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๑. หลักการและเหตุผล 
           รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ วรรคสาม ก าหนดให้ “รัฐต้อง
ด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย” ประกอบกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) ได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ 
และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนแผนดังกล่าวสู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น (กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น) มีบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน 
และประสานการบริหารจัดการด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖, ๑๗, ๑๙ 
และมาตรา ๓๓ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ 
เรื่องการจัดการศึกษา เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง และเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๔๑ ที่ก าหนดไว้ว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ
จัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น” 
อีกทั้งให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามความในมาตรา ๔๘   
 จากสภาพข้อเท็จจริงปรากฏวา่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ที่จะให้ค าปรึกษาแนะน าในเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษา
แก่ส านัก/กอง/ส่วน/ฝ่าย หน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจด้านการศึกษาและสถานศึกษา (โรงเรียน, วิทยาลัยและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็น ต้องสร้างและพัฒนาเครือข่าย
วิทยากรการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดขึ้น 
โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างวิทยากรและพัฒนาเครือข่ายในการให้ค าปรึกษาแนะน าในเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
และงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด   
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ให้แก่วิทยากรและเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณ
ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด 
 

/ ๒.๒ เพ่ือประชุม ... 



-๒- 
 
 ๒.๒ เพ่ือประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ให้แก่วิทยากรและเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณ
ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด 
 ๒.๓ เพ่ือจัดกิจกรรมฝึกศึกษาการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ให้แก่วิทยากรและเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด 
 ๒.๔ เพ่ือจัดกิจกรรมการเพ่ิมพูนความรู้หรือประสบการณ์ในการจัดท าแผนและงบประมาณ
ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด โดยด าเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๔.๑ จัดกิจกรรมทบทวนและทดสอบองค์ความรู้ในเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดให้แก่วิทยากรและเครือข่ายการจัดท าแผนและ
งบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด 
  ๒.๔.๒ จัดกิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณ
ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด 
 

๓. เป้าหมาย 
   วิทยากรและเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด รวมทั้งสิ้นประมาณ ๘๐๔ คน ประกอบด้วย 
 ๓.๑ ผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น หรือผู้แทน ประมาณ ๗๖ คน 
 ๓.๒ ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือผู้แทน 
ประมาณ ๗๖ คน 
 ๓.๓ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงานของเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง  หรือผู้แทน 
ประมาณ ๗๖ คน 
 ๓.๔ ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา/หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ/หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และโครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ในสังกัด หรือผู้แทน ประมาณ 
๗๖ คน  
 ๓.๕ วิทยากรการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาในสังกัด ประมาณ ๕๐๐ คน 
 

๔. ขอบเขตการด าเนินงาน  
 ๔.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพจัดท าโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดท า
แผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดเสนอขออนุมัติต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นโดยมีรายละเอียดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
 ๔.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพจัดท าหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายตามข้อ ๓ โดยขอความ
อนุเคราะห์ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกหนังสือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
โดยเจ้าภาพเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
 ๔.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพรับผิดชอบบริหารจัดการโครงการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด 
เช่น จัดหาวัสดุ, เครื่องเขียนและอุปกรณ์, เอกสาร สิ่งพิมพ์และหนังสือประกอบการฝึกอบรม รวมทั้งจัดหาที่พัก 
ห้องประชุม อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นต่อการฝึกอบรม 

/ ๔.๔ องค์กร ... 



-๓- 
 

 ๔.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพจัดให้ม ีการบรรยาย อภิปราย และหรือฝึก
ภาคปฏิบัติให้ความรู้ในเรื่องการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาในสังกัดให้แก่วิทยากรและเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด โดยเจ้าภาพเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว
ในช่วงระหว่างการฝึกอบรม 
 ๔.๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพจัดให้มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิด แลกเปลี่ยน
ความรู้/ความคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อสรุปส าหรับใช้ในการพัฒนาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด โดยเจ้าภาพเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวในช่วงระหว่างการฝึกอบรม 
 ๔.๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์
ในการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด 
โดยด าเนินการ ดังนี้ 
  ๔.๖.๑ จัดกิจกรรมทบทวนและทดสอบองค์ความรู้ในเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาให้แก่วิทยากรและเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด 
  ๔.๖.๒ จัดกิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณ
ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด 
 

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๕.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวิทยากรและเครือข่ายที่ท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแนะน า
ในเรื่องการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด 
 ๕.๒ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดท าแผนและงบประมาณ
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา ประชาคม
และชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศในทุกมิติของการพัฒนา 
ทั้งยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
และมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น  
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