
 
       สรปุผลงานของ 

    คณะกรรมการการศึกษาและวฒันธรรม 
 
 

 สภากรุงเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ในคราวประชุมสภา
กรุงเทพ-  

มหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่๑ (ครัง้ที ่2) ประจ าปีพทุธศกัราช ๒๕๕6 เมือ่วนัพธุที ่๑6 มกราคม ๒๕๕6 
ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน ๙ คน ดงันี้ 

๑. นางอนงค ์     เพชรทตั ประธานกรรมการ 
๒. นายสธุา      นิตภิานนท ์ รองประธานกรรมการ คนทีห่นึ่ง 
3. นายณฐั        ส าเรจ็วาณิชย ์ รองประธานกรรมการ คนทีส่อง 
4. นายวชิยั 

  
หุตงัคบด ี  กรรมการ 

5. นายไพฑรูย ์  อสิระเสรพีงษ ์ กรรมการ 
6. นายไสว 

  
โชตกิะสภุา กรรมการ 

7. นายอมรเทพ  เศตะพราหมณ์ กรรมการ 
8. นายวริชั 

  
คงคาเขตร กรรมการ 

9. นางชญาดา  วภิตัภิูมปิระเทศ กรรมการและเลขานุการ 

 ต่อมานายวริชั คงคาเขตร  ได้ขอลาออก ท าให้ต าแหน่งในคณะกรรมการการศึกษาและ
วฒันธรรม    

ว่างลง ดังนัน้ ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที่ 1 (ครัง้ที่ 3) ประจ าปี
พุทธศักราช 2556  เมื่อวนัพุธที่ 23 มกราคม 2556 ที่ประชุมจึงมีมติตัง้ นายคมสนั พันธุ์วิชาติกุล เป็น
กรรมการแทนในต าแหน่งทีว่า่ง 
 
ผูช่้วยเลขานุการ 

๑. นางสาวปิยนุช  สทิธศิร 

 

นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

๒. นายชยัวุฒ ิ   แจง้จรสั นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวสิามญั 
ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

 
ประธานสภากรงุเทพมหานครได้แต่งตัง้ 



 ๒ 
๑. นางสาวอรพนิทร ์ เพชรทตั 

(๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ – 27 สงิหาคม 2557) 
เป็นนกัวชิาการประจ าคณะกรรมการฯ 

๒. นายสรุเลศิ  ไวยล์กิร ี  
(๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ - ๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๖) 

เป็นเลขานุการประธานกรรมการฯ 

3. นางสาวขนษิฐา อศิวษิณุ   
(๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖-๑๙ สงิหาคม 
๒๕๕๖) 

เป็นเลขานุการประธานกรรมการฯ 

4. นางสาวกฤชอร อาสน์ทอง  
(๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๖ - ๖ กมุภาพนัธ ์
๒๕๕๗ ) 

เป็นเลขานุการประธานกรรมการฯ 

 
คณะกรรมการฯ ได้ตัง้คณะอนุกรรมการ เพ่ือท าหน้าท่ีพิจารณาศึกษางานด้านการศึกษาและ
วฒันธรรม 
ในพืน้ท่ีเขตต่าง ๆ  ดงัน้ี 
 ๑. คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่๑ รบัผดิชอบพื้นทีเ่ขตภาษเีจรญิ บาง

แค  
หนองแขม ทววีฒันา ตลิง่ชนั และสมัพนัธวงศ ์โดยมนีายสธุา นิตภิานนท ์เป็นประธานอนุกรรมการ 
 ๒. คณะอนุกรรมการการศึกษาและวฒันธรรม ชุดที่ ๒ รบัผิดชอบพื้นที่เขตหนองจอก 

สะพานสงู  
บงึกุ่ม คลองสามวา ดอนเมอืง และสายไหม โดยมนีายไพฑรูย ์อสิระเสรพีงษ์ เป็นประธานอนุกรรมการ 
 ๓. คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่๓ รบัผดิชอบพื้นทีเ่ขตธนบุร ี

คลองสาน  
จอมทอง บางรกั ปทุมวนั และพระนคร โดยมนีายวชิยั หุตงัคบด ีเป็นประธานอนุกรรมการ 
 ๔. คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่๔ รบัผดิชอบพืน้ทีเ่ขตราษฎรบ์รูณะ 

บางบอน 
ป้อมปราบศตัรพูา่ย บางขนุเทยีน และทุง่ครุ โดยมนีายไสว โชตกิะสภุา เป็นประธานอนุกรรมการ 
 ๕. คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่๕ รบัผดิชอบพืน้ที่เขตลาดกระบงั มนี

บุร ี 
บางกะปิ สวนหลวง และประเวศ โดยมนีายณฐั ส าเรจ็วาณิชย ์เป็นประธานอนุกรรมการ 
 ๖. คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่๖ รบัผดิชอบพืน้ทีเ่ขตบางพลดั บางกอก

น้อย  
บางกอกใหญ่ บางซื่อ และดุสติ โดยมนีายคมสนั พนัธุว์ชิาตกิุล เป็นประธานอนุกรรมการ   
 ๗. คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่๗ รบัผดิชอบพืน้ทีเ่ขตคนันายาว บงึ

กุ่ม 



 ๓ 
ลาดพรา้ว บางเขน และหลกัสี ่โดยมนีางชญาดา วภิตัภิูมปิระเทศ เป็นประธานอนุกรรมการ 
 ๘. คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่๘ รบัผดิชอบพื้นทีเ่ขตยานนาวา 

สาทร  
คลองเตย บางคอแหลม พระโขนง และบางนา โดยมีนายอมรเทพ เศตะพราหมณ์ เป็นประธาน
อนุกรรมการ 
 ๙. คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่๙ รบัผดิชอบพื้นทีเ่ขตดนิแดง 

พญาไท  
ราชเทว ีหว้ยขวาง วงัทองหลาง และวฒันา โดยมนีางอนงค ์เพชรทตั เป็นประธานอนุกรรมการ 
   
                                                       ผลการด าเนินงาน 

 
 
 

 
 
 คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมเพือ่ตดิตามความคบืหน้าเรือ่งการปรบัปรุงโครงสรา้งการจดัการศกึษา

ระดบั 
การศึกษาขัน้พื้นฐานของกรุงเทพมหานคร โดยมผีู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายอรรถพร 
สุวฒันเดชา รองปลดักรุงเทพมหานคร นางนงพะงา บุญปักษ์ รองผู้อ านวยการส านักการศกึษา นายก
รชิ วชัรศริธิรรม รองผู้อ านวยการส านักการศกึษา นายอุดมศกัดิ ์นาด ี ผู้อ านวยการส านักงานยุทธศาสตร์
การศกึษา ส านักการศกึษา และผูเ้กี่ยวขอ้ง โดยไดม้กีารประชุมเพื่อตดิตามเรื่องนี้ จ านวน 4 ครัง้ เมื่อวนัที ่
15 ตุลาคม 2556 วันที่ 3 มกราคม 2557 วันที่ 7 มกราคม 2557 และวันที่ 1 เมษายน 2557  สรุป
สาระส าคญัไดด้งันี้ 
 ผูบ้รหิารกรุงเทพมหานครเหน็ควรใหม้กีารปรบัปรุงโครงสรา้งการจดัการศกึษาระดบั

การศกึษาขัน้ 
พืน้ฐานของกรุงเทพมหานครเพือ่ใหเ้กดิความคล่องตวั มปีระสทิธภิาพในการบรหิารงาน ขา้ราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครมคีวามก้าวหน้าในวชิาชีพ รวมถึงสอดคล้องกบักฎหมาย
การศกึษาของประเทศ จงึอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2528 มาตรา 49(2) แต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดโครงสรา้งการบรหิารจดัการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการประกอบดว้ย รองปลดักรุงเทพมหานคร สัง่ราชการส านัก
การศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ  ข้าราชการจากส านักการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ส านักงานกฎหมายและคด ีและส านักงานเขต รวมทัง้สิน้ 18 คน  โดยมอี านาจหน้าทีใ่น
การศกึษา พจิารณา เสนอแนะ ขอ้ด ีขอ้จ ากดั ของโครงสรา้งการบริหารจดัการศกึษาของกรุงเทพมหานคร
ในปัจจุบนั โครงสรา้งทีจ่ะปรบัปรุง และจดัท าร่างโครงสรา้งการบรหิารจดัการศกึษาของกรุงเทพมหานคร 
รวมถงึศกึษา พจิารณา เสนอแนะเรื่อง    ทีเ่กี่ยวกบักฎหมายทางการศกึษาของชาต ิหรอืกฎหมายต่างๆ 

รบัทราบเรื่องการปรบัปรงุโครงสร้างการจดั
การศึกษา 

ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานของกรงุเทพมหานคร 



 ๔ 
ของกรุงเทพมหานครทีเ่กีย่วขอ้ง โดย            คณะกรรมการฯ ไดม้กีารประชุมเพือ่พจิารณาประเดน็ต่างๆ 
ตามขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ สรุปไดด้งันี้ 
 1. ข้อดีและข้อจ ากดัของการบริหารจดัการศึกษาของกรงุเทพมหานครในปัจจบุนั 
 สภาพปัจจุบนัของโครงสรา้งการบรหิารการศกึษาของกรุงเทพมหานคร ในส่วนของ

การศกึษา    
ขัน้พื้นฐาน จัดในลักษณะสายการบังคับบัญชา ซึ่งผู้มีอ านาจคือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัด
กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขต และโรงเรยีนทัง้ 438 โรงเรยีน ตามล าดบั โดยมสี านักการศกึษาเป็นฝ่าย
อ านวยการ หรอืหน่วยงาน  ที่ปรกึษา ส่งเสรมิสนับสนุนในระดบักรุงเทพมหานคร และฝ่ายการศึกษา 
ส านกังานเขตเป็นสว่นราชการที ่       ท าหน้าทีเ่ชน่เดยีวกนัในระดบัส านกังานเขต ซึง่ลกัษณะดงักล่าวนี้ มี
ขอ้ดแีละขอ้จ ากดัดงันี้ 
 ข้อดี 

ผูอ้ านวยการเขตสามารถดแูลโรงเรยีนได้อย่างใกลช้ดิ รวมทัง้รูบ้รบิทต่างๆ ของพืน้ทีเ่ป็น
อย่างด ี 

เนื่องจากโรงเรยีนตัง้อยู่ในพืน้ทีเ่ขต สามารถบรหิารการศกึษาไดอ้ย่างเหมาะสม 
 ข้อจ ากดั 

1. โครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานของกรุงเทพมหานคร ไม่
สอดคลอ้ง 

กบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 มาตรา 37 ทีก่ าหนดใหก้ารบรหิารและการจดัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานและอุดมศกึษาต ่ากว่าปรญิญา ใหย้ดึแบ่งเขตพืน้ทีก่ารศกึษา โดยค านึงถงึปรมิาณสถานศกึษาที่
เท่าเทยีมกนั แต่สถานศกึษาของกรุงเทพมหานครซึ่งสงักดัส านักงานเขต มจี านวนในแต่ละส านักงานเขต
แตกต่างกนัมาก โดยมตีัง้แต่เขตละ 1 โรงเรยีนจนถงึ 37 โรงเรยีน 
 2. คุณวุฒขิองผู้อ านวยการเขตที่มฐีานะเป็นผู้บรหิารการศกึษาอาจขดัต่อ

พระราชบญัญตัิ 
สภาครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2546 มาตรา 43 และ 44 ที่ก าหนดให้ผูบ้รหิารการศกึษาต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี 
 3. การก ากบันโยบายของส านักการศกึษาเกดิความไม่คล่องตวัและล่าช้าโดยเฉพาะด้าน

วชิาการ  
เนื่องจากการสัง่การผ่านส านักงานเขตซึ่งมีภาระงานในปรมิาณมาก อีกทัง้คุณลกัษณะส่วนบุคคลของ
ผูอ้ านวยการเขตแต่ละทา่นใหค้วามใสใ่จต่องานดา้นการศกึษาแตกต่างกนั 
 4. ผูบ้รหิารสถานศกึษามสีถานะเทยีบเท่าหวัหน้างาน หรอืหวัหน้าฝ่ายของส านักงานเขต

เทา่นัน้  
ไม่สามารถกา้วหน้าในต าแหน่งผูอ้ านวยการกอง หรอืผูอ้ านวยการส านกังานได ้  
 2. แนวทางการจดัท าร่างโครงสร้างการจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานของ

กรงุเทพมหานคร      
 ความคดิเหน็ของคณะกรรมการฯ เกีย่วกบัรา่งโครงสรา้งการบรหิารจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน



 ๕ 
ของ 

กรุงเทพมหานครทีจ่ดัท าขึน้ใหม่ มแีนวทางการด าเนินงานสรุปไดด้งันี้ 
 2.1 ใหม้หีน่วยงานทางการศกึษาทีร่บัผดิชอบสถานศกึษาโดยตรง 
 2.2 ควรมกีารส ารวจความคดิเหน็ใหค้รอบคลุมทุกสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ผูอ้ านวยการเขต  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต (ฝ่ายการศกึษา) หวัหน้าฝ่ายการศกึษา ผู้บรหิารสถานศกึษา ขา้ราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษา 
  
 3. ควรมกีารกระจายบุคลากรทางการศกึษาจากฝ่ายต่างๆ ในปัจจุบนัทีไ่ดร้บัผลกระทบ

จาก 
การปรบัโครงสรา้งไปยงัส านกังานตามร่างโครงสรา้งใหม่ โดยมใิหเ้สยีสทิธปิระโยชน์ 
 นอกจากนี้คณะกรรมการฯ มคีวามเหน็วา่ ควรน าโครงสรา้งการบรหิารจดัการศกึษาของ

ส านกังาน  
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศกึษาธกิาร มาเทยีบเคยีงในการจดัท าร่างโครงสรา้ง
การบรหิารจดัการศกึษาของกรุงเทพมหานคร และศกึษาผลกระทบของการปรบัโครงสรา้ง ดงันี้ 
 1. การแบ่งเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ควรแบ่งเป็น 5-6 เขต โดยค านึงถงึปรมิาณสถานศกึษา 

จ านวน 
ประชากร วฒันธรรม และความเหมาะสมต่างๆ 
 2. อ านาจหน้าที่ และการบรหิารจดัการ ส านักการศกึษา ควรมอี านาจหน้าที่

เช่นเดยีวกบั  
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) ของกระทรวงศกึษาธกิาร กล่าวคอื จดัท านโยบาย 
มาตรฐานการศกึษาและแผนพฒันาการศกึษาภายใต้นโยบายของผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผน
บรหิารราชการกรุงเทพมหานคร 
 3. โครงสรา้งฝ่ายการศกึษา ส านักงานเขต 50 เขต ปรบัเป็นส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา  
5-6 เขต เพื่อเป็นหน่วยงานบริหารและจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานัน้ โดยให้สถานศึกษา 
ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษากรุงเทพมหานครขึน้ตรงต่อส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 3. กฎหมายทางการศึกษา และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องของกรงุเทพมหานคร  
 การบรหิารการศกึษาขัน้พืน้ฐานของกรุงเทพมหานคร เกีย่วขอ้งกบัพระราชบญัญตั ิดงันี้ 

1. 3.1 ดา้นงานบรหิาร อยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร 
2. 3.2 ดา้นงานบุคคล อยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการกรงุเทพมหานคร และ  

3. บุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 พระราชบญัญตัสิภาครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2546 และ 
พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547     
 ทัง้นี้ การปรบัโครงสรา้งการบรหิารการศกึษาขัน้พืน้ฐานของกรุงเทพมหานคร  ไม่ต้อง

มกีาร 
แก้ไขพระราชบญัญตัทิี่น าของกระทรวงศกึษาธกิารมาใชแ้ต่อย่างใด เนื่องจากเป็นการปรบัส่วนราชการ



 ๖ 
เทา่นัน้ สว่นกฎหมายของกรุงเทพมหานคร ควรใหผู้ม้คีวามรูด้า้นกฎหมายตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 4. การศึกษาผลกระทบของการปรบัโครงสร้าง 
 หลังจากที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ ให้ความเห็นชอบและลงนามในค าสัง่ตัง้

คณะกรรมการ  
ศกึษาปรบัปรุงโครงสรา้งการจดัการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของกรุงเทพมหานคร โดยมนีายอรรถ
พร สุวธันเดชา  รองปลดักรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ซึ่งได้มกีารประชุมร่วมกบัผูเ้กี่ยวขอ้ง รวม 4 ครัง้ 
เพือ่พจิารณาในรายละเอยีดทีจ่ะมกีารปรบัปรุงโครงสรา้ง โดยคณะกรรมการสว่นใหญ่มคีวามเหน็สอดคลอ้ง
กนัว่า  เหน็ควรใหม้กีารปรบัปรุงโครงสรา้งเพือ่เป็นประโยชน์ในดา้นการศกึษา แต่อย่างไรกต็ามในขัน้ตอน
การปรบัปรุง  ก็ต้องมกีารศกึษาให้ละเอยีดรอบคอบโดยให้มกีารสอบถามความคดิเห็นของผู้ที่เกี่ยวขอ้ง
ทัง้หมดก่อนที่จะน าขอ้มูลทัง้หมดมาสรุปและน าเรยีนผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อให้ความเหน็ชอบ 
และจะได้สัง่การใหม้กีารปรบัปรุงโครงสรา้งต่อไป ซึ่งจะเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องบุคลากร ดงันัน้ ก.ก.จะมหีน้าที่
ดูแลและอนุมตัเิรื่องโครงสรา้ง เรื่องอตัราก าลงั รวมทัง้การแกไ้ขระเบยีบ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย เพื่อให้
การปรับปรุงโครงสร้างฯ มีความรอบคอบ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครและทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งมคีวาม     พงึพอใจ ซึง่จากการประชุม 4 ครัง้คณะกรรมการฯ ได้
มมีตเิหน็ชอบใหแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการ 3 คณะ ดงันี้                      
 1. คณะอนุกรรมการก าหนดโครงสรา้งการบรหิารการศกึษาดา้นโครงสรา้งและอตัราก าลงั มี

หน้าที ่
พิจารณาจดัท าร่างโครงสร้างและอตัราก าลงั การบรหิารจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานของ
กรุงเทพมหานคร  โดยมนีายกรชิ วชัรศริธิรรม รองผูอ้ านวยการส านกัการศกึษา เป็นประธานอนุกรรมการ 
 2. คณะอนุกรรมการก าหนดโครงสรา้งการบรหิารการศกึษาดา้นการศกึษากฎหมายและ

ระเบยีบ  
ทีเ่กี่ยวขอ้ง มหีน้าที่พจิารณา ศกึษา และเสนอแนะ เกี่ยวกบักฎหมายการศกึษาของประเทศ และกฎหมาย
อื่นๆ       ทีม่ผีลกระทบในการจดัท าร่างโครงสรา้งและอตัราก าลงั การบรหิารจดัการศกึษาระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน      ของกรุงเทพมหานคร  โดยมนีายสมภาคย ์สุขอนนัต ์ผูช้ว่ยหวัหน้าส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานอนุกรรมการ 
 3. คณะอนุกรรมการก าหนดโครงสรา้งการบรหิารการศกึษาดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละส ารวจ

ความ 
คดิเหน็ มหีน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์และส ารวจความคดิเหน็ของผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้งต่อการปรบัปรุงโครงสรา้ง
การบริหารจัดการศึกษาระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานของกรุงเทพมหานคร  และการด าเนินงานของ
คณะกรรมการก าหนดโครงสร้างฯ โดยมนีางนงพะงา บุญปักษ์  รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา เป็น
ประธาน 
 ทัง้นี ้ คณะอนุกรรมการฯ ทัง้ 3 คณะ จะท าหน้าที ่พจิารณากลัน่กรองเบื ้องต้นเพื ่อ

น าเสนอ 
คณะกรรมการชุดใหญ่ โดยมนีายอรรถพร  สุวธันเดชา รองปลดักรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ซึ่งในการ
พจิารณานัน้  คณะอนุกรรมการฯ เสนอวา่ หากมกีารปรบัโครงสรา้ง ขอใหค้ณะกรรมการฯ ใหค้วามเหน็ชอบใน



 ๗ 
สว่นของการแบ่งพืน้ทีก่ารศกึษาออกเป็น 5 เขต ดงันี้ 
 1. พืน้ทีก่ารศกึษาเขต 1 ประกอบดว้ย เขตทววีฒันา หนองแขม บางแค ตลิง่ชนั ภาษเีจรญิ  
บางพลดั บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ คลองสาน และธนบุร ี 
 2. พืน้ทีก่ารศกึษาเขต 2 ประกอบดว้ย เขตบางบอน บางขุนเทยีน จอมทอง ทุ่งครุ  ราษฎร์

บรูณะ  
บางรกั สาทร บางคอแหลม และยานนาวา 
 3. พืน้ทีก่ารศกึษาเขต 3 ประกอบดว้ย เขตบางซื่อ ดุสติ พญาไท พระนคร ปทุมวนั สมัพนัธ

วงศ ์ 
ป้อมปราบศตัรพูา่ย ราชเทว ีดนิแดง หว้ยขวาง วฒันา คลองเตย สวนหลวง ประเวศ พระโขนง และบางนา 
 4. พื้นที่การศึกษาเขต 4 ประกอบด้วย เขตดอนเมือง หลกัสี่ บางเขน สายไหม จตุจกัร 

ลาดพรา้ว  
วงัทองหลาง บางกะปิ และบงึกุ่ม 
 5. พืน้ทีก่ารศกึษาเขต 5 ประกอบดว้ย เขตคลองสามวา คนันายาว สะพานสงู  ลาดกระบงั  
มนีบุร ีและหนองจอก 
 ทัง้นี้  จะพิจารณาจากจ านวนโรงเรียน ครู และนักเรียน ในเบื้องต้นได้มีการจัดท า

แบบสอบถาม 
ความคดิเหน็ต่อผูเ้กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการปรบัปรุงโครงสรา้งการบริหารจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ปรบัปรุงโครงสร้างฯ ซึง่มทีัง้หมด 20 หวัขอ้  ประกอบดว้ย  
 ตอนที ่1 เป็นขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม    
 ตอนที ่2 ความคดิเหน็ต่อโครงสรา้งการบรหิารการศกึษาของกรุงเทพมหานคร 
 ตอนที ่3 ความคดิเหน็โดยสรุป และขอ้เสนอแนะต่อโครงสรา้งการบรหิารการศกึษาของ 
กรุงเทพมหานคร 
 ส าหรบัเรือ่งกฎหมายนัน้มกีารศกึษาคูข่นานกนั มคีวามเหน็วา่ไม่จ าเป็นตอ้งแกก้ฎหมาย

หรอื  
แกพ้.ร.บ. เพราะหากแกก้ฎหมายจะเกดิความยุ่งยากและไม่สามารถสรุปไดว้า่จะแลว้เสรจ็เมือ่ใด แต่กม็กีาร
แกไ้ขเรือ่งโครงสรา้ง และประกาศกรุงเทพมหานครเรือ่งโครงสรา้งของกรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นอ านาจของ
ผูว้่า-ราชการกรุงเทพมหานคร สว่นการใหค้วามเหน็ชอบเรื่องโครงสรา้ง เรื่องการปรบัปรุงอตัราก าลงั เป็น
อ านาจของ ก.ก.ที่จะพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ ซึ่งอยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการของกรุงเทพมหานคร ไม่
ตอ้งสง่เรือ่งไปยงัรฐัสภา 
  
 ต่อมา ส านักการศกึษาได้จดัส่งแบบสอบถามความคดิเหน็ต่อผู้เกี่ยวขอ้งเกี่ยวกบัการ

ปรบัปรุง 
โครงสรา้งการบรหิารการศกึษาของกรุงเทพมหานคร จ านวน 15,097 ฉบบั จ าแนกเป็นผูอ้ านวยการเขต 



 ๘ 
จ านวน 50 คน ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต จ านวน 100 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 438 คน               
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 597 คน หัวหน้าฝ่ายการศึกษา จ านวน 50 คน ข้าราชการในฝ่าย
การศกึษา จ านวน 311 คน ศกึษานิเทศก ์จ านวน 48 คน ขา้ราชการในส านกัการศกึษา จ านวน 35 คน และ
ครู จ านวน 12,468 คน ได้รวบรวมแบบสอบถามและสรุปความคดิเหน็ต่อการปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งการ
บรหิารการศกึษาของกรุงเทพมหานคร สรุปไดด้งันี้ 
 1. ปัจจุบนัดอียูแ่ลว้ไม่จ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่น จ านวน 2,023 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.7 
 2. สมควรมกีารปรบัเปลีย่นโครงสรา้งใหม่ จ านวน 6,819 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.4 
 3. ไมร่ะบุ  จ านวน 3,248 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.9 
 เหตผุลสนับสนุนและข้อเสนอแนะต่อโครงสร้างการบริหารการศึกษาของ

กรงุเทพมหานคร 
 ผูอ้ านวยการสถานศกึษา รองผูอ้ านวยการสถานศกึษา และครผููส้อน ใหเ้หตุผลสนบัสนุน

คลา้ยกนั 
จ านวนมาก คอื เพือ่ลดขัน้ตอนการท างาน สามารถท างานไดร้วดเรว็ คล่องตวั ครมูเีวลาในการจดัการเรยีน
การสอนไดอ้ย่างเตม็ที ่โดยไม่ตอ้งท างานอื่นนอกจากการสอน และเป็นการลดภาระงานของคร ูการจดัการ
ศึกษาจะได้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และข้อสนับสนุนรองลงมา คือ ต้องมีหน่วยงานเพื่อการจดั
การศกึษาโดยตรง เพราะเขา้ใจระบบการจดัการศกึษาไดล้กึซึ้ง มคีวามเชีย่วชาญ มคีวามรูเ้รื่องการศกึษา
โดยตรง และเพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ เขตมีงานอื่นที่หลากหลาย ไม่
สามารถดูแลการศึกษาได้ลกึซึ้ง ดงันัน้ หากแยกงานการศกึษาออกมาอยู่ที่หน่วยงานการศกึษาโดยตรง 
เขตจะไดม้เีวลาใหบ้รกิารประชาชนไดม้ากขึน้  และท าให้ มเีจา้หน้าที่เพยีงพอในการบรหิารจดัการศกึษา 
และหากไม่สามารถปรบัเปลี่ยนเป็นเขตพื้นที่การศึกษาได้ก็ควรปรบัปรุงโครงสร้างส านักการศึกษาให้
เชื่อมโยงกบัโรงเรยีนโดยตรง ในส่วนของผูอ้ านวยการเขต ขา้ราชการใน  ฝ่ายการศกึษาและขา้ราชการใน
ส านักการศึกษา มเีหตุผลสนับสนุนและข้อเสนอแนะในด้านการบรหิารจดัการ ควรมหีน่วยงานเพื่อจดั
การศึกษาโดยตรง ผู้บรหิารมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา เป็นขวญัก าลงัใจให้ กบัผู้บรหิาร
สถานศกึษาและขา้ราชคร ูรวมทัง้เหน็วา่ การบรหิารจดัการทีด่เีป็นสิง่ส าคญัในการสรา้งเสรมิและขบัเคลื่อน
การจดัการภายในองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึน้ 
 สว่นความเหน็วา่โครงสรา้งปัจจุบนัเหมาะสมอยูแ่ลว้ จ านวน 2,023 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.7 

โดย 
ใหเ้หตุผลสนบัสนุนและขอ้เสนอแนะวา่ การดแูลโรงเรยีนและการตดิต่อประสานงานไดใ้กลช้ดิกนั ส านกังาน
เขตสามารถสนับสนุนปัจจยัต่าง ๆ นอกเหนือจากการศกึษาได้ เช่น สิง่แวดล้อม ต้นไม้ ฯลฯ การจดัการ
เรยีนการสอนในเขตเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  
                  หลงัจากสรุปค าตอบในภาพรวมของผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งแลว้จงึไดร้ายงานต่อรองผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (นางผุสด ีตามไท) ซึง่ท่านมคีวามเหน็ว่า ค าตอบยงัไม่มคีวามชดัเจน และมรีายละเอยีด
ในหลายขอ้ทีผู่ต้อบยงัขาดความเขา้ใจ และไม่แน่ใจ จงึไดม้อบใหค้ณะกรรมการด าเนินการอย่างรอบคอบ 
รดักุม โดยเน้นใหม้กีารประชาพจิารณ์ใหม้ากขึน้ ซึง่ตอ้งใชเ้วลาพอสมควร ดงันัน้ จงึตอ้งไปด าเนินการต่อ
ในเรื่องระบบรายละเอยีดของโครงสรา้ง ซึง่ก าหนดขึน้มาเป็นโครงร่างไวโ้ดยแบ่งเป็น 5 เขตพืน้ที ่ในแต่ละ



 ๙ 
เขตจะแบ่งเป็นกลุ่มงานต่างๆ โดยจะยดึตามภาระงานของส่วนราชการในส านักเดมิเป็นหลกั เช่น กองการ
เจา้หน้าที่จะขึน้อยู่กบักลุ่มงานบุคคล งานวชิาการของส านักงานยุทธศาสตรฯ์ และเรื่องเทคโนโลยเีพื่อการ
เรยีนการสอนจะขึน้อยู่กบักลุ่มงานวชิาการ ส่วนหน่วยศกึษานิเทศก์จะถูกจดัไปอยู่ในเขตพืน้ทีท่ ัง้หมด ซึ่ง
คณะกรรมการฯ กย็งัมคีวามเหน็ทีไ่ม่ตรงกนั โดยบางสว่นมคีวามเหน็วา่ จดัจ านวนเท่ากนัได ้แต่บางสว่นมี
ความเหน็ว่า น่าจะใชจ้ านวนโรงเรยีนเป็นฐานตามจ านวนอตัราก าลงั งานดา้นการคลงั จะขึน้อยู่ทีก่ลุ่มงาน
การเงนิและพสัดุ ส่วนงานส่งเสรมิการจดัการศกึษา ซึง่เป็นงานทีต่อ้งขอความร่วมมอื เช่น การจดักจิกรรม
ต่างๆ ในส่วนของส านักเองกย็งัมปัีญหาในเรื่องงานกจิการนักเรยีน ดงันัน้ จงึจ าเป็นตอ้งปรบัส่วนราชการ
ภายใน ซึ่งงานกจิการนักเรยีนโดยตรง เช่น งานกฬีา นักเรยีนปัจจุบนัขึน้อยู่กบักองพฒันาขา้ราชการคร ู
เป็นการมอบหมายตามความถนัดซึง่ยงัไม่มหีน่วยงานทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบหลกั จงึเกดิความไม่ต่อเนื่อง และ
ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ดงันัน้ จงึจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างรอบคอบเพื่อป้องกนัปัญหาที่อาจจะเกดิขึน้ใน
อนาคต 
 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. การปรบัปรุงโครงสรา้งการบรหิารจดัการศกึษา เป็นการสรา้งขวญั ก าลงัใจใหบุ้คลากรรุ่น

ใหม่ๆ  
เนื่องจากเหน็ว่าการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาของกรุงเทพมหานคร จะมโีอกาส

ก้าวหน้าใน 
อนาคตสามารถขึน้สูต่ าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของกรุงเทพมหานครได ้
 2. การประเมนิมาตรฐานต่างๆ ของโรงเรยีน เชน่ การประเมนิมาตรฐานโรงเรยีนจาก

ส านกังาน  
รบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.)  การประเมนิ Smart School  การประเมนิ 5 ส 

และ 
กจิกรรมต่างๆ ที่ส านักการศกึษาหรอืผูอ้ านวยการเขตมอบหมาย อาจส่งผลกระทบต่อการเรยีนการสอน 

เนื่องจาก 
ครตูอ้งใชเ้วลาในการเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการประเมนิและการเขา้ร่วมกจิกรรม 
 3. การเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน กรุงเทพมหานครสนบัสนุน

ใหทุ้ก 
โรงเรยีนของกรุงเทพมหานครจดัระบบการสอนแบบ International ทัง้ระดบัชัน้เรยีน โดยทุกวชิาสอน

เป็น 
ภาษาองักฤษและต าราเรยีนเป็นภาษาองักฤษ เป็นเวลา 1 ปี ส่วนการจะพจิารณาสอนในระดบัชัน้ใด

นัน้ควร 
พจิารณาถงึความเหมาะสม 
 
 
 


