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โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่  
          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 1. ด้านความมั่นคง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  1. ประเด็นความมั่นคง  
แผนปฏิรูปประเทศ 12. ประเด็นด้านการศึกษา  
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวภัณฑิรา  เขื่อนคำ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
งบประมาณ  68,400 บาท (หกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)   
 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน ให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดน  ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ มีทักษะอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  รวมไปถึงสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ไดมีทิศทางการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดน เพื่อให้ผู้เรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่
ชายแดนไดรับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีทักษะอาชีพ มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรมไดย่างมีความสุข โดยการนำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ แผนย่อย
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  แผนการปฏิรูปประเทศ          
ด้านการศึกษา ประเด็นการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑       
มาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่  ให้สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่ และบูรณาการร่วมกันกับหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 

ดังนั ้นเพื ่อให้เกิดการขับเคลื ่อนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที ่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่
ชายแดน ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 – 2564) จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 – 2564) จังหวัดเชียงใหม่ และ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่ 
 2.2 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2.3 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่  
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3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
    1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที ่ชายแดน (พ.ศ. 2560  – 
2564) จังหวัดเชียงใหม่ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่ 
       2. จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 เชิงคุณภาพ 
       1. จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 – 2564) จังหวัด
เชียงใหม่และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ตาม
ภารกิจ นโยบาย และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
       2. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถขับเคลื ่อนการดำเนินงานต าม
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 

4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่
ชายแดน ประจำปี พ.ศ. 2563 

-    ผอ.กลุ่ม
นโยบาย
และแผน 

2. แจ้งให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด 
ส่งโครงการ/กิจกรรม เพื่อรวบรวมจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่
ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ 

 -   

3. แตง่ตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน
ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

 -   

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 
2560 – 2564) จังหวัดเชียงใหม่ และ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา
พ้ืนที่ชายแดน ประจำปี พ.ศ. 2564  

    

1. 5. จัดทำเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่
ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560 – 
2564) ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปี พ.ศ. 

2.  
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

6. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษาพื ้นที ่ชายแดน
จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา
พ้ืนที่ชายแดน ประจำปี พ.ศ. 2564 

   - 

5. พื้นที่เป้าหมาย 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ 

6. งบประมาณ  68,400 บาท (หกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)   

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. กิจกรรมสรุปและรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 
ประจำปี พ.ศ. 2563 
    - ค่าจัดทำเอกสารสรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

2,000   
 
 

2,000 

 
 
 
 

2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560–2564) จังหวัด
เชียงใหม่ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปี พ.ศ. 2564 
(1) ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 50 คน x 350 บาท  
(2) ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมไป-กลับ  
จำนวน 50 คน x 300 บาท  
(3) ค่าเอกสารประกอบการประชุม  
จำนวน 50 คน x 100 บาท 
(4) ค่าวิทยากร 1 คน x 6 ชั่วโมง x 1,200 บาท 
(5) ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

47,700  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 

 
 
 
 

17,500 
 

15,000 
 

5,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
3. กิจกรรมจัดทำเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่
ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 
ประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
- ค่าจัดทำรูปเล่ม จำนวน 100 เล่ม x 150 บาท 
 

15,000   
 
 
 
 

15,000 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
4. กิจกรรมติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา
พ้ืนทีช่ายแดน ประจำปี พ.ศ. 2564  
- ค่าจัดทำเอกสารติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

3,700  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3,700 

 

รวมเงิน 68,400 7,200 58,200 3,000 

หมายเหตุ  (1) ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
              (2) ระบุไตรมาส ดังนี้  ไตรมาส 1  ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562 
  ไตรมาส 2  มกราคม 2563 – มีนาคม 2563 
   ไตรมาส 3  เมษายน 2563 – มิถุนายน 2563 
  ไตรมาส 4  กรกฎาคม 2563 – กันยายน 2563 

7.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
    หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดและหน่วยงานอื่นไม่สามารถร่วมประชุมได้ตามเป้าหมายที่กำหนด  
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดและหน่วยงานอื่นให้เข้าร่วมประชุมโดยชี้แจง
ให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน  

8. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
มีแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 
(พ.ศ.2560 - 2564) จังหวดัเชียงใหม่ 
และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา
พ้ืนที่ชายแดน 

การเข้าร่วมประชุมและการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานการศึกษาเป้าหมาย 

แบบตอบรับเข้าร่วม
ประชุม/ใบงาน/แบบ
สำรวจความพึงพอใจ 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 1. จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564) จังหวัดเชียงใหม่และ
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจ นโยบายและ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 
 
 
 
 


