
โครงการส่งเสริม กำกับ และติดตามการดำเนินงานโรงเรยีนเอกชน 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฏิรูปประเทศ 2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
                                                             การบรหิารจัดการองค์กร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ 
งบประมาณ  169,300 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ วรรคสาม กำหนดให้รัฐต้อง
ดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการจัดการศึกษา        
ทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการกำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ และ    
ได้มาตรฐานสากล แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่    
ในฐานะหน่วยงานที ่กำก ับ ด ูแล สถานศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัต ิระเบ ีย บบร ิหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๑๑ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ และประกาศ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒ ๕๖๐
กำหนดให้ มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน ดำเนินการ
เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการหร ือหน ่วยงานและสถานศึกษาในสังก ัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการให ้ เป ็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
และภารกิจเกี่ยวกับราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในจังหวัด 
 ดังนั ้นแล้ว เพื ่อให้การดำเนินงานของสำนักงานฯ ได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการ       
การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเอกชน การจัดสรรและติดตามการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชน การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน การกำกับดูแล
โรงเรียนให้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนการบูรณาการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนในภูมิภาค สามารถบรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีโครงการส่งเสริ ม กำกับ ดูแลและติดตาม          
การดำเนินงานโรงเรียนเอกชน เพ่ือให้โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
อันเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ 
 
 
 
 
 



2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแล การขอจัดตั้งโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนและการ

เลิกล้มกิจการโรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 
 2.๒  เพ่ือติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน 
  2.๓  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติราชการที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชน 

3. เป้าหมายของโครงการ 
 3.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต 
   3.1.1 จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบเพ่ือสรรหาคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 330 คน  
ประกอบด้วย ผู้แทนโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ จำนวน ๓๑๘ คน และข้าราชการกลุ่มงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จำนวน ๑๒ คน 

  3.๑.๒ ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 121 โรงเรียน และ
จัดทำรายงานประจำปี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและรายงานผลให้หน่วยงาน            ที่
เกีย่วขอ้ง 

   3.๑.๓ ติดตามสถานะการขอจัดตั ้ง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการของ
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน ๑๘๐ โรง 

   3.๑.๔ ติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน การเปลี่ยนแปลงตราสารและ
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน ๑๕ โรง 

   3.1.5 การตรวจสอบและติดตามการรับครูชาวต่างประเทศและนักเรียนชาวต่างประเทศ       
ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 15 โรง 

 3.๒ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
   3.๒.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เพื่อดำเนินการ

ส่งเสริมและประสานการทำงานระหว่างโรงเรียนเอกชน 
   3.๒.๒ โรงเรียนที่ได้รับการตรวจติดตามเงินอุดหนุนได้รับข้อแนะนำจากคณะกรรมการตรวจ

ติดตามไปปฏิบัติงานบริหารจัดการเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด 
  3.๒.๓ หน่วยงานสามารถส่งเสริม กำกับดูแล และติดตามการดำเนินกิจการของโรงเรียนใน

ระบบและนอกระบบให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
3.๒.๔ รับทราบปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน  เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม                 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
1. จำนวนผู้บริหารโรงเรียนในระบบและนอกระบบที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อ 

สรรหาคณะกรรมการประสานและส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด 
318 คน 

2. จำนวนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ที่ได้รับการตรวจติดตามกำกับดูแล เรื่อง
การ 
ขอจัดตั้งโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการโรงเรียน 

      180  โรง 



ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 

3. จำนวนโรงเรียนเอกชนในระบบที่ได้รับการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุน 

 121  โรง 

4. จำนวนโรงเรียนเอกชนในระบบที่ได้รับการติดตามสถานะการขอจัดตั้ง 
การจัดการเรียนการสอน การเปลี่ยนแปลงตราสารและรายละเอียดเกี่ยวกับ 
กิจการโรงเรียน และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียน 

              15  โรง 

5. จำนวนโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ได้รับการตรวจสอบและติดตามการรับครู
ชาวต่างประเทศและนักเรียนชาวต่างประเทศ 

             15  โรง 

เชิงคุณภาพ  
1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด ตามระเบียบและแนวปฏิบัติ 
80 

2. ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการตรวจติดตามมีความมั่นใจในการปฏิบัติ งาน
เงินอุดหนุน 

80 

3. ร้อยละของโรงเร ียนที ่ ได ้ร ับการตรวจติดตามได้ร ับแนวทางและ
ข้อเสนอแนะใน 

การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากการปฏิบัติงานด้านเงินอุดหนุน 

80 

4. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ขอรับบริการ ได้รับข้อเสนอแนะและ
ติดตาม การจัดตั้งโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการ
โรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 

80 

5. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนในระบบที่ขอรับบริการ ได้รับข้อเสนอแนะ
และ 

ติดตาม การจัดตั้งโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน การเปลี่ยนแปลงตรา
สารและรายละเอียดเกี ่ยวกับกิจการโรงเรียน และการเลิกล้มกิจการ
โรงเรียน 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 

80 

5. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลักภายใต้โครงการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

(ระบุเดือนที่จะ
ดำเนินการ) 

ก ิจกรรมท ี ่  ๑  จ ัดประช ุมผ ู ้บร ิหารและผ ู ้แทนโรงเร ียน เพ ื ่อสรรหา
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด 
๑ จัดประชุมผู้บริหารและผู้แทนโรงเรียนในระบบและนอกระบบ เพื่อสรรหา
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
ผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 330 คน 
2. จัดประชุมเพื ่อสรรหาประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริม
สถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 20 คน 

 
 

พฤศจิกายน 2563 
 
 

พฤศจิกายน 2563 

กิจกรรมที่ ๒ การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  (รายละเอียดตามโครงการที่แนบ) 

 
 



กิจกรรมหลักภายใต้โครงการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

(ระบุเดือนที่จะ
ดำเนินการ) 

๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 18 มิถุนายน 2563 
๒. ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามเพ่ือวางแผนการตรวจฯ 22-26 มิถุนายน 2563 
๓. จัดทำเครื่องมือการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน พฤศจิกายน 2563 
๔. ดำเนินการตรวจ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ตุลาคม 2563 – กันยายน  

2564 
๕. ประชุมวิเคราะห์ผลการตรวจติดตาม สรุปแบบสอบถามการดำเนิน  
นโยบายเงินอุดหนุน สรุปแบบสอบถามต่าง ๆ และรวบรวมปัญหาและ 
ข้อเสนอแนะ ในการตรวจ ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปี 
งบประมาณ ๒๕๖๔ 

กันยายน  2564 

6. จัดทำรายงานผล การตรวจ ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน 
เอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กันยายน  2564 

๗. ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและนำข้อเสนอแนะมา 
ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น 

กันยายน  2564 

กิจกรรมที่ ๓ การติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน 
และ 
การเลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน ๑๘๐ โรงเรียน 

พฤศจิกายน 2563 – 
กันยายน  2564 

กิจกรรมที่ ๔ การติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน 
การเปลี่ยนแปลงตราสารและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน และ       
การเลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาและ
นานาชาติ จำนวน ๑๕ โรงเรียน 

พฤศจิกายน 2563 – 
กันยายน  2564 

กิจกรรมที่ 5 การตรวจสอบและติดตามการรับครูชาวต่างประเทศและ 
นักเรียนชาวต่างประเทศในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน ๑๕ โรงเรียน  

พฤศจิกายน 2563 – 
กันยายน  2564 

 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ  
    กลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมผู้บริหารและผู้แทนโรงเรียนในระบบและนอกระบบ 
- ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ และเจ้าหน้าที ่จำนวน ๓30 คน 
- กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง และเจ้าหน้าที ่จำนวน 20 คน 

กิจกรรมที่ ๒ การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
- โรงเรียนในระบบที่รับเงินอุดหนุน จำนวน ๑๒๑ โรง แบ่งเป็น ตรวจติดตามเงนิอุดหนุนใน

โรงเรียน จำนวน 60 โรง และ ตรวจติดตามเงินอุดหนุนจากเอกสารแบบตรวจติดตามที่ให้โรงเรียนกรอก 
จำนวน 61 โรง 
กิจกรรมที่ ๓ การติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียน
เอกชนนอกระบบ 

- โรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน ๑๘๐ โรง 



กิจกรรมที่ ๔ การติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอนการเปลี่ยนแปลงตราสารและ
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ 

- โรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน ๑๕ โรง 
กิจกรรมที่ 5 การตรวจสอบและติดตามการรับครูชาวต่างประเทศและนักเรียนชาวต่างประเทศในโรงเรียน
เอกชนนอกระบบ 

- โรงเรียนเอกชนนอกระบบที่มีครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษา/นักเรียนชาวต่างประเทศ จำนวน 
๑๕ โรง 
 

                    ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
(๑) ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
(๒) นักเรียน 
(๓) ผู้ปกครอง 
(๔) สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
(๕) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

 
7. พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  

8. ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)   

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔ 

9. งบประมาณ                   
9.1 จำนวนงบประมาณที่ได้รับ  

           กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมผู ้บริหารและผู้แทนโรงเรียนในระบบและนอกระบบ เพื ่อสรรหา
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด  

- งบประมาณโครงการส่งเสริม กำกับ และติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเอกชน จาก สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวนเงิน 23,๑0๐ บาท (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 กิจกรรมที่ ๒ การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ 
๒๕64 
 - งบประมาณโครงการส่งเสริม กำกับ และติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเอกชน จากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวนเงิน 77,20๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
  กิจกรรมที่ ๓ การติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการ
ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน ๑๘๐ โรง 

- งบประมาณโครงการส่งเสริม กำกับ และติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเอกชน จากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวนเงิน 44,60๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) 
  กิจกรรมที่ ๔ การติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอนการเปลี่ยนแปลงตราสาร
และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ 

- งบประมาณโครงการส่งเสริม กำกับ และติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเอกชนจากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวนเงิน ๑4,0๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
  กิจกรรมที่ 5 การตรวจสอบและติดตามการรับครูชาวต่างประเทศและนักเรียนชาวต่างประเทศ
ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน ๑๕ โรงเรียน 



 - งบประมาณโครงการส่งเสริม กำกับ และติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเอกชน จากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวนเงิน 10,4๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม ๑๖9,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)            
(ขอถวัจ่ายทุกรายการ ทุกกิจกรรม) 
 
 
 
 
 
 9.2 แหล่งงบประมาณ 
   งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอ่ืน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

       9.3 แผนการใช้งบประมาณ (ระบุรายละเอียดรายการงบประมาณและรายละเอียดตัวคูณ) 
   
กจิกรรม/รายละเอียดงบประมาณ 

จำนวน
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ช่วงเวลาการ
ใช้
งบประมาณ 
(ระบุไตร
มาส) 

ต อ บ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมผู้บริหารและผู้แทน
โรงเรียน 
เพ ื ่อสรรหาคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด 
1.1 จัดประชุมผู้บริหารและผู้แทนโรงเรียน 
ใ น ร ะ บ บ แ ล ะน อ ก ร ะบ บ  เ พ ื ่ อ ส ร ร ห า
คณะกรรมการ 
ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด 
ผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๓๓๐ คน 
ประกอบด้วย ผู้แทนโรงเรียนเอกชนในระบบ
และนอกระบบ จำนวน ๓๑๘ คน ข้าราชการ 
จำนวน ๑๒ คน 
- ค่าอาหารว่าง (ช่วงเช้า) ๓๓๐ คน คนละ  
  ๓๕ บาท/คน/มื้อ 
- ค่าอาหารว่าง (ช่วงบ่าย) 330 คน คนละ  
  ๓๕  บาท/คน/มื้อ 

23,100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 23,100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,550 
 
 

11,550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กิจกรรมที่ ๒ การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงิน 
อุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ตรวจ ตดิตามการใช้
จ่ายเงินอุดหนุน จำนวน 60 โรง 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 9 คน 35 วัน ๆ ละ ๑๒๐ บาท 
- ค่าพาหนะ 9 คน 16 วัน ๆ ละ 300 บาท 
- ค่าน้ำมัน  

77,200 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

37,800 
35,100 

4,300 

  



   
กจิกรรม/รายละเอียดงบประมาณ 

จำนวน
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ช่วงเวลาการ
ใช้
งบประมาณ 
(ระบุไตร
มาส) 

ต อ บ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๓ การติดตามสถานะการขอจัดตั้ง 
การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้ม
ก ิจการของ โรงเร ียนเอกชนนอกระบบ 
จำนวน ๑8๐ โรง 
- ค่าพาหนะ 9 คน ๓ วัน ๆ ละ 300 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๙ คน 30 วัน ๆ ละ ๑๒๐ บาท 
- ค่าน้ำมัน 
- ค่าวัสดุ 
 

44,600  42,500 
 
 
 

8,100 
32,400 

2,000 
 

2,100 
 
 
 
 
 
 
2,100 

 

กิจกรรมที่ ๔ การติดตามสถานะการขอจัดตั้ง 
การจัดการเรียนการสอน การเปลี่ยนแปลง
ตราสารและรายละเอียดเก ี ่ยวกับกิจการ
โรงเรียน และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียน
เอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาและ
นานาชาติ จำนวน ๑๕ โรงเรียน 
- ค่าพาหนะ ๕ คน ๓ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๕ คน ๑๐ วัน ๆ ละ ๑๒๐ บาท 
- ค่าท่ีพัก 5 คน 1 วันๆ ละ 500 บาท/คน 
- ค่าน้ำมัน 

14,000    14,000 
 
 
 
 

4,500 
6,000 
2,500 
1,000 

  

กิจกรรมที่ 5 การตรวจสอบและติดตามการ
รับครูชาวต่างประเทศและนักเรียนชาว
ต่างประเทศในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
จำนวน ๑๕ โรงเรียน 
- ค่าพาหนะ ๔ คน ๓ วัน ๆ ละ 300 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๔ คน ๑๐ วัน ๆ ละ ๑๒๐ บาท 
- ค่าน้ำมัน 
- ค่าวัสดุ 

10,400  10,400 
 
 
 

3,600 
4,800 
1,000 

 

 
 
 
 
 
 
 

1,000 

 

รวมทั้งสิ้น 169,300  169,300   
หมายเหตุ  (1) ขอถัวจ่ายทุกรายการ ทุกกิจกรรมตามท่ีจ่ายจริง 

10. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
                    ระยะเวลาและจำนวนโรงเรียนที่ดำเนินการตรวจติดตาม อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
เนื่องจากมีเวลาในการดำเนินการน้อย และคณะทำงานมีภาระงานประจำและภารกิจเร่งด่วนเป็นจำนวนมาก 
 
11. แนวทางบริหารความเสี่ยง 
  - มีการชี้แจงและประสานโรงเรียนก่อนออกตรวจติดตาม 



  - มีการวางแผนการตรวจ ติดตาม โดยกำหนดพื้นท่ีเป้าหมายการตรวจติดตามให้ชัดเจน 
12. ผู้รับผดิชอบหลัก  
      กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมผู้บริหารและผู้แทนโรงเรียนในระบบและนอกระบบ เพ่ือสรรหาคณะกรรมการ 

ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางญาณิกา ปานทอง 
E-mail : private@chiangmaiareao.go.th 
โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๑๘-๕๕๕๓ ต่อ ๑๓-๑๔ 
 
 
กิจกรรมที่ ๒ การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางวรภา กัณหา 
E-mail : wanpenm@hotmail.com 
โทรศัพท์ (มือถือ) ๐๕๗ ๔๙๘๘๒๗๑) 
 
กิจกรรมที่ ๓ การติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการเ ลิกล้มกิจการของ
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางกนกวรรณ สุริโยปการ 
E-mail: private@chiangmaiareas.go.th 
โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๓๘๕๔๓ ตอ่ ๑๓-๓๔ 

 
กิจกรรมที่ ๔ การติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน การเปลี่ยนแปลงตราสารและ 
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางกนกวรรณ สุริโยปการ 
E-mail : private@chiangmaiareao.go.th 
โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๑๔-๕๔๓ ต่อ ๑๓-๑๔ 

 
กิจกรรมที่ 5 การตรวจสอบและติดตามการรับครูชาวต่างประเทศและนักเรียนชาวต่างประเทศ      
ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวิตรี แอ่นปัญญา 
E-mail : private@chiangmaiareag.go.th 
โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๑๘-๕๔๓ ต่อ ๑๓-๑๔ 

         
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑3.๑ การบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนมีความถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย
นโยบาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ๑3.๒ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนเรียนเอกชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงาน
เกี่ยวกับกิจการโรงเรียน สามารถแก้ปัญหา และได้รับการแนะนำแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

 ๑3.๓ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการบริหารงาน
และให้บริการ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 


