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บทคัดยอ 
 การวิจัยเร่ืองรูปแบบการกำหนดยุทธศาสตรดานเด็กและเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ภาคเหนือตอนบน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการ ปจจัย และรูปแบบในการจัดทำยุทธศาสตรดานเด็กและ 

เยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวาองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นยังขาดกระบวนการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการพัฒนาเด็กและ 

เยาวชน สงผลใหขาดทิศทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ชัดเจนเปนรูปธรรมสวนปจจัยภายในองคกรท่ีสงผล 

ตอความสำเร็จในการกำหนดยุทธศาสตรดานเด็กและเยาวชน ไดแก วิสัยทัศน ภาวะผูนำ ความรูความสามารถ 

และประสบการณของผูบริหาร การวางแผน การจัดองคกร การบริหารคน งบประมาณ และระบบการติดตาม 

ประเมินผล สำหรับปจจัยภายนอกองคกร ไดแก นโยบายของรัฐ การสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ท้ังในดาน 

งบประมาณและดานวิชาการ และการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน 

Abstract  
 The purposes of this research were to study process, factors, and patterns of strategy  

regulation for children and youths of local administrations in Lampang and Chiang Rai Provinces.  

The study revealed that most of local administrations lacked of analyzing analyze current  

situation, problems and need evaluation. The research also revealed that the factors affecting the  

success of children and youth development strategies were the organization vision, leadership,  

knowledge, ability and experience of the executives planning, organizing, personnel management,  

budget and follow-up system and the outer factors were governmental policies, supports from  

institutes in budget and expertise, and participation especially of children and youth  
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1. º·¹Ó 

 ภายใตสภาพปญหาที่ เ กิ ดขึ้ นจากการ 

เปลี่ยนแปลงในสังคมไทยในหลาย ๆ ดาน ไมวา 

จะเปนการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคม และเทคโนโลยี ซึ่ งการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสงผลกระทบตอเด็กและ

เยาวชนทั้งในดานที่ เปนโอกาสและดานที่ เปน

อันตรายตอการพัฒนาจากขอ มูลโครงการ 

ติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชนป 2549-

2550 สภาวการณเด็กและเยาวชนภาคเหนือตอน

บน จะพบความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ เชน 

จังหวัดที่มีอัตราการจดทะเบียนสมรสตอการ 

หยาราง จำนวนเด็กไมไดอยูกับพอแมสูงมีจำนวน

พื้นท่ีเสี่ยงมาก จะมีจำนวนเด็กและเยาวชนท่ี 

ดื่มเหลา เสพส่ือลามก มีเพศสัมพันธ เลนการ

พนัน จำนวนมากเชนกัน ซ่ึงการแกไขปญหา 

ดังกลาว องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปน 

หนวยงานที่มีบทบาทสำคัญอยางมากที่จะทำให

งานดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน แตการจะ 

ขับเคลื่อนการแกไขปญหาและการพัฒนาเด็กและ 

เยาวชนนั้นจำเปนตองมีองคประกอบหลายอยาง 

ชวยในการดำเนินงานการพัฒนาใหประสบผล 

สำเร็จได เชน องคความรู ขอมูลพื้นฐาน การ 

วางแผน เครือขายการปฏิบัติ เปนตน ดังนั้น 

การจัดทำยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาเด็ก และ 

เยาวชน มีความสำคัญในการดำเนินงานการ

พัฒนา เพราะเปนแผนที่มีโครงการ/กิจกรรม 

ที่ผานกระบวนการคิดวิเคราะหที่อาศัยขอมูล 

พื้นฐานที่เปนปจจุบัน สถานการณปญหา และ 

มีแนวทางแกไขปญหา กำหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด 

และระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจน อันจะสง

ผลใหเกิดการผลักดันทิศทาง การทุมเททรัพยากร

และอ่ืน ๆ จนในที่สุดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จะมียุทธศาสตรการพัฒนาดานเด็กและเยาวชน 

ที่สามารถตอบสนองแกไขปญหา ตอบสนองความ

ตองการ และสามารถพ่ึงตนเองไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

1.1 ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ 

 1. เพ่ือศึกษากระบวนการในการจัดทำ

ยุทธศาสตรดานเด็กและเยาวชนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  

 2. เพื่ อศึ กษาป จจั ยและเงื่ อน ไขความ 

สำเร็จในการจัดทำยุทธศาสตรดานเด็กและ 

เยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 3. เพื่ อ ศึ ก ษ า รู ป แบบ ในก า ร ก ำ หนด 

ยุทธศาสตรดานเด็กและเยาวชนขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น 

1.2 ¢Íºà¢μ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ 

 เปนการศึกษากระบวนการ ปจจัย และ 

รูปแบบในการจัดทำยุทธศาสตรดานเด็กและ 

เยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที ่

จังหวัดลำปาง จำนวน 9 แหง ในเขตอำเภองาว  

ไดแก องคการบริหารสวนตำบลปงเตา เขต 

อำเภอหางฉัตร ไดแก เทศบาลตำบลหางฉัตร  

องคการบริหารสวนตำบลหางฉัตร องคการ 

บริหารสวนตำบลหนองหลม องคการบริหารสวน 

ตำบลปงยางคก องคการบริหารสวนตำบล 

เวียงตาล องคการบริหารสวนตำบลแมสัน 

องคการบริหารสวนตำบลเมืองยาว และองคการ 

บริหารสวนตำบลวอแกว จังหวัดเชียงราย  

จำนวน 8 แหง ไดแก เทศบาลตำบลปาซาง  

อำเภอแมจัน องคการบริหารสวนตำบลศรีดอนไชย 

องคการบริหารสวนตำบลปลอง อำเภอเทิง  
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องคการบริหารสวนตำบลศรีโพธิ์ เงิน อำเภอ 

ปาแดด เทศบาลตำบลปาตาล อำเภอขุนตาล  

องคการบริหารสวนตำบลหวยซอ อำเภอเชียงของ 

องคการบริหารสวนตำบลแมเงิน อำเภอเชียงแสน  

และเทศบาลนครเชียงราย 

2. ÇÔ¸Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

2.1 ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂàÍ¡ÊÒÃ  

 เปนการศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวของกับ 

การวิจัย ไดแก เอกสาร ตำรา งานวิจัย และ 

แผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

เปนตน 

2.2 ¡ÒÃÊÑÁÀÒÉ³�  

 ทำการสัมภาษณผูบริหาร เจาหนาที่ และ

เยาวชนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปน

กรณีศึกษา รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของในการ

ดำเนินงานดานเด็กและเยาวชน 

2.3 ¡ÒÃ¨Ñ´Ê¹·¹Ò¡ÅØ‹Á Ê¹·¹Ò¡ÅØ‹Á¡Ñºà ḉ¡áÅÐ 

 àÂÒÇª¹  

 เพื่อให เจาของปญหาไดสะทอนปญหา  

สถานการณ ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ 

2.4 ¡ÒÃ¨Ñ´»ÃÐªØÁÍ§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹ 

 áÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§  

 เพ่ือศึกษาสถานการณเด็กและเยาวชน 

หาแนวทาง มาตรการ กิจกรรมในการกำหนด 

ยุทธศาสตร ปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

ขอเสนอแนะ รวมถึงการประชุมเพื่อคืนขอมูลกลับ  

สูผูใหขอมูล เพ่ือตรวจสอบและเปดเวทีในการ 

แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ เพ่ิมเติม 

2.5 ¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅÊÀÒ¾»˜ÞËÒà ḉ¡áÅÐàÂÒÇª¹  

 โดยการใชแบบสอบถามที่ประยุกตมาจาก 

แบบสอบถามโครงการติดตามสภาวการณเด็ก 

และเยาวชนรายจังหวัด ในระดับประถมศึกษา 

และระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเปนแบบสอบถามที่จัด 

ทำขึ้นโดยโครงการ Child Watch สถาบันราม- 

จิตติ ทำการจัดเก็บขอมูลสภาวการณเด็กและ 

เยาวชนในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปน 

กรณีศึกษาในจังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงราย 

3. ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å 

3.1 ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¡ÓË¹´ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�¢Í§Í§¤�¡Ã 

 »¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹ 

รูปที่ 1 กระบวนการกำหนด ยุทธศาสตร ของ 

 องคการปกครองสวนทองถิ่น 

 3.1.1 การวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา 
และความตองการในการพัฒนา  

 จากการสัมภาษณเจาหนาที่และผูบริหาร 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจากกรณีศึกษา  

1. วิเคราะหสภาพ 
 ปจจุบัน/ปญหา 
 กระบวนการใน 
 การดำเนินงาน 
(1) วิเคราะหขอมูล 
 พื้นฐานของ อปท. 
(2) วิเคราะหสภาพ 
 ปญหาที่ตองการ 
 ใหแกไขและส่ิงที่ 
 ตองการใหพัฒนา 

2. กำหนด 
 ทิศทาง 
 การพัฒนา 

3. กำหนด 
 กลยุทธ 
 การพัฒนา 

7. ทบทวน 
 ยุทธศาสตร 6. ติดตามประเมินผล 5. การกำหนดตัวช้ีวัด 

4. การแปลงยุทธศาสตร 
 ไปสูการปฏิบัติ 
- จัดทำแผนงาน/ 
 โครงการ/กลยุทธ 
 ตามยุทธศาสตร 
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พบวาโดยสวนใหญแลว ยังขาดกระบวนการใน 

การวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และความ 

ตองการในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพ่ือ 

กำหนดเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาเด็กและ 

เยาวชน ตัวอยางเชน ยุทธศาสตรในปงบประมาณ 

ที่ผาน ๆ มา องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมิไดมี

การสำรวจปญหา และความตองการดานเด็กและ

เยาวชนเพื่อนำมาเปนขอมูลพื้นฐานในการกำหนด

นโยบาย โดยสวนใหญแลวเปนการกำหนด 

ยุทธศาสตรในลักษณะของการดำเนินงานตาม 

ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย และมีลักษณะของการ 

ดำเนินกิจกรรมในระยะสั้นไมมีความตอเนื่อง  

มากกวาการกำหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาใน 

ระยะยาว นอกจากน้ีแลวจากการจัดประชุมกลุม 

เด็กและเยาวชนพบวาโครงการพัฒนาเด็กและ 

เยาวชนโดยสวนใหญยังมีลักษณะที่คลายคลึงกัน  

เชน การใหทุนการศึกษา สงเสริมดนตรีพื้นบาน  

สงเสริมกิจกรรมนันทนาการ เปนตน ซึ่งการขาด 

กระบวนการวิเคราะหสภาพปญหา และขาดการ 

วิเคราะหหาความตองการในการพัฒนาและขาด 

การมีสวนรวมในการกำหนดโครงการจากเด็กและ 

เยาวชน ซึ่งจะสงผลทำใหการกำหนดทิศทางใน 

การพัฒนาไมสอดคลองกับความตองการ ในทาย

ที่สุดผลของการพัฒนาจะไมสามารถตอบสนองตอ

ปญหาและความตองการของเด็กและเยาวชนได

อยางเหมาะสมตามแนวทางการพัฒนาที่ควรจะ

เปน 

 3.1.2 การกำหนดทิศทางในการพัฒนา 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยสวนใหญ  

ยังขาดทิศทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ท่ี 

ชัดเจนเปนรูปธรรม โดยทิศทางการพัฒนาของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอดีตที่ผานมาจะให 

ความสำคัญกับทิศทางการพัฒนาในดานโครงสราง 

พื้นฐานมาเปนอันดับตน ๆ สวนการพัฒนาทาง 

สังคม โดยเฉพาะทิศทางการพัฒนาดานเด็กและ 

เยาวชนไดรับความสำคัญในระดับที่รองลงมา โดย 

จะพิจารณาไดจากเอกสารงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นพบวาสัดสวนของงบประมาณ 

ที่เนนการพัฒนาเด็กและเยาวชนจะมีสัดสวนที ่

นอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกันงบประมาณการ 

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน องคกรปกครองสวน 

ทองถิ่นยังขาดการกำหนดทิศทางการพัฒนาดาน 

เด็กและเยาวชนอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม ซึ่ง 

จำเปนอยางยิ่งที่องคกรหรือหนวยงานท่ีมีความรู 

ความสามารถในการดำเนินการพัฒนาดานเด็ก 

และเยาวชนจะตองเขาไปใหความชวยเหลือในการ 

พัฒนาและกำหนดทิศทางการพัฒนา 

 3.1.3 กำหนดกลยุทธการพัฒนา 

 การกำหนดกลยุทธในการพัฒนาดานเด็ก 

และเยาวชนก็เชนเดียวกันกับการกำหนดทิศทาง 

ในการพัฒนา กลาวคือ กรณีศึกษาองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นในจังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงราย  

จากการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่ พบวา  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายองคกรยังมิไดมี 

การกำหนดทิศทางและกลยุทธในการพัฒนาอยาง 

เปนระบบ โดยสวนใหญเปนการกำหนดกลยุทธ 

การพัฒนาตามภารกิจพ้ืนฐานโดยท่ัวไป หรือ

กำหนดยุทธศาสตรตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะ

เห็นไดวา หลาย ๆ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

มีการกำหนดยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธที่

คลายคลึงกัน ซ่ึงการกำหนดยุทธศาสตรและ

กลยุทธดังกลาวยังไมสามารถตอบสนองตอการ

แกไขปญหาและมิไดสะทอนความตองการของเด็ก

และเยาวชนอยางแทจริง 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐÇÔ¨ÑÂ Á·Ã.¾ÃÐ¹¤Ã »‚·Õè 4 ©ºÑº·Õè 2 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2553  18

 3.1.4 การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 

 การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติโดย 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะจัดทำแผนงาน/ 

โครงการ/กลยุทธตามยุทธศาสตรที่ไดกำหนดไว  

ผลการศึกษาจากการสัมภาษณและศึกษาจาก 

เอกสารขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 

พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนกรณ ี

ศึกษาไดกำหนดโครงการพัฒนาดานเด็กและ 

เยาวชนไวเปนสวนหน่ึงของยุทธศาสตรดานสังคม  

โดยมิไดกำหนดเปนยุทธศาสตรดานเด็กและ 

เยาวชนอยางเดนชัด ดังนั้น โครงการและ

กิจกรรมที่อยูภายใตยุทธศาสตรโดยสวนใหญจึง

เปนโครงการที่มีลักษณะเปนงานประจำตาม

ภารกิจและเปนโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีระยะสั้น 

ไมมีความตอเนื่อง เชน โครงการการฝกอบรมใน

ดานตาง ๆ โครงการตามประเพณี และโครงการ 

สงเสริมดานกีฬา เปนตน 

 3.1.5 การกำหนดตัวชี้วัด การติดตาม 
ประเมินผล และการทบทวนยุทธศาสตร 

 ขั้นตอนสุดทายของกระบวนการในการ 

กำหนดยุทธศาสตร ไดแก การกำหนดตัวชี้วัด 

สำหรับโครงการและกิจกรรม ซ่ึงองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นจะตองมีการติดตาม ตรวจสอบความ 

กาวหนา ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนความ 

สำเร็จและความลมเหลวของโครงการ ซึ่งการ 

ติดตามประเมินผลจะตองมีการระบุเกี่ยวกับตัวช้ีวัด 

ความสำเร็จสำหรับโครงการตาง ๆ ผลการศึกษา 

ระบบการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต

ยุทธศาสตรตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จากกรณีศึกษา จากการศึกษาเอกสารและการ

สัมภาษณพบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

บางแหง เชน องคการบริหารสวนตำบลหางฉัตร  

องคการบริหารสวนตำบลหวยซอ เทศบาลตำบล 

ปาซาง ไดมีการกำหนดตัวชี้วัดในการตรวจสอบ 

ความสำเร็จหรือความลมเหลวของโครงการ 

ภายใตยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็ก 

และเยาวชนไวอยางชัดเจน และสามารถวัดผลได  

ซึ่งสงผลตอการทบทวนโครงการสำหรับปตอไป  

แตอยางไรก็ตาม ยังมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

บางแหงยังมิไดมีการกำหนดตัวชี้วัดสำหรับเปน 

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม 

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยาง 

ชัดเจน รวมถึงการที่มิไดนำผลการประเมินมาใช 

เพ่ือการปรับปรุงและการพัฒนาการดำเนินงาน 

ตามยุทธศาสตรใหเกิดประโยชนเทาที่ควร 

3.2 »̃¨¨ÑÂáÅÐà§×èÍ¹ä¢¤ÇÒÁÊÓàÃç¨¢Í§¡ÒÃ Ñ̈´·Ó 

 ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�´ŒÒ¹à´ç¡áÅÐàÂÒÇª¹¢Í§Í§¤�¡Ã 

 »¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹ ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ Ñ̈§ËÇÑ´ 

 ÅÓ»Ò§áÅÐ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ÃÒÂ 

รูปที่ 2 ปจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จของการจัด 

 ทำยุทธศาสตรดานเด็กและเยาวชนของ 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ปจจัยภายใน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

• ปจจัยดานผูบริหาร 
• การบริหารจัดการภายใน 
 องคกร 
 o การวางแผน 
 o การจัดองคกร 
 o การบริหารคน 
 o การบริหารงบประมาณ 
 o การติดตามประเมินผล 

ความสำเร็จในการจัดทำ
ยุทธศาสตรดานเด็กและ

เยาวชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

• องคกรฯ มีการกำหนด 
 แผนดานเด็กและเยาวชน 
• โครงการ กิจกรรมดาน 
 เด็กและเยาวชนที่ตอบ 
 สนองความตองการของ 
 เด็กและเยาวชน 
• เด็กและเยาวชนมีการรวม 
 กลุมที่เขมแข็ง 
• เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ที่ดี 
 สำหรับทำกิจกรรมรวมกัน 
• เด็กและเยาวชนมีความ 
 ปลอดภัยทั้งรางกายและ 
 จิตใจ 

ปจจัยภายนอก 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

• นโยบายของภาครัฐ 
• ปจจัยดานปฏิสัมพันธกับ 
 องคกรภายนอก 
• ปจจัยดานภูมิศาสตรของพื้นที่ 
• ปจจัยดานการมีสวนรวมในพื้นที่ 
• ปจจัยดานขอมูล 
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 ผลการศึกษาปจจัยเงื่อนไขความสำเร็จการ 

จัดทำยุทธศาสตรดานเด็กและเยาวชนขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นกรณีศึกษาจังหวัดลำปางและ 

จังหวัดเชียงราย จากการสัมภาษณและการจัด 

ประชุมกลุม พบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

บางแหง เชน องคการบริหารสวนตำบลหางฉัตร  

อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง เทศบาลตำบล 

ปาซาง อำเภอแมจัน องคการบริหารสวนตำบล 

หวยซอ อำเภอเชียงของ องคการบริหารสวน 

ตำบลแมเงิน อำเภอเชียงแสน และเทศบาลนคร

เชียงรายมีความพยายามในการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนโดยกำหนดเปนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา

เด็กและเยาวชน โดยผลการศึกษาปจจัยที่จะสง

ผลตอความสำเร็จในการจัดทำยุทธศาสตร มีดังนี้ 

 3.2.1 ปจจัยภายในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกรณีศึกษาดานการบริหาร 

 ผลการศึกษา พบวา การกำหนดวิสัยทัศน 

ขององคกรมีความสำคัญ หากผูบริหารเห็นถึง 

ความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนและมี 

ความต้ังใจท่ีจะเขาไปมีสวนในการสนับสนุนแกไข 

ปญหาท่ีเกิดขึ้นโดยกำหนดใหเปนแนวนโยบาย

หรือวิสัยทัศนขององคกรจะสงผลใหการกำหนด

ยุทธศาสตรประสบความสำเร็จได ซึ่งสอดคลอง

กับการศึกษาของศดายุ ธัญนอม (2545) ที่พบ

วาการกำหนดวิสัยทัศนขององคกรจะนำไปสูความ

สำเร็จในการกำหนดนโยบาย ดังเชน กรณีของ

เทศบาลตำบลปาซาง องคการบริหารสวนตำบล

หวยซอ และองคการบริหารสวนตำบลแมเงิน 

จังหวัดเชียงราย เปนตัวอยางในเรื่องวิสัยทัศน

การพัฒนา โดยมีการกำหนดใหมีการขับเคลื่อน

งานดานเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่อยางชัดเจน 

 ดานภาวะผูนำ พบวา ผูบริหารท่ีไดแสดงถึง 

ความมุงมั่นและจุดยืน พรอมจะเปนผูนำในอันที่จะ 

แกไขปญหาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เชนเดียว 

กับแนวคิดของศดายุ ธัญนอม (2545) และ 

สายฝน ตรีณาวงษ (2548) จะสงผลตอความ 

สำเร็จในการกำหนดยุทธศาสตรขององคกร ซึ่ง 

จากการศึกษาพบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

บางแหง เชน องคการบริหารสวนตำบลหนองหลม  

จังหวัดลำปาง และองคการบริหารสวนตำบล 

หวยซอ จังหวัดเชียงราย ผูบริหารไดมีการชี้แจง 

ใหผูรวมงานหรือบุคลากรในองคกรในสังกัดให 

ทราบถึงความมุงมั่นดังกลาวและคอยกระตุนใหทั้ง 

บุคลากรในองคกรและประชาชนรวมถึงเด็กและ 

เยาวชนในพื้นที่ใหทราบถึงความสำคัญและปญหา 

ของเด็กและเยาวชนอยูเสมอ ไดแสดงใหเห็นถึง  

ความสำคัญของภาวะผูนำในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรดานเด็กและเยาวชนไดเปนอยางดี ซึ่ง

สะทอนใหเห็นวา ภาวะความเปนผูนำมีความ

สำคัญอยางมากตอการที่จะทำใหยุทธศาสตรดาน

เด็กและเยาวชน 

 ดานความรูความสามารถและประสบการณ 

ของผูบริหาร ผลการศึกษา พบวา ในองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น หากผูบริหารสวนใหญมี 

ประสบการณดานเด็กและเยาวชน เชน การ

เปลี่ยนบทบาทจากครูมาเปนผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น จะใหความสนใจตอการ

แกไขปญหาเด็กและเยาวชนรวมถึงทราบปญหา

ของเด็กและเยาวชน ซึ่งสงผลตอความสำเร็จ 

ในการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนดวยเชนกัน 
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ดานการจัดการภายในองคกร 

 - ดานการวางแผน 

 - ดานการจัดองคกร 

 - ดานการสั่งการ 

 - ดานการบริหารงบประมาณ 

 - ดานการติดตามประเมินผล 

 ดานการวางแผน พบวา องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นทุกแหงจะมีการกำหนดแนวทางในการ 

พัฒนาเด็กและเยาวชนไว ดังจะเห็นไดจากการ 

จัดทำแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ซึ่งจะถูกกำหนดแนวทางการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนไวในยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

โดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนาที่คอนขางกวาง 

เปนการสงเสริม ปองกัน สนับสนุนในรูปแบบของ

กิจกรรม โครงการตาง ๆ ใหแก ชุมชน ครอบครัว 

เด็ก เยาวชน สตรี และผูดอยโอกาสในสังคม เพ่ือ

ใหกลุมเปาหมายเหลานี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต

อยางไรก็ตาม การกำหนดยุทธศาสตรดังกลาว 

ยังไมเปนไปตามแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร 

ที่เหมาะสม นั่นคือ ยังขาดการวิเคราะหปญหา

และความตองการของเด็กเยาวชนอยางแทจริง 

ซึ่งจะสงผลตอความสำเร็จในการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมี

ก า ร ก ำ หนดป ร ะ เด็ นก า ร พัฒน าด า น เด็ ก 

และเยาวชนไวเฉพาะและกำหนดเปาหมายให

ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งทางดานพัฒนา ปองกัน 

แกไขท้ังในระยะส้ันและระยะยาว รวมถึงควรมี

การสำรวจสภาวการณของเด็กและเยาวชนใน

พื้นที่ เพื่อนำผลการสำรวจมาประกอบการจัดทำ

แผนพัฒนาดานเด็กและเยาวชน และส่ิงที่จะตอง

คำนึงถึงอยูเสมอ คือ การมีสวนรวมของทุกภาค

สวน เพ่ือใหเกิดความรูสึกเปนเจาของแผนและ 

สิ่งที่ตามมา ก็คือ การใหความรวมมือ  

 ดานการจัดองคกร พบวา บุคลากรในองคกร 

เปนผูนำนโยบายไปปฏิบัติ เปนผูนำแผนยุทธศาสตร 

ไปสูการปฏิบัติที่เกิดเปนรูปธรรม บุคลากรของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่กรณีศึกษา ได

แสดงใหเห็นถึงบทบาทอันสำคัญนี้ ผูบริหาร 

สวนใหญมักจะมอบหมายความรับผิดชอบใหกับ 

บุคลากรเปนผูดูแลรับผิดชอบในการประสานงาน 

หรือเขารวมประชุม รวมถึงการจัดทำกิจกรรม 

ตางๆ ซึ่ งสอดคลองกับแนวคิดของชัยยุทธ 

ชิโนกุล (2539) ที่พบวาบุคลากรมีความสำคัญตอ 

ความสำเร็จในการกำหนดยุทธศาสตร แตอยางไร 

ก็ตาม ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมิไดมีการ 

กำหนดหนวยงานท่ีทำหนาที่ดานเด็กและเยาวชน 

โดยเฉพาะ ดังนั้น หากมีการกำหนดบุคลากร 

หรือหนวยงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบดานการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนโดยตรงจะเปนสวนสำคัญ

ที่ทำใหบุคลากรทราบถึงบทบาทและหนาที่หลัก

ของตนเองและสามารถทำให การกำหนด

ยุทธศาสตรดานเด็กและเยาวชนประสบผลสำเร็จ

ตามวัตถุประสงคได 

 ดานการสั่งการ พบวา ผูบริหารในฐานะ 

ที่เปนผูนำในการจัดทำยุทธศาสตรดานเด็กและ 

เยาวชน ผูบริหารไดทำหนาที่เปนทั้งผูนำและผูตาม 

เชนเดียวกับแนวคิดของพงษศิวะ แสนพิมล  

(2545) ที่พบวาบทบาทของผูนำมีความสำคัญตอ 

ความสำเร็จในการกำหนดนโยบาย โดยการเปน 

ผูนำ คือ แสดงเจตนารมณใหบุคลากรในองคกร

ทราบถึงความมุงมั่นในการจะพัฒนาดานเด็กและ

เยาวชนเปนผูตาม ก็คือ การมอบหมายให

บุคลากรเปนผูดำเนินการและคอยติดตามผลการ

ดำเนินงานเปนระยะและรับฟงแนวทางขอเสนอ
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แนะในการพัฒนาจากผูใตบังคับบัญชา นอกจากนี้

แลว ฝายการเมือง เชน สมาชิกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน 

ที่จะทำใหยุทธศาสตรดานเด็กและเยาวชนของ

องคกรประสบผลสำเร็จได  

 ด านการบริหารงบประมาณ พบว า 

งบประมาณเปนปจจัยที่ตอความสำเร็จในการ

พัฒนา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของวีระศักดิ์ 

เครือเทพ (2547) องคกรปกครองสวนทองถิ่น

หลายแหงไมสามารถดำเนินงานตามยุทธศาสตร

การพัฒนาดานเด็กและเยาวชนไดอยางเต็มที่ 

เนื่องจากขอจำกัดดานงบประมาณ นอกจากนี้

แลวจากการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่ยัง

พบวา ในหลายพื้นที่ประชาชนยังขาดความเขาใจ

ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ ประชาชนมัก

จะมองความตองการของตนเองโดยไมไดมีการ

พิจารณาจากความตองการและความจำเปน 

เรงดวน ซ่ึงตองใหความสำคัญมาเปนอันดับแรก 

ทำใหขาดการพิจารณาวาโครงการใด พื้นที่ใด 

ที่ สมควรได รั บการพัฒนาและงบประมาณ 

ที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรดานเด็กและเยาวชน 

มักจะไดรับผลกระทบตามไปดวย  

 ดานการติดตามประเมินผล พบวา รูปแบบ 

ของการติดตามและประเมินผลขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่ น ข้ึนอยูกับ ลักษณะของ

กิจกรรม โครงการ ซ่ึงผลของการติดตามทาง 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดนำมาปรับปรุง

แกไขในการดำเนินงานไดเชนเดียวกับแนวความ

คิดของชัยยุทธ ชิโนกุล (2539) และวีระศักดิ์ 

เครือเทพ (2547) พบวาองคกรมีการวางแผนที่ดี

แตขาดการประเมินผลจะสงผลตอความสำเร็จใน

การดำเนินการตามยุทธศาสตร แตอยางไรก็ตาม

การติดตามประเมินที่ผานมาเปนการประเมิน

กิจกรรมโครงการที่ยังไมตอบสนองความตองการ

ของเด็ก ดังน้ัน หากจะพิจารณาความสำเร็จของ

การพัฒนาดานเด็กและเยาวชน การกำหนด

กิจกรรม โครงการ หรือยุทธศาสตรการพัฒนา 

จึงควรเร่ิมจากการมีกิจกรรมโครงการที่เกิดจาก

ความตองการของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะชวย 

สงเสริมใหการดำเนินกิจกรรมดานเด็กและเยาวชน  

บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว และผลการประเมิน 

จะสะทอนความเปนจริงที่เกิดขึ้นและสามารถนำ 

ไปใชประโยชนในการเปนขอมูลยอนกลับสำหรับ 

เปนแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี 

ความเหมาะสมไดในอนาคต 

 3.2.2 ปจจัยภายนอกองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นกรณีศึกษา 

 - ความชวยเหลือภาครัฐ 

 การกำหนดแผนพัฒนาสามปขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นเปนการแปลงแผนยุทธศาสตร 

การพัฒนาไปสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนไปตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำและประสาน 

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ. 2548 (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น,  

2548) เห็นไดวา ยุทธศาสตรขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นตาง ๆ มีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน  

ยุทธศาสตรดานเด็กและเยาวชนก็เชนกัน เปนการ 

จัดกิจกรรมโครงการที่อิงและตอบสนองนโยบาย

ของภาครัฐ ดังนั้น ถาหากนโยบายรัฐใหความ

สำคัญกับเด็กและเยาวชน โดยการเนนและ

กำหนดนโยบายดานนี้ใหชัดเจน ก็จะเปนสวนที่

สำคัญอยางยิ่ง ในการที่จะทำใหยุทธศาสตรดาน

เด็กและเยาวชนสามารถเกิดและนำไปปฏิบัติ 

ขึ้นไดในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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 การสนับสนุนงบประมาณ งบประมาณสวน

ใหญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาจากการ

สนับสนุนของรัฐ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ยังไมสามารถชวยเหลือตัวเองได ตองการงบ

ประมาณและกำลังสนับสนุนจากภาครัฐอยู ซึ่ง

สอดคลองกับชัยอนันต สมุทวณิช (2546) หาก

ภาครัฐสงเสริมสนับสนุนโดยระบุเงื่อนไขการใช 

งบประมาณดานพัฒนาเด็กและเยาวชน ก็จะเปน 

ส วนสำคัญที่ จ ะช วย ให ส ามารถ ขับ เคลื่ อน 

ยุทธศาสตรดานเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของ 

ตนเองได  

 การสนับสนุนวิชาการเนื่องจากศักยภาพ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความแตกตาง 

กัน ซึ่งยังไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดอยางเต็มที่ 

ยังตองการมีพี่เลี้ยง หรือตองการความชวยเหลือ  

ดังเชนในหลาย ๆ องคการบริหารสวนตำบลหรือ 

ระดับเทศบาลตำบล เชน เทศบาลนครเชียงราย  

มีความตองการการสนับสนุนดานวิชาการ ในการ 

พัฒนาดานเด็กและเยาวชน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีความตองการหนวยงานที่เชี่ยวชาญ

เฉพาะดานเขามาชวยเหลือในเรื่องของรูปแบบ 

แนวทาง วิธีการ และการดำเนินกิจกรรมโครงการ  

 - ดานปฏิสัมพันธกับองคกรภายนอก  

 ยุทธศาสตรดานเด็กและเยาวชนจะสามารถ 

เกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรมส่ิงหนึ่งที่เปนปจจัย 

สำคัญ คือ การทำงานรวมกันแบบบูรณาการ 

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน หรือ/  

และ กับหนวยงานภายนอก ผลจากการวิจัย 

พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการทำงาน

เชิงบูรณาการ เชน ในจังหวัดลำปาง เทศบาล

ตำบลหางฉัตร องคการบริหารสวนตำบล (อบต.) 

ทั้ง 7 แหง ซึ่งประกอบไปดวย องคการบริหาร

สวนตำบลหางฉัตร องคการบริหารสวนตำบล

หนองหลม องคการบริหารสวนตำบลปงยางคก 

องคการบริหารสวนตำบลเวียงตาล องคการ

บริหารสวนตำบลวอแกว องคการบริหารสวน

ตำบลแมสัน และองคการบริหารสวนตำบล 

เมืองยาว ตางก็มีการทำงานในเชิงบูรณาการรวม

กันและรวมกับหนวยงานภายนอก เชน การ

ทำงานรวมกับสภาเด็กและเยาวชนทั้งสภาเด็กฯ 

ในระดับตำบลและสภาเด็กฯ ในระดับอำเภอ 

รวมมือกับองคกรภายนอก เชน ตำรวจ วัด 

โรงเรียน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน หนวยงาน

สาธารณสุข และองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและ 

ภาคเอกชนที่ดำเนินงานดานเด็กและเยาวชน เพื่อ

จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน

พื้นที่ ไดมีกิจกรรมที่หลากหลาย ตามความ

ตองการ สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

พื้นที่จังหวัดเชียงราย มีการทำงานเชิงบูรณาการ

เชนกัน โดยการทำงานรวมกับสภาเด็กและเยาวชน 

ทั้งสภาเด็กฯ ในระดับพ้ืนที่ รวมมือกับตำรวจ

สัมพันธ วัด โรงเรียน ศูนยการศึกษานอก

โรงเรียน สาธารณสุข และองคกรตาง ๆ ท้ังภาค

รัฐและเอกชนที่ดำเนินงานดานเด็กและเยาวชน  

 - ดานการมีสวนรวมในพื้นที่  

 การมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ 

เปนปจจัยที่สำคัญมาก โดยองคกรปกครองสวน 

ทองถิ่นในพ้ืนที่กรณีศึกษาไดใหความสำคัญใน 

ดานนี้มาก แตก็ยังประสบปญหาอยูบางในดาน 

ของการมีสวนรวมอยู อยางไรก็ตาม กรณีของ 

อำเภอหางฉัตร เปนตัวอยางหนึ่งที่ทำใหเห็นวา  

การมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนเปนปจจัยที่ 

สำคัญ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอำเภอ 

หางฉัตรไดสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่มี
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ความต่ืนตัวดานการมีสวนรวม โดยการสรางผูนำ

ของเด็กและเยาวชนขึ้นในพื้นที่เปดเวทีใหเด็ก 

และเยาวชนมีโอกาสมาพบกันแสดงออกซึ่งความ

สามารถ เปนตน สิ่ งที่มีความสำคัญมากอีก

ประการหนึ่ง ก็คือ การสนับสนุนใหมีการจัดตั้ง

สภาเด็กและเยาวชนขึ้นทั้งในระดับตำบล และ

ระดับอำเภอ เพื่อใหเปนศูนยรวม ศูนยประสาน

ของเด็ก ๆ ในพื้นที่ และสามารถผลักดันให

สามารถจัดทำยุทธศาสตรดานเด็กและเยาวชนขึ้น

มาไดอยางถูกตองตรงกับโจทยของพื้นที่ได  

 การมีสวนรวมของผูปกครองหรือประชาชน  

จากกรณีศึกษาปญหาที่พบ ไดแก ความรวมมือ 

ของประชาชน เชน การไม เขารวมประชุม 

ประชาคม การไมอนุญาตใหลูกหลานไปรวม 

กิจกรรม และการไมเห็นถึงความสำคัญในการ 

พัฒนาดานเด็กและเยาวชน เปนตน การประชุม

ประชาคม ประชาชนก็มักเสนอกิจกรรมโครงการ

ที่เกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐานเสียเปนสวนใหญ 

สวนโครงการดานสังคม โดยเฉพาะดานเด็กและ

เยาวชนก็จะมีเปนสวนนอย  เหตุผลหนึ่ งก็น าจะ 

มาจากยุทธศาสตรดานเด็กและเยาวชน เปน

ยุทธศาสตรดานสังคม ที่ไมสามารถเห็นผลลัพธได

ชัดเจนเชนเดียวกับผลลัพธของโครงสรางพื้นฐาน  

4. ÊÃØ» 

 ยุทธศาสตรด านเด็กและเยาวชนเปน 

ยุทธศาสตรที่ตองการความมุงมั่นในการขับเคลื่อน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงหากเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร 

การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน เนื่องจาก

ยุทธศาสตรดานเด็กและเยาวชนมักเห็นผลของ

การพัฒนาชากวา ดังนั้น องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในฐานะหนวยงานที่ใกลชิดกับประชาชน

มากที่สุด ตองหาแนวทางในการที่จะทำให

ยุทธศาสตร ดานเด็กและเยาวชนสามารถปรากฏ

ใหเปนรูปธรรม รวมถึงการสงเสริมใหประชาชน

มองเห็นความสำคัญในเร่ืองนี้เนื่องจากสภาพ

สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรมของ

ไทยเรายังไมสามารถทำใหภาคสวนประชาชนเขา

มามีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นได ฉะนั้น จึง

เปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะ

ตองหนุนเสริมและกระตุนใหเกิดยุทธศาสตรดาน

เด็กและเยาวชนขึ้นอยางเปนรูปธรรม  

4.1 ¢ŒÍàÊ¹Íá¹ÐÃÙ»áºº¡ÒÃ¡ÓË¹´ÂØ·¸ÈÒÊμÃ� 

 ¢Í§Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹ 

 จากผลการศึกษารูปแบบการกำหนด 

ยุทธศาสตรดานเด็กและเยาวชนขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นโดยแนวคิดของจรัส สุวรรณ- 

มาลา (2540) และประเสริฐ แยมสรวล (2541) 

นำมาปรับใชเพื่อกำหนดขอเสนอแนะนี้ โดยเปน

ขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร เพื่อเปนแนวทาง 

ในการกำหนดนโยบาย และพัฒนารูปแบบและ

กระบวนการในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซ่ึงเปน

ผลที่ไดจากการสังเคราะหรูปแบบการจัดกิจกรรม

ดานเด็กและเยาวชนขององคกรปกครองสวน 

ทองถิ่นที่เปนกรณีศึกษา  
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4.2 ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�·Õèà¹Œ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีการกำหนด 

ปรัชญา วิสัยทัศน การพัฒนาเด็กและเยาวชน 

อยาชัดเจน มีการกำหนดโครงสรางการบริหาร 

งานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

อยางเดนชัด มีการแบงผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  

มีระบบการบริหารงาน การจัดกิจกรรม โครงการ 

ในรูปแบบของการมีสวนรวมระหวางภาคีเครือขาย 

ที่ เกี่ยวของ มีการส่ือสารประชาสัมพันธ ให

ครอบคลุม และมีระบบการติดตามประเมินผล 

การจัดกิจกรรม โครงการ และยุทธศาสตรอยาง

เปนระบบและตอเนื่อง 

4.3 ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�·Õèà¹Œ¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò 

 เปนยุทธศาสตรที่เนนกระบวนการสงเสริม 

ใหเด็กและเยาวชนในทองถิ่นเพิ่มขีดความสามารถ 

และสามารถใชศักยภาพของตนเองอยางเต็ม 

ความสามารถในทุก ๆ ดาน ทั้งในดานสติปญญา  

ความสามารถทางกายและความสามารถทาง

จิตใจ รวมถึงการสงเสริมและพัฒนาดานคุณธรรม 

จริยธรรมใหกับเด็กและเยาวชนเพ่ือใหเด็กและ 

เยาวชนเปนผูที่สมบูรณพรอมทั้งรางกายและจิตใจ  

4.4 ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�·Õèà¹Œ¹¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹ 

 เปนยุทธศาสตรที่เนนการปองกันปญหาเด็ก 

และเยาวชนที่จะเกิดขึ้นในทองถิ่น โดยเปนการ 

ดำเนินยุทธศาสตรในเชิง “รุก” เปนการปองกัน 

กอนที่ปญหาจะเกิดขึ้น ยกตัวอยางเชน การปองกัน 

ปญหายาเสพติดในชุมชนโดยใหเด็กและเยาวชน 

ไดมีสวนรวม  

4.5 ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�·Õèà¹Œ¹¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ 

 เปนบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในการสรางการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนใน 

การดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

โดยการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในการจัด 

กิจกรรมการพัฒนาจะชวยใหองคกรปกครองสวน 

ทองถิ่นสามารถจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับสภาพ 

ปญหาและความตองการของเด็กและเยาวชน ซึ่ง 

จะส งผลให การดำ เนิ นกิ จกรรมบรรลุ ตาม 

วัตถุประสงคที่กำหนดไว 

4.6 ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�·Õèà¹Œ¹¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทในการ

สรางความรวมมือและสรางการมีสวนรวมในการ

สรางภาคีเครือขายการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

โดยเฉพาะการสรางการมีสวนรวมระหวาง บาน 

วัด โรงเรียน และชุมชนในทองถิ่น เพื่อใหชุมชน

เกิดความรูสึกรวมกัน ชวยกันสงเสริมดูแลรักษา 

และปองกันแกไขปญหาเด็กและเยาวชน รวมถึง

องคกรเครือขายนอกชุมชน เชน หนวยงานดาน

สาธารณสุข หนวยงานดานการศึกษา หนวยงาน

รูปที่ 3 ขอเสนอและรูปแบบยุทธศาสตรการพัฒนา 

 เด็กและเยาวชนขององคกรปกครอง 

 สวนทองถิ่น 

การบริหารจัดการ 

การสงเสริมและ 

การพัฒนา 

การปองกัน 

การมีสวนรวม 

การบูรณาการ 

ตามภารกิจ 

การพัฒนาเด็ก 

และเยาวชน 

เด็กและเยาวชน 

ที่มีคุณภาพ 
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ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด รวมถึง

หนวยงานเอกชนที่มีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก

และเยาวชน 

4.7 ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�μÒÁÀÒÃ¡Ô¨ 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาท

ภารกิจหนาที่ในการพัฒนาดานเด็กและเยาวชน

ตามท่ีไดรับมอบหมายตามกฎหมาย รวมถึงการได

รับงบประมาณจากสวนกลางเพื่อดำเนินการตาม

ภารกิจนั้น ๆ ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ

ตองดำเนินการใหเปนไปตามภารกิจที่ไดรับมอบ

หมาย จะเห็นไดจากการที่องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาดานเด็ก

และเยาวชนที่คลายคลึงกัน ซึ่งเปนผลมาจากการ 

ที่จะตองจัดใหมีตามภารกิจหนาที่ตามกฎหมาย 

5. ¡ÔμμÔ¡ÃÃÁ»ÃÐ¡ÒÈ 

 ผู วิ จั ย ข อขอบ คุณสำนั ก ง านกอ ง ทุ น 

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันรามจิตติ  

โครงการติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชน 

รายจังหวัด (Child Watch) ศูนยศึกษาเพื่อการ 

พัฒนาเด็กและเยาวชนลานนา (ศศล.) มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลำปาง ที่ไดใหงบประมาณสนับสนุนใน 

การทำวิจัย ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ 

กรุณาใหคำแนะนำซึ่งเปนประโยชนตองานวิจัย 

และขอขอบคุณคณะผูบริหาร เจาหนาที่ เด็กและ 

เยาวชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนกรณี 

ศึกษา ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยในครั้งนี้

จะเปนประโยชนในการกำหนดยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานเด็กและเยาวชนใหมีความเหมาะสม

สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป 
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