แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล เป็นส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึก ษำธิก ำร มี ห น้ ำ ที่ ใ นกำรประสำนงำนกำรบริ ห ำรกำรจั ดกำรศึก ษำในพื้ นที่ จัง หวัด สตู ล โดยที่
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 ไปพลำงก่อน และจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สำหรับใช้ในกำร
ดำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และตอบสนองกรอบยุทธศำสตร์ชำติ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร
ร่วมถึงแผนพัฒนำจังหวัดสตูล และแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสตูล
ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด สตู ล จึ ง ได้ จั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล โดยมีขั้นตอนกำรดำเนินกำรแบบมีส่วน
ร่วม ดังนี้ (1) บุคลำกรในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูลทุกคนร่วมกำหนดกรอบของแผนปฏิบัติ
รำชกำรและกรอบงบประมำณ (2) ปฏิบัติกำรเขียนร่ำงโครงกำร/กิจกรรม ตำมกรอบที่กำหนด (3) จัด
ประชุมทบทวนและปรับปรุงร่ำงแผนปฏิบัติ รำชกำรฯ (4) เสนอให้ ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูลให้ควำม
เห็นชอบ (5) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรติดตำม เร่งรัด และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
สำนั กงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สตูล มีควำมเชื่อมั่นว่ำแผนปฏิบัติ รำชกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล นี้ จะเป็นเครื่องมือหลักสำคัญในกำร
ดำเนินงำนให้เกิดผลตำมภำรกิจที่รับผิดชอบและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล
2564

(1)

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้
กาหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2565
ซึ่งสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
โดยสรุปสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประกอบด้วย ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดสตูล ข้อมูลพื้นฐานสานักงานศึกษาธิการ
จั งหวัดสตูล ข้อมู ล พื้น ฐานด้านการศึกษาในจังหวัด สตูล นโยบายที่เกี่ ยวข้อง วิ สั ยทัศน์ พันธกิจ ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัว ชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย โดยใช้งบประมาณในการดาเนินการตาม
แผนปฏิบั ติร าชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จานวนทั้งสิ้ น
4,487,350 บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยจาแนก ดังนี้
1. งบดาเนินงาน งบประมาณ 2,238,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ 2,088,850 บาท รายละเอียด ดังนี้
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย
1. โครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล
2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด
3. โครงการตรวจ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด
โดยผ่านกลไกของ กศจ.
5. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา
6. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
7. โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
8. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
9. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
10. โครงการการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
2. โครงการขับ เคลื่ อ นการดาเนิ นงานสวนพฤกษศาสตร์โ รงเรี ยนในโครงการอนุรั ก ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
3. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
4. โครงการเปิดโลกทัศน์สร้างเสริมและพัฒนาสมรรถนะยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ
ประจาปี 2564
(2)

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างพื้นฐานแก่ผู้เรียนด้านการศึกษา 4 ด้าน ในระดับจังหวัด คือ โครงการ ศธ.
จิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์
ผลผลิ ต หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ รั บ บริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศทาง
การศึกษา กิจกรรมการสร้ างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีส ารสนเทศ งบดาเนินงาน ค่าสาธารณู ปโภค
รายการค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม คือ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
ในการดาเนิ นการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงาน
ศึก ษาธิ ก ารจั ง หวัด สตู ล สิ่ ง ส าคั ญ ที่สุ ด คือ การน าแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ เพื่ อให้ เ กิด ประสิ ท ธิ ภ าพของการ
ปฏิบั ติงานของส านั ก งานศึกษาธิ การจั งหวัด ซึ่ง ต้องอาศั ยการมี ส่ ว นร่ว มของบุค ลากรของหน่ว ยงานและ
หน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดสตูล เพื่อ ให้สามารถดาเนินการภารกิจในแผนปฏิบัติราชการไปสู่เป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

(3)

สารบัญ
คานา
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 บทนา
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดสตูล
ข้อมูลพื้นฐานสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาในจังหวัดสตูล
ส่วนที่ 2 นโยบายที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
มติคณะรัฐมนตรีที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ประเด็นสาคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
(พ.ศ. 2563 – 2565)
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ
และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล
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ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
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43
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44

ส่วนที่ 4 รายละเอียดของโครงการและงบประมาณ
งบหน้า
งบบริหารสานักงาน (งบประจา)
โครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด

50
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52
56
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ.
โครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา
เพื่อพัฒนาการศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทารูปแบบและแนวทางพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ปีงบประมาณ 2564
โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดสตูล
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
โครงการการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564
โครงการประชุมทบทวนการปฏิบัติงานและการจัดทาแผนการตรวจ ติดตาม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจาปี 2564
โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ) ประจาปี 2564
โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจาปี 2563
โครงการ การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษ ภายใต้ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
โครงการ ศธ.จิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์
โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล
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