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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดของโครงการและงบประมาณ 

งบหน้า 
รายการ/โครงการ งบประมาณ ประเภท

งบประมาณ 
งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) 2,238,500 งบด าเนินงาน 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ย่ังยืน 
1. โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล 38,900 งบรายจ่ายอื่น 
2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด 45,400 งบรายจ่ายอื่น 
3. โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
80,000 งบรายจ่ายอื่น 

4. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. 

50,000 งบรายจ่ายอื่น 

5. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

147,200 งบรายจ่ายอื่น 

6. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทาง
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 

30,200 งบรายจ่ายอื่น 

7. โครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา 

1,370,000 งบรายจ่ายอื่น 

8. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี 33,000 งบรายจ่ายอื่น 
9. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน

การศึกษาสู่การปฏิบัติ 
151,100 งบรายจ่ายอื่น 

10. โครงการการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 

40,000 งบรายจ่ายอื่น 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
11. โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 35,000 งบรายจ่ายอื่น 
12. โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
10,000 งบรายจ่ายอื่น 

13. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 10,000 งบเงินอุดหนุน 
14. โครงการเปิดโลกทัศน์สร้างเสริมและพัฒนาสมรรถนะยุวกาชาดดีเด่นโล่

พระราชทานฯ ประจ าปี 2564 
2,000 งบเงินอุดหนุน 

15. โครงการการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ ภายใต้ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 

36,050 งบด าเนินงาน 
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รายการ/โครงการ งบประมาณ ประเภท
งบประมาณ 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อสร้างพื้นฐานแก่ผู้เรียนด้านการศึกษา 4 ด้าน ในระดับจังหวัด 
16. โครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 10,000 งบรายจ่ายอื่น 
ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กิจกรรมการ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งบด าเนนิงาน ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าบริการสื่อสาร
โทรคมนาคม 
17. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล   
90,000 งบด าเนินงาน 

รวมงบประมาณ 4,487,350 
(ข้อมูลงบประมาณ ณ วันท่ี 10 มีนาคม 2563) 

งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) 
ที ่ รายการ จ านวนเงิน กลุ่มที่รับผิดชอบ 
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 538,000 อ านวยการ 
2 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ/จ้างเหมาบริการ                 อ านวยการ 
 2.1 พนักงานจ้าง (เดิม) วุฒิ ป.ตรี ต าแหน่งเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ เดือนละ 15,000 บาท/เดือน 
    180,000 

อ านวยการ 

 2.2 พนักงานท าความสะอาด (เดิม) 12,500 บาท/เดือน     150,000 อ านวยการ 
 2.3 พนักงานขับรถยนต์ (เดิม) 15,000 บาท/เดือน     180,000  อ านวยการ 
 2.4 พนักงานจ้าง (เดิม) วุฒิไม่ต่ ากว่า ปวช. ต าแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จ านวน 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 
จ านวน 1 คน และเจ้าหน้าที่พัสดุ จ านวน 1 คน รวม 3 คนๆ 
ละ 12,500 บาท/เดือน 

    450,000 

อ านวยการ 

3 ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ 24,750 บาท/เดือน (6 เดือน) 148,500 อ านวยการ 
4 ค่าจ้างส าเนาเอกสาร     140,000 อ านวยการ 
5 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้สอย

อ่ืนๆ 
100,000 

อ านวยการ 

6 ค่าสาธารณูปโภค     240,000  อ านวยการ 
7 ค่าวัสดุ     112,000 อ านวยการ 
 รวม 2,238,500  
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โครงการ   จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ประเด็น การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. นางสาวนพภศร  ศรีรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เบอร์โทร 092 829 4436 
 2. นายอดินันท์  ย่าหลี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เบอร์โทร 081 598 9413 
 3. นางสาวนูรีญา  รงค์สมัคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เบอร์โทร 092 354 2897 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามตามค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็น
หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ ในแต่
ละปีงบประมาณ จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน และตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณจะต้องให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดสรรงบประมาณ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด จึงมีความจ าเป็นต้องมีการวางแผนการ
ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดสรรงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล เป็น
เป้าหมายและเครื่องมือกลไกในการรองรับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ให้สามารถด าเนินการจน
บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่วางไว้ 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

 2. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 - 2565) 

เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output)   
        ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีแผนงานด าเนินการตามภารกิจ จ านวน 2 แผนงาน ดังนี้ 
 1. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล   
 2. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 -2565) 
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        เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีแผนการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนงานตามภารกิจได้อย่างเป็น

ระบบ สามารถด าเนินการจนบรรลุยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศและ
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล ตามที่วางไว้  

กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

พ.ย. - ธ.ค. 
63 

บุคลากร ศธจ.สตลู กลุ่มนโยบายและแผน 

2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล 
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 -2565) 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

หน่วยงานทางการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 

3 การติดตามและการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล/แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ก.ค. – ก.ย.64 บุคลากร ศธจ.สตลู/
หน่วยงานทางการศึกษา 

กลุ่มนโยบายและแผน 

พื้นที่การด าเนินการ หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล 

งบประมาณ 

 งบประมาณจากแผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรม การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วน
ภูมิภาค  จ านวน 38,900 บาท โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตลู 
   - ประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างและ
ปรับปรุงแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 2 ครั้ง 

 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 1 

 
 
 
 
 
    

  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 2 ครั้ง) 

  
2,800 - 2,800 - 

  - ค่าอาหารกลางวัน  
(20 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 2 ครั้ง) 

 
4,800 - 4,800 - 

รวม  7,600 - 7,600 - 
กิจกรรมที่ 2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
จังหวัดสตลู (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 -
2565) จ านวน 3 ครั้ง 

ไตรมาสที่ 
1,2     
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 4 ครั้ง) 

 
8,400 - 8,400 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(30 คน x 150 บาท x 1 มื้อ x 4 ครั้ง) 

 
18,000 - 18,000 - 

- ค่าส าเนาเอกสารประกอบการประชุม  1,500 - 1,500 - 
- ค่าวัสด ุ  3,400 - - 3,400 

รวม  31,300 - 27,900 3,400 
กิจกรรมที่ 3 การติดตามและการรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตลู/
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

- - - - 
รวม  - - - - 

รวมงบประมาณ  38,900 - 35,500 3,400 
* หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

**  หมายเหตุ ไตรมาสที่ 1 ต.ค. – ธ.ค. 2563 ไตรมาสที่ 2 ม.ค. – มี.ค. 2564 
  ไตรมาสที่ 3 เม.ย. – มิ.ย. 2564 ไตรมาสที่ 4 ก.ค. – ก.ย. 2564 
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ด้านการปฏิบัติงาน กรณีเกิดโรคระบาดโควิด – 19 ระลอก 2 การด าเนินโครงการ/กิจกรรม จะต้อง
ชะลอ ขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ต่อไป 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง เมื่อสถานการณ์การเกิดโรคระบาดดีขึ้น การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
จะด าเนินการตามปกติโดยยึดหลักชีวิตวิถีใหม่ 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีแผนการด าเนินงานตาม
ภารกิจ  ดังนี้ 
1. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล   
2. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 -
2565) 

มีแผนงานด าเนินการ
ตามภารกิจ จ านวน 
2 แผน 

แบบประเมิน 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 จังหวัดสตูล สามารถด าเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งด้านคุณภาพนักเรียน ศักยภาพของ
บุคลากร และประสิทธิภาพของหน่วยงานทางการศึกษา 
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โครงการ   เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา เรื่องที่ 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ  
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง  
ประเด็น การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มอ านวยการและหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. นางสาวเดือน โพธิรัตน์  นักตรวจสอบบัญชีภายในปฏิบัติการ เบอร์โทร  080 546 6399 
 2. นางสาวรัตนประภา  ธรรมใจ   เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  เบอร์โทร  088 789 2814
 3. นางสาวหาสาน๊ะ  นิล๊ะ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ          เบอร์โทร  080 143 0231 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  จัดตั้งตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ก าหนดให้มีการจัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวน 18 ภาค และส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 77 จังหวัด โดยได้ด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลังบุคลากรมาปฏิบัติงานตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา  ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพ ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิด และทักษะในการด ารงชีวิต เพ่ือปรับทัศนคติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมุ่งสู่
ความส าเร็จ ตามเป้าหมายของหน่วยงานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ มีน้ าใจ เสียสละ การรู้จักให้อภัย การ
รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตน สร้างระบบการสื่อสารที่ดีในองค์กร ลดความขัดแย้ง ปรับปรุงการสื่อสารสร้าง
กลไกการเรียนรู้และกระบวนการสันติวิธี สร้างวัฒนธรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสา และการบริการที่ดีใน
องค์กร 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในส านักงานอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้มีศักยภาพในการยกระดับคุณภาพงานตามภารกิจที่รับผิดชอบร่วมกัน  ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  จึงจัดท าโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

วัตถุประสงค์  
                  เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลให้มีความรู้ความเข้าใจ เจตคติ
และทักษะการท างานตามภารกิจที่รับผิดชอบร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิผล 
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เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output)   

บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวดัสตูลรวมถึงเจ้าหน้าคุรสุภา พนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน 30 คน    

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลทุกคนมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่

รับผิดชอบ  

กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัด
โครงการ 

ม.ค. – เม.ย. 
2564 

บุคลากร ศธจ.สตูล คณะกรรมการตาม
ค าสั่ง 

2 พัฒนาบุคลการตามความต้องการใน
ภาพรวมของบุคลากรในส านักงาน 

ม.ค. – ส.ค. 
2564 

บุคลากร ศธจ. สตูล คณะกรรมการตาม
ค าสั่ง 

3 ประชุมสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

ก.พ. – ก.ย. 
2564 

บุคลากร ศธจ.สตูล คณะกรรมการตาม
ค าสั่ง 

พื้นที่การด าเนินการ สถานที่เอกชน 

งบประมาณ 

        งบประมาณจากแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์  รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 
45,400.- บาท โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมความ
พร้อมการจัดโครงการ 

ไตรมาสที่ 
2,3 

    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        
(10 คน x35 บาท X 1 มื้อ) 

 
350 - 350 - 

รวม  350 - 350 - 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลการตาม
ความต้องการในภาพรวมของ
บุคลากรในส านักงาน 

ไตรมาสที่ 
2,3,4 

    

 - ค่าพาหนะเดินทาง               
(30 คน x 100 บาท) 

 
3,000 - 3,000 - 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      
(30 คน x 2 มื้อ x 50 บาท) 

 
3,000 - 3,000 - 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าอาหารกลางวัน                 
(30 คน x 1 มื้อ x 200 บาท) 

 
6,000 - 6,000 - 

-ค่าอาหารเย็น 
(30 คน x 1 มื้อ x 200 บาท) 

 
6,000 - 6,000 - 

- ค่าท่ีพัก  
(1 คืน x 30 คน x 700 บาท)  

 
21,000 - 21,000 - 

- ค่าตอบแทนวิทยากร   
(1,200 บาท x 3 ชม. X 1 คน) 

 
3,600 3,600 - - 

 - ค่าเอกสารและวัสดุ  250 - - 250 
รวม  42,850 3,600 39,000 250 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปและ
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

ไตรมาสที่ 
2,3,4     

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        
(10  คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

 
700 - 700 - 

- ค่าอาหารกลางวัน                                 
(10  คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 

 
1,000 - 1,000 - 

- ค่าเอกสารและวัสดุ  500 - - 500 
รวม  2,200 - 1,700 500 

รวมงบประมาณ  45,400 3,600 41,050 750 
* หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

**  หมายเหตุ ไตรมาสที่ 1 ต.ค. – ธ.ค. 2563 ไตรมาสที่ 2 ม.ค. – มี.ค. 2564 
  ไตรมาสที่ 3 เม.ย. – มิ.ย. 2564 ไตรมาสที่ 4 ก.ค. – ก.ย. 2564 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ด้านการปฏิบัติงาน   

1. บุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่ครบตามจ านวนเนื่องจากติดราชการ 
2. กรณีเกิดโรคระบาดโควิด – 19 ระลอก 2 การด าเนินโครงการ/กิจกรรม จะต้องชะลอ ขยาย

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ต่อไป  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง   
1. ส ารวจผู้เข้าร่วมโครงการก่อนการจัดกิจกรรม 
2. เมื่อสถานการณ์การเกิดโรคระบาดดีขึ้น การด าเนินโครงการ/กิจกรรม จะด าเนินการตามปกติโดย

ยึดหลักชีวิตวิถีใหม่ 
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ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย   
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

ร้อยละของจ านวนบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
ที่ได้รับการพัฒนา   

ร้อยละ 80 แบบประเมิน 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูลที่ได้รับการพัฒนา 

ระดับมากท่ีสุด แบบประเมิน 

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นองค์กรที่ประสานงานการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใน
พ้ืนที่จังหวัดสตูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ    ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริหารประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนปฏิรูปประเทศ   ด้านการศึกษา ประเด็นปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. นางสาวมัสหลัน  สาเอียด ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  เบอร์โทร 086-969-3429 
2. นางอภิษฎา  ทองเนื้อแข็ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  เบอร์โทร 099-315-8375 
3. นางสาวพิธพร   นิโกบ        ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  เบอร์โทร 081-798-9655 
4. นายวัชรพงศ์   ละอองรัตน์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  เบอร์โทร 086-299-7668 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลกัการและเหตุผล 
  ประกาศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน
ภายในส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีภาระงานหลักตามบทบาทหน้าที่ คือ ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด 
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา 
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนการรองรับ
การตรวจราชการ และด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในการตรวจราชการ ติดตาม 
และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้
เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ของชาติ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานในภาระงานที่รับผิดชอบมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงได้จัดท าโครงการตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือด าเนินการตามบทบาทและภารกิจ พร้อมทั้งเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสตูลต่อไป   

วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อจัดท าคู่มือตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
 2. เพ่ือด าเนินการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา  
ในจังหวัดสตูล ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด
สตูลและนโยบายเร่งด่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนิเทศ ติดตาม ตามภาระงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล  
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  3. เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสตูล 
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูลและ
นโยบายเร่งด่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ด าเนินการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน  
ทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  จ านวน 6 แห่ง และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน 236 แห่ง ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสตูลและนโยบายเร่งด่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนิเทศ ติดตาม ตามภาระงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล ได้อย่างน้อยจ านวนรวม 50 ครั้ง  

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ การตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล นโยบายเร่งด่วน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามภาระงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าคู่มือและแผนการนิเทศ การตรวจ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ต.ค. - ธ.ค. 
63 

หน่วยงานทางการ
ศึกษา, สถานศึกษา 
ในจังหวัดสตูล 

ศน.ศธจ.สตูล 

2 ด าเนินการนิเทศ ตรวจ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ดังนี้  
- นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย
การตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2564 
- ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล   
- นโยบายเร่งดว่นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ตามภาระงานของกลุ่มนิเทศฯ 

ธ.ค. 63 – 
ก.ย.64 

หน่วยงานทางการ
ศึกษา, สถานศึกษา 
ในจังหวัดสตูล 

- ศน.ศธจ.สตูล 
- คณะกรรมการ 
ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 

3 รับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ธ.ค. 63 – 
ก.ย.64 

หน่วยงานทางการ
ศึกษา, สถานศึกษา 
ในจังหวัดสตูล 

- ศน.ศธจ.สตูล 
- คณะกรรมการ 
ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

4 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ ก.ย.63 หน่วยงานทางการ
ศึกษา, สถานศึกษา 
ในจังหวัดสตูล 

- ศน.ศธจ.สตูล 
- คณะกรรมการ 
ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 

พื้นที่การด าเนินการ หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสตูล 

งบประมาณ 

 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษายั่งยืน กิจกรรม การขับเคลื่อนการปฎิรูป
การศึกษาในส่วนภูมิภาค งบรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ จ านวน 80,000 บาท โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าคู่มือและ
แผนการนิเทศ การตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลฯ 
- จัดประชุมปฏิบัติการจัดท าจัดท า
คู่มือและแผนการนิเทศ การตรวจ 
ติดตาม ประเมินผลฯ 

ไตรมาสที่ 
2 

    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(10 คน x 2 มื้อ x 50 บาท) 

 1,000 - 1,000 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(10 คน x 1 มื้อ x 300 บาท) 

 3,000 - 3,000 - 

- ค่าห้องประชุม  3,000 - 3,000 - 
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  1,500 - - 1,500 
- จัดจ้างท ารูปเล่มคู่มือและแผน
ตรวจติดตามฯ(10 เล่ม x 200 บาท) 

 
2,000 - 2,000 - 

รวม  10,500 - 9,000 1,500 
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการนิเทศ  
ตรวจ ติดตาม ประเมินผลฯ 

ไตรมาสที่ 
2 - 4 

    

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เพ่ือนิเทศ ตรวจ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานตามนโยบาย หรือ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

35,000 - 35,000 - 
รวม  35,000 - 35,000 - 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 รบัการตรวจราชการ จาก
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 

ไตรมาสที่ 
2 - 4 

    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(12 คน x 2 มื้อ x 50 บาท x 2 คร้ัง) 

 2,400 - 2,400 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(12 คน x 1 มื้อ x 300 บาท x 2 คร้ัง) 

 
7,200 - 7,200 - 

- ค่าอาหารเย็น  
(12 คน x 1 มื้อ x 350 บาท x 2 คร้ัง) 

 
8,400 - 8,400 - 

- ค่าพาหนะ  2,000 - 2,000 - 
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  1,000 - - 1,000 
- จัดจ้างท ารูปเล่มเอกสาร  1,000 - 1,000 - 

รวม  22,000 - 21,000 1,000 
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 
- จัดประชุมปฏิบัติการจัดท าสรุปผล
การนิเทศ การตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลฯ 
- จัดท าเล่มรายงานสรุป 

ไตรมาสที่ 
4 

    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(10 คน x 2 มื้อ x 50 บาท) 

 
1,000 - 1,000 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(10 คน x 1 มื้อ x 300 บาท) 

 
3,000 - 3,000 - 

- ค่าห้องประชุม  3,000 - 3,000 - 
- ค่าพาหนะ   2,000 - 2,000 - 
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  1,500 - - 1,500 
- จัดจ้างท ารูปเล่มคู่มือและแผน
ตรวจติดตามฯ(10 เล่ม x 200 บาท) 

 
2,000 - 2,000 - 

รวม  12,500 - 11,000 1,500 
รวมงบประมาณ  80,000 - 76,000 4,000 

 
* หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

**  หมายเหตุ ไตรมาสที่ 1 ต.ค. – ธ.ค. 2563 ไตรมาสที่ 2 ม.ค. – มี.ค. 2564 
  ไตรมาสที่ 3 เม.ย. – มิ.ย. 2564 ไตรมาสที่ 4 ก.ค. – ก.ย. 2564 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ด้านการปฏิบัติงาน 
 - สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 - ปรับรูปแบบของกิจกรรมในโครงการ เพ่ือลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019(COVID-19) เช่น การจัดประชุมฯ ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการจัดประชุมฯออนไลน์ เป็นต้น 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงผลผลิต (Output) 
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ด าเนินการตรวจ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานทาง
การศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 6 แห่ง และ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 236 แห่ง 
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูลและนโยบาย
เร่งด่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนิเทศ ติดตาม ตามภาระ
งานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  

 
ได้อย่างน้อย 

จ านวนรวม 50 
ครั้ง 

 
- แบบรายงานการ
ตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลฯ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
- แบบนิเทศ ติดตาม 
ตามภาระงานของ
กลุ่มนิเทศฯ  

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีข้อมูลสารสนเทศ 
ที่เก่ียวข้องกับการนิเทศ การตรวจ ติดตาม ประเมินผล 
การด าเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา  
ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวดั
สตูล นโยบายเร่งดว่นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามภาระงานของ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

 
อย่างน้อย 3 เล่ม 

 
- แบบรายงานการ
ตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลฯ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
- แบบนิเทศ ติดตาม 
ตามภาระงานของ
กลุ่มนิเทศฯ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ได้รับการนิเทศ ตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาจังหวัดสตูล นโยบายเร่งด่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามภาระงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
 2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ การตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล นโยบายเร่งด่วนอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และตามภาระงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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โครงการ   ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด 
โดยผ่านกลไกของ กศจ. 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ประเด็น การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. นางสาวนพภศร  ศรีรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เบอร์โทร 092 829 4436 
 2. นางสาวนูรีญา  รงค์สมัคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เบอร์โทร 092 354 2897 

3. นายอดินันท์  ย่าหลี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เบอร์โทร 081 598 9413 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามตามค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 8 
ให้ กศจ. มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ (2) ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย (9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานตามความจ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของ กศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา โดยให้น าองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดย
ในคราวประชุม กศจ.สตูล ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ได้เห็นชอบประกาศแต่งตั้งคณะท างาน
บูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดสตูล 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. เพ่ือเป็นเป้าหมายและเครื่องมือกลไกใน
การรองรับการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด ให้
สามารถด าเนินการจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. 
2. เพ่ือด าเนินการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานการบูรณาการด้านการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ และการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ของจังหวัดสตูล  
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เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output)   

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนดี 
สี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ของจังหวัดสตูล 

        เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ

การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. โดยการการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ
การด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ 
(Stand Alone) ของจังหวัดสตูล 

กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ด า เ นิ น ก า รป ร ะชุ ม  ป ร ะชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ  ลงพ้ืนที่ออกตรวจ ติดตาม 
ประ เมินผล  การบู รณาการด้ าน
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
และการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพ
ชุมชน โรง เรียนดีสี่ มุ ม เมือง  และ
โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมี
คุณภาพ (Stand Alone) ของจังหวัด
สตูล หรืออ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ม.ค. – มี.ค. 
64 

หน่วยงานทางการศึกษา, 
สถานศึกษาในจังหวัดสตูล, 
คณะท างานบูรณาการด้าน
การศึกษาจังหวัดสตูล, กศจ. 

กลุ่มนโยบายและแผน 

2 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ มี.ค. – มิ.ย.
64 

หน่วยงานทางการศึกษา , 
สถานศึกษาในจังหวัดสตูล , 
คณะท างานบูรณาการด้าน
การศึกษาจังหวัดสตูล, กศจ. 

กลุ่มนโยบายและแผน 

พื้นที่การด าเนินการ หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล 
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งบประมาณ 

 งบประมาณจากแผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรม การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วน
ภูมิภาค  จ านวน 50,000 บาท โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณที่
ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ด าเนินการประชุม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ออกตรวจ ติดตาม 
ประเมินผล การบูรณาการด้านการศึกษา
ของกระทร ว งศึ กษา ธิ ก า ร  และกา ร
ด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียน
ดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนท่ีสามารถด ารงอยู่
ได้อย่ างมีคุณภาพ (Stand Alone) ของ
จังหวัดสตูล หรืออ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย ไตรมาสที่ 2     
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(25 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 4 วัน) 

 
7,000 - 7,000 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(25 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 4 วัน) 

 
12,000 - 12,000 - 

- ค่าอาหารเย็น 
(15 คน x 150 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน) 

 
4,500 - 4,500 - 

- ค่าที่พัก 
(2 คน x 4 คืน x 1,200 บาท) 

 
9,600 - 9,600 - 

- ค่าพาหนะ  8,150 - 8,150 - 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง  4,000 4,000 - - 

รวม  45,250 4,000 41,250 - 
กิจกรรมที่ 2 สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

ไตรมาสที ่
2-3     

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(25 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน) 

 
1,750 - 1,750 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(25 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน) 

 
3,000 - 3,000 - 

รวม  4,750 - 4,750 - 
รวมงบประมาณ  50,000 - 46,000 4,000 

* หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ด้านการปฏิบัติงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อการ
จัดกิจกรรมตามโครงการ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง เมื่อสถานการณ์การดีขึ้น การด าเนินโครงการ/กิจกรรม จะด าเนินการ
ตามปกติโดยยึดหลักชีวิตวิถีใหม่ 
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ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

ร้อยละของการด าเนินการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และการ
ด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ของจังหวัดสตูล 

ร้อยละ 100 แบบติดตาม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. โดยการการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ
การด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ 
(Stand Alone) ของจังหวัดสตูล 
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โครงการ   โครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา  
เพื่อพัฒนาการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้  
แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

   ประเด็น การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติตามและประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. นายวัชรพงศ์  ละอองรัตน์       ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ          เบอร์โทร 086-2997668 
 2. นางสาวมัสหลัน  สาเอียด ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   เบอร์โทร 086-9693429 
 3. นางสาวพิธพร  นิโกบ  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ          เบอร์โทร 081-7989655 

4. นางอภิษฎา  ทองเนื้อแข็ง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ          เบอร์โทร 099-3158375 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
 การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะต้องให้
ความ ส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อน
กระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาวโดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง ของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ทักษะการเรียนรู้และการเสริมสร้างปัจจัย
แวดล้อมที่เ อ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคน โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงระบบและโครงสร้างของสังคมไทยให้
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคงประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 
 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ คื อ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม
จริยธรรม มีภูมิคุ้ม กันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้าน
คุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
ทุกประเภท และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนอง
การพัฒนาในด้านคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
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ความต้องการของการ พัฒนาประเทศที่มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขันของประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง การศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังให้การบริการ
การศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับ ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพ้ืนที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนา
ในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้ บริการด้านความเท่าเทียม และด้าน
ประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหาร จัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณ  และบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการ
สูญเปล่า และมีความคล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ 
 จากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562 พบว่า ในแผนแม่บทด้าน
การ พัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายให้วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ผลการประเมินด้านทักษะ อยู่ที่ 
62.30 คะแนน ต่ ากว่าปี 2561 ซึ่งผลการประเมินอยู่ที่ 63.00 และจากรายงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
(ทีดีอาร์ไอ) พบว่า ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยสาเหตุหลักส่วนหนึ่ง เกิดจากระบบการศึกษาไทยไม่เอ้ือต่อการ
สร้างความรับผิดชอบ (Accountability) หลักสูตรและต าราเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 การทดสอบยังคงเน้นการจดจ าเนื้อหามากกว่าการเรียนเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง 
 กระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการ
บริหาร จัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งจะต้องมีความ
ร้อยรัดสัมพันธ์ กันเป็นอย่างดี โดยต้องอาศัยความร่วมมือกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน การสร้าง
เครือข่ายในการท างานในแต่ละพ้ืนที่จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการ
ร่วมคิด ร่วมท าร่วม ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนากระบวนการท างาน และสร้างนวัตกรรมในการท า
งานให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพบริบทและความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ รองรับการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้และทักษะใน ศตวรรษท่ี 21 
 จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดท าโครงการ IFTE 
(Innovation For Thai Education) ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยการน าผลการวิเคราะห์และการวิจัยการ
พัฒนารูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการวิเคราะห์และ
การวิจัยแนวทาง การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา จากโครงการ TFE (Teams 
For Education)  และโครงการ “ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา จากปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 - 2563 มาสรุปหลอมรวมและใช้ในการวางแผนในการพัฒนาการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา เพ่ือ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในทุกภาคส่วนมาร่วมกันสร้างนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งในด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ
การศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษ   ที่ 
21 
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 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลได้จัดท าโครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และเป็นการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด  

วัตถุประสงค์  
          1. เพ่ือให้มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ในระดับ
จังหวัด 
          2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล  
          3. เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล    
          4. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
          5. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐานผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 

เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output)   
          1. มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด 
          2. มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)/นวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด ด้านละ 1 ชิ้นงาน 
          3. ร้อยละผู้เรียนในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-
NET) ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
          1. มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ีมีความถูกต้อง ครอบคลุม ชัดเจน เป็นปัจจุบัน 
          2. สามารถน าวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)/นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          3. ผู้เรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน            

กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 : การอบรมสร้างความรู้ความ
เข้าใจการด าเนินงานโครงการ Innovation For 
Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา 
เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

ธ.ค.63 ผู้รับผิดชอบโครงการ IFTE 
ของ ศธจ. 

กลุ่มนิเทศ ตดิตาม
และประเมินผล 

2 กิจกรรมที่ 2 : การจัดท าศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจยัทางการ
ศึกษา 

ม.ค.64 – ก.พ.
64 

คณะกรรมการด าเนินงาน  กลุ่มนิเทศ ตดิตาม
และประเมินผล 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

3 กิจกรรมที่ 3 : การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
นวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
    กิจกรรมที่ 3.1 การประชุมสรา้งการรับรู้
เกี่ยวกับโครงการ Innovation 
For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษา เพื่อพัฒนา การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
    กิจกรรมที่ 3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการ การจัดการเรยีนรู้ การนเิทศ ติดตามและ
ประเมินผล ให้แก่ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการInnovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ
พัฒนา การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
    กิจกรรมที่ 3.3 การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

มี.ค.-64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พ.ค.-ก.ค.64 

ผู้บริหารและครูจาก
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
 

กลุ่มนิเทศ ตดิตาม
และประเมินผล 

4 กิจกรรมที่ 4 : การสังเคราะห์ วิเคราะห์ วิจัย 
และเผยแพร่นวตักรรม การบริหารจัดการศึกษา 
การจัดการ เรียนรู้ การนิเทศติดตามและ
ประเมินผล    
    กิจกรรมที่ 4.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอด
บทเรียน คัดเลือกนวัตกรรม การบริหารจดัการ 
การจัดการเรยีนรู้ การนเิทศ ติดตามและ
ประเมินผล ระดับจังหวัด  
    กิจกรรมที่ 4.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอด
บทเรียน คัดเลือกนวัตกรรม การบริหารจดัการ 
การเรยีนรู้ การนเิทศ ติดตามและประเมินผล 
ระดับภาค น าตัวแทนท่ีได้รับการคดัเลือกระดับ
จังหวัดเข้าร่วมการประกวดคดัเลือกระดับภาค 
    กิจกรรมที่ 4.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอด
บทเรียน คัดเลือกนวัตกรรม การบริหารจดัการ 
การเรยีนรู้ การนเิทศ ติดตามและประเมินผล 
ระดับประเทศ น าตัวแทนท่ีไดร้ับการคัดเลือก
ระดับภาคเข้าร่วมการประกวดคัดเลือก
ระดับประเทศ 
    กิจกรรมที่ 4.4 สรุป รายงานผลและเผยแพร่
นวัตกรรมการบรหิารจดัการ การจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 
 
 

 
ก.ค.64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ก.ค.64 

 
 
 

 
 
ก.ค. – ส.ค.64 

สถานศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
 

กลุ่มนิเทศ ตดิตาม
และประเมินผล 

5 กิจกรรมที่ 5 : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ม.ค.-ก.ย.64 1. ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ตดิตาม
และประเมินผล 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

    - ประชุมสร้างการรับรู้สร้างข้อตกลง และ
ร่วมวางแผน (partnership agreement & 
action planning) ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

2. ศึกษานิเทศก์ สพป.
สตูล, สพม.16, ส านักงาน
เทศบาลเมืองสตลู, 
นักวิชาการศึกษา สช.จ.
สตูล 

พื้นที่การด าเนินการ สถานศึกษาในจังหวัดสตูล 

งบประมาณ 

 งบประมาณจากแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา งบ
รายจ่ายอื่น จ านวน  284,000 บาท โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณที่
ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างความรู้ความ
เข้าใจการด าเนินงานโครงการ Innovation 
For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรม
การศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสที่ 1     

- ค่าเบี้ยเลีย้ง  560 560 - - 
- ค่าพาหนะ  6,566 - 6,566 - 

รวม  7,126 560 6,566  
กิจกรรมที่ 2 การจัดท าศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจยัทางการ
ศึกษา  

ไตรมาสที่ 2 - - - - 

รวม  - - - - 

กิจกรรมที่ 3 : การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
นวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

     

    กิจกรรมที่ 3.1 การประชุมสรา้งการรับรู้
เกี่ยวกับโครงการ Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ
พัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  

ไตรมาสที่ 2     

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
(65 คน x 2 มื้อ x 50 บาท) 

 
6,500 - 6,500 - 

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (65 คน x 1 มื้อ x 250 บาท) 

 
16,250 - 16,250 - 

- ค่าพาหนะเดินทาง  
(65 คน x 200 บาท) 

 
13,000 - 13,000 - 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณที่
ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าห้องประชุม  
(1 ห้อง x 1 วัน x 5,000 บาท) 

 
6,000 - 6,000 - 

- ค่าเอกสาร  1,000 - 1,000 - 
- ค่าวัสด ุ  1,000 - - 1,000 

รวม  43,750 - 42,750 1,000 
    กิจกรรมที่ 3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารจดัการ การจัดการเรยีนรู้ การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล ให้แก่ ผู้บริหาร คณะ
ครู โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการInnovation 
For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

ไตรมาสที่ 2     

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
(70 คน x 2 มื้อ x 50 บาท x 2 วัน) 

 
14,000 - 14,000 - 

- ค่าอาหารกลางวัน 
(70 คน x 1 มื้อ x 250 บาท x 2 วัน) 

 
35,000 - 35,000 - 

- ค่าพาหนะเดินทางผูเ้ข้าร่วมประชุม (70 คน 
x 200 บาท x 2 เที่ยว) 

 
28,000 - 28,000 - 

- ค่าตอบแทนวิทยากร  
(4 คน x 6 ช่ัวโมง x 1,200 บาท x 2 วัน) 

 
57,600 57,600 - - 

- ค่าที่พักวิทยากร 4 คน 
(2 ห้อง x 1 คืน x 800 บาท) 

  
1,600 

 
- 

 
1,600 

 
- 

- ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร 4 คน  4,000 - 4,000 - 
- ค่าห้องประชุม  
(1 ห้อง x 6,000 บาท x 2 วัน) 

 
12,000 - 12,000 - 

- ค่าเอกสาร  1,144 - 1,144  
- ค่าวัสด ุ  1,000 - - 1,000 

รวม  154,344 57,600 95,744 1,000 

กิจกรรมที่ 3.3 การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล จ านวน 2 ครั้ง 

ไตรมาสที่ 3-
4 

    

- ค่าพาหนะเดินทาง 20 คน  5,500 - 5,500 - 
- ค่าเอกสาร  1,000 - 1,000 - 
- ค่าที่พัก 6 คน 
(3 ห้อง x 1 คืน x 800 บาท) 

 
2,400 - 2,400 - 

- ค่าเบี้ยเลีย้ง  
(20 คน x 120 บาท x 3 วัน x 2 ครั้ง) 

 
14,400 14,400 - - 

รวม  23,300 14,400 8,900 - 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณที่
ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 4 : การสังเคราะห์ วิเคราะห์ วิจัย 
และเผยแพร่นวตักรรม การบริหารจัด
การศึกษา การจดัการ เรียนรู้ การนิเทศ
ติดตามและประเมินผล    

     

    กิจกรรมที่ 4.1 การแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรม การบริหาร
จัดการ การจัดการเรยีนรู้ การนเิทศ ติดตาม
และประเมินผล ระดบัจังหวัด  

ไตรมาสที่ 4     

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(60 คน x 2 มื้อ x 50 บาท x 1 วัน) 

 
6,000 - 6,000 - 

- ค่าอาหารกลางวัน 
(60 คน x 1 มื้อ x 250 บาท) 

 
15,000 - 15,000 - 

- ค่าพาหนะเดินทาง 60 คน   12,000 - 12,000 - 
รวม  33,000 - 33,000 - 

    กิจกรรมที่ 4.2 การแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรม การบริหาร
จัดการ การเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล ระดับภาค น าตัวแทนท่ีได้รับการ
คัดเลือกระดับจังหวัดเข้าร่วมการประกวด
คัดเลือกระดับภาค 

     

- ค่าเบี้ยเลีย้ง 
(7 คน x 240 บาท x  2 วัน) 

 
3,360 3,360 - - 

- ค่าที่พัก 7 คน 
(3 ห้อง x 1,000 บาท x  1 คืน) 

 
3,000 - 3,000 - 

- ค่าพาหนะเดินทาง 8 คน  3,000 - 3,000 - 
รวม  9,360 3,360 6,000 - 

    กิจกรรมที่ 4.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรม การบริหาร
จัดการ การเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลระดับ ประเทศ น าตัวแทนท่ีได้รับ
การคัดเลือกระดับภาคเข้าร่วมการประกวด
คัดเลือกระดับประเทศ 

     

- ค่าเบี้ยเลีย้ง 
(2 คน x 240 บาท x  3 วัน) 

 
1,440 1,440 - - 

- ค่าพาหนะเดินทาง 2 คน  7,480 - 7,480 - 
รวม  8,920 1,440 7,480 - 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณที่
ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

    กิจกรรมที่ 4.4 สรุป รายงานผลและ
เผยแพร่นวตักรรมการบริหารจัดการ การ
จัดการเรียนรู้ การนิเทศ ตดิตาม และ
ประเมินผล 

     

จัดท ารูปเล่มรายงาน 
(21 เล่ม x 200 บาท) 

 
4,200 - 4,200 - 

รวม  4,200 - 4,200 - 
กิจกรรมที่ 5 : การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาคณุภาพการศึกษา  

 - - - - 

รวม  - - - - 
รวมงบประมาณ  284,000 77,360 204,640 2,000 

* หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

**  หมายเหตุ ไตรมาสที่ 1 ต.ค. – ธ.ค. 2563 ไตรมาสที่ 2 ม.ค. – มี.ค. 2564 
  ไตรมาสที่ 3 เม.ย. – มิ.ย. 2564 ไตรมาสที่ 4 ก.ค. – ก.ย. 2564 
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 1. ความเสี่ยงด้านก าหนดเวลาด าเนินโครงการ การไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันตามเวลาที่ก าหนด 
ภายใต้ระยะเวลางบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  
2. สถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับ ดูแลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็น
ปัญหาในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่ก าหนด 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เคร่ืองมือ 

1. มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ีมีความถูกต้อง ครอบคลมุ ชัดเจน 
และเป็นปจัจุบัน  

1 เล่ม 
 

- แบบเก็บข้อมูล
สารสนเทศ นวัตกรรม 
และงานวิจัยทางการ
ศึกษา 
- แบบติดตามการ
ด าเนินงานโครงการ 
- แบบรายงานการ
สร้างนวัตกรรม 
- แบบรายงานการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

2. มีนวัตกรรมการบรหิารจดัการ การจัดการเรยีนรู้ การนเิทศ ติดตาม
และประเมินผล 

ด้านละ 1 ช้ินงาน 
 

3. มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)/นวัตกรรม ด้านการบริหารจดัการ 
การจัดการเรยีนรู้ การนเิทศ ติดตามและประเมินผล 

ด้านละ 1 ช้ินงาน 
 

4. มีการเผยแพร่ นวัตกรรมการบริหารจดัการ การจัดการเรยีนรู้ การ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

1 ช่องทาง 
 

5. มีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด 4 หน่วยงาน 
6. มี Supervisor Teams เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด 1 ทีม 
7. ผู้เรียนในสถานศึกษากลุม่เป้าหมายมผีลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น 

 
ร้อยละ 3 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การบูรณาการด้านการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในจังหวัด ในการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่สังคม 
คุณภาพในศตวรรษท่ี 21 เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ และ 
นโยบายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 
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โครงการ      ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง 
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2564   

ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ แผนย่อยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

แผนปฏิรูปประเทศ   ด้านการศึกษา เรื่องที่ 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ  
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง  
ประเด็น การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มพัฒนาการศึกษา  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    

1. นายธีระยุทธ  ชาตรี    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ         เบอร์โทร 080 458 4299 
2. ว่าที่ ร.ต.หญิงฐิตาพร  แก้วเอียด  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ       เบอร์โทร 089 463 2216  
3. นางสาวสายพิรุณ  ชูแก้ว   เจ้าหน้าที่ธุรการ               เบอร์โทร 088 593 6177 
4. นายชยวัฒน์  ภูขะโร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   เบอร์โทร 085 114 9915 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

หลักการและเหตุผล 
    ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นความส าคัญของการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนมีทางเลือก
เข้าสู่การศึกษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ผู้เรียนสายอาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สามารถเข้าสู่เส้นทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ และเพ่ือให้การ
พัฒนาด้านการศึกษามีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป รวมทั้งมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้
จัดท าโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโรง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาในระดับ
ภูมิภาคและจังหวัดมีนวัตกรรมที่จะสนับสนุนการศึกษาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ สามารถพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและบริบททางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ มีทักษะต่อยอดในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาพส่วน 
 
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะผู้เรียนให้สามารถต่อยอดการศึกษาไปสู่ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมเวที
และประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดสตูลขึ้น 
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วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่จังหวัดสตูล 

เป้าหมาย  
เชิงผลผลิต (Output)  
มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (Continuous and 

Linking Curriculum : CLC) อย่างน้อย 1 หลักสูตร 
เชิงผลลัพธ์ (Outcomes)  
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในหลักสูตร 

กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน ์

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะท างาน CLC ระดับจังหวัดสตูล 
เพ่ือวางแผนและออกแบบหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2564 

ก.พ. 2564 คณะท างาน CLC 
ระดับจังหวัด 

กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวที
และประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและ
แนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

ก.พ. 2564 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับโครงการ 

กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

3 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) 

ก.พ. - ม.ีค.2564 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับโครงการ 

กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

4 ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
CLC  

มี.ค. – ก.ค. 2564 สถานศึกษา/
นักเรียน 

กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

5 ประชุมสรุป รายงานผลการด าเนินงานและ
น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะดับจังหวัด 

ก.ค. - ก.ย. 2564 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับโครงการ 

กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

 
พื้นที่ด าเนินการ พ้ืนที่จังหวัดสตูล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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งบประมาณ 
 งบประมาณจากแผนงาน ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา         
รายการ งบรายจ่ายอื่น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ จ านวน 60,000 บาท  โดยมีประมาณการค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่  1 ประชุมคณะท างาน 
CLC ระดับจังหวัดสตูล เพ่ือวางแผน
และออกแบบหลักสู ตรต่อเนื่ อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อ า ชี ว ศึ ก ษ า แ ล ะ อุ ด ม ศึ ก ษ า 
ปีงบประมาณ 2564 

 ไตรมาสที ่2 

    
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

 
1,050 - 1,050 - 

  - ค่าอาหารกลางวัน  
(15 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

 
1,800 - 1,800 - 

  - ค่าจัดท าเอกสาร  
(15 เล่ม x 15 บาท) 

 
225 - - 225 

รวม  3,075 - 2,850 225 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สร้ างความเข้ า ใจเกี่ ยวกั บการ
ด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและ
แนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อ า ชี ว ศึ ก ษ า แ ล ะ อุ ด ม ศึ ก ษ า 
ปีงบประมาณ 2564 ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

ไตรมาสที ่2 

    
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 (35 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

 
2,450 - 2,450 - 

   - ค่าอาหารกลางวัน  
 (35 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

 
4,200 - 4,200 - 

  - ค่าจัดท าเอกสาร  
(35 เล่ม x 15 บาท) 

 
525 - - 525 

รวม  7,175 - 6,650 525 
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กิจกรรม 

ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 พิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

ไตรมาส 2 
    

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 (35 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

 
1,225 - 1,225 - 

รวม  1,225 - 1,225 - 
กิจกรรมที่ 4 ด าเนินการตาม
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร CLC 

ไตรมาสที ่
2 - 4     

   - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศ
ติดตาม การพัฒนาหลักสูตรฯ  
 ( 7 คน x 240 บาท x 5 ครั้ง)  8,400 8,400 - - 
   - ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง  2,000 - 2,000 - 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 (20 คน x 35 บาท x 16 มื้อ)  11,200 - 11,200 - 
   - ค่าอาหารกลางวัน  
 (20 คน x 120 บาท x 8 มื้อ)  19,200 - 19,200 - 

รวม  40,800 8,400 32,000 - 
กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปรายงานผล
การด าเนินงานและน าเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด 

ไตรมาส 4 

    
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(35 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

 
2,450 - 2,450 - 

   - ค่าอาหารกลางวัน  
 (35 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

 
4,200 - 4,200 - 

  - ค่าจัดท าเอกสาร  
(5 เล่ม x 180 บาท) 

 
900 - - 900 

รวม  7,550 - 6,650 900 
รวมงบประมาณ  60,000 8,400 49,950 1,650 

     หมายเหตุ : 1. ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
                    2. ไตรมาสที่ 1 ต.ค. – ธ.ค. 2563     ไตรมาสที่ 2 ม.ค. – มี.ค. 2564     
                        ไตรมาสที่ 3 เม.ย. – มิ.ย. 2564    ไตรมาสที่ 4 ก.ค. – ก.ย. 2564 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
 ด้านการปฏิบัติงาน อาจเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับการด าเนินงาน
โครงการ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง ติดตามสถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด19 อย่างใกล้ชิด 
เตรียมพร้อมปรับแผนงานกรณีเกิดเหตุดังกล่าว 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

1. ระดับความส าเร็จของการมี
หลักสูตรเตรียมวชิาชีพฯ 

จ านวน 1 หลักสูตร 
 

 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนใน
หลักสูตรเตรียมวชิาชีพฯ 

ร้อยละ 80 แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 จังหวัดสตูล มีหลักสูตรเตรียมวิชาชีพที่สนองความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะศึกษา
ต่อเนื่องสู่งานอาชีพในอนาคต 
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โครงการ   ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.                         
   พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ.2561 – 2580)  
      แผนย่อย 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษท่ี 21 

แผนการปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา  
ประเดน็ปฏิรูปที่ (6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัด
การศึกษา  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      
 1. นายวัชรพงศ์   ละอองรัตน์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    เบอร์โทร 086-299-7668 
 2. นางสาวมัสหลัน  สาเอียด ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  เบอร์โทร 086-969-3429 
 3. นางอภิษฎา  ทองเนื้อแข็ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  เบอร์โทร 099-315-8375 
 4. นางสาวพิธพร   นิโกบ        ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  เบอร์โทร 081-798-9655 
 

หลักการและเหตุผล 
 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยที่การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี 
มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ ตามที่ได้บัญญัติไว้ใน มาตราที่ 54 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พ.ศ. 2560 
จากข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ดังกล่าวข้างต้น มีค าว่า "เด็กทุกคน" และค าว่า "อย่างมีคุณภาพ" การด าเนินการ
ให้บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ จึงต้องด าเนินการให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทุกขนาดของโรงเรียน โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น และชุมชน เพ่ือมุ่งให้เด็กทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพที่มีมาตรฐานเสมอกัน จะต้องมีการด าเนินการเพ่ือลดหรือขจัดความเหลื่อมล้ า ด้านโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม หัวข้อ
การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ในส่วนของการสร้างความเป็นธรรมในการเข้ าถึงบริการ
สาธารณสุข และการศึกษาโดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้ก าหนดให้ด้านการศึกษา
เน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารและยากจน และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของคนทุกกลุ่ม รวมถึง
ระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพของ
ประชาชน (ยุทธศาสตร์ชาติ, 2561) 
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 รัฐมีความตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอันเป็นรากฐานส าคัญ
ของการพัฒนาคนไทย ให้มีคุณภาพ มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถ
อยู่และท างานร่วมกับผู้อ่ืนซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายได้ มีความรู้ เท่าทันโลก และมีทักษะในการประกอบ
อาชีพตามความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน และให้รัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม ร่วมกันพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ าในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่าง
แท้จริง จึงก าหนดให้มีพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ          (1) 
คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้ง
เพ่ือด าเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ่ืน (2) ลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา (3) 
กระจายอ านาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาน าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา   
เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น และ (4) สร้าง
และพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา โดยก าหนดให้มีพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งเป็นพ้ืนที่ปฏิรูปการ
บริหารและการจัดการการศึกษาขึ้นเพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษาอันเป็นการน าร่องในการ
กระจายอ านาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ 
และประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ า รวมทั้งมีการขยายผลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและวิธีการ 
ปฏิบัติที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาอ่ืน ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ 
 

 จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่ถูกประกาศให้เป็นจังหวัดน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ให้ด าเนินการในลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ       แบบ
มีส่วนร่วมระดับชาติ (Nation Participation Action Research) เนื่องจากการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ทั้ง 4 ข้อ นั้น จะต้องมีการด าเนินการ
โดยภาคีเครือข่ายร่วมกันทั้งระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น ระดับหน่วยงานภายในจังหวัด และระดับชาติ  
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบประมาณโครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 
2,740,000 บาท เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสง ค์
ของการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 และ
ด าเนินการในกิจกรรมส าคัญเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 จากหลักการ ข้อกฎหมาย และการจัดสรรงบประมาณข้างต้น กอปรกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562  มาตรา 24 ก าหนดให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา ท าหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อน และให้มีหน้าที่และอ านาจในการ      
(1) จัดให้มีระบบข้อมูลตามมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาน าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  (2) จัดให้มีการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับ     
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (3) จัดท ารายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยให้แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาทราบด้วย และ (4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายหรือคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนมอบหมาย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าโครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น 

วัตถุประสงค์   
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 1. เพ่ือให้คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล สามารถขับเคลื่อนงาน
ตามภารกิจที่มอบหมายให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
 2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาน าร่องและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย (RBL) และรองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้Digital Platform 

เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 

1. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จ านวนไม่น้อยกว่า 4  
ครั้ง และจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล   ทั้ง 4 คณะ จ านวนรวมไม่
น้อยกว่า 12 ครั้ง 

2. ครูโรงเรียนน าร่องทุกคนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ ในการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะและการใช้ Digital Platform รวมจ านวนไม่น้อยกว่า  250 คน 

3. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ทั้ง 4 คณะ มีผลงาน ตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่าคณะละ 1 เรื่อง 

4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ขับเคลื่อนภารกิจ บริหารงาน ติดตาม และรายงาน        
การขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม โดยความร่วมมือจากหลาย ๆ ภาคส่วนในพื้นท่ี ภาคและในส่วนกลาง 

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

จังหวัดสตูล สามารถขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

กิจกรรม  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อน

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 
ม.ค.-ก.ย.  

2564 
1.คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ 
2.คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ 

บุคลากร ศธจ.
สตูล 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม หรือสัมมนา เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนน ารอ่งและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง  
- โครงงานฐานวิจัย 
- หลักสูตรฐานสมรรถนะ  
- Active learning 
- ระบบ Digital Platform 
- Note taker 
- นักจัดกระบวนการ                              
- อบรมครูปฐมวัย 
- หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ม.ค.-ก.ย.  
2564 

ครูโรงเรียนน าร่องและ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง 

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ ฝ่าย

วิชาการ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
3 จัดประชุม ประชุมเชิงปฏิบตัิการ สัมมนาหรือจ่ายเป็น

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และคา่วัสดุ เพื่อให้ได้ข้อเสนอ
ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงคข์องการจัดตั้งพ้ืนท่ี
นวัตกรรมการศึกษา 

ม.ค.-ก.ย.  
2564 

คณะอนุกรรมการฯ    
ทั้ง 4 คณะ และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

ประธาน
คณะอนุกรรมการ
ทั้ง 4 คณะ 

4 ขับเคลื่อนภารกิจ บริหารงาน ติดตาม และรายงาน 
การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม โดยความร่วมมือจาก
หลาย ๆ ภาคส่วนในพ้ืนท่ี ภาคและในส่วนกลาง 

ต.ค.63 -
ก.ย.  
2564 

บุคลากรในส านักงาน 
ศธจ.สตลู และ

ผู้เกี่ยวข้อง 

บุคลากร ศธจ.
สตูล 

 
พื้นที่การด าเนินการ สถานศึกษาในจังหวัดสตูล สถานที่ราชการและเอกชนในจังหวัดสตูล 

งบประมาณ    

 งบประมาณจากแผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา งบ
รายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่นวั ตกรรม
การศึกษา พ.ศ.2562 จ านวน 2,740,000 บาท โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ   
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตลู 
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 

ไตรมาสที่      
1 - 4 

    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(25 คน x 35 บาท x 1 มื้อ x 6ครั้ง) 

 5,250 - 5,250 - 

- ค่าอาหารกลางวัน 
(25 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 3 ครั้ง) 

 9,000 - 9,000 - 

- ค่าพาหนะ  
(25 คน x 500 บาท x 6 ครั้ง) 

 75,000 - 75,000 - 

- ค่าที่พัก 
(5 คน x 800 บาท x 3 คืน) 

 12,000 - 12,000 - 

- ค่าตอบแทนกรรมการ 
(1 คน x 2,000 บาท x 6 ครั้ง) 
(20 คน x 1,600 บาท x 6 ครั้ง) 

 204,000 
 

 
12,000 

192,000 

 
- 
- 

 
- 
- 

- ค่าส าเนาเอกสารประกอบการประชุม 
(25ชุด x 30 บาทx 6ครั้ง) 

 
4,500 - 4,500 - 

- ค่าห้องประชุม  3,000 - 3,000 - 
- ค่าวัสด ุ  1,000 - - 1,000 
1.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตลู 

     

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   24,780 - 24,780 - 
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กิจกรรม ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ   
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

(59 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 6 ครั้ง) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(59 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 3 ครั้ง) 

 
21,240 - 21,240 - 

- ค่าพาหนะ  
(59 คน x 200 บาท x 6 ครั้ง) 

 
70,800 - 70,800 - 

- ค่าที่พัก 
(3 คน x 800 บาท x 6 คืน) 

 
14,400 - 14,400 - 

- ค่าตอบแทน 
(4 คน x 1,250 บาท x 6 ครั้ง) 
(55 คน x 1,000 บาท x 6 ครั้ง) 

 360,000 
 
 

30,000 
330,000 - - 

- ค่าส าเนาเอกสารประกอบการประชุม 
(59 ชุด x 20 บาท x 6 ครั้ง) 

 
7,080 - 7,080 - 

- ค่าห้องประชุม  3,000 - 3,000 - 
- ค่าวัสด ุ  1,350 - - 1,350 

รวม  816,400 564,000 250,050 2,350 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม
หรือสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบคุลากร
ในร.ร.น าร่องและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย 2ครั้ง 

ไตรมาสที่     
2 - 4 

    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(50 คน x 2 มื้อ x 6 รุ่น x 2 ครั้ง x 3 วัน  
x 35 บาท) 

 
 

126,000 - 126,000 - 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(50 คน x 1 มื้อ x 6 รุ่น x 2 ครั้ง x 3 วัน 
x 200 บาท) 

 

360,000 - 360,000 - 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
(3 คน x 3ชม. x 6 รุ่น x 2 ครั้ง x 2 วัน x 
1,200 บาท) 

 

259,200 259,200 - - 
- ค่าที่พัก(3 คน x 6 รุ่น x 2 ครั้ง x 2 คืน 
x 800 บาท) 

 
57,600 - 57,600 - 

- ค่าห้องประชุม   15,000 - 15,000 - 
- ค่าจ้างท า VTR  5,000 - 5,000 - 
- ค่าส าเนาเอกสารประกอบการประชุม 
(50 ชุด x 6รุ่น x 2ครั้ง x 20บาท) 

 
12,000 - 12,000 - 

- ค่าป้ายไวนิล  4,000 - 4,000 - 
- ค่าเกียรติบตัร  2,000 - 2,000 - 
- ค่าวัสดุ    2,800 - - 2,800 

รวม  843,600 259,200 581,600 2,800 
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ สัมมนาหรือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และคา่วัสดุ 

ไตรมาสที่     
2 - 4 

 -  - 
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กิจกรรม ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ   
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

เพื่อให้ได้ข้อเสนอตามเจตนารมณแ์ละ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพ้ืนท่ีนวัตกรรม
การศึกษา 
- ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุของ
กิจกรรมที่คณะอนุกรรมการฯ แตล่ะคณะ
ก าหนด คณะละ 95,000บาท 

 

380,000 50,000 280,000 50,000 
รวม  380,000 50,000 280,000 50,000 

กิจกรรมที่ 4 ขับเคลื่อนภารกิจ 
บริหารงาน  ติดตาม และรายงาน การ
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม โดยความ
ร่วมมือจากหลาย ๆ ภาคส่วนในพ้ืนท่ี 
ภาคและในส่วนกลาง 

ไตรมาสที่     
2 - 4 

    

- ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีธุรการ
ปฏิบัติงานพ้ืนท่ีนวัตกรรม (2 คน x 
12,500 บาท x 12 เดือน ) ตั้งแต่ 1 
ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 300,000 
 

- 
 

300,000 
 

- 

- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

 400,000 50,000 
 

300,000 50,000 
 

รวม  700,000 50,000 600,000 50,000 
รวมท้ังสิ้น  2,740,000 664,800 2,066,215 8,985 

 
หมายเหตุ  1.ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
  
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ด้านการปฏิบัติงาน 
 - สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมใน
โครงการฯ  
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 - ปรับรูปแบบของกิจกรรมในโครงการ เช่น การจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ เป็นต้น 
  

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

1. ร้อยละความส าเร็จของการจัดประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูล คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล และการจัดกิจกรรม
ตามภารกิจให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา

12 ครั้ง 
 
 
 
 
 

 

รายงานการประชุม/
รายงานการจัดกิจกรรม 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
ตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 
2562 
2. ร้อยละ 80 ของครูโรงเรียนน าร่องทุกคนและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ ใน
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะและ
การใช้ Digital Platform 

ร้อยละ 80 
 

แบบประเมินความพึง
พอใจ/แบบทดสอบ

ความรู้/รายงานการจัด
กิจกรรม 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 จังหวัดสตูล สามารถด าเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งด้านคุณภาพนักเรียน ศักยภาพของ
บุคลากร และประสิทธิผลของหน่วยงานทางการศึกษาได้สูงขึ้นและเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอ่ืน 
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โครงการ     ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดสตูล 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ    ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                                          
   แผนย่อย การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 

แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
ประเด็น การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัย
ได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
1.นายวัชรพงศ์  ละอองรัตน์    ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  เบอร์โทร  0862997668 

 2.นางอภิษฎา  ทองเนื้อแข็ง    ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  เบอร์โทร  0993158375 
 3.นางสาวพิธพร  นิโกบ          ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  เบอร์โทร  0817989655 
 4.นางสาวมัสหลัน  สาเอียด     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ เบอร์โทร  0869693429 
 

หลักการและเหตุผล 

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็ก
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและ
ตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับ  
การดูแลและพัฒนา รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตาม
ความถนัดของตน ประกอบกับพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ก าหนดให้มีคณะกรรมการ  
นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นคณะกรรมการระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีอ านาจในการจัดท า
นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ ประสานงาน 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องในระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีและพัฒนาฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการ
จัดท างบประมาณแบบบูรณาการของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ที่มีรองนายกรัฐมนตรี  (พล
อากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธาน คือ การมีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐาน   
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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     นอกจากนั้น นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ได้ก าหนดให้การส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นนโยบายหลักของนโยบายปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา ศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
นายณัฐพล ทีปสุวรรณ ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสเข้ารับต าแหน่ง
อย่างเป็นทางการได้ก าหนด ให้การศึกษา ปฐมวัยเป็นนโยบายส าคัญด้วย ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงาน  
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน  
การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการจัดการศึกษาที่ชัดเจน เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย สอดคล้อง  
กับแนวนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาของ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และแผนอ่ืน  
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เพ่ือให้เกิดการรวมพลัง ในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย มีความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ในระดับ  
ที่สูงขึ้น เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
จึงได้ประสานกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 -2565 ขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1.ก าหนดกรอบทิศทางและเป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวง ศึกษาธิการ 
ในช่วงปี 2563 - 2565 และให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบแนวทาง การด าเนินงานของ
หน่วยงาน 2.ให้ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน จัดสรรงบประมาณ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลความส าเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 3.ใช้เป็น
กรอบทศิทางและเป้าหมายการด าเนินงานส าหรับการบูรณาการการท างาน ร่วมกัน หรือส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ขอบเขตของแผน ตามกฎหมาย
ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและก ากับดูแล การศึกษาทุ กระดับ  
ทุกประเภท 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ ซึ่งส านักงานศึกษาธิการ
ภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้มีการด าเนินงานใน 4 เรื่องหลัก โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ 
สร้างความรู้ความเข้าใจผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ จัดท าระบบข้อมูล
สารสนเทศเด็กปฐมวัยได้แล้วเสร็จ และการคัดเลือก รวบรวม และขยายผลผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและ
แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัย รวมทั้ง มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงาน
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในพ้ืนที่เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ในการด าเนินงานข้างต้น ส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้มีการประสานงาน สร้างความร่วมมือและบูรณาการการ
ท างานร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงหลักท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นอย่างดี เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด รวมถึง ตชด. องค์กรภาคเอกชนและมูลนิธิในพ้ืนที่
ด้วย 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี (จังหวัด) ขึ้น เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการ
ดูแลและพัฒนาในการจัดศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึง และมีพัฒนาการสมวัย ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ การตระหนักถึงความส าคัญ ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน
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การดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย มีการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด บูรณาการการท างานร่วมกัน ในการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่
การปฏิบัติ ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคให้เป็นในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลต่อ
การยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ในระดับจังหวัดให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการต่อไป   

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัย

อย่างทั่วถึงและมีพัฒนาการสมวัย 
           2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ เป็นไปตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
           3. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักถึงความส าคัญ ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
           4. เพ่ือคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด  
           5. เพื่อบูรณาการการท างานร่วมกัน ในการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติ ระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคให้เป็นในทิศทางเดียวกัน  
          6. เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยในจังหวัด และรายงาน  สรุปผลการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นท่ีจังหวัดสตูล 

เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output)   

1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับบริการทางการศึกษา(ร้อยละ๑๐๐) 
2. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ทุกคน ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และจัดการศึกษาให้

มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน 
3. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพระดับผ่านเกณฑ์ข้ันต้นตามมาตรฐาน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
4. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับการส่งเสริม

สนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจมีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัด
การศึกษาให้เด็กปฐมวัย จ านวน 500 คน 

5. จ านวน รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย จ านวน 2 ชิ้น  
6. ร้อยละสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม 

สนับสนุน และพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน (ร้อยละ 80) 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมศึกษามีพัฒนาการสมวัยในทุกด้านอยู่ในระดับดี 
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กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย                   
/ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมชี้แจงการด าเนินงาน
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดบัพ้ืนท่ี (จังหวัด) จากส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและส่วนภูมิภาค 

ตุลาคม 
- 

ธันวาคม 
2563 

คณะท างานขับเคลื่อน
โครงการฯ ระดบัจังหวัด 

ศึกษานิเทศก ์
ศธจ.สตลู 

2 ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศกึษาปฐมวัยและการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวยัตามมาตรฐานชาติ 

พฤศจิกายน  
-  

ธันวาคม 
2563 

คณะท างานขับเคลื่อน
โครงการฯ  

ระดับจังหวดั 

ศึกษานิเทศก ์
ศธจ.สตลู 

3 สร้างการรับรู้ใหผู้้มสี่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

มกราคม  
- 

พฤษภาคม 
2564 

ผู้บริหารและครผูู้สอนระดับ
ปฐมวัย ทุกหน่วยงานทุกสังกัด
ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

ศึกษานิเทศก ์
ศธจ.สตลู 

4 คัดเลือกผลงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัดสตลู 

กุมภาพันธ ์
- 

สิงหาคม  
2564 

ผู้บริหารและครผูู้สอนระดับ
ปฐมวัย ทุกหน่วยงานทุกสังกัด
ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

ศึกษานิเทศก ์
ศธจ.สตลู 

5 นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนนิงานของ
หน่วยงาน/สถานศึกษา รายงานและสรุปผลการจัด
การศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวดัสตูล 

กุมภาพันธ ์
- 

สิงหาคม  
2564  

ผู้บริหารและครผูู้สอนระดับ
ปฐมวัย ทุกหน่วยงานทุกสังกัด
ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

ศึกษานิเทศก ์
ศธจ.สตลู 

พื้นที่การด าเนินการ หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสตูล 

งบประมาณ 
 งบประมาณจากแผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา          
งบรายจ่ายอื่นๆและขอถั่วจ่ายทุกรายการ  จ านวน  60,000 บาท โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กจิกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมช้ีแจง
การด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี 
(จังหวัด) จากส านักงานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการและส่วนภมูิภาค 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ไตรมาสที่ 1 

5,000 - 5,000 - 
รวม  5,000 - 5,000 - 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานขอ้มูล

ไตรมาสที่ 1     
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กจิกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวยัตามมาตรฐาน
ชาติ  จ านวน 30 คน 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

 
2,100 - 2,100 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(30 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)   

 
3,600 - 3,600 - 

- ค่าเอกสาร      1,000 - 1,000 - 
- ค่าห้องประชุม  1,000 - 1,000 - 
- ค่าวัสดุอุปกรณ ์  500 - - 500 

รวม  8,200 - 7,700 500 
กิจกรรมที่ 3 สร้างการรับรู้ใหผู้้มสีว่นเกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
3.1 สร้างการรับรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องโดยใช้สื่อออนไลน์ 
จ านวน 500 คน 
   - ค่าตอบแทนวิทยากร 
(1 คน x 6 ชม. X 600 บาท) 

ไตรมาสที่ 2 

3,600 

 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยผ่านระบบ
ออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาสมอง(EF)และ
เทคนิค การเตรียมเด็กใหส้งบเพื่อเข้าสู่กิจกรรม 
ส าหรับเด็กปฐมวัย จ านวน 50 คน จ านวน 1 วัน 
  - ค่าตอบแทนวิทยากร 
(1 คน x 600 บาท) 

  
 
 
 
 

600 

 
 
 
 
 

600 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

รวม  4,200 4,200 - - 
กิจกรรมที่ 4 จัดเวทีคัดเลือกผลงานท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practices) ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวดัสตลู จ านวน  50 
คน  1 วัน 

ไตรมาสที่ 
2,3 

    

  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(50 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน) 

 
3,500 - 3,500 - 

  - ค่าอาหารกลางวัน 
(50 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน) 

 
6,000 - 6,000 - 

  - ค่าตอบแทนวิทยากร 
(6 คน x 1,000 บาท x 1 วัน) 

 
6,000 6,000 - - 

  - ค่าพาหนะ  2,000 - 2,000 - 
  - ค่าเอกสาร  1,000 - 1,000 - 
  - ค่าโลร่างวลั 
(6 ช้ิน x 1,500 บาท) 

 
9,000 - 9,000 - 

  - ค่าวัสด ุ  1,010 - - 1,010 
รวม  28,510 6,000 21,500 1,010 
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กจิกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศกึษา รายงาน
และสรุปผลการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
จังหวัดสตลู 

ไตรมาสที่ 
2,3 

    
  -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(11 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน) 

 
770 - 770 - 

  - ค่าอาหารกลางวัน 
(11 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน) 

 
1,320 - 1,320 - 

  - ค่าพาหนะ  6,000 - 6,000 - 
  - ค่าเอกสาร  1,000 - 1,000 - 
  - ค่าเบี้ยเลีย้ง  4,000 4,000 - - 
  - ค่าวัสด ุ  1,000 - - 1,000 

รวม  14,090 4,000 9,090 1,000 
รวมงบประมาณ  60,000 14,200 43,290 2,510 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
**  หมายเหตุ ไตรมาสที่ 1 ต.ค. – ธ.ค. 2563 ไตรมาสที่ 2 ม.ค. – มี.ค. 2564 
  ไตรมาสที่ 3 เม.ย. – มิ.ย. 2564 ไตรมาสที่ 4 ก.ค. – ก.ย. 2564 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ด้านการปฏิบัติงาน 
     ความเสี่ยงด้านการด าเนินงานเนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการเป็นจ านวนมาก 
อาจท าให้เกิดอุปสรรคในการเรื่องการสื่อสารและความไม่เข้าใจตรงกัน  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      มีการแต่งตั้งคณะท างานฯ และประชุมชี้แจงท าความเข้าใจโครงการ การเปลี่ยนรูปแบบของ
กิจกรรมในโครงการเพ่ือลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เช่นการ
จัดประชุม เป็นการประชุมฯ ออนไลน์ เป็นต้น 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เคร่ืองมือ 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับ
การพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเดก็
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย  

ร้อยละ 85 
 
 

 

2. ร้อยละของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน  

ร้อยละ 50 
 

แบบบันทึกการ
นิเทศ 

3. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) 
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการน าไปต่อยอด เผยแพร่ ขยายผล หรือ
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

2 ช้ิน การประกวด 

4.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับอนุบาล (อนุบาล 1-3) มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

ร้อยละ 85  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีพัฒนาการสมวัย  
มีพฤติกรรมทางสังคม และสุขภาพท่ีพึงประสงค์ มีความพร้อมส าหรับการเรียนในระดับประถมศึกษา 

2. ผู้บริหาร/ครูผู้สอนปฐมวัย พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้ าใจ เกิดความ
ตระหนัก เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนา
และการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
          3. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง 
 4. สถานศึกษามีผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด 
 5. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 6. เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย จากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
และเกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในระดับ
พ้ืนที่และระดับกระทรวง 
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โครงการ   สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัต ิ

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
ประเด็น การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 1.นายอดุลย์  หลีมานัน ผอ.กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  เบอร์โทร 085 079 3339 
 2. นางพรพิศ  จันทรโชติ  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  เบอร์โทร 085 114 9915 
 3. นางสาววรัญญาภรณ์  หลหีนุด  เจ้าหน้าที่ธุรการ    เบอร์โทร 081 598 9413 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
 รััฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ ก าหนดรูปแบบการปกครองและประมุขแห่งรัฐไว้ว่า
ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข เป็นการเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ คือทรงด ารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ และพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงตอบรับการขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์
ที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และมีพระราชด ารัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ มี
ความว่า... “ตามท่ีประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ได้กล่าวในนามของปวงชนชาว
ไทย  เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระ
มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฏมณเทียรบาลว่าด้วยการสืบ
ราชสันตติวงศ์  กับรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพ่ือสนองพระราชปณิธาน และ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง” กอปรกับพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสเด็จพระ
มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือการสร้างคนดี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงมีพระบรมราโชบาย เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถใน
การสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพ้ืนฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) 
การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่งคงมีคุณธรรม (3) การมีงานท ามีอาชีพ และ(4) 
การเป็นพลเมืองดี บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชน อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการแก่สังคม พัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการน้อมน าพระราโชบายด้าน
การศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ และยึดมั่นปฏิบัติเป็น
หลักในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาต  น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา มาเป็นหลักชัยในการสร้างผู้เรียน
เป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่ง  สู่การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม 
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 ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ตระหนักและเห็นความส าคัญ จึงได้จัดท าโครงการ
สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ขึ้น 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักร ี

 2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสท าหน้าที่
เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน 
มีจติส านึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 

เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output)   
        นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสตูล จ านวน  1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม        
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2.ผู้เรียนรักษ์ท้องถิ่นและชุมชนของตัวเอง  

กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรม “ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์” พ.ย. - ธ.ค.
63 

บุคลากร ศธจ.สตูล กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 

2 กิจกรรม “จิตอาสารักษ์บ้าน รักษ์ถิ่น” ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

บุคลากร ศธจ.สตูล/
หน่วยงานทางการศึกษา 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 

3 กิจกรรม “พลเมืองดีของสังคม” ม.ค. – ก.ย.
64 

บุคลากร ศธจ.สตูล/
หน่วยงานทางการศึกษา 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 

4 สรุปรายงานผลโครงการ ก.ย. 64 บุคลากร ศธจ.สตูล กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 

พื้นที่การด าเนินการ หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล 

งบประมาณ 

 งบประมาณจากแผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรม การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วน
ภูมิภาค  จ านวน 448,292 บาท โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรม “ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์” 

ไตรมาสที่ 
2,3,4 

 
    

  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(90 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 4 ครั้ง) 

  
25,200 - 25,200 - 

  - ค่าอาหารกลางวัน  
(90 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 4 ครั้ง) 

 
43,200 - 43,200 - 

-ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก 
(1 คน x 6 ชม. x 1,200 บาท x 4 วัน 

 
28,800 28,800 - - 

-ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ช่วย 
(2 คน x 6 ชม. x 600 บาท x 4 วัน 

 
28,800 28,800 - - 

- ค่าสถานที่  12,000 - 12,000 - 
- ค่าเอกสาร  2,492 - 2,492 - 
- ค่าป้ายไวนิล  2,000 - 2,000 - 
- ค่าวัสดุ  20,000 - - 20,000 

รวม  162,492 57,600 84,892 20,000 
กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรม “จิตอาสารักษ์บ้าน รักษ์ถิ่น” 

ไตรมาสที่ 
2,3,4     

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(80 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 4 ครั้ง) 

 
22,400 - 22,400 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(80 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 4 ครั้ง) 

 
38,400 - 38,400 - 

-ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก 
(1 คน x 6 ชม. x 1,200 บาท x 4 วัน) 

 
28,800 28,800 - - 

-ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ช่วย 
(2 คน x 6 ชม. x 600 บาท x 4 วัน) 

 
28,800 28,800 - - 

- ค่าเอกสาร  2,500 - 2,500 - 
- ค่าป้ายไวนิล  2,000 - 2,000 - 
- ค่าวัสดุ  20,000 - - 20,000 

รวม  142,900 57,600 65,300 20,000 
กิจกรรมที่ 3  
กิจกรรม “พลเมืองดีของสังคม” 

ไตรมาสที่ 
2,3,4 - - - - 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(80 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 4 ครั้ง) 

 
22,400 - 22,400 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(80 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 4 ครั้ง) 

 
38,400 - 38,400 - 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

-ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก 
(1 คน x 6 ชม. x 1,200 บาท x 4 วัน) 

 
28,800 28,800 - - 

-ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ช่วย 
(2 คน x 6 ชม. x 600 บาท x 4 วัน) 

 
28,800 28,800 - - 

- ค่าเอกสาร  2,500 - 2,500 - 
- ค่าป้ายไวนิล  2,000 - 2,000 - 
- ค่าวัสดุ  15,000 - - 15,000 

รวม  137,900 57,600 65,300 15,000 
กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผลโครงการ      
- ค่าจัดท าเล่มรายงาน  5,000 - 5,000 - 

รวม  5,000 - 5,000 - 
รวมงบประมาณ  448,292 172,800 215,492 60,000 

* หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

**  หมายเหตุ ไตรมาสที่ 1 ต.ค. – ธ.ค. 2563 ไตรมาสที่ 2 ม.ค. – มี.ค. 2564 
  ไตรมาสที่ 3 เม.ย. – มิ.ย. 2564 ไตรมาสที่ 4 ก.ค. – ก.ย. 2564 
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ด้านการปฏิบัติงาน กรณีเกิดโรคระบาดโควิด – 19 ระลอก 2 การด าเนินโครงการ/กิจกรรม จะต้อง
ชะลอ ขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ต่อไป 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง เมื่อสถานการณ์การเกิดโรคระบาดดีขึ้น การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
จะด าเนินการตามปกติโดยยึดหลักชีวิตวิถีใหม่ 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

ร้อยละ 80 แบบประเมิน 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ 

ระดับมากท่ีสุด แบบประเมิน 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2.ผู้เรียนรักษ์ท้องถิ่นและชุมชนของตัวเอง 
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โครงการ   การขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
ประเด็น การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1.นายวัชรพงศ์  ละอองรัตน์    ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  เบอร์โทร  0862997668 
 2.นางอภิษฎา  ทองเนื้อแข็ง    ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  เบอร์โทร  0993158375 
 3.นางสาวพิธพร  นิโกบ          ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  เบอร์โทร  0817989655 
 4.นางสาวมัสหลัน  สาเอียด     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ เบอร์โทร  0869693429 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมี

เหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพ่ือพร้อมรับต่อความเสี่ยง บนพ้ืนฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ 
ระมัดระวัง และคุณธรรม การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังควบคู่ไปกับ
การกระท าที่ไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกันในสังคม จะสร้าง
สายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก น าไปสู่ความสามัคคี การ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน และการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

ส านักงานปลัดกระทรวง เป็นศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการน าแผนงาน 
โครงการ สู่การปฏิบัติเพ่ือให้หน่วยงานในภาคการศึกษาพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีความรู้ ความสามารถในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การบริหารสถานศึกษา และการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องและการพัฒนา
บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดการน าไปปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นเหตุเป็นผล ใช้ชีวิต
อย่างพอเพียง คือความพอประมาณ  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  มีความรอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง  ด้วยสติปัญญา  
ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ
สานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม โดยใช้หลักการบริหารจัดการพ้ืนที่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งพ้ืนที่
โครงการจะเป็นแหล่งเรียนรู้  ได้ฝึกปฏิบัติจริงอีกทั้งเกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ซึ่งนอกจากกิจกรรม  ซึ่ง
นอกจากกิจกรรมเกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติที่ต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงแล้ว  ครูผู้สอนต้ องสอดแทรก
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คุณธรรมจริยธรรม  การรู้จักออม  การมีภูมิคุ้มกันในชีวิต  แก่นักเรียน  และเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้บริการ
ความรู้และประสบการณ์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป                                                                                                                      

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ด าเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564  โดยน าหลักเกณฑ์และแนวทาง
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพ.ศ.2557  พัฒนาหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในวิชาชีพครู พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ ซึ่งในการด าเนินการจะประสานและร่วมกัน
ด าเนินงานกับหน่วยงาน สถานศึกษา  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน สถานศึกษา ในการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
2. เพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษาในจังหวัดสตูล พัฒนางานสถานศึกษาพอเพียงตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนางานสถานศึกษาพอเพียง

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  

เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output)   
  1. หน่วยงาน สถานศึกษา มีการขับเคลื่อน พัฒนางานด้านสถานศึกษาพอเพียงตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จ านวน 45 แห่ง 

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล    จ านวน   1  แห่ง 
โรงเรียน สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล   จ านวน  39  แห่ง 
โรงเรียน สังกัดท้องถิ่นจังหวัดสตูล จ านวน    3  แห่ง 
วิทยาลัย สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล  จ านวน    2  แห่ง 

  2.  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน  ในสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษา  

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
      1. หน่วยงาน สถานศึกษา ขับเคลื่อนพัฒนางานด้านสถานศึกษาพอเพียง ตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ร้อยละ 10 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน  ในสถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการ  
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
ร้อยละ 80 
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กิจกรรม 
กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมสร้างการรับรู้ความเข้าใจ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 

รอบที่ 1/2564 
ธ.ค.63 – ม.ค.64 
รอบที่ 2/2564 
เม.ย. – พ.ค.64 

ผู้รับผิดชอบโครงการที่
ขอรับการประเมิน

สถานศึกษาพอเพียง 

กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

2.การออกประเมินสถานศึกษา
พอเพียง 
 

รอบที่ 1/2564 
ก.พ. – มี.ค.64  
รอบที่ 2/2564 
มิ.ย. – ส.ค.64  

โรงเรียนสังกัด สพป.สตูล
โรงเรียนสังกัดท้องถิ่นสตูล 
โรงเรียนสังกัด สช..สตูล 

กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

3.สรุปผลการประเมินสถานศึกษา
พอเพียง  

รอบที่ 1/2564 
มี.ค.64 

รอบที่ 2/2564 
ก.ย.64 

คณะกรรมการประเมิน กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

งบประมาณ 
 งบประมาณจากโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่
การปฏิบัติ จ านวน 40,000 บาท  โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมสร้างการรับรู้
ความเข้าใจตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
จ านวน 20 คน 2 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 2 ครั้ง) 

ไตรมาสที่ 
1,2  

 
 
 

2,800 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

2,800 - 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(20 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 2 คร้ัง) 

 
4,800 - 4,800 - 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 
 (1 คน x 600 บาท x 5 ชม.) 

 
3,000 3,000 - - 

- ค่าเอกสารการอบรม  1,200 - 1,200 - 
- ค่าสถานที่  2,000 - 2,000 - 

รวม  13,800 3,000 10,800 - 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมออกประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง  จ านวน 5 คน 
15 วัน 

ไตรมาสที่ 
2,3 

   
 

 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
(5 คน x 15 วัน x 240 บาท) 

 
18,000 18,000 - - 

- ค่าพาหนะ  3,000 - 3,000 - 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าท่ีพัก  3,000 - 3,000 - 
- ค่าเอกสาร    1,000 - 1,000 - 

รวม  25,000 18,000 7,000 - 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสรุปผลการ
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 

 

  
 
  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 (5 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

 
350 - 350 - 

- ค่าถ่ายเอกสารและจัดท ารูปเล่ม  850 - 850 - 
รวม  1,200 - 1,200 - 

รวมงบประมาณ  40,000 21,000 19,000 - 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
**  หมายเหตุ ไตรมาสที่ 1 ต.ค. – ธ.ค. 2563 ไตรมาสที่ 2 ม.ค. – มี.ค. 2564 
  ไตรมาสที่ 3 เม.ย. – มิ.ย. 2564 ไตรมาสที่ 4 ก.ค. – ก.ย. 2564 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ด้านการปฏิบัติงาน 
     ความเสี่ยงด้านการด าเนินงานเนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการเป็นจ านวนมาก 
อาจท าให้เกิดอุปสรรคในการเรื่องการสื่อสารและความไม่เข้าใจตรงกัน  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      มีการแต่งตั้งคณะท างานฯ และประชุมชี้แจงท าความเข้าใจโครงการ การเปลี่ยนรูปแบบของ
กิจกรรมในโครงการเพ่ือลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เช่นการ
จัดประชุม เป็นการประชุมฯ ออนไลน์ เป็นต้น 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
สถานศึกษาในจังหวัดสตูล ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จ านวน 15 แห่ง 

 
ร้อยละ 100 

 
2. ร้อยละผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน  ในสถานศึกษามีการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษาตาม
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

ร้อยละ 80 
 

3.  ร้อยละหน่วยงาน สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การบูรณาการพัฒนา
งานด้านสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 80 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละหน่วยงาน สถานศึกษา ขับเคลื่อน พัฒนางานด้านสถานศึกษาพอเพียง
ตามอย่างเป็นระบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา 

ร้อยละ 80 
 

2.  ร้อยละสถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบส่งผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

ร้อยละ 80 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  บุคลากรในหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ การขับเคลื่อนงานด้าน
สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

2.  สถานศึกษาพัฒนางานด้านสถานศึกษาพอเพียงสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  

3.  หน่วยงาน สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การบูรณาการร่วมกันในการพัฒนางานด้าน
สถานศึกษาพอเพียง สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
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โครงการ  ประชุมทบทวนการปฏิบัติงานและการจัดท าแผนการตรวจ ติดตาม ความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ประจ าปี 2564 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์    

แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
ประเด็น การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. นายอดุลย์  หลีมานัน  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ    เบอร์โทร 085 078 3339 
 2. นางพรพิศ  จันทรโชติ นักวิชาการศึกษาช านาญการ  เบอร์โทร 086 299 2191  

3. นางสาววรัญญาภรณ์  หลหีนุด เจ้าหน้าที่ธุการ     เบอร์โทร 062 952 5619 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 
 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง 
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการของหน่วยงานและด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับหมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา   แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2560 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการ
ภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ก าหนดให้มีกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เป็นหน่วยงาน
ภายในของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขและคุ้มครองความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาภายในพ้ืนที่จังหวัด และมีค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 
1298/2560 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เรื่อง จัดตั้งศูนย์การประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา รับแจ้งเหตุจากสายด่วน 1579 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการแก้ไข ส่งเสริม สนับสนุน 
ประสานงานสถานศึกษา ในการป้องกันแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา คุ้มครองสิทธิของ
นักเรียนและนักศึกษา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด รวมทั้งเครือข่ายภาครัฐ 
ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ในฐานะที่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว  
ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์เสมารักษ์ ประจ าส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสกลนคร ในการส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครองสิทธินักเรียนและ
นักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการทบทวนการปฏิบัติงานและจัดท าแผนการตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา ประจ าปี 2564 ขึ้น 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  การปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ในพ้ืนที่เสี่ยง  เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
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2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤติ
นักเรียน และนักศึกษาตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 
 3. เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีแผนการปฏิบัติงาน ในการ
ออกปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ เครือข่าย องค์กร
ภาครัฐและเอกชน 

4. ลดปัญหาการออกกลางคัน นักเรียนและนักศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

เป้าหมายของโครงการ 
           เชิงผลผลิต (Output)   
  พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และคณะกรรมการศูนย์เสมารักษ์
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  จ านวน  55 คน 

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  มีแผนการ
ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่ชัดเจน เป็นเครือข่าย และบูรณา
การงานร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนลดปัญหาการออกกลางคัน นักเรียน
และนักศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ศึกษาดูงานศธจ.กระบี่ ม.ค. – มี.ค.
2564 

คณะกรรมการฯ กลุ่มลูกเสือ ฯ 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พสน. ก.พ.2564 คณะกรรมการฯ กลุ่มลูกเสือ ฯ 
3 ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงาน

ผู้เกี่ยวข้อง 
ก.ย.2564 สถานศึกษา กลุ่มลูกเสือ ฯ 

พื้นที่การด าเนินการ  สถานศึกษาในจังหวัดสตูล   

งบประมาณ งบประมาณจ านวน  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช ้

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานศธจ.กระบี ่ ไตรมาสที่  2     
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
(12 คน x 240 บาท x 2 วัน) 

  
5,760 5,760 - - 

  - ค่าที่พัก 
(12 คน x 600 บาท x 1 คืน) 

 
7,200 - 7,200 - 

  - ค่าพาหนะ   3,740 - 3,740 - 
รวม  16,700 5,760 10,940 - 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช ้

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร พสน. ไตรมาสที่ 2     
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(70 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

 
4,900 - 4,900 - 

- ค่าอาหารกลางวนั 
 (70 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

 
8,400 - 8,400 - 

รวม  13,300 - 13,300 - 
กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลโครงการ,สรุป
รายงานผู้เก่ียวข้อง 

 
- - - - 

รวมงบประมาณ  30,000 5,760 23,240 - 
* หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

**  หมายเหตุ ไตรมาสที่ 1 ต.ค. – ธ.ค. 2563 ไตรมาสที่ 2 ม.ค. – มี.ค. 2564 

  ไตรมาสที่ 3 เม.ย. – มิ.ย. 2564 ไตรมาสที่ 4 ก.ค. – ก.ย. 2564 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ไม่ม่ันใจการใช้ถ้อยค าถาม     
หรือพูดคุยกันนักเรียนและนักศึกษา  จดจ าระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
                 แจกเอกสารสรุปบทบาทการปฏิบัติหน้าที่แจกทุกคน 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
และคณะกรรมการฯ   

จ านวน 55 คน 

2. ร้อยละของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  มี
แผนการปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาในพ้ืนที่ชัดเจน เป็นเครือข่าย และบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงาน
ในพ้ืนที่กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนลดปัญหาการออกกลางคัน 
นักเรียนและนักศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 
 ร้อยละ 80 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  การปฏิบัติ
หน้าที่ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่เสี่ยง  เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

2. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานกับ
สถานศึกษา ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของ
นักเรียนและนักศึกษา 
 3. ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีแผนออกตรวจที่ได้รับความรู้จากการศึกษาดูงาน 

4. ลดปัญหาการออกกลางคัน นักเรียนและนักศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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โครงการ   ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ    
                      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจ าปี  2564 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์    

แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
ประเด็น การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. นายอดุลย์  หลีมานัน  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ    เบอร์โทร 085 078 3339 
 2. นางพรพิศ  จันทรโชติ นักวิชาการศึกษาช านาญการ  เบอร์โทร 086 299 2191 
 3. นางสาววรัญญาภรณ์  หลหีนุด เจ้าหน้าที่ธุการ     เบอร์โทร 062 952 5619 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริ โดยจัดตั้งงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพ่ือเป็นสื่อใน
การสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์
และความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป  โดยสวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่ง
รวบรวมพันธุ์พืชต่างๆ ที่มีชีวิตหรือเก็บรักษาด้วยวิธีอ่ืนๆ พันธุ์พืชที่จะท าการรวบรวมไว้จะเป็นแหล่งข้อมูล
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการสอนบูรณาการเข้ากับวิชาต่างๆ เป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจโดยสามารถด าเนินการในพื้นท่ีของโรงเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด าเนินการภายใต้แผนแม่บทของหน่วยงาน
สนองพระราชด าริ และได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวปฏิบัติการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้บริหารสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก อพ.สธ.
และดูแลก ากับให้สถานศึกษาที่เป็นสมาชิกด าเนินการตามขั้นตอนของ อพ.สธ.  

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ตระหนักและเห็นความส าคัญในการที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษาได้
สมัครเข้าร่วมโครงการ จึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนการด าเนินงาน  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ประจ าปี 2564 ขึ้น 

 

 

 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  หน้า  113 

วัตถุประสงค์ 
               1.  เพ่ือให้ความรู้เรื่องการสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการด าเนินงาน สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  
               2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ได้รับ
เกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ.ก าหนด ได้รับป้ายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ  แล้วกับโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการใหม่ 
              3. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์เพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต (Output)   

       ผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม จ านวน  40 คน 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)           

                ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม ได้รับความรู้เรื่องการสมัครเป็นสมาชิก 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

  กิจกรรม     

พื้นที่ด าเนินการ   หอประชุมโรงเรียนสตูลวิทยา  อ าเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  

งบประมาณ  
 งบประมาณ แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาฯ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 10,000 
บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้                 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์โครงการ
และประชุมคณะท างาน  จ านวน 1  วัน  

 
ไตรมาสที่  2 

 
    

  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(10 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

  
700 - 700 - 

  - ค่าอาหารกลางวัน  
(10 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 

 
1,000 - 1,000 - 

รวม  1,700 - 1,700 - 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/ผู้
ได้รับผลประโยชน์  

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชาสัมพันธ์โครงการและประชุม
คณะท างาน 

  กุมภาพันธ์ – 
มีนาคม 2564 

ผู้บริการ/ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มลูกเสือ ฯ 

2. จัดกิจกรรมอบรมและให้ความรู้      มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม          กลุ่มลูกเสือ ฯ 
3. ประเมินผลโครงการ, สรุปรายงานผลการ

ด าเนินโครงการ 
 มีนาคม 2564  ผู้บริการ/ผู้รับผิดชอบ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม         
กลุ่มลูกเสือ ฯ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2  จัดกิจกรรมอบรมและให้
ความรู้      ไตรมาสที่ 2     
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(40 คน x 35 บาท x 1  มื้อ) 

 
1,400 - 1,400 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(40 คน x 100 บาท x 1  มื้อ) 

 
4,000 - 4,000 - 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 
(1 คน x 4 ชม. X 600  บาท) 

 
2,400 2,400 - - 

รวม  7,800 2,400 5,400 - 
กิจกรรมที่ 3 สรุปและประเมินผล
โครงการ ฯ สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง    

ไตรมาสที่ 3 
    

- ค่าเอกสารสรุปรายงาน  500 - 500 - 
รวม  500 - 500 - 

รวมงบประมาณ  10,000 2,400 7,600 - 

* หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

**  หมายเหตุ ไตรมาสที่ 1 ต.ค. – ธ.ค. 2563 ไตรมาสที่ 2 ม.ค. – มี.ค. 2564 
  ไตรมาสที่ 3 เม.ย. – มิ.ย. 2564 ไตรมาสที่ 4 ก.ค. – ก.ย. 2564 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
          ปัจจัยความเสี่ยง  

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ อาจไม่ครบตามเป้าหมายที่ก าหนด 
2. การสรรหาวิทยากรที่มีองค์ความรู้ อาจมีเวลาไม่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของโครงการ 

          แนวทางบริหารความเสี่ยง  
1. ให้แจ้งตอบรับเข้าร่วมโครงการ ฯ  ก่อนวันจัดกิจกรรม    
2. แจ้งเป็นหนังสือราชการและติดต่อผู้ประสานงานนัดหมายอย่างต่อเนื่อง     

 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
1. ร้อยละของผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
ที่เข้ารับการอบรม    

   ร้อยละ 80     
 

 

2. จ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการเข้ารับ
การอบรม ได้รับความรู้เรื่องการสมัครเป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและแนวทางการด าเนินงาน      

   40 คน    
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้เรื่องการสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการด าเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนที่ได้รับเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ.ก าหนด ได้รับป้ายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ  แล้วกับโรงเรียนที่
สมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ 

3. มีโรงเรียนสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์เพิ่มขึ้น 
 

 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 

(นางพรพิศ  จันทรโชติ ) 
        ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 

 
 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  หน้า  116 

โครงการ   นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา  ประจ าปี 2563 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์    

แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
ประเด็น การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
1. นายอดุลย์  หลีมานัน  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ    เบอร์โทร 085 078 3339 

 2. นางพรพิศ  จันทรโชติ นักวิชาการศึกษาช านาญการ  เบอร์โทร 086 299 2191  
3. นางสาววรัญญาภรณ์  หลหีนุด เจ้าหน้าที่ธุการ     เบอร์โทร 062 952 5619 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
            กิจกรรมยุวกาชาดมีวัตถุประสงค์ท่ีจะมุ่งเน้นในการ “ฝึกอบรมให้สมาชิกยุวกาชาด มีอุดมคติในศานติ
สุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรู้ ความช านาญในการรักษาอนามัยของตนเอง
และส่งเสริมอนามัยของผู้อ่ืน ตลอดจนการพัฒนาตนเองทางด้านร่างกาย จิตใจและคุณธรรม ปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีตามระบบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและมีใจเมตตากรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์
ทั่วไป”    
    การที่จะด าเนินการไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น เจ้าหน้าที่และ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดต้องมีทัศนคติ มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเป็นอย่างดี จึงจะด าเนินกิจกรรมยุว
กาชาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกยุวกาชาดและกิจกรรมยุวกาชาดโดย
ส่วนรวม ด้วยเหตุนี้ หน่วยงาน สถานศึกษาต่าง ๆ จ าเป็นต้องจัดให้มีการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาตลอดจนจัด
กิจกรรมยุวกาชาดเพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด รวมทั้งกระบวนการจัดกิจกรรม
ภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ และเพ่ือเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมด้านนิเทศการจัด
กิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาให้ได้ผลและบรรลุวัตถุประสงค์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลจึงได้จัดท า
โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจ าปี 2563 ขึน้        

วัตถุประสงค ์
             1. เพ่ือรับทราบวิธีการด าเนินการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา      
             2. เพ่ีอให้ผู้บริหาร บังคับบัญชายุวกาชาด ได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ติดตาม ช่วยเหลือแนะน า 
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด       
             3. เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษา เพ่ือประกอบการส่งเสริมพัฒนา 
กิจกรรมยุวกาชาด 
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เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output)   
                  สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนยุวกาชาดในสังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูลและสังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  จ านวน 6 โรงเรียน  

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)           
                 ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและครูผู้สอน ที่เข้ารับการนิเทศ มีความรู้ ความเข้าใจมีทักษะ
ข้อเสนอแนะ  สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมยุวกาชาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ              

กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุ มหารื อ เ พ่ื อว า ง แผนกา ร
ด าเนินการนิเทศ    

ธ.ค. 2563   ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา
ยุวกาชาด 

กลุ่มลูกเสือ ฯ 

2. ด าเนินการนิเทศการจัดกิจกรรมยุว
กาชาดในสถานศึกษา 

ธ.ค. 2563  คณะกรรมการฯ กลุ่มลูกเสือ ฯ 

3. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ
โครงการ      

ธ.ค. 2563   สถานศึกษา กลุ่มลูกเสือ ฯ 

พื้นที่การด าเนินการ สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด จ านวน 6 โรงเรียน   

งบประมาณ 

            งบประมาณ จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (งบเงินอุดหนุน) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
นิเทศจ านวน  9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)  โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมหารือเพ่ือวาง
แผนการด าเนินการนิเทศ    
- ประชุม หารือ เพ่ือวางแผนด าเนินงาน
นิเทศ จ านวน 1 ครั้ง 

 
 

ไตรมาสที่  1 

 
 
 

   
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(12 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

  
840 - 840 - 

  - ค่าอาหารกลางวัน  
(12 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

 
1,440 - 1,440 - 

  - ค่าพาหนะ  
(2 คน x 200 บาท ) 

 
400 - 400 - 

รวม  2,680 - 2,680 - 
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการนิเทศการจัด
กิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ไตรมาสที่ 1     
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง  
(12 คน x 120 บาท x 3 วัน ) 

 
4,320 4,320 - - 

- ค่าพาหนะ   1,700 - 1,700 - 
รวม  6,020 4,320 1,700 - 

กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการโครงการ 

 
    

- ค่าเอกสารสรุปรายงาน  300 - 300 - 
รวม  300 - 300 - 

รวมงบประมาณ  9,000 4,320 4,680 - 

* หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

**  หมายเหตุ ไตรมาสที่ 1 ต.ค. – ธ.ค. 2563 ไตรมาสที่ 2 ม.ค. – มี.ค. 2564 
  ไตรมาสที่ 3 เม.ย. – มิ.ย. 2564 ไตรมาสที่ 4 ก.ค. – ก.ย. 2564 
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 การออกนิเทศอาจไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด    
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง  วางแผนและประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดวันร่วมกัน      

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย   
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

1. จ านวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนยุวกาชาดทั้งรัฐ
และเอกชน  

 6  โรงเรียน  
 

จ านวนสถานศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนยุวกาชาด 

2. จ านวนของผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและ
ครูผู้สอน ที่เข้ารับการนิเทศ มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ 
ข้อเสนอแนะ สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมยุวกาชาดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ       

50  คน  
 

จ านวนของผู้บริหาร 
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและ
ครูผู้สอน ที่เข้ารับการนิเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  หน้า  119 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ            
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและครูผู้สอน ที่เข้ารับการนิเทศ มีความรู้ ความเข้าใจมีทักษะ

สามารถข้อเสนอแนะ  สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมยุวกาชาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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โครงการ  การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ ภายใต้ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร 
(ม.ท.ศ.) 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้   
แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา เรื่องที่ 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
ประเด็น การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และ
บุคคลที่มีความต้องการดูแลพิเศษ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาการศึกษา  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. นายชยวัฒน์  ภูขะโร    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เบอร์โทร 085 114 9915 
 2. นายธีระยุทธ  ชาตรี    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    เบอร์โทร 080 458 4299 
 3. นางสาวสายพิรุณ  ชูแก้ว   เจ้าหน้าที่ธุรการ     เบอร์โทร 088 593 6177 
 4. ว่าที่ ร.ต.หญิง ฐิตาพร  แก้วเอียด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   เบอร์โทร 089 463 2216 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงด ารงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร มีพระราชด าริให้ด าเนิน “โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร” ขึ้นเมื่อปี  2552  ทรงให้น าพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จ 
พระราชกุศลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ตามพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทย  
ที่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง ต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายจนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามความสามารถของแต่ละคน อันเป็นการลงทุนเพ่ือพัฒนา
ความรู้ความสามารถและศักยภาพ แก่เยาวชนไทย ต่อมาในปี 2553 มีพระราชด าริให้จัดตั้ง “มูลนิธิ
ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”  ทรงเป็นองค์ประธาน
กรรมการและให้น าโครงการทุนการศึกษาฯ มาอยู่ภายใต้การด าเนินงานของมูลนิธิฯ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง
และยั่งยืนสืบต่อไป  การด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. มีกลไกคณะกรรมการมูลนิธิฯ ก ากับดูแล
อ านวยการระดับนโยบาย และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. ช่วยขับเคลื่อนประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลไกคณะกรรมการระดับจังหวัดจากทุกจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
เพ่ือร่วมด าเนินกระบวนการคัดเลือก คัดสรร ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากทุกจังหวัด เข้ารับทุนพระราชทาน
พร้อมทั้งร่วมติดตามดูแลนักเรียนผู้ได้รับทุนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 การด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป ได้มีการ
ทบทวน ปรับปรุงหลักการ แนวคิด และแนวทางการด าเนินงานโครงการทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ยิ่งขึ้นตามพระบรมราโชบาย โดยให้มีการท าสัญญาการรับทุนและชดใช้ทุนและก าหนดให้ผู้รับทุนต้องเข้ารับ
การฝึกและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่รับทุนและชดใช้ทุนและก าหนดให้ผู้รับทุนต้องเข้า
รับการฝึกและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ขอรับทุน โดยเริ่มใช้ในนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 
9 เป็นต้นมา   
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เพ่ือให้การด าเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงได้จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ภายใต้ โครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ขึ้น 

วัตถุประสงค ์  
1. เพ่ือคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม -

มกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ประจ าปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 13 อย่างน้อยจ านวน 1 ราย 
2. เพ่ือติดตาม ดูแล นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

สยามมกุฏราชกุมาร  (ม.ท.ศ.) เสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ    
บ่มเพาะ ความมีวินัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้ ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ อันจะช่วยสร้างพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 

เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output)   
 1. คัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ที่มีผลการเรียนดี 
ประพฤติดี และมีคุณธรรม จ านวน 5 ราย  

2. ติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอสราธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
(ม.ท.ศ.) ที่ก าลังศึกษาอยู่ และส าเร็จการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่มีงานท า  จ านวน 8 คน  เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่
ถูกต้อง ดีงาม ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ บ่มเพาะ ความมีวินัยรวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถในการเรียนรู้  ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพอันจะช่วยสร้างพ้ืนฐาน
ชีวิตที่มั่นคง 

เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
ได้รับการเสนอแนะ  แนะน าแนวทางในการเรียน การด าเนินชีวิต มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ท่ีก าหนด มีทัศนคติ
ที่ถูกต้อง ดีงาม ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ บ่มเพาะ ความมีวินัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถในการเรียนรู้  ให้ เป็นผู้ ใฝ่ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ อันจะช่วย  
สร้างพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง  

กิจกรรม  
ที่ กิจกรรม 

 ระยะเวลา  
กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ 

1 คัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุน ประจ าปี
การศึกษา 2564 

ก.พ. – พ.ค.64  เยาวชนในจังหวัดสตลู กลุ่มพัฒนา
การศึกษา/
คณะกรรมการ 

2 ออกเยี่ยมบ้าน ติดตามความประพฤติ 
ผลการเรียนของนักเรียนทุน 

มิ.ย. – ก.ย. 
64 

เยาวชนในจังหวัดสตลู คณะกรรมการ 

3 รายงานผลการด าเนนิงาน ก.ย.64 เยาวชนในจังหวัดสตลู กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 
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พื้นที่การด าเนินการ ณ โรงเรียน/บ้านพักอาศัยของนักเรียนทุน ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 

งบประมาณ 

 งบประมาณจาก งบด าเนินงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จ านวน 36,050 บาท โดยมีประมาณ
การค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกคัดสรนักเรียนทุน ไตรมาสที่ 2     
1.1 ประชุมเตรียมการด าเนินงาน 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(15 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

  
 

525 - 

 
 

525 - 
1.2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

  
 

1,050 - 

 
 

1,050 - 
  - ค่าอาหารกลางวัน 
(15 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

 
1,800 - 1,800 - 

1.3 ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด
และคณะกรรมการคัดกรองภาวะเครียด 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

 

 
1,400 - 

 
 

1,400 - 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(20 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

 
2,400 - 2,400 - 

1.4 ลงพื้นที่ดูข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
(15 คน x 240 บาท x 2 วัน) 

ไตรมาสที่ 2  
 

7,200 

 
 

7,200 

 
 
- - 

 - ค่าพาหนะ  4,000 - 4,000 - 
รวม  18,375 7,200 11,175 - 

กิจกรรมที่ 2 ออกเยี่ยมบ้าน ติดตาม
ความประพฤติ ผลการเรียนของนักเรียน
ทุน สถานที่ด าเนินการ  ณ บ้านพัก
อาศัยของนักเรียนทุน/โรงเรียนที่
นักเรียนทุนเรียน ในจังหวัดสตูลและ
สงขลา ไตรมาสที่ 3 

    

2.1 ประชุมเตรียมการ 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(15 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

 
 

525 - 
 

525 - 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2.2 ออกเยี่ยมบ้าน ติดตามความ
ประพฤตินักเรียนทุน 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
(10 คน x 3 วัน x 240 บาท) 

  
 
 

7,200 

 
 
 

7,200 

 
 
 
- - 

 - ค่าท่ีพัก 
(6 คน x 600 บาท x 1 คืน) 

 
3,600 - 3,600 - 

- ค่าพาหนะ  2,500 - 2,500 - 
รวม  13,825 7,200 6,625 - 

กิจกรรมที่ 3 สรุป ประเมินผลและ
รายงาน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

ไตรมาสที่ 4  
 
 

1,050 - 

 
 
 

1,050 - 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(15 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

 
1,800 - 1,800 - 

 - ค่าส าเนาเอกสาร  1,000 - 1,000 - 
รวม  3,850 - 3,850 - 

รวมงบประมาณ  36,050 14,400 21,650 - 
* หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ  **  หมายเหตุ ไตรมาสที่ 1 ต.ค. – ธ.ค. 2563  
ไตรมาสที่ 2 ม.ค. – มี.ค. 2564    ไตรมาสที่ 3 เม.ย. – มิ.ย. 2564  ไตรมาสที่ 4 ก.ค. – ก.ย. 2564 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ด้านการปฏิบัติงาน    

- ไม่สามารถก าหนดเวลาปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 
- เวลาในการออกติดตามอาจจะคลาดเคลื่อน 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- แจ้งก าหนดการให้ทางมหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้า 
- แจ้งก าหนดการให้ผู้ปกครองทราบล่วง 

 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
ร้อยละความส าเร็จของการคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษา
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม-มกุฎราชกุมาร 
(ม.ท.ศ.)  

ร้อยละ 100 แบบส ารวจข้อมูล 

ระดับความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับทุน
ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม-
มกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 

ร้อยละ 100 แบบติดตาม 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีอัตราการศึกษาต่อที่สูงขึ้น และมีขวัญก าลังใจในการศึกษามีคุณภาพจิตที่ดีข้ึน  

2.  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับประสบการณ์ใหม่ที่จะช่วยสร้างเสริมความรู้ ตลอดจนสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  

3.  นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามีทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม และเสริมสร้างพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง
มุ่งเน้นให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า หวงแหนและปกป้องรักษาเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และ
ประเทศชาติ บ่มเพาะความมีวินัย ความรับผิดชอบ การเป็นพลเมืองที่ดีพร้อมเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มี
คุณธรรม ซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ 
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โครงการ   ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์  

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
ประเด็น การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 1.นายอดุลย์  หลีมานัน ผอ.กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  เบอร์โทร 085 079 3339 
 2. นางพรพิศ  จันทรโชติ  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  เบอร์โทร 085 114 9915 
 3. นางสาววรัญญาภรณ์  หลหีนุด  เจ้าหน้าที่ธุรการ    เบอร์โทร 081 598 9413 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเรื่องก าหนดวันส าคัญของชาติไทย มีใจความส าคัญเมื่อวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2560 ว่า ก าหนดให้วันที่  5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ 
 กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจส าคัญที่มุ่งให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริตและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
รวมทั้งมีความประพฤติที่เหมาะสม รับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ใน
การนี้ ได้น้อมน าพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
2529  มาเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ใจความว่า “การบ าเพ็ญประโยชน์
ช่วยเหลือผู้อ่ืนนั้น เป็นปัจจัยที่จะสร้างสรรค์ ความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกันและกัน ความรักใคร่เผื่อแผ่ แบ่งปันใน
กันและกัน ซึ่งในที่สุดจะก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชาติขึ้น จนเป็นพลังอันยิ่งใหญ่  ที่จะช่วยให้เรา
สามารถรักษาความเป็นอิสระ และความม่ันคงของชาติบ้านเมืองเราให้ยืนยงอยู่ตลอดไป"  
             ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ตระหนักและเห็นความส าคัญในการส่งเสริมให้ ลูกเสือ -เนตรนารี              
ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันท ากิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์   
จึงได้จัดท าโครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ขึ้น 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 2. เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือ
ผู้อื่น 
 3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  หน้า  126 

เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output)   
        นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสตูล จ านวน  150 คน เข้าร่วมกิจกรรม        
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ  พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ได้ร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์  รู้คุณค่าของการ
แบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 “ศธ จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์” พ.ย. - ธ.ค.
63 

บุคลากร ศธจ.สตูล กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 

2 สรุปรายงานผลกิจกรรม ม.ค. 64 บุคลากร ศธจ.สตูล กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 

พื้นที่การด าเนินการ หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล 

งบประมาณ 

 งบประมาณจากแผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรม การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วน
ภูมิภาค  จ านวน 10,000 บาท โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณที่
ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 
“ศธจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์” 

ไตรมาสที ่
1,2 

 
 

   
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(150 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

  
5,250 - 5,250 - 

  - ค่าเดินทางของนักเรียน  
(150 คน x 30 บาท) 

 
3,000 - 3,000 - 

- ค่าป้ายไวนิล  1,750 - 1,750 - 
รวม  10,000 - 10,000 - 

กิจกรรมที่ 2 สรุปรายงานผลกิจกรรม 
 

ไตรมาสที่ 3,4 
- - - - 

รวม  - - - - 
รวมงบประมาณ  10,000 - 10,000 - 

* หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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**  หมายเหตุ ไตรมาสที่ 1 ต.ค. – ธ.ค. 2563 ไตรมาสที่ 2 ม.ค. – มี.ค. 2564 
  ไตรมาสที่ 3 เม.ย. – มิ.ย. 2564 ไตรมาสที่ 4 ก.ค. – ก.ย. 2564 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ด้านการปฏิบัติงาน กรณีเกิดโรคระบาดโควิด – 19 ระลอก 2 การด าเนินโครงการ/กิจกรรม จะต้อง
ชะลอ ขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ต่อไป 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง เมื่อสถานการณ์การเกิดโรคระบาดดีขึ้น การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
จะด าเนินการตามปกติโดยยึดหลักชีวิตวิถีใหม่ 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน์  

ร้อยละ 80 แบบประเมิน 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

ระดับมากท่ีสุด แบบประเมิน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมท ากิจกรรมเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 2.ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปัน และการ
ช่วยเหลือผู้อื่น 
 3.ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจิตสาธารณะ และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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โครงการ  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล   

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ สป ศธ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
   กลุ่มอ านวยการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
 

หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีน ามาซึ่งการท าลายรูปแบบกระบวนการท างานเดิม และก่อเกิดรูปแบบกระบวนการท างานวิถีใหม่
ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่า ซึ่งแพลตฟอร์มดิจิทัลก็เป็นหนึ่งในองค์ความรู้ใหม่ที่เข้ามาปฏิวัติและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากการท างานเหล่านั้น ดังเช่นปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงานในระบบสารบรรณของหน่วยงานที่  
ผู้ปฏิบัติจะต้องรอให้ผู้บริหารผ่านแฟ้มน าเสนองานส่งผลให้เกิดความล่าช้า หรือหากผู้ปฏิบัติพิมพ์ข้อความผิด   
ก็ต้องแก้ไขใหม่ส่งผลให้ใช้กระดาษอย่างสิ้นเปลือง ซึ่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ 
และ ข้อ 6 วรรค 1 ได้ก าหนดนิยามค าว่า งานสารบรรณ หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร 
เริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย และ ข้อ 6 วรรค 4 ได้ก าหนดนิยาม
ค าว่า ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 6 วรรค 5 ได้ก าหนดนิยามค าว่า ส่วนราชการ หมายความว่า กระทรวง ทบวง 
กรม ส านักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นหรือในต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย      ซึ่งจากข้อความข้างต้น  
ได้ก าหนดให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานด าเนินการตามระเบียบนี้ และอนุญาตให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
การด าเนินงานสารบรรณได้ ดังนั้นส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนราชการส่วนภูมิภาค  จึง
ต้องยึดถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว อย่างเคร่งครัด และในสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีปัญหาการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงจ าต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับสถานะการณ์รุนแรงจนไม่
สามารถมาปฏิบัติราชการที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลได้อย่างปกตินั้น 

 จากความส าคัญของการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เพ่ือให้
บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล สามารถปฏิบัติงานราชการในส่วนของงานสารบรรณได้ทุกที่ ทุก
เวลา ลดการใช้กระดาษ เตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือการการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีช่องทาง
ในการสื่อสารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล ได้อย่างทันท่วงที ในทุกสถานการณ์   
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วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สามารถใช้ในการสนับสนุนการ 

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ระบบ 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. แพลตฟอร์มดิจิทัล จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ระบบ 
2. บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จ านวน 33 คน 
3. เจ้าหน้าที่ธุรการหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล 34 คน 

เชิงคุณภาพ 
          ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่าง       
มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ความ

ต้องการและปัญหาในการใช้งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (my office) และเว็บไซต์
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตลู   

ม.ค. 2564 บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สตูล 

กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มอ านวยการ 

2 พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (my 
office) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล   

ม.ค. 2564 ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (my 
office) จ านวน 1 
ระบบ 

กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มอ านวยการ 

3 พัฒนาระบบเว็บไซต์ส านักงานศกึษาธิการ
จังหวัดสตูล   

ม.ค. 2564 พัฒนาระบบเว็บไซน์
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล จ านวน 1 
ระบบ 

กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มอ านวยการ 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการการใชง้านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (my office) และเว็บไซน์
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตลู   

ก.พ. 2564 บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สตูล 

กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มอ านวยการ 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (my office) ให้แก่ธุรการ
ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล 

ก.พ. 2564 ผู้รับผิดชอบงาน
ธุรการในหน่วยงาน
ทางการศึกษาใน
จังหวัดสตูล 

กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มอ านวยการ 

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและรายงานผล
การด าเนินการพฒันาแพลตฟอร์มดิจิทัล
สนับสนนุการปฏบิัติงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตลู   

มี.ค. 2564 บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สตูล 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มอ านวยการ 
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งบประมาณ 

 งบประมาณจ านวน 90,000 บาท จากงบด าเนินงาน กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ งบด าเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม โดยมีประมาณการ
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
จ าแนกตามหมวดรายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ความ
ต้องการและปญัหาในการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (my office) และเว็บไซน์ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล   

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (29 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

2,030 - 2,030 - 

- ค่าอาหารกลางวัน   
(29 คน x 150 บาท x 1 มื้อ) 

4,350 - 4,350 - 

รวม 6,380 - 6,380 - 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(my office) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล   

    

- จัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(my office) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
จ านวน 1 ระบบ 

18,000 - 18,000 - 

รวม 18,000 - 18,000 - 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบเว็บไซตส์ านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตลู   

    

- จัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล จ านวน 1 ระบบ 

18,000 - 18,000 - 

รวม 18,000 - 18,000 - 
กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (my office) และเว็บไซน์
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตลู   

    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (34 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

2,380 - 2,380 - 

- ค่าอาหารกลางวัน   
(34 คน x 150 บาท x 1 มื้อ) 

5,100 - 5,100 - 

- ค่าตอบแทนวิทยากร  
  (1 คน x 600 บาท x 6 ช่ัวโมง ) 

3,600 3,600 - - 

- ค่าพาหนะวิทยากร  
(1 คน x 2,000 บาท) 

2,000 - 2,000 - 

- ค่าส าเนาเอกสารประกอบการประชุมฯ 
  (34 คน x 40 บาท) 

1,360 - 1,360 - 

- ค่าเกียรติบตัร  (34 คน x 20 บาท) 680 - 680 - 
- ค่าวัสดุประกอบการฝึกปฏิบัต ิ 2,500 - 2,500 - 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
จ าแนกตามหมวดรายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
รวม 17,620 3,600 14,020 - 

กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผล
ระบบงานสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ (my office) ให้แก่
ธุรการของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตลู 

    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  ( 37 คน x 50 บาท x 2 มื้อ) 

3,700 - 3,700 - 

- ค่าอาหารกลางวัน   
(37 คน x 250 บาท x 1 มื้อ) 

9,250 - 9,250 - 

- ค่าตอบแทนวิทยากร  
(1 คน x 600 บาท x 6 ช่ัวโมง ) 

3,600 3,600 - - 

- ค่าพาหนะวิทยากร  
(1 คน x 600 บาท) 

600 - 600 - 

- ค่าห้องประชุม  
(1 วัน x 2,000 บาท) 

2,000 - 2,000 - 

- ค่าเกียรติบตัร  
(37 คน x 20 บาท) 

740 - 740 - 

- ค่าส าเนาเอกสารประกอบการประชุมฯ 
  (37 คน x 40 บาท) 

1,480 - 1,480 - 

- ค่าป้ายไวนิล  
( 1 ผืน x 1,250 บาท ) 

1,250 - 1,250 - 

รวม 22,620 3,600 19,020 - 
กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและ
รายงานผลการด าเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล
สนับสนุนการปฏิบตัิงานของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตลู       
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(29 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

2,030 - 2,030 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(29 คน x 150 บาท x 1 มื้อ) 

4,350 - 4,350 - 

- ค่าจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ 
( 5 เล่ม x 200 บาท ) 

1,000 - 1,000 - 

รวม 7,380 - 7,380 - 
รวมงบประมาณ 90,000 7,200 82,800 - 

***หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีแนวปฏิบัติในการท างาน
สารบรรณของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  

จ านวน 1 ชิ้นงาน 

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีแพลตฟอร์มดิจิทัลที่
สามารถใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ระบบ 

3. ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ มีระดับความพึงพอใจในโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  

ระดับความพึงพอใจในโครงการฯ    
ร้อยละ 80 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีแนวปฏิบัติในการท างานสารบรรณของส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
2. บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบงานสารบรรณ  

และสามารถปฏิบัติงานโดยใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ได้ในทุกที่ทุกเวลา มีการใช้ปริมาณกระดาษ
น้อยลง 

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สามารถใช้ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ระบบ 

4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและติดต่อสื่อสารกับ
หน่วยงานทางการศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในจังหวัดสตูล 
                     
  

 


