
ขอบเขต/รายละเอียดของภารกิจ 
(Terms of Reference : TOR) 

การสรา้งและพัฒนาเครอืขา่ยการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เจ้าภาพระดับภาค (ภาคละ ๒ กลุ่มจังหวดั) วงเงินงบประมาณกลุ่มจังหวัดละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
           รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ วรรคสาม ก าหนดให้ “รัฐต้อง
ด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ 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 - ๒๕๗๙ 
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 เพ่ือจัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และให้ความรู้ในเรื่องการจัดท าแผนและงบประมาณ
ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ให้แก่วิทยากรและเครือข่ายการจัดท าแผน
และงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด หรือผู้ที่สนใจ 
 

/ ๒.๒ เพ่ือ ... 
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 ๒.๒ เพ่ือคัดเลือกตัวแทนวิทยากรและเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดในแต่ละกลุ่มจังหวัด เพ่ือเข้าร่วมโครงการสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษา ระดับประเทศ 
 

๓. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
 ข้าราชการ / พนักงานสว่นท้องถิ่น ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวนกลุ่มจงัหวัดละประมาณ ๖๐ คน 
 เชิงคุณภาพ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นวิทยากรและเครือข่าย
ที่ท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแนะน าในเรื่องการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด 
 

๔. ขอบเขตการด าเนินงาน  
 ๔.๑ ขอบเขตด้านพ้ืนที ่
        กลุ่มจังหวัดส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดท าแผนและ
งบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด  แบ่งออกเป็นภาค ภาคละ 
๒ กลุ่มจังหวัด ดังนี้ 
  (1) ภาคเหนือ 
   กลุ่มที่ ๑ จ านวน ๘ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดก าแพงเพชร, ตาก, นครสวรรค์, 
พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ 
   กลุ่มที่ ๒ จ านวน ๘ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, แพร่,  
พะเยา,แม่ฮ่องสอน, ล าปาง และจังหวัดล าพูน 
   (2) ภาคกลาง 
   กลุ่มที่ ๑ จ านวน ๙ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท, นนทบุรี, ปทุมธานี,  
พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สระบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง และจังหวัดอุทัยธานี 
   กลุ่มที่ ๒ จ านวน ๙ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี, นครปฐม, เพชรบุรี,  
ประจวบคีรีขันธ์, ราชบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร และจงัหวัดสุพรรณบุรี 
  (3) ภาคใต ้
   กลุ่มที่ ๑ จ านวน ๗ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่, ชุมพร, นครศรีธรรมราช, 
พังงา, ภูเก็ต, ระนอง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   กลุ่มที่ ๒ จ านวน ๗ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตรัง, นราธิวาส, ปัตตานี, พัทลุง,  
ยะลา, สงขลา และจังหวัดสตูล 
  (4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   กลุ่มท่ี ๑ จ านวน ๘ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, 
มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, อ านาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี  
   กลุ่มที่ ๒ จ านวน ๘ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ, นครพนม, บึงกาฬ, เลย,  
สกลนคร, หนองคาย, หนองบัวล าภู และจังหวัดอุดรธานี 
 

/ ภาค ... 
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  (5) ภาคตะวันออก 
    กลุ่มที่ ๑ จ านวน ๘ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ตราด, 
นครนายก, ปราจีนบุรี, ระยอง และจังหวัดสระแก้ว  
    กลุ่มที่ ๒ จ านวน ๔ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา, บุรีรัมย์, ศรีสะเกษ 
และจังหวัดสุรินทร์ 
 ๔.๒ จัดท าโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารท้องถิ่นโดยมีรายละเอียด
ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
 ๔.๓ ประชาสัมพันธ์เพ่ือรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดท า
แผนและงบประมาณทางการศึกษา โดยขอความอนุเคราะห์ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกหนังสือ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยเจ้าภาพเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
ทางไปรษณีย์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
 ๔.๔ รับผิดชอบบริหารจัดการโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณ
ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด เช่น จัดหาวัสดุ, เครื่องเขียนและอุปกรณ์, 
เอกสาร สิ่งพิมพ์และหนังสือประกอบการฝึกอบรม รวมทั้งจัดหาห้องประชุม ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นต่อการฝึกอบรม 
 ๔.๕ จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดให้แก่วิทยากรและเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณ
ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด โดยเจ้าภาพเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวในช่วงระหว่างการฝึกอบรม 
 ๔.๖ พิจารณาคัดเลือกวิทยากรและเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด จ านวนอย่างน้อย ๕๐ คนต่อกลุ่มจังหวัด เพ่ือเข้าร่วม
โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษา ระดับประเทศ 
 ๔.๗ จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน พร้อมรายชื่อตัวแทนวทิยากรและเครือข่ายการจัดท าแผน
และงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสงักัด จัดส่งให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพระดับประเทศ ภายใน ๓๐ วันท าการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
   

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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