสมอ นอกจากนั้นนายกรัฐมนตรียังวางแนวปฏิบัติแตงตั้งตัวนายกรัฐมนตรีเอง
เปนรักษาการรัฐมนตรีในกรณีที่รัฐมนตรีนั้น ๆ ไมอยู
ในการดําเนินงานปฏิรปู นัน้ คณะรัฐบาลไมไดรับการตอตานรุนแรงนัก เพราะ
เปนรัฐบาลที่ประชาชนเลือกเขามาแกไขวิกฤตการณของรัฐ อยางไรก็ตาม รัฐบาลไมประมาท
ไดติดตามและประเมินกระแสความรูสึกของสังคมอยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิง่ สําหรับ
มาตรการปฏิรูปที่คอนขางเขมขน รัฐบาลมียุทธศาสตรเบนความสนใจของประชาชน โดย
ประกาศและดําเนินมาตรการดังกลาวในชวงที่มีเหตุการณสาคั
ํ ญ เชน การแขงรถกรังปรีซ
เทศกาลศิลปะ การจัดตั้งคาสิโน เปนตน
การปฏิรูปการศึกษาในรัฐวิคทอเรีย
โดยที่ตระหนักถึงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ รวมถึงความใหญโตอุยอาย และ
ดอยประสิทธิภาพของระบบราชการ เมื่อรัฐบาล Kennett เขาบริหารประเทศ จึงไดสง่ั การให
ตรวจสอบสถานการณทางการเงินของรัฐ (Commission of Audit) และพบวา คาใชจา ย
สาธารณะดานการศึกษา สาธารณสุข และการคมนาคมขนสง ของวิคทอเรียสูงกวารัฐอืน่ ๆ
จึงกําหนดยุทธศาสตรการปฏิรูปพรอมกันในหลายกระทรวงดังกลาวแลวขางตน
ในสวนกระทรวงการศึกษา รัฐบาลไดชูประเด็นการปฏิรูป 2 ประเด็นหลัก คือ
โรงเรียนแหงอนาคต (Schools of the Future) ✸ และการศึกษาที่มีคุณภาพ
โรงเรียนแหงอนาคต มีเปาหมายที่การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา โดยมีความ
เชื่อวาคุณภาพการศึกษาจะดีขึ้น ถามีการโอนความรับผิดชอบและอํานาจหนาทีใ่ นการจัดการ
ศึกษา การจัดลําดับความสําคัญของแผนงานโครงการของโรงเรียน การตัดสินใจดานการเงิน
หลักสูตร และบุคลากร ไปยังโรงเรียนและผูที่จะไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจนั้น ๆ ซึง่ ก็
คือ ผูบริหาร และผูรับบริการการศึกษา ทัง้ นีด้ ว ยคาดหวังวาโรงเรียนแหงอนาคตจะเอื้อ
✸

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการปฏิรูปการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย โดย กาญจนา คุณารักษ
และประกอบ คุณารักษ หนา 92-120
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อํานวยใหการใชทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เปนประโยชนแกผูเรียน เปนสถานที่ที่
เหมาะสมแกการทํางานเชิงวิชาการของครู รวมทัง้ เปนชองทางใหชมุ ชนไดเรียนรูเ กีย่ วกับกิจ
การของโรงเรียน และมีความพึงพอใจกับบริการของโรงเรียนมากขึน้
โรงเรียนแหงอนาคต ประกอบดวยกรอบงานหลัก 4 ประการ คือ
1. กรอบงานทรัพยากร (Resources Framework) โรงเรียนจะไดรับการ
จัดสรรทรัพยากรลักษณะ School Global Budget และมีอํานาจบริหารจัดการงบดําเนินการ
รอยละ 90 ใหสอดคลองกับความตองการของทองถิน่ นอกจากนั้นรัฐไดจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเพื่อสนับสนุนงานดานการบริหารจัดการแกโรงเรียน พรอมทั้งจัดหาชุดโปรแกรมสําเร็จ
รูป (Computerised Administrative System Environment in School - CASES) แกโรง
เรียนเพื่อชวยงานบริหารทั่วไป งานการเงิน และบุคลากร
2. กรอบงานความรับผิดชอบและการตรวจสอบ (Accountability Framework)
มีองคประกอบยอย 3 เรื่อง คือ 1) การจัดทํากฎบัตรโรงเรียน (school charter) ซึง่ เปรียบ
เสมือนพันธะสัญญาระหวางโรงเรียนกับรัฐบาลเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน การติด
ตามประเมินผล และการรายงานผลตอรัฐบาล กฎบัตรโรงเรียนจัดทําโดยสภาโรงเรียน
(school council) ซึง่ ประกอบดวยครูใหญ ครู ผูป กครอง และผูแทนชุมชนซึ่งมาจากการเลือก
ตั้ง โดยทั่วไปสภาโรงเรียนมีสมาชิกระหวาง 6-15 คน โดยทํางานแบบอาสาสมัคร 2) การ
รายงานผลการดําเนินงานประจําปตอ รัฐบาล และ 3) การตรวจสอบและทบทวนผลการ
ปฏิบตั งิ านของโรงเรียนทุก 3 ป โดยสํานักตรวจสอบ (Office of Review) ซึ่งเปนสวนงานใน
กระทรวงการศึกษา ถาผลงานไมไดคณ
ุ ภาพตามเกณฑ ผูบ ริหารโรงเรียนอาจถูกถอดถอนได
กรอบงานความรับผิดชอบและการตรวจสอบนี้ เปนกลไกที่เปดโอกาสใหผูปกครอง (ผาน
สภาโรงเรียน) มีสิทธิมีเสียงในการบริหารโรงเรียน และยังเปนกลไกในการแสดงความรับผิด
และรับชอบของรัฐบาล
3. กรอบงานหลักสูตร (Curriculum Framework) มีการปฏิรูปหลักสูตร โดย
กําหนดมาตรฐานการเรียนรูของนักเรียนระดับปฐมวัย-เกรด 10 (P-10) ใน 8 วิชาหลัก นอก
จากนั้นยังมีโครงการประเมินสัมฤทธิ์ผลการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตรทุกป
สําหรับวิชาอืน่ ๆ จะประเมินทุกรอบ 5 ป และรายงานผลตอผูป กครองและชุมชน ขอมูลการ
เรียนรูดังกลาวเปนประโยชนทั้งตอผูปกครองในการใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนของ
บุตรธิดาแกโรงเรียน เปนประโยชนแกโรงเรียนในแงที่มีขอมูลเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
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ของโรงเรียนกับโรงเรียนอืน่ ๆ และเปนประโยชนแกระบบการศึกษาโดยรวม ไดรูวา สัมฤทธิ์
ผลทางการเรียนรูโ ดยรวมเปนอยางไร
4. กรอบงานบุคลากร (People Framework) เปนการกําหนดโครงสรางอาชีพ
ของครูใหญและครู โดยกระจายอํานาจใหโรงเรียนสามารถคัดเลือก บรรจุ ประเมิน และ
พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนไดอยางคลองตัวตรงตามความตองการของโรงเรียน โดยในสวน
การพัฒนาครูนั้น
รัฐจัดใหมีโครงการรับรองสมรรถนะทางวิชาการ
(Professional
Recognition Program - PRP) เปดโอกาสใหครูเขารวมโครงการโดยสมัครใจ ผูเขารวมโครง
การจะไดรับคาตอบแทนเพิ่มขึ้น และไดรับการประเมินทุกป โดยในป 1995 รัฐไดใหเงิน
อุดหนุนแกโรงเรียนเปนงบพัฒนาครู โดยจัดสรรเปนรายหัวครูคนละ 240 เหรียญออสเตรเลีย
ผลการประเมินครู เปนขอมูลสําคัญใชประกอบการพัฒนาครู และการเลื่อนตําแหนง บนหลัก
คุณธรรมมากกวาหลักอาวุโส
สําหรับประเด็นเรื่องการศึกษาที่มีคุณภาพนั้น
รัฐบาลมีเจตจํานงเพือ่ ลด
ปญหาการขาดดุลงบประมาณ และยุบเลิก/ยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อใหโรงเรียนมีขนาด
เหมาะสม สามารถจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนไดโดยสมบูรณ
ทันทีที่รัฐบาลนี้เขารับหนาที่ ไดยบุ โรงเรียน 50 โรง โดยไมมีการปรึกษาหารือ
รวมกับชุมชน สงผลใหชุมชนวิตกทุกขรอนมาก และกอการประทวง หลังจากนัน้ รัฐบาลได
ปรับยุทธวิธีโดยใชกระบวนการปรึกษาหารือมากขึ้น รวมถึงการจัดตั้งคณะทํางานในพืน้ ที่
การชี้แจงใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางกวางขวาง และการเจรจา “หลังฉาก” กับผูเ กีย่ วของ
อีกมากมาย อยางไรก็ตาม ประชาชนสวนหนึ่งไมไดเห็นชอบกับนโยบายของรัฐบาลเสียทั้งหมด มี
การฟองรองถึงศาลปกครอง (กรณีปดโรงเรียนสําหรับคนพื้นเมือง) รัฐบาลแพ และไดนําคดี
ขึ้นสูศาลสูง แตไมประสบความสําเร็จ จึงอุทธรณตอศาลสูงที่มีการนั่งพิจารณาคดีแบบเต็ม
คณะ (full bench) แตไมประสบผลสําเร็จอีก รัฐบาลจึงตองเปดโรงเรียนดังกลาวอีกครัง้ หนึง่
ตอมารัฐบาลจึงไดผา นกฎหมาย Education Amendment Act หามชุมชนเรียกรองใหรัฐบาล
ทบทวนการตัดสินใจปดโรงเรียน กลาวโดยรวม รัฐบาลไดปด โรงเรียน 336 โรง และลด
บุคลากรครู 8,000 คน (รอยละ 20) โดยรัฐบาลมีมาตรการจูงใจใหออกโดยสมัครใจ โดยให
departure packages ทีค่ อ นขางสูง
ภารกิจ
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กระทรวงการศึกษาวิคทอเรีย มีภารกิจในการใหโอกาสแกชาววิคทอเรียทุกคน
ที่จะไดรับประโยชนจากการศึกษาและการฝกอบรมที่มีคุณภาพสูง
โครงการเดน
เนื่องจากไมสามารถหาขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางของกระทรวงการศึกษาวิคทอเรีย
มานําเสนอในทีน่ ไ้ี ด ในที่นี้จึงขอเสนอโครงการเดนของรัฐวิคทอเรีย ดังนี้
1. โครงการโรงเรียนแหงสหัสวรรษที่สาม (Schools of the Third Millennium)
เปนโครงการที่สานตอจากรูปแบบโรงเรียนแหงอนาคต (Schools of the Future) ซึ่งประสบ
ผลสําเร็จเปนอยางยิง่ อยางไรก็ตามรูปแบบดังกลาวไมควรจะเปนพิมพเขียวใหกับโรงเรียน
ทุกโรงในวิคทอเรีย ซึง่ มีความแตกตางกันอยางมาก โครงการโรงเรียนแหงสหัสวรรษที่ 3 จึง
เปนชองทางสําหรับการปรึกษาหารือเกี่ยวกับอนาคตของโรงเรียนรัฐบาลในวิคทอเรีย
2. โครงการโรงเรียนปกครองตนเอง (Self-Governing Schools) จัดวาเปน
โครงการหลักของโรงเรียนแหงสหัสวรรษที่สาม โรงเรียนปกครองตนเองไดรบั มอบอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา (โรงเรียนปกครองตนเอง) ค.ศ. 1998 Education (SelfGoverning Schools) Act 1998 ในการบริหารทรัพยากรและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ระบบโรงเรียนรัฐบาล โดยกระตุนใหมีการขยายขอบขายความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนใหกวางขวางมากยิง่ ขึน้ โรงเรียนรัฐบาลที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครตอกระทรวงฯ ขอ
เปนโรงเรียนปกครองตนเองได
โครงสรางการปกครองระดับทองถิ่น
โดยที่มีขอจํากัดเรือ่ งขอมูล ในทีน่ จ้ี งึ ขอนําเสนอโครงสรางรัฐบาลทองถิน่ ของ
รัฐนิวเซาธเวลส ดังแผนภูมขิ า งลางนี้

แผนภูมิที่ 4 โครงสรางการปกครองรัฐนิวเซาธเวลส

ประชาชน

เลือกตัง้

รัฐสภา

รัฐบาลมลรัฐ (State government)

สภาผูแทนราษฎร และ วุฒสิ ภา
99 คน
42 คน

นายกรัฐมนตรี (Premier)

นโยบาย

สภาผูบริหาร
ประธาน

- รัฐมนตรีวา การ 20 คน
- กํากับดูแล 42 กระทรวง (Portfolio)

- รัฐมนตรีวา การการปกครองทองถิน่

Director-General
- 9 สวนงาน

ทีม่ า : http://203.102.130.82/cgi-bin/genobject/Local_Government/Section

175 รัฐบาลทองถิน่
สภา

เลือกตัง้

ประชาชน
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บทบาทหนาที่ของกระทรวงการปกครองทองถิ่น (Department of Local Government)
กระทรวงฯ มีหนาที่กําหนดนโยบายและเสนอกฎหมายที่เกี่ยวกับกิจการใน
ทองถิน่ โดยมีสวนงานตาง ๆ 9 สวนงาน ดังนี้
1. งานโยธา
2. งานบริการทัว่ ไป
3. งานสนับสนุนฝายบริหาร
4. งานบริหารการเงิน
5. งานบริการสารสนเทศ
6. งานตรวจสอบ
7. งานนิตกิ าร
8. งานประเมินผล
9. งานนโยบายและการวิจัย
รัฐบาลทองถิ่น (Local Governemt)
รัฐบาลทองถิน่ มาจากการเลือกตัง้ ของประชาชน มีสภาเปนองคกรบริหารงาน
ภารกิจหลัก คือ มุง มัน่ ในการผดุงหลักการประชาธิปไตยในระดับทองถิน่ และการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ ความยุติธรรม และระบบนิเวศน อยางไรก็ตาม โครงสรางรัฐบาลทองถิน่
และบริการที่ใหจะแตกตางกันไปในแตละรัฐและแตละพื้นที่
เหตุผลความจําเปนในการมีรัฐบาลทองถิ่น
1. เนื่องจากวิธีการของรัฐบาลเครือจักรภพและรัฐบาลระดับมลรัฐ มีลักษณะ
รวมศูนย ไมสามารถตอบสนองความตองการของทองถิน่ ทีม่ ลี กั ษณะคอนขางเฉพาะตัวได
อยางเพียงพอและทันทวงที
2. มีความจําเปนตองเสริมสรางความเขมแข็งและเอกลัษณของทองถิ่น เพื่อ
ธํารงรักษาความเปนทองถิ่นไวในบริบทของโลกาภิวัตน
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วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสมานฉันทในชุมชน ทามกลางความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
2. เพื่อใหบริการกิจการสาธารณูปโภค งานโยธา อนามัย และอื่น ๆ แกทองถิ่น
อยางทัว่ ถึงและเพียงพอ ทั้งในพื้นที่ที่มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว หรือพื้นที่ที่ประสบภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย ทั้งนี้จะคํานึงถึงคุณภาพสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยาเปนสําคัญ
3. เพื่อสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนในระดับทองถิ่นและระดับภูมิ
ภาค โดยคํานึงถึงระบบนิเวศวิทยา
4. เพือ่ เรงรัดใหทกุ หนวยงานของรัฐใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิผลและประ
สิทธิภาพ ในภาวะที่มีขอจํากัดเรือ่ งงบประมาณ
5. เพื่อสรางความสมานฉันทและความเปนธรรมแกคนพื้นเมือง
สรุปและขอเสนอแนะ
โครงสรางการปกครองของประเทศออสเตรเลียแบงออกเปน 3 ระดับ คือ รัฐ
บาลเครือจักรภพ รัฐบาลระดับมลรัฐ 6 รัฐบาล และรัฐบาลทองถิน่ รวมประมาณ 900 รัฐบาล
รัฐบาลทัง้ 3 ระดับ มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง อํานาจหนาที่ในการจัดการ
ศึกษาเปนความรับผิดชอบรวมกันของรัฐบาลเครือจักรภพ และรัฐบาลมลรัฐ รัฐบาลทองถิน่
ไมมีอํานาจหนาที่จัดการศึกษา
โครงสรางระบบบริหารของรัฐบาลเครือจักรภพ แบงเปน 17 กระทรวง แตละ
กระทรวงมีรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปนผูบริหารสูงสุด ลําดับรองลงมา คือ ปลัด
กระทรวง สําหรับกระทรวงการศึกษา การฝกอบรมและกิจการเยาวชน มีรองปลัดกระทรวง
ชวยบริหารงานอีก 3 คน กระทรวงฯ ในสวนกลางแบงงานเปน 11 กอง และมีคณะทํางานอีก
2 คณะ และสวนงานเลขานุการกิจคณะกรรมการแหงชาติเพื่อการมีงานทํา การศึกษา และ
การฝกอบรม
การดําเนินงานของกระทรวงฯ มุง ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม โดยเนนการเสริมสรางศักยภาพและสมรรถนะของประชากรออสเตรเลีย โดย
เปดโอกาสใหทุกคนไมวาจะมีลักษณะดอยทางเศรษฐกิจและสังคม หรืออยูใ นพืน้ ทีห่ า งไกล
ใหไดมีโอกาสเขาถึงบริการการศึกษา การฝกอบรมและการมีงานทํา อยางทัว่ ถึงและเปน
ธรรม ควบคูกับการปรับโครงสรางและขนาดกระทรวงและองคการตาง ๆ ใหมีขนาดกะทัดรัด
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สามารถใหบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงไดอยางคลองตัว รวดเร็ว ทันตอความตองการของลูกคาและ
ผูรับบริการ โดยมุงหวังวาความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการปฏิรูปจะนําไปสูความมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ของประชาชนทุกหมูเ หลา
การศึกษาโครงสรางระบบบริหารของประเทศออสเตรเลียและการปฏิรูปดังกลาว
ขางตน ใหขอสรุปที่อาจจะเปนตัวอยางหรือตนแบบที่นํามาผลักดันใหบงั เกิดผลในทางปฏิบตั ิ
ไดในประเทศไทยในยุคการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม กลาวคือ ความมุงมั่นและ
กลาหาญในการแกปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เชน การวางงาน ความ
สามารถในการแขงขันในเวทีโลก)
รวมถึงการมีความพรอมและความยืดหยุนในการปรับ
เปลี่ยนยุทธศาสตรการทํางานของฝายบริหาร เมื่อตระหนักวาโครงสราง/แนวปฏิบัติเดิม ๆ
ไมสามารถแกไขสถานการณได ดังการตัดสินใจจัดตัง้ กระทรวงการมีงานทํา แรงงานสัมพันธ
และกิจการขนาดเล็ก และรับโอนงานในสวนที่เกี่ยวกับการมีงานทํา จากกระทรวงการมีงานทํา
การศึกษา การฝกอบรม และกิจการเยาวชน รวมทถึงการยุบ/ลดขนาดองคการ และบุคลากร
เปนตน
นอกจากนั้น ประเทศไทยนาที่จะเรงปลูกฝงวัฒนธรรม ความรับผิดชอบ
(acountability) ความมุงมั่นในคุณภาพและการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา ทัง้ ในฝาย
บริหาร ขาราชการ พนักงานของรัฐ และประชาชน โดยประชาชนในฐานะผูเสียภาษีและผูเลือกตั้ง
ตองเรียนรูที่จะเรียกรองบริการที่มีคุณภาพสูง มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ
จุดเดียวจากขาราชการผูมีหนาที่ใหบริการ และฝายการเมืองที่อาสาเขามาปฏิบัติหนาที่ โดย
รับเงินเดือนที่มาจากภาษีของคนทั้งประเทศ ในขณะเดียวกันฝายขาราชการและฝายบริหาร
ตองตระหนักในหนาที่และภารกิจของตน โดยบริหารจัดการแผนงานโครงการตาง ๆ โดยใช
ความรูความสามารถอยางเต็มที่ และดําเนินการดวยความสุจริต โปรงใส และยุติธรรม
สามารถบอกประชาชนไดอยางภาคภูมใิ จวา ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดใหคํามัน่ สัญญาไวกอ น
การเลือกตั้ง
การพัฒนาประเทศไทยไปสูความเปนสังคมที่คํานึงถึงความตองการของลูกคา
บริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และความพรอมที่จะปรับโครงสรางและ
พฤติกรรมการทํางาน ตองอาศัยความเปนผูนําและความมุง มัน่ ของทัง้ ฝายบริหาร ฝายปฏิบัติ
การ ควบคูไปกับสํานึกในการตรวจสอบฝายบริหารและการเรียกรองบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพในฝาย
ประชาชน ซึ่งนาจะเอื้อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาและดํารงอยูใ นสังคมโลกไดทดั เทียมกับ
ประเทศพัฒนาอื่น ๆ

เอกสารอางอิง
คุณารักษ และประกอบ คุณารักษ. รายงานการปฏิรูปการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.
ประเทศออสเตรเลีย.
กรุงเทพมหานคร, 2540.
Australia. About Centrelink. http://www.centrelink.gov.au/internet/internet.
. Commonwealth Head of State. http://www.governor.vic.gov.au/rol.htm.
. Department of Employment, Education, Training and Youth Affairs. Annual
Report 1996-97 : Appendix I : Information on Staffing.
http://www.deetya.gov.au/publications/annual_reports/9697/web/
deetya30.htm.
. DEETYA. Programmes Book 1998-99. http://www.deetya.gov.au/ publications/
programmes/9899/progbook98_99.htm.
. Education Victoria. http://www.eduvic.vic.gov.au/home.htm.
. 1996 National Agenda for Australian Local Government. Internet
Service.
. 1998 National Agenda for Australian Local Government. Internet
Service.
. Parliament of New South Wales. Doctrine of the Separation of Powers.
Internet Service.
. Parliament of New South Wales. Local Government in New South
Wales. Internet Service.
. Parliament of New South Wales. Responsible Government. Internet
Service.
. Parliament of New South Wales. The Australian Constitution. Internet
Service.
. Parliament of New South Wales. The Executive. Internet Service.
. Parliament of New South Wales. The Executive Council. Internet Service.

กาญจนา

Australia. Parliament of New South Wales. The Government of New South Wales.
http://www.parliament.nsw.gov.au/gi/governor.html.
. Parliament of New South Wales. The Governor of New South Wales.
Internet Service.
. Parliament of New South Wales. The Ministry. Internet Service.
. Parliament of New South Wales. The New South Wales Constitution.
Internet Service.
. Parliament of New South Wales. The Structure of the Parliament.
Internet Service.
. Schools of the Third Millennium. http://www.sofweb.vic.edu.au/news/
sotm/index.htm.
. Self-Governing Schools. http://www.sofweb.vic.edu.au/news/sotm/sgs.htm.
. The Victorian Cabinet and Executive. http://www.vic.gov.au/stategov/
executive.html.
McHenry, Robert. (Editor in Chief). The New Encyclopaedia Britannica,
Micropaedia Vol 1, Fifteenth Edition, Encyclopaedia Britannica, Inc. 1993.
Pascoe, Susan and Pascoe, Robert. Education Reform in Australia : 1992-97 A
Case Study. The World Bank. 1998.

