
โครงการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
                                                             การบรหิารจัดการองค์กร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และ นางวสิตา  ท้าวคำมา 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ 
งบประมาณ  294,750 (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 
1. หลักการและเหตุผล  

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ข้อ 8 (9) ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. และข้อ 11 ให้มี
การจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด  ประกอบกับมีมติ
คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
เพ่ือช่วยเหลือและกลั่นกรองงานเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะให้การบริหาร
จัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีเอกภาพ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติและ
ร่วมกันส่งเสริม ประสาน และสนับสนุนการจัดการศึกษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ  และหน่วยงานทางการ
ศึกษาในจังหว ัดเช ียงใหม่  กลุ ่มพัฒนาการศึกษา จ ึงม ีความจำเป็นที ่จะต ้องจัดทำโครงการประชุม
คณะอนุกรรมการการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  

2. วัตถุประสงค์  
2.1  เพื่อดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือ

ช่วยเหลือและกลั่นกรองงานเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะให้การบริหารจัด
การศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2  เพ่ือกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 

3. เป้าหมายขอตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  3.1 เชิงปริมาณ  

  1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เดือนละ 1 ครั้ง 
  2. คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  จำนวน 20 คน  
                3.2 เชิงคุณภาพ  

 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
  



4. แผนงานดำเนนิการ/ระยะเวลาดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้
ควบคุม  ไตรมาส 1 

(งบประมาณ) 
ไตรมาส 2 

(งบประมาณ) 
ไตรมาส 3 

(งบประมาณ) 
ไตรมาส 4 

(งบประมาณ) 
กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอนวางแผน
งาน 
- ร่วมกันประชุมวางแผนกำหนด
วันประชุมตลอด ปีงบประมาณ 

- - - - ผู้อำนวย 
การกลุ่ม
พัฒนา

การศึกษา 

กิจกรรมที่ 2 ขั้นตอนการ
ดำเนนิงาน 
2.1 ติดต่อประสานงานกบั
คณะอนุกรรมการ เพ่ือกำหนดนัด
หมาย  
2.2 จดัเตรียมค่าใช้จ่ายใน     
การประชุม เช่น ค่าตอบแทน          
คณะอนุกรรมการ ค่าอาหารว่าง  
และเครื่องดื่ม 
2.3 จัดเตรียมวาระการประชุม
คณะอนุกรรมการและสถานที่ในการ
ประชุม 

- - - - ผู้อำนวย 
การกลุ่ม
พัฒนา

การศึกษา 

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการตาม
ระเบียบวาระท่ีกำหนด 
3.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง/
เดือน 
3.2 สรุปรายงานการประชุมและ
มติคณะอนุกรรมการ 

73,687.50 73,687.50 73,687.50 73,687.50 ผู้อำนวย 
การกลุ่ม
พัฒนา

การศึกษา 

5. พื้นที่เป้าหมาย  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

6. งบประมาณ    เงินงบประมาณจากแผนงาน 294,750 (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ระบุรายละเอียดงบประมาณ รายละเอียดตัวคูณ) 

   
กิจกรรม/รายละเอียด 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม ่
1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คน  
   คนละ 1 มื้อ  มื้อละ 80 บาท  

 
24,000 

  
24,000 

 



   
กิจกรรม/รายละเอียด 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

( 20 คน x 1 มื้อ x 80 บาท) ครั้งละ 1,600 x15 
ครั้ง 
2. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน  
    คนละ 2 มื้อ  มื้อละ 35 บาท  
(20 คน x2 มื้อ x 35บาท) ครั้งละ 1,400 บาท x 15 ครั้ง 

21,000  21,000  

3. ค่าตอบแทน (เบ้ียประชุม) 11 คน ครั้งละ 11,250 
บาท x15 ครั้ง 

168,750 168,750   

4. ค่ายานพาหนะ 8 คน ครั้งละ 2,400 บาท x 15 
ครั้ง 

36,000  36,000  

5. ค่าเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 20 ชุด 
(20 ชุด x 150 บาท) ครั้งละ 3,000 บาท x 15 ครั้ง 

45,000  45,000  

รวมงบประมาณ 294,750 168,750 126,000  
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
แหล่งงบประมาณ 1. จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

       2. สำหรับค่าบริหารจัดการอื่นฯ ของศึกษาธิการจังหวัดเช่น ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร
กลางวัน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง  

7. แนวทางกการบริหารความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง : การกำหนดวันเวลาดำเนินการประชุมคลาดเคลื่อนจากแผนที่กำหนด 
ไว้เนื่องจากคณะอนุกรรมการติดภารกิจทำให้ไม่ครบองค์ประชุมจึงไม่สามารถจัดประชุมได้ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง : ยอมรับและปรับเปลี่ยนวันและเวลาให้เหมาะสม 
ตามสถานการณ์ 

8. . การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธิการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
พิจารณาข้อราชการด้าน
การศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

พิจารณาจากการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  

หนังสือ/เอกสารวาระการประชุม/
เอกสารรายงานการประชุม 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 การปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวั ด

เชียงใหม่  สามารถบริหารจัดการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และมีการ

กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 


