
...การสรางความรูก็เหมือนกับการสรางบาน จะตองมีการ

ออกแบบ โดยสถาปนิก และจะตองใชวัสดุในการกอสราง



ระบบการจัดการศึกษาเพื่อทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิน่

การเนนผูเรยีนเปนสําคัญ มีปจจัย 3 ประการ คือ

•สิ่งแวดลอมของการเรียนรูตองดี หรือเอื้อตอการเรียนรู

•วัสดุความรูตองดี

•ครูตองเปนกัลยาณมิตร



...การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองลงทุนเพื่อ

เด็กดอยโอกาสกอน ก็เพื่อใหเดก็เหลานี้สามารถพึ่งตัวเองได 

และชวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นได และที่สําคัญที่สุดก็คอื 

จะชวยใหเด็กเหลานี้ไมเปนปญหาสังคมในอนาคต...



...เปาหมายที่สําคัญก็คอื ใหเด็ก ผูใหญ และผูสูงอายุ 

ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการศึกษา 

ไดรับการฝกอาชีพ



องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองออกแบบระบบการศึกษาใหด ี

ซึ่งควรจะตองมีลักษณะ ดังนี้

1. ตองสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนได

2. เนนผูเรียนเปนสําคญัทั้งเด็ก ผูใหญ และผูสูงอายุ 

การเนนผูเรียนเปนสาํคญันั้น มีปจจัย 3 ประการ คอื

- สิ่งแวดลอมของการเรียนรูตองด ีหรือเอื้อตอ

การเรียนรู

- วัสดคุวามรูตองดี

- ครูตองเปนกัลยาณมติร



3. ตองมีรูปแบบการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาทีท่ี่จะตองรับผิดชอบเด็กที่ไมมี

โอกาสไดเรียนในระบบโรงเรียน ใหเขาเติบโตเปนผูใหญทีส่ามารถ

ชวยตนเองได และชวยเหลือสังคมได และทีส่าํคญัทีส่ดุกค็อืจะชวย

ใหเด็กเหลานี้ไมเปนปญหาสังคมในอนาคต

4. ใชทรัพยากรทางการศึกษาทั้งหมดใหเกิดประโยชนสูงสดุ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองแสดงใหประชาชนและสาธารณะ

เห็นวาระบบการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประหยัด 

เรียบงายและเกิดประโยชนสูงสดุ



วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาแตละประเภทการศึกษา

 ศูนยพัฒนาเดก็เลก็

มีวัตถปุระสงคเพื่อเตรียมความพรอมใหแกเดก็ทั้งดานรางกาย 

อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา  ความจริงแลวสมองเด็ก

จะตองไดรับการดแูลตั้งแตอยูในครรภมารดา  หาก อปท.

ตองการใหเด็กของตนเองเรียนเกง ก็จะตอง

ดแูลเด็กตั้งแตอยูในทองแม คืออนามัยแม

และเด็ก



การศึกษาปฐมวัย

คือการศึกษาระดับอนุบาลจะเปนการจัดการศึกษา

สําหรับเด็กที่เริ่มโต เริ่มรูจักดแูลตวัเองมีเพื่อน ใหมีการ

พัฒนาดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา  

ตอจากศนูยพฒันาเด็กเลก็แตจะตองเพิ่มอีกหนึง่ประการ

คือ เรื่องความผิด ถูก ชั่ว ดี หรือที่เราเรียกวา

เรื่องของมารยาท

เรื่องของคณุธรรมจริยธรรม

เอาเฉพาะเรื่องที่งายๆพอที่เด็กระดับอนุบาล

จะทราบไดวาสิ่งนี้ผิด สิ่งนี้ถูก สิ่งนี้ชั่ว สิ่งนี้ดี



การศึกษาภาคบังคับ

การจัดการศึกษาเพื่อสรางพลเมืองดีของตนในอนาคต 

ถาประเทศตองการพลเมืองดขีองตนในอนาคตเปนอยางไร

ก็จะตอง บรรจุใสไวในหลักสตูรการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

เนื่องจากกฎหมายกําหนดใหเรียน 9 ป เปนขั้นต่ํา 

ดังนั้น เด็กและเยาวชนทุกคนใน อปท.จะตองไดเรียน 9 ป 

เพื่อใหเด็กและเยาวชนเหลานี้จะไดยืนอยูในสังคมไดหลงัจากนั้น

จะไปเรียนตอวิชาชีพระยะสัน้-ระยะยาว หรืออาชีวศึกษาก็ได

จะทาํใหเขามีชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกตสิขุ



การศึกษาระดับอาชีวศึกษา

เมื่อกลาวถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาก็มักจะคดิถึง

เฉพาะการเขาเรียนในวิทยาลยัอาชีวศึกษา  เพื่อใหไดรับ

วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. อนุปริญญา หรือ ปริญญา เทานั้น 

แตอันที่จริงแลวองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรตองดูแล

ประชาชนในเขตพืน้ที่ของประชาชนเหลานั้นไดมีอาชีพ 

หากประชาชนทุกคนมีอาชีพ  อปท.จะไดดูแลงาย



การศึกษาอุดมศึกษา

องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยงัไมไดจัด 

มีเพียงกรุงเทพมหานครเทานั้นที่ดําเนินการจัดอยู 

เชน วิทยาลยัแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชริพยาบาล

แตปจจุบันเทศบาลนครนครปฐมไดจัดใหมี 

“มหาวิทยาลยัชีวติ”

ซึ่งผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาตรี 























"...งานดานการศึกษา เปนงานสําคัญที่สุดอยางหนึง่
ของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้น 

ขึ้นอยูกับการศึกษาของ พลเมืองเปนขอใหญ 

จึงตองจดัการศึกษาใหเขมแข็ง ยิง่ขึ้น..."
พระบรมราโชวาท ในพธิีพระราชทานปริญญาบตัร

ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 12 ธันวาคม 2512



“ความสาํเร็จทุกอยางในชีวิตของคนเรานั้น มิใชจะเกิดขึ้น

ในครั้งหนึ่งคราวเดียวได หากจะตองคอยๆสรางเสริม

ตอเตมิมาเปนสําคญั ดังที่ทานทั้งหลายศึกษาสาํเร็จเปน

บัณฑิตอยูในบัดนี้ ก็ตองสําเร็จการศึกษาในระดับประถม

และมธัยมเปนขั้นเปนตอนมากอน ตอไปเมื่อออกไป

ประกอบอาชีพการงาน ทานก็ตองใชความรูความสามารถ

ทั้งปวงที่ไดศึกษาเรียนรูมาเปนพื้นฐานในการปฏิบัติ 

เพื่อความสาํเร็จในการสรางสรรคอนาคตที่มัน่คง

ใหแกตนและสวนรวม...”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวทิยาลัยมหดิล

ณ อาคารใหมสวนอัมพร วันพฤหัสดทีี ่3 กรกฎาคม พ.ศ. 2540

















 พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2542

มาตรา 16(9) กําหนดใหเทศบาล เมืองพทัยา และอบต.

มีอํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษา 

มาตรา 17(6) กําหนดให อบจ.มีอํานาจหนาที่ในการจัด

การศึกษา  



มาตรา 30 (1) กําหนดใหรัฐดําเนนิการถายโอน

ภารกิจการใหบริการสาธารณะ ที่รัฐ

ดาํเนินการอยูในวนัที่ พ.ร.บ. นี้

ใชบังคบัแก อปท. ภายในกําหนดเวลา   



มาตรา 32 ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดทํา

แผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดขั้นตอน

การกระจายอํานาจใหแก อปท.

ซึ่งตามแผนปฏิบัติการดังกลาว

ไดกําหนดใหถายโอนภารกิจดาน

งานสงเสริมคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับ

การศึกษาใหแก อปท.





การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่  

เปนการจัดการศึกษาเปนการจัดการศึกษา

ตามตาม  พพ..รร..บบ..การศึกษาแหงชาติการศึกษาแหงชาติ  พพ..ศศ..๒๕๔๒๒๕๔๒

การจัดการศึกษามี  ๓  รูปแบบ

๑. การศึกษาในระบบ (Formal Education)

๒. การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education)

๓. การศึกษาตามอธัยาศัย (Informal Education)



การศึกษาในระบบการศึกษาในระบบ (Formal Education)

เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วธิกีารศึกษา หลกัสตูร 

ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล 

ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน



การศึกษานอกระบบการศึกษานอกระบบ  (Non-formal Education) 

เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย 

รูปแบบ วิธกีารจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การ

วัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จ

การศึกษา  โดยเนื้อหาและหลกัสตูรจะตองมีความ

เหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ

ของบุคคลแตละกลุม  การจัดการศึกษานอกระบบของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก การฝกอบรมอาชีพ

ใหแกราษฎร  การฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต 

และศูนยพัฒนาเดก็เลก็ เปนตน  



การศึกษาตามอัธยาศยัการศึกษาตามอัธยาศยั  (Informal Education)

เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความ

สนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศกึษาจาก

บุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อ หรือ 

แหลงความรูอื่น ๆ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก  ที่อานหนงัสือพิมพ

ประจําหมูบาน  หองสมุดชุมชน  จัดการสอนใหกับเด็ก

เรรอนตามชุมชนเมืองใหญ     การอนุรักษและสงเสริม

ภูมิปญญาทองถิ่น  ศูนยคอมพิวเตอรทองถิ่น  

ศูนยการเรียนรูตาง ๆ  เปนตน



หลักการจัดการศึกษาหลักการจัดการศึกษา  

ของของ    องคกรปกครองสวนทองถิน่องคกรปกครองสวนทองถิน่  

๑. หลกัการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษา

ทองถิ่น  ไดมอบอํานาจใหราชการสวนทองถิ่นเปน

ผูดําเนินการเอง  ภายใตการประสานสงเสริมของ

สวนกลาง  เพือ่ใหสอดคลองพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 และความตองการของประชาชน

ในทองถิ่น



๒. หลกัการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ทองถิ่น     รัฐบาลจะเขาไปมีสวนเกี่ยวของก็เฉพาะในการ

สนับสนุน  สงเสริมใหทองถิ่นสามารถจัดการศึกษาได

 ๓. การนําทรัพยากรในทองถิ่นมาใชใหเปนประโยชน

ตอการจัดการศึกษาทองถิ่น   



แนวทางการบริหารการศึกษาทองถิ่น  ดังนี้

๑. กระทรวงมหาดไทย  มีหนาที่และความรับผิดชอบ

ควบคุมสงเสริมและพัฒนาในดานธุรการเกีย่วกับนโยบาย  

และการจัดการศึกษาของทองถิ่นใหเปนไปตามเปาหมาย  

จัดสรรเงนิอุดหนุนจากรัฐบาล  เปนหนวยประสานงานกับ

หนวยราชการอืน่ที่เกี่ยวของ  ใหคาํแนะนําสงเสริมและ

ชวยเหลือหนวยการปกครองทองถิ่นในการแกปญหา  

อุปสรรคและขอขดัของตาง ๆ  ที่อยูในอํานาจหนาที่ของ

กระทรวงมหาดไทย



๒. กระทรวงศึกษาธกิาร  มีหนาที่รับผิดชอบดาน

วิชาการ  มาตรฐานการศึกษา  การกําหนดหลกัสูตร

แกนกลาง

๓. คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น(ก.ถ.)

มีหนาที่สงเสริมและวางนโยบาย  กําหนดมาตรฐานดาน

การบริหารงานบุคคล  เชน  การบรรจุแตงตั้ง  กําหนด

ตําแหนง  และวินัยของพนักงานครูของทองถิ่น



วัตถปุระสงคของการจัดการศึกษาทองถิ่นวัตถปุระสงคของการจัดการศึกษาทองถิ่น

๑. เพื่อใหเดก็ปฐมวัย  ไดรับการสงเสริมพัฒนาการ

และเตรียมความพรอมทางรางกาย   จติใจ อารมณ สังคม 

สติปญญา ใหมีความพรอมที่จะเขารับการศึกษาในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. เพื่อใหเดก็ที่มีอายอุยูในเกณฑการศึกษาขั้น

พื้นฐานทุกคนในเขตความรับผิดชอบขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นไดรับการบริการการศึกษาขัน้พื้นฐานครบตาม

หลกัสูตรอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน



๓. เพื่อพัฒนาการดําเนนิการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ  บรรลเุปาหมาย  วตัถุประสงค  เปนไป

ตามมาตรฐานที่รัฐกําหนด  และตรงตามความตองการ

ของประชาชนในทองถิ่น  โดยมุงพัฒนาใหเกิดความ

สมดุลทั้งทางดานปญญา  จิตใจ  รางกาย  สังคม ระดับ

ความคิด คานยิม และพฤตกิรรม  ซึ่งเนนวธิกีารจัด

กระบวนการเรียนรูที่มีความหลากหลายและใหผูเรียน

เปนสําคัญ



๔. เพื่อใหการจัดการศึกษาของทองถิ่น โดย

ดําเนนิการตามความตองการและคํานึงถึงการมีสวนรวม 

การสนับสนุนของบุคคล ครอบครัว ชุมชน เอกชน 

องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการ และประชาชนในทองถิ่นใน

การจัดการศึกษาทุกระดับตามศักยภาพและ

ความสามารถของทองถิ่น



๕. เพื่อสงเสริมใหเด็กเยาวชนและประชาชนใน

ทองถิ่นไดออกกําลงักายและฝกฝน กีฬา รวมกิจกรรม

นันทนาการ และกจิกรรมพัฒนาเยาวชน เพื่อพัฒนาให

เปนคนที่มีคุณภาพ ทั้งดานรางกาย สติปญญา จิตใจ 

และสังคม โดยมีความตระหนกัในคณุคาของการกฬีา 

นันทนาการ และปรับเปลีย่นพฤตกิรรมเด็กเยาวชน ไป

ในแนวทางที่ถูกตอง  ใชเวลาวางใหเปนประโยชน  



๖. เพื่อใหความรูความเขาใจแกประชาชนในการ

สรางและพัฒนาอาชีพ เพื่อคณุภาพชีวิตโดยเฉพาะในกลุม

ผูขาดโอกาส ผูดอยโอกาส  ผูพกิารทุพพลภาพ  ซึ่งเปนการ

สงเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพ  ใหมีงานทําไมเปน

ภาระแกสงัคม



๗. เพื่อบํารุงการศาสนาและอนุรกัษ  

บํารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ 

ภมูิปญญาทองถิน่  มีความภาคภมูิใจในเอกลักษณ

ความเปนไทย



แรงขับเคลื่อนในการจัดการศึกษาของทองถิ่น

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ครั้งหนึ่งทรงมาประทับนั่ง

ที่พื้น และก็มองไปที่พระที่นั่งและก็ตรัสกับทานอาจารย 

ดร.สุเมธ วา

“การเปนพระเจาแผนดินเปนลาํบากเหนื่อยยาก เพราะ

ตองตอสูกับความยากจนของประชาชน  ถาเอาชนะความ

ยากจนไดจึงจะทําใหเขามีอิสระทางการเมือง และเมื่อไหร

ก็ตามที่เขามีอิสระทางการเมือง    จึงจะไดประชาธิปไตย

ที่แทจริง”



ประชาชน
จะชวยแกไขเรื่องเหลานี้

• ความยากจน

• อิสระทางการเมือง

• เลิกพูดถึงเรื่องการซื้อเสียง

• เลิกพูดเรื่องคอรัปชั่น



ปญหาความยากจนทางความรู

• ยากจนในความรู

• ยากจนในโอกาสเขาถึงความรู

โอกาสที่จะไดรับการเรียนหนงัสือเทากัน  

แตความสามารถในการใชโอกาสในหองเรียนไมเทากัน

ดังนั้น อปท.ตองกลับมาคิดวา “นอกจากจะจดัการศึกษา

ในโรงเรียนใหดีแลว  ยงัตองคนหาคนที่ไมมีโอกาส ทําให

เขาไดมีโอกาส”



ขอจํากัดในการจัดการศึกษาของทองถิน่ขอจํากัดในการจัดการศึกษาของทองถิน่

• งบประมาณ

• ไมสามารถเลือกเฉพาะเดก็ที่เกง

• ไมสามารถเลือกเฉพาะเดก็ที่มาจากครอบครัวที่ดี

การจัดการศึกษาทองถิ่นจึงควรจะเปนการจัดการศึกษา

เพื่อความเสมอภาคเพยีงอยางเดียว หรือเลง็ความเปน

เลิศดวย แตทั้งนี้ ควรนํามาเปนวาระของทองถิ่น



ขอเสนอแนะ

๑. ผูบริหารทองถิ่นในทุกระดับควรวางนโยบาย

เรื่องการศึกษา

๒. ควรทบทวนเรื่องการสรางระบบการสนับสนุน

ใหเกิดคุณภาพการศึกษาอยางแทจริง

๓. ทําปรัชญาการศึกษาใหชัดเจน

ควรพิจารณาความหมายของการศึกษาในระบบ นอกระบบ

หรือการเรียนรูตลอดชีวิต ใหเปนแกนหมนุสําคัญ

ในการพัฒนาทุกเรื่อง



...การศึกษาจะสงเสริมใหคนมีเหตุผล มีการคดิวิเคราะห 

รูจักแยกความผิดชอบชั่วดี หรือ Critical thinking โดยการ

บรรจุไวในหลักสตูร...

...ถาตองการใหทุกคนในชุมชนทองถิ่นมีจิตวญิญาณประชาธิปไตย 

ก็สามารถใสใหตัง้แตเด็กๆ โดยบรรจุลงในกระบวนการเรียนรู

ทั้งการศึกษาในและนอกหองเรียน



UN Educational Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) กลาวถึงประโยชนของการศึกษาไวอยางชดัเจน 

ดังนี้

• สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ  

• สนับสนุนสุขภาพของชุมชน

• เสริมสรางความเปนคนดี

• สงเสริมระบอบประชาธิปไตย

• ชวยรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



เปาหมายของการศึกษา

...เปาหมายของการศึกษาโดยภาพรวม  

• เพื่อมุงพัฒนาศักยภาพและอจัฉริยภาพของผูเรียนแตละคน 

• เพื่อพฒันาบุคลิกภาพใหผูเรียนสามารถปรับชีวิตใหดขีึ้น  

• เพื่อใหเขาสามารถชวยพัฒนาสังคมใหดขีึน้ดวย

...โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่แคบเทาๆกัน

และเหมือนกันหมด เด็กก็จะถูกบังคับใหเดนิในชองเดียว 

ทั้งๆที่ความจริงแลวในชีวิตของเดก็จะมีหลายชองที่

เด็กสามารถเลือกไปได...



องคกรปกครองสวนทองถิน่กับการจัดการศึกษา
จุดแขง็ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการศึกษา

1.องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขนาดเลก็ สามารถดูแล

การจัดการศึกษาไดอยางทั่วถึง จึงทําใหการบริหารจดัการ

ศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีประสิทธิภาพ



2.หลักสูตรการศึกษาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นสะทอนความตองการของทองถิน่ จึงมี

ความชัดเจนกวา       และสามารถสนองตอบ

ความตองการของทองถิน่ไดดีกวา   ในขณะที่

หลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ

จะมีความเปนกลางๆ



3.องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีทรัพยากรสนับสนุน

การจัดการศึกษาและหลาย อปท.มีความเขาใจและ

ตั้งใจที่จะจัดการศึกษา ทําให อปท.มีทรัพยากรในการ

จัดการศึกษาอยางเพยีงพอ

4.เหน็ผลกลับมาจากการทํางานไดชัดเจนกวาหรอืมี 

efficacy สูง ทั้งนี้ เนื่องจาก อปท.แตละแหงมีความเปน

อิสระในการจัดการศึกษาทําใหระบบการจัดการศึกษา

ของ อปท.มีขนาดเลก็ เมื่อมีการแกไขหลกัสูตรหรือ

ทําอะไรไปก็จะเกดิผลทันที



จุดออนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการศึกษา

1. อปท.มีทรัพยากรในการจัดการศึกษาไมเทาเทียมกัน 

ทั้งนี้เนื่องจากรายไดไมเทากัน ดังนั้น จึงทําใหมีคุณภาพ

มาตรฐานของโรงเรยีนในสังกัด อปท.จึงมีความแตกตางกัน

2. อปท.มีมาตรฐานความรูในการดูแลและการบริหารจัดการ

ศึกษาแตกตาง ทั้งนี้ เนื่องจากประสบการณในการจัดการ

ศึกษาไมเทากัน ดังนั้น จึงทําใหมีคุณภาพมาตรฐานของ

โรงเรยีนในสังกัด อปท.จึงมีความแตกตางกัน



3. นโยบายดานการศึกษาของ อปท.ไมมีความตอเนื่อง 

เมื่อมีการเปลีย่นแปลงผูบริหารนโยบายการจัดการศึกษา

ก็จะเปลีย่นแปลงไป ถือวาเปนจุดออนที่สําคัญที่จะสงผลให

การจัดการศึกษาของ อปท.ไมเจริญกาวหนา



4. อปท.มีความสามารถดานสภาพแวดลอมในการบริหาร

จัดการแตกตางกัน บาง อปท.มีความรูในเรื่องการศึกษา

มายาวนาน แตบาง อปท.ตองการที่จะรับถายโอนโรงเรียน

มาเปนจํานวนมาก ทั้งที่ผูรับผิดชอบดแูลโรงเรียนมีจํานวนนอย 

จึงเห็นไดวาเปนเรื่องที่ละเอียดออน ผูที่จะจดัการศึกษาจะตอง

มีความรู ความเขาใจ จะเห็นวาความรับผิดชอบในการจัดการ

ศึกษานั้นยิ่งใหญมาก ไมใชมีโรงเรียนในสังกัดเพื่อแสดงถึง

บารมีของผูบริหาร อปท. หรือ เพื่อเหตผุลทางการเมืองเทานั้น 

แตตองเปนไปเพื่อประโยชนของรัฐและนักเรียนอยางแทจริง



เปาหมายสูงสดุเชิงอุดมการณในการจัดการศึกษาของ อปท.

บทบาทของ อปท.จะตองกําหนดเปาหมายสูงสดุ

ในเชิงอุดมการณ วา ผูไดรับประโยชนสูงสดุคือ 

“ผูเรียน” ไมใช “ครู”

ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดเปาหมายสูงสดุใหชัดเจนวา 

ผูเรียนจะไดรับประโยชนอยางไร



อุดมการณในการจัดการศึกษาของผูบริหาร อปท.

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตอง

มีความรูในเรื่องการจัดการศึกษาอยางแทจริง หากไมมี

ความรูในเรื่องการจัดการศึกษาควรจะตองแสวงหาโดยเร็ว 

เพราะการจัดการศึกษาเปนเรื่องที่ละเอยีดออนและเปนเรื่อง

ของเทคนิคเฉพาะดาน นักเรยีนและเยาวชนไมใชผูที่จะ

มาลองผดิลองถูก (learning by doing)



การจัดการศึกษาของโรงเรียนถายโอน
ผูบริหาร อปท.ควรจะใหความสนใจกบัโรงเรียนถายโอน

เปนพิเศษ  ไมควรใหตัดขาดจาก สพฐ. แตควรประสาน

ความรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกนั 

เพราะเปาหมายสุดทายคือ เด็กจะตองไดรับการศึกษา

ที่มีคุณภาพดีขึน้



ปจจัยความสําเร็จและอุปสรรคในการจัดการศึกษาของ อปท.

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

- มีวิสัยทัศนดานการศึกษา

- ใหความสําคัญดานการศึกษา



ดานบุคลากร
- ควรมีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง  

เพื่อสงผลใหสรางคุณภาพที่ไดมาตรฐานทางการศึกษา



สรุป

การจัดการศึกษาเปนการพัฒนาคน ทิศทางการพัฒนาคนควรกําหนดใหชดัเจนวา 

ในอนาคตเราตองการคนไทยทีม่คีุณลกัษณะอยางไร ถาคนไทยสวนใหญไมมคีวามสามารถ

ในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห ก็จะเปนผูตามประเทศชาติอื่นๆตลอดไป และตราบใดที่

คนไทยยังเปนทาสทางความคดิ หรือเปนทาสทางสมอง ก็เสมือนกับวาประเทศไทยไดตกเปน

เมืองขึ้นเขาอยางเต็มตัวแลว...

บทบาทของ อปท.ในการพัฒนาคน  อปท. นับวาเปนผูที่จะปฏริูปการศกึษา หรือ

จัดการศึกษาไดดีที่สุด เพราะสามารถจัดการศึกษาไดแบบหลากหลาย ไมมีแบบพิมพที่

แนนอนตายตัว แตแนวทางในการพัฒนาคนจะตองเอาคนเปนตัวตั้ง ไมใชเอารูปแบบมา

เปนตัวตั้ง ดังนัน้ ภายใตพัฒนาการทางการเมืองการปกครองที่จะเปนตอไปในอนาคต 

นั่นก็คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะออกมายืนแถวหนาเปนฐานของบานเมือง 

อยาปลอยใหระบบทุนนิยมและวัตถุนิยมเขามามีบทบาทหรืออิทธิพลเหนือคนในทองถิ่น 

เพราะสิ่งเหลานี้จะทําใหวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมทั้งสิ่งดีงาม

อีกหลายๆอยางที่แตละทองถิ่นมีอยูจะถูกทําลายลงไป



กลวยไมออกดอกชา               ฉันใด

การศึกษาเปนไป                       เชนนั้น

แตดอกออกคราใด                    งามเดน

งานสั่งสอนปลกูปน  เสร็จแลว       แสนงาม

หมอมหลวง ปน  มาลากุล ประพันธ




	สัมมนาแนว[1]...pdf
	สัมมนาแนว(2).pdf
	สัมมนาแนว[3]...pdf
	สัมมนาแนว[4]...pdf

