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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 



(1) 
 

ค ำน ำ 

 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล เป็นส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร มีหน้ำที่ในกำรประสำนงำนกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดสตูล โดยที่
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 ไปพลำงก่อน และจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำหรับใช้ในกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และตอบสนองกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ร่วมถึงแผนพัฒนำจังหวัดสตูล และแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสตูล  

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติ รำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรแบบมีส่วน
ร่วม ดังนี้ (1) บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูลทุกคนร่วมก ำหนดกรอบของแผนปฏิบัติ
รำชกำรและกรอบงบประมำณ (2) ปฏิบัติกำรเขียนร่ำงโครงกำร/กิจกรรม ตำมกรอบที่ก ำหนด (3) จัด
ประชุมทบทวนและปรับปรุงร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรฯ (4) เสนอให้ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูลให้ควำม
เห็นชอบ (5) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรติดตำม เร่งรัด และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล มีควำมเชื่อมั่นว่ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูลนี้ จะเป็นเครื่องมือหลักส ำคัญในกำร
ด ำเนินงำนให้เกิดผลตำมภำรกิจที่รับผิดชอบและตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง  
 
 

    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล   
               2564   



(2) 

 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้
ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2565 
ซึ่งสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 โดยสรุปสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประกอบด้วย ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดสตูล ข้อมูลพ้ืนฐานส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศึกษาในจังหวัดสตูล นโยบายที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย โดยใช้งบประมาณในการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จ านวนทั้งสิ้น 
4,487,350 บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยจ าแนก ดังนี้ 
  1. งบด าเนินงาน งบประมาณ 2,238,500 บาท 
  2. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ 2,088,850 บาท รายละเอียด  ดังนี้ 
 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน ประกอบด้วย 
  1. โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล 
  2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด 
  3. โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
  4. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด
โดยผ่านกลไกของ กศจ. 
  5. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
  6. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
  7. โครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
  8. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 
  9. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
  10. โครงการการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  1. โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 
  2. โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
  3. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
  4. โครงการเปิดโลกทัศน์สร้างเสริมและพัฒนาสมรรถนะยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ 
ประจ าปี 2564 



(3) 

 

 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างพ้ืนฐานแก่ผู้เรียนด้านการศึกษา 4 ด้าน ในระดับจังหวัด คือ โครงการ ศธ.
จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 

 ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งบด าเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค 
รายการค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม คือ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล   

 ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล สิ่งส าคัญที่สุด คือ การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรของหน่วยงานและ
หน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดสตูล เพ่ือให้สามารถด าเนินการภารกิจในแผนปฏิบัติราชการไปสู่เป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 



(4) 
 

สารบัญ 
  

 หน้า 
ค าน า    (1) 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร    (2) 
 
ส่วนที่ 1 บทน า    1 

 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดสตูล    1 
 ข้อมูลพ้ืนฐานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล    6 
 ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศึกษาในจังหวัดสตูล     7  

  
ส่วนที่ 2 นโยบายที่เกี่ยวข้อง  19 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)   19 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  21 
 มติคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ  25 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  30 
 วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  33 
 ประเด็นส าคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน  
ที่เก่ียวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ  36 
 สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
(พ.ศ. 2563 – 2565)  38 
 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ  
และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล  42 
 
ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  43 
 วิสัยทัศน์  43 
 พันธกิจ  43 
 เป้าประสงค์  43 
 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  44 
 
ส่วนที่ 4 รายละเอียดของโครงการและงบประมาณ  50 
 งบหน้า  50 
 งบบริหารส านักงาน (งบประจ า)  51 
 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล  52 
 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  56   



(5) 
 

สารบัญ (ตอ่) 
 
    หน้า 
 โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  60 
 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ 
การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ.  66 
 โครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวตักรรมการศึกษา  
เพ่ือพัฒนาการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  70 
 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทางพัฒนา 
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
ปีงบประมาณ 2564    79     
 โครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.  
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  84 
 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดสตูล  91 
 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  98 
 โครงการการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564  103 
 โครงการประชุมทบทวนการปฏิบัติงานและการจัดท าแผนการตรวจ ติดตาม  
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจ าปี 2564  108 
     โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
(อพ.สธ) ประจ าปี  2564  112 
 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา  ประจ าปี 2563  116 
 โครงการ การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  
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