
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล       
 
2. ชื่อโครงการ  สงเสริมการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาจังหวัด  
และศูนยเสมารักษ ศธจ.  
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ  ขอที่ 1 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา ดานที่ 3. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร..................การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย.....................................) 
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.....................การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย...............................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ.............8.............................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ............7.........................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
 
5. หลักการและเหตุผล  
 คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓๐/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง 
มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการของหนวยงานและดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับหมวด ๗ การสงเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การแบงหนวยงานภายในสํานักงานศึกษาธิการภาค
และสํานักงานศกึษาธิการจังหวัด กําหนดใหมีกลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เปนหนวยงานภายในของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีอํานาจหนาที่ในการสงเสริมการปองกัน แกไขและคุมครองความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาภายในพ้ืนที่จังหวัด และมีคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๒๙๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง จัดตั้งศนูยการประสานงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รับแจงเหตุจากสาย
ดวน ๑๕๗๙ หรือหนวยงานที่เก่ียวของ ดําเนินการแกไข สงเสริม สนับสนุน ประสานงานสถานศึกษา ในการ
ปองกันแกไขปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา คุมครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา รวมกับหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด รวมทั้งเครือขายภาครฐั ภาคเอกชนและหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ในฐานะที่มีภารกิจหนาที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนงานดังกลาว ตระหนักและเห็นถึง
ความสําคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนยเสมารักษ ประจําสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ในการสงเสริม
การปองกัน แกไข และคุมครองความประพฤติและคุมครองสิทธินักเรียนและนักศึกษา จึงไดจัดทําโครงการทบทวน
การปฏิบัติงานและจัดทําแผนการตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจําป ๒๕๖๓ ขึ้น  
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6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือทบทวนความรูเก่ียวกับกฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่สงเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา การปฏิบัติหนาที่ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใน
พ้ืนที่เสี่ยง เฝาระวังสถานการณ ปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  

6.2 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนและประสานงานกับสถานศึกษาในการปองกัน แกไขปญหาความประพฤติ
นักเรียน และนักศึกษาตลอดจนคุมครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา  

6.3 เพ่ือใหพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีแผนการปฏิบัติงาน ในการ
ออกปฏิบัติหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษารวมกับหนวยงานในพ้ืนที่ เครือขาย องคกรภาครัฐ
และเอกชน  

6.4 ลดปญหาการออกกลางคัน นักเรียนและนักศึกษาสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  

7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
 1) พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและคณะกรรมการฯ จํานวน 60 คน         
     7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 1)พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ไดทบทวนความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่
เก่ียวของในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีแผนการปฏิบัติ
หนาที่ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่ชัดเจน เปนเครือขาย และบูรณาการงาน
รวมกับหนวยงานในพื้นที่กับองคกรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนลดปญหาการออกกลางคัน นักเรียนและนักศึกษา
สามารถศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

8. กลุมเปาหมายโครงการ   
8.1 พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จํานวน ๖๐ คน  
8.2 พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ไดทบทวนความรูเก่ียวกับกฎหมายที่

เก่ียวของ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีแผนการปฏิบัติ
หนาที่ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่ชัดเจน เปนเครือขาย และบูรณาการงาน
รวมกับหนวยงานในพื้นท่ี เครือขาย องคกรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนลดปญหาการออกกลางคัน นักเรียนและ
นักศึกษาสามารถศึกษาตอ ในระดับที่สูงข้ึน  

8.3 นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูลไดรับการปกปอง แกไข คุมครองและสงเสริมความประพฤติ 
รูและเขาใจ บทบาทหนาที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ขอบังคับของสถานศึกษา มี
ความประพฤติเหมาะสม กับสภาพและวัย ตลอดจนดูแลชวยเหลือนักเรียนและนักศึกษาในสถานการณฉุกเฉิน 
 
9. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  
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10. สถานที่ดําเนินการ  สถานศกึษาในพื้นที่จังหวัดสตูล     
 
11. กิจกรรมที่ดําเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พสน. ธ.ค.62  
– ม.ค. 63 

พสน.  
จํานวน 60 คน 

กลุมลูกเสือ 
ยุวกาชาด และ 
กิจการนักเรียน 

2 เครื่องขายออกตรวจเฝาระวังความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 

ม.ค.63 พสน.  
จํานวน 60 คน 

กลุมลูกเสือ 
ยุวกาชาด และ 
กิจการนักเรียน 

3 ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผูเก่ียวของ ก.ย.63 กลุมลูกเสือ 
ยุวกาชาด และ 
กิจการนักเรียน 

กลุมลูกเสือ 
ยุวกาชาด และ 
กิจการนักเรียน 

 
12. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  
  12.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ พสน. 

13. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
  - พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและคณะกรรมการฯ จํานวน 60 คน 
     13.2 เชิงคณุภาพ 
   - พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและคณะกรรมการฯ ไดทบทวนความรู
เก่ียวกับกฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สือ่ถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ  
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15. งบประมาณ 
  
งบประมาณท่ีไดรับ

ทั้งหมด 
 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

30,000 13,300 - 13,300 - - 
แหลงงบประมาณ   งบเงินอุดหนุน โครงการสงเสริมการดําเนินงานของ พสน.จังหวัด 

16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 
 ในชวงเดือนมีนาคม 2563 เกิดสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด – 19 สงผลใหไมสามารถดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ที่กําหนดไวในโครงการได  
     16.2 แนวทางแกไข 
 เลื่อนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการ เพ่ือความปลอดภัยของผูเขารวมโครงการทุกคน  
 
17. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
 เมื่อสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง จะดําเนินกิจกรรมตามที่ไดกําหนดไวใน
โครงการทุกกิจกรรม  
 
18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 

พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปฏิบัติหนาที่ประสานงานกับสถานศึกษา 
ในการปองกัน แกไขปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนคุมครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา  
ลดปญหาการออกกลางคัน นักเรียนและนักศึกษาสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
 
๑9. ผูรายงาน นายอดุลย  หลีมานัน  ตําแหนง นักวิชาการศกึษา   
     โทรศัพท  085-0783339   โทรสาร................................E–mail :    -   
 
20. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 31 เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2563  

-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล       
 
2. ชื่อโครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล   
 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ  ขอที่ 1 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา ดานที่ 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร..................การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย.....................................) 
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.....................การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย...............................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ.............8.............................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ............7.........................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

  
 
 
 
 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

 
     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
 
5. หลักการและเหตุผล  

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เปนหนวยงานทางการศึกษาที่จัดตั้งข้ึนตามตามคําสั่งหัวหนาคณะ

รักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปน

หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ ในแตละ

ปงบประมาณ จะไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือในการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน และตามวัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ ทั้งนี้ การใชจายงบประมาณจะตองใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดสรรงบประมาณ เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงบประมาณ 

กรมบัญชีกลาง หรือหนวยงานที่เก่ียวของกําหนด จึงมีความจําเปนตองมีการวางแผนการขับเคลื่อนแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดสรรงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล ทั้งนี้โดยการติดตามประเมินผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงจําเปนตองมีการจัดทํารายงานผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสตูลเพ่ือเปนการทบทวนและปรับปรุงใหสอดคลองกับนโยบาย แผนระดับตางๆ และบริบทเชิงพ้ืนที่ตาม
ภารกิจที่รับผิดชอบไดอยางเปนระบบ  

6. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหมีรายงานผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีรายงานผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดสตูล 
     7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 มีรายงานผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล จํานวน 1 ชุด 

8. กลุมเปาหมายโครงการ   
หนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัด 

9. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  

10. สถานที่ดําเนินการ  สถานศกึษาในพื้นที่จังหวัดสตูล     
 
11. กิจกรรมที่ดําเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการขับเคลื่อน

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล จํานวน 2 
ครั้ง 

ม.ค.-ก.ย.  
2563 

บุคลากร ศธจ.สตูล กลุมนโยบายและแผน 

 
12. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  
 ในชวงเวลานี้เกิดสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด – 19 จึงสงผลใหกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการไม
สามารถดําเนินการตามแผนทีกําหนดไวได 

13. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
  - ไมมีผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากเกิดสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด – 19 
     13.2 เชิงคณุภาพ 
   - ไมมีผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากเกิดสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด – 19 

 

๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
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15. งบประมาณ 
  
งบประมาณท่ีไดรับ

ทั้งหมด 
 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

8,900 - - - - - 
แหลงงบประมาณ   งบรายจายอื่น โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 
 ในชวงเดือนมีนาคม 2563 เกิดสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด – 19 สงผลใหไมสามารถดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ที่กําหนดไวในโครงการได  
     16.2 แนวทางแกไข 
 เลื่อนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการ เพ่ือความปลอดภัยของผูเขารวมโครงการทุกคน  

17. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
 เมื่อสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง จะดําเนินกิจกรรมตามที่ไดกําหนดไวใน
โครงการทุกกิจกรรม  

18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
เพ่ือในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และตามวัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ ทั้งนี้ การใช

จายงบประมาณจะตองใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดสรรงบประมาณ เปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง หรือหนวยงานที่เก่ียวของกําหนด และตอบสนองตอบริบทดาน
การศึกษาของจังหวัดสตูล 

 
 

๑9. ผูรายงาน นางสาวนูรีญา  รงคสมคัร  ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน   
     โทรศัพท  092-3542897   โทรสาร................................E–mail :    -   
 
20. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 31 เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2563  

-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล       
 
2. ชื่อโครงการ   TFE (Teams For Education)         
 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที ่3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ  ขอที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา ดานที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ

 เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร..................การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย.....................................) 
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.....................การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย...............................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ.............8.............................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ............7.........................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 



- 12 - 

 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

 
     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
 
5. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกลาววา การจัดกระบวนการเรียนรูตองจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ  ความถนัด  และความแตกตางของผูเรียน ซึ่งจะชวยพัฒนาผูเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตรง ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปนองคประกอบอยางหนึ่ง ที่บงบอกถึงคุณภาพ
ทางการศึกษาและคุณภาพของผูเรียน ซึ่งนับตั้งแตกระทรวงศึกษาธิการไดกระจายอํานาจการวัดและประเมินผล
ทางการศกึษาสูระดับสถานศกึษา การประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียนและการอนุมัติ การสําเร็จการศึกษาเปนอํานาจของ
สถานศึกษา ถึงแมวาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั่วประเทศจะใชหลักสูตรเดียวกันของ
กระทรวงศึกษาธิการ  แตความหลากหลายในทางปฏิบัติเรื่องรูปแบบการเรียนการสอน การใชสื่ออุปกรณ ตลอดจน
การวัดและประเมินผลไดเกิดข้ึนอยางหลีกเลี่ยงไมได  

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test หรือ O - NET) 
เปนการทดสอบความรูทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ของผูเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศกึษาปท่ี 6 ทุกคนทุกสังกัด ตองเขารับการทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน) ซึ่งผลจากการทดสอบใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตางๆ 
เพื่อนําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ
นโยบายของตนสังกัดระดับตางๆ ถือเปนภาระความรับผิดชอบของหนวยงานที่จะตองจัดระบบดูแลชวยเหลือ 
ปรับปรุงแกไข สงเสริมสนับสนุน เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกตางระหวางบุคคล 
ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศึกษาในการดําเนินการชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงที เปนโอกาสให
ผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความสําเร็จในการเรียน 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน คุณภาพการ
จัดการเรียนรู เพ่ือเปนการสรางคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนตอการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหกับผูเรียนเพื่อให
ผูเรียนเขาสูสังคมคุณภาพในศตวรรษที่ 21  ไดอยางมีคุณภาพ จึงไดจัดทําโครงการ “TFE (Teams For 
Education )” ขึ้น  

6. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือเปนศูนยกลางขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดสตูล 

2.เพ่ือพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่สามารถพัฒนานักเรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ต่ํากวาเกณฑคะแนนรอยละ 50  

 
7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
 1.มีขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในจังหวัดสตูลยอนหลัง  3 ป   

2.มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีสามารถพัฒนานักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ต่ํากวาเกณฑคะแนนรอยละ 50 อยางนอย 1 รูปแบบ/แนวทาง         
     7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 1.มีศนูยกลางขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในระดับจังหวัดเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรูใน
การสรางคณุลกัษณะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 

2.หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูและถายทอดองค
ความรูเกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน    
(O-NET) แตละวิชาต่ํากวาเกณฑคะแนนรอยละ 50 รวมกัน 
 
8. กลุมเปาหมายโครงการ  สถานศกึษาในพื้นที่จังหวัดสตูล จํานวน ๒๐ แหง 
 
9. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563     
 
10. สถานที่ดําเนินการ  สถานศกึษาในพื้นที่จังหวัดสตูล     
 
11. กิจกรรมที่ดําเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย 

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะหผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของสถานศึกษา
นํารองในโครงการและในระดับจังหวัด 

เม.ย.63 คณะกรรมการ 
ตามคําสั่งฯ 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสังเคราะหรูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูในระดับจังหวัด และการ
คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อขยายผล 

เม.ย.-พ.ค.63 คณะกรรมการ    
ตามคําสั่งฯ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย 

3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางการรับรูใหแกสถานศึกษา
นํารองและสถานศึกษาขยายผล 

พ.ค.– มิ.ย.63 ผอ.และครูวิชาการ  
 

4 สนับสนุนงบประมาณใหสถานศกึษานํารองและสถานศึกษา
ขยายผลในการพัฒนาตามรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู 

มิ.ย.63 สถานศึกษานํารองและ
สถานศึกษาขยายผล 

5 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู  ก.ค.-ส.ค.63 คณะกรรมการ    
ตามคําสั่ง 

6 การจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนรูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู 

ส.ค.-ก.ย.63 สถานศึกษาในจังหวัด
สตูล 

7 การจัดทําเอกสารรายงานผล/วิดีทัศนเพ่ือเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน 

ก.ย.63 คณะกรรมการ 
ตามคําสั่ง 

 
12. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  
  การดําเนินกิจกรรมในโครงการ ตองรอผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของ
สถานศึกษาจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ซึ่งกําหนดวันประกาศผลในวันที่ 28 
มีนาคม 2563 และในชวงเวลานี้เกิดสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด – 19 จึงสงผลใหกิจกรรมตาง ๆ ใน
โครงการไมสามารถดําเนินการตอไปได  
 
13. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
  - ไมมีผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากเกิดสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด – 19 
     13.2 เชิงคณุภาพ 
   - ไมมีผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากเกิดสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด – 19 
 
๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
 
15. งบประมาณ 
  
งบประมาณท่ีไดรับ

ทั้งหมด 
 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

377,500 - - - - - 
แหลงงบประมาณ   งบรายจายอื่น คาใชจายโครงการ TFE (Teams For Education) 
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16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 
 ในชวงเดือนมีนาคม 2563 เกิดสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด – 19 สงผลใหไมสามารถดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ที่กําหนดไวในโครงการได  
     16.2 แนวทางแกไข 
 เลื่อนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการ เพ่ือความปลอดภัยของผูเขารวมโครงการทุกคน  
 
17. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
 เมื่อสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง จะดําเนินกิจกรรมตามที่ไดกําหนดไวใน
โครงการทุกกิจกรรม  
 
18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 

สถานศึกษาอ่ืน ๆ ในจังหวัดสตูล สามารถนํารูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ต่ํากวาเกณฑคะแนนรอยละ 50 ไปใชได  
 
๑9. ผูรายงาน นางสาวพิธพร  นิโกบ  ตําแหนง ศึกษานิเทศก   
     โทรศัพท  081-7989655 โทรสาร................................E–mail :    tikpittaporn@gmail.com   
 
20. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 31 เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2563  

-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล       
 
2. ชื่อโครงการ  ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดสตูล    
          
 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที ่3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ  ขอที่ 1 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา ดานที่ 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร..................การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย.....................................) 
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.....................การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย...............................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ.............8.............................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ............7.........................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

  
 
 
 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

 
     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
 
5. หลักการและเหตุผล  
 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเด็ก
ทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนา
รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินการดวย ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซึ่งอยาง
นอยตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทําแผน การศึกษาแหงชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการ
ใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนา รัฐตองดําเนินการ
ใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาตามความถนัดของตน ประกอบกับคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติอนุมัติหลักการ(ราง) พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ... ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษาเสนอ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ซึ่งอยูระหวางดําเนินการสงให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเห็นชอบและประกาศใช
ตอไป ซึ่งใน (ราง) พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ กําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็ก
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ปฐมวัยเปนคณะกรรมการระดับชาติมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีอํานาจในการจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ ประสานงาน กํากับ ติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐหรือ
องคกรอื่นใดที่เกี่ยวของในระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ จัดใหมีและพัฒนา
ฐานขอมูลเด็กปฐมวัย เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ แบบบูรณาการของหนวยงาน
รัฐที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยในปจจุบัน ที่มี
คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ (ก.พ.ป.) รับผิดชอบ โดย ก.พ.ป. ชุดปจจุบัน มีรองนายกรัฐมนตรี (พล
อากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เปนประธาน มีผลการดําเนินงานสําคัญ คือ แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
พ.ศ. 2561-2564 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ รัฐธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ไดกําหนดไวในมาตรา 54 ระบุวารัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษา
เปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย โดยรัฐตอง
ดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ สังคมและสติปญญาใหสมกับวัย กระทรวงศึกษาธิการกําหนดจุดเนนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษา
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 3 ดาน ไดแก ดานผูเรียน ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา และดานการ
บริหารจัดการ ซึ่งเปนเปาหมายในการขับเคลื่อนทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยมีนโยบายที่เปนจุดเนนพิเศษ
ของกระทรวงศึกษาธิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 15 นโยบาย ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 
สป. 1828/2560 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ การจัดการศึกษาปฐมวัยถือเปนนโยบายหนึ่ง ที่
กระทรวงศึกษาธิการตองการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ เนื่องจากเด็ก
ปฐมวัยอายุ 3 - 6 ปเปนวัยเริ่มตนชีวิต เปนชวงวัยท่ีสําคัญ เพราะเปนวัยที่มีพัฒนาการรอบดาน โดยเฉพาะสมอง
ของเด็กจะเติบโตไดถึงรอยละ 80 ของผูใหญ เปนระยะที่เกิดการเรียนรูไดมากที่สุด และยังเปนชวงพ้ืนฐานในการ
สรางบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของตนเองตอเนื่องไปจนกระทั่งเติบโตเปนผูใหญ กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึง
ความสําคัญในการจัดการศึกษาปฐมวัย จึงไดใหการสงเสริมและสนับสนุนทุกดานอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ มุงเนนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3) โดยใหความสําคัญกับการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
พัฒนาการ มีการสงเสริมและสนับสนุน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินการดวย กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย โดยใหสถานศึกษา
ทุกสังกัดในพ้ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัยใหมีคุณภาพ โดยมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเปนผูขับเคลื่อนในสวนภูมิภาค 
ตลอดจนบูรณาการและประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันกับทุกภาคสวนภายในจังหวัด เพ่ือ
ขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเพื่อเสริมสรางความตระหนัก 
และพัฒนาผูบริหาร ครูผูสอนปฐมวัย บุคลากรทางการศึกษาและผูเก่ียวของ ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อันจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวัย สอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูลจึงเห็นควรใหมีโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศกึษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดสตูล  
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6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่จังหวัดสตูล ใหมีคุณภาพ 
เปนไปตามมาตรฐานการศกึษาปฐมวัยที่กําหนดไว  

6.2 เพ่ือขยายผล ตอยอด และเผยแพรการดําเนินงานเก่ียวกับการนําผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนว
ปฏิบัติที่ด ี(best practice) การจัดการศึกษาปฐมวัยไปสูหนวยงานและสถานศึกษาใหครอบคลุม ทั่วถึงมากขึ้น  

6.3 เพ่ือบูรณาการการทํางานรวมกัน ในการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสูการปฏิบัติ ระหวางหนวยงานที่
เก่ียวของในจังหวัดสตูลใหเปนในทศิทางเดียวกัน  

7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
 1) จํานวนผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็กปฐมวัย และบุคลากรที่เกี่ยวของที่ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการ
จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการสมวัย  

2) รอยละสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการนิเทศ ติดตาม สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาให
มีคุณภาพตามมาตรฐาน  

3) จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) เก่ียวกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่มีการนําไปตอยอด เผยแพร ขยายผล หรือประยุกตใชในหนวยงาน สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย          
     7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 1) รอยละของสถานศกึษาที่จัดการศึกษาระดับอนุบาล (อนุบาล 1-3) มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

8. กลุมเปาหมายโครงการ   
8.1 ผูบริหาร ครูผูสอน ผูดูแลเดก็ปฐมวัย และบุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
8.2 สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

9. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  

10. สถานที่ดําเนินการ  สถานศกึษาในพื้นที่จังหวัดสตูล     
 
11. กิจกรรมที่ดําเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย 

1 กิจกรรมสรางการรับรูความเขาใจในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

ธ.ค. 62 – ก.ย.63 ครูปฐมวัยที่ไมมีวุฒิ
ปฐมวัย 

2 ปรับทบทวนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณา
การระดับจังหวัด 

ธ.ค. 62 – ก.ย.63 คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ 

3 จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรูรวมกันเก่ียวกับการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ขยายผล/ตอยอดผลงานวิจัย 
นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ของการจัด

ธ.ค. 62 – ก.ย.63 ครูและบุคลากรดาน
การศึกษาปฐมวัย 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย 

การศึกษาปฐมวัยสูหนวยงาน/สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย (เปาหมาย : ผูบริหาร ครู ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ผูปกครอง ) 

4 นิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงาน/
สถานศึกษา 

ธ.ค. 62 – ก.ย.63 โรงเรียนที่จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย 

 
12. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  
  12.1 เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหมีพัฒนาการสมวัย มีพฤติกรรมทาง

สังคม และสุขภาพที่พึงประสงค  มีความพรอมสําหรับการเขาเรียนในระดับประถมศึกษา 

12.2 การดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยของหนวยงานที่เก่ียวของทุกสังกัด เปนไปในทิศทาง

เดียวกัน มีการบูรณาการการทํางานรวมกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยของชาติ 

          12.3 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งเผยแพรผลงานวิจัย 
นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) นําไปตอยอดหรือประยุกตใชในหนวยงาน สถานศึกษาหรือ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพ่ือใชเปนรูปแบบแนวทางในการดําเนินงานใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 

13. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
  - ไมมีผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากเกิดสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด – 19 
     13.2 เชิงคณุภาพ 
   - ไมมีผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากเกิดสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด – 19 

๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

15. งบประมาณ 
  
งบประมาณท่ีไดรับ

ทั้งหมด 
 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

38,900 - - - - - 
แหลงงบประมาณ   งบรายจายอื่น โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่ 
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16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 
 ในชวงเดือนมีนาคม 2563 เกิดสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด – 19 สงผลใหไมสามารถดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ที่กําหนดไวในโครงการได  
     16.2 แนวทางแกไข 
 เลื่อนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการ เพ่ือความปลอดภัยของผูเขารวมโครงการทุกคน  

17. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
 เมื่อสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง จะดําเนินกิจกรรมตามที่ไดกําหนดไวใน
โครงการทุกกิจกรรม  

18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการคัดกรองพัฒนาการตามชวงอายุ และชวยเหลือสงเสริมกรณีพบเด็กที่มีความ

ตองการจําเปนพิเศษ พอ แม ผูปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวของปรับเปลี่ยนกรอบคิด (Mind Set) เก่ียวกับความรู
ความเขาใจที่ถูกตองในการเตรียมความพรอมกอนการตั้งครรภ การเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
 

๑9. ผูรายงาน นางสาวมัสลัน  สาเอียด  ตําแหนง ศึกษานิเทศก   
     โทรศัพท  086-9693429   โทรสาร................................E–mail :    -   
 
20. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 31 เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2563  

-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล       
 
2. ชื่อโครงการ  Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา              
 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ  ขอที่ 1 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา ดานที่ 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร..................การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย.....................................) 
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.....................การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย...............................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ.............8.............................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ............7.........................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

  
 
 
 
 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

 
     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
 
5. หลักการและเหตุผล  
 กระทรวงศึกษาธิการเปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศใหมี

ประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ รวมทั้งสงเสริมการศึกษาใหเยาวชน ประชาชนมีความรูมีคุณภาพ มีศักยภาพ

ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดย

กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายและมาตรการตางๆ ที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนากําลังคนซึ่งเปนทรัพยากร

มนุษยที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ แตปรากฏวายังคงมีปญหาบางประการในการจัดการการศึกษาของประเทศใน

สวนภูมิภาคทั้งในดานโครงสรางขององคการ ดานระบบบริหารจัดการ และดานบุคลากรที่เก่ียวของซึ่งปญหาเหลานี้

สงผลตอคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน และเปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนและการพัฒนาดานการศึกษา

ของประเทศใหมีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ แมที่ผานมาคณะรักษาความสงบแหงชาติไดมีความพยายาม

ในการแกไขปญหาดวยการกําหนดมาตรการและกลไกตางๆ ข้ึนโดยมีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ

มาแลวหลายฉบับ แตโดยเหตุที่สภาพปญหาการจัดการการศึกษาของประเทศในสวนภูมิภาคมีความซับซอนและสั่ง

สมเปนเวลานาน รัฐบาลจึงไดมีการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น เพื่อกําหนดมาตรการ
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และกลไกเพิ่มเติมใหปญหาโดยสวนใหญไดรับการแกไขโดยเร็ว เพ่ือประโยชนในการเตรียมการและรองรับการ

ปฏิรูปการศึกษาอันเปนเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งในการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยได

บัญญัติไว 

    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการภาค สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได

จัดตั้งข้ึนตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ คําสั่งที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยมีหนาที่ในการกําหนดยุทธศาสตรและบทบาทการ

พัฒนาภาคตางๆใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ กําหนดทิศทางการดําเนินงานของ

กระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด แปลงยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติในระดับภาคและจังหวัดที่

เชื่อมโยงและสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 

และการพัฒนาดานอื่นๆ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแตละพื้นที่ สงเสริมสนับสนุนการ

เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ประสาน สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมการศึกษาระดับภาค 

กํากับดูแล เรงรัด นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ และที่สําคัญคือมีหนาที่กํากับดูแล เรงรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด

การศึกษาของหนวยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ  

            ดังนั้น เพ่ือใหภารกิจสําคัญในการกํากับดูแล เรงรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา
ของหนวยงานการศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอการบริหารการจัด
การศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการและ
บริบทของพ้ืนที่ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกําหนดใหมีโครงการ “Coaching 
and Monitoring Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา” ข้ึน เพ่ือพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของหนวยงานทางการศึกษาใหตรงกับบริบทของพ้ืนที่ตรงกับผล
การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความตองการของแตละพ้ืนที่ เพ่ือใหการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
สามารถเปนกลไกกระตุนใหหนวยงานทางการศึกษาบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งแกไขปญหาดานคุณภาพของ
ผูเรียนใหเกิดผลลัพธตอคุณภาพของผูเรียนที่สูงขึ้น ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม เปนผูมีองคความรู
ตามศักยภาพและเปนคนดีของสังคม  

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา ทุกสังกัดในระดับ
จังหวัด ที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  

6.2 เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือในการนิเทศ ติดตาม ประเมนิผล และการสนับสนุนการบริหารการจัด
การศึกษาในระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผูเรียน  

6.3 เพ่ือเสาะหารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการและบริบทของ
พ้ืนที่ ตามแนวทางพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
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7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
 1) ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา ทุกสังกัดในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) ประกอบดวย  
      - สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 2 แหง (ระดับประถม/มธัยมศึกษา)  
  - สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน จํานวน 1 แหง  
  - สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 1 แหง  
  - สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย จํานวน 1 แหง  
   - สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และการศึกษาสงเคราะห จํานวน 1 แหง  

2) ศึกษานิเทศก ผูแทนหนวยงานทางการศึกษา ผูแทนภาคเอกชน ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศกึษา และผูเรียนในพ้ืนที่จังหวัดสตูล  

3) เอกสารสรุปผลการติดตาม และประเมินผล การบริหารการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่ เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา และเพื่อการ
เผยแพรจังหวัดละ 150 เลม          
     7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 1) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีขอมูลสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ของหนวยงานทางการศกึษาทุกสังกัดในพ้ืนท่ี อาทิ ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค แนวทาง แกไข 
และขอเสนอแนะ 

8. กลุมเปาหมายโครงการ   
8.1 หนวยงานทางการศึกษา ทุกสังกัดในพ้ืนที่ในจังหวัดสตูล 

9. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  

10. สถานที่ดําเนินการ  สถานศกึษาในพื้นที่จังหวัดสตูล     
 
11. กิจกรรมที่ดําเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย 

1 ประชุมชี้แจงการดําเนินงานโครงการภาพรวมแก

คณะทํางานและโรงเรียนตนแบบโครงการ 

จํานวน 20 คน 1 วัน 

 

มกราคม 2563 1. คณะกรรมการตาม

ประกาศจังหวัดสตูล 

2. ผูอํานวยการ
โรงเรียนและครู
วิชาการโรงเรียน
ตนแบบโครงการ
ปงบประมาณ 2562  

2 ประชุมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหขอมูลและจัดทาํตนแบบ
แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการ

มกราคม – 
กุมภาพันธ 2563 

Supervisor Teams 
ระดับจังหวัด 



- 26 - 

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย 

จัดการศึกษาในระดับจังหวัด ที่มีความสอดคลองเหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่ จํานวน 15 คน 2 วัน 

3 เปดรั้ว เปดบาน ประสานความรวมมือ กุมภาพันธ – 
มีนาคม 2563 

โรงเรียนตนแบบ
โครงการฯ และ
โรงเรียนลูกขาย 

4 Supervisor Teams ทําการ Coaching and Monitoring 
ตามแนวทางฯ ที่พัฒนาขึ้นใหกับศึกษานิเทศกของ ศธจ.  
สพม. สพป.  กศน. และ อปท. ในพ้ืนที่รับผิดชอบ จํานวน 
20 คน 2 วัน 

เมษายน – 
พฤษภาคม2563 

ศึกษานิเทศกของ ศธจ.  
สพม. สพป.  กศน. 
และ อปท. ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

5 นําแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหาร
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใชใหนวยงานทางการศึกษา
กลุมเปาหมาย 

พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2563 

สถานศึกษาเครือขาย 

6 ประชุมสรุปผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับ
จังหวัด ที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

สิงหาคม 2563 Supervisor Teams 
ระดับจังหวัด, 
ศึกษานิเทศก ศธจ. สพ
ม. สพป.  กศน. และ 
อปท. 

7 จัดทําเอกสารเผยแพรและนําแนวทางฯ ที่พัฒนาขึ้นไปใชใน
หนวยงานทางการศึกษา 

กันยายน 2563  

8 จัดหาวัสดุ หรืออุปกรณอ่ืนที่ เก่ียวของในการ  ดําเนินงาน
หรือตามภารกิจของสํานักงาน  

มกราคม – 
กันยายน 2563 

 

 
 
12. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  
  12.1 สามารถนําเสนอผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหนวยงาน
การศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่รับผิดชอบตอผูบริหารกระทรวงศกึษาธิการ รวมทั้งมีขอมูลในการรายงานผลการ
ดําเนินงานแกหนวยงานที่เก่ียวของและเผยแพรประชาสัมพันธแกสาธารณชน 

12.2 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีขอมูลสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนา และยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ อาทิ ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข และขอเสนอแนะ 

13. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
  - ไมมีผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากเกิดสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด – 19 
     13.2 เชิงคณุภาพ 
   - ไมมีผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากเกิดสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด – 19 
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๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

15. งบประมาณ 
  
งบประมาณท่ีไดรับ

ทั้งหมด 
 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

160,000 - - - - - 
แหลงงบประมาณ   งบรายจายอื่น โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 
 ในชวงเดือนมีนาคม 2563 เกิดสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด – 19 สงผลใหไมสามารถดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ที่กําหนดไวในโครงการได  
     16.2 แนวทางแกไข 
 เลื่อนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการ เพ่ือความปลอดภัยของผูเขารวมโครงการทุกคน  

17. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
 เมื่อสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง จะดําเนินกิจกรรมตามที่ไดกําหนดไวใน
โครงการทุกกิจกรรม  

18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
สามารถนําเสนอผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหนวยงานการศึกษาทุก

สังกัดในพ้ืนที่รับผิดชอบตอผูบริหารกระทรวงศกึษาธิการ รวมทั้งมีขอมูลในการรายงานผลการดําเนินงานแก
หนวยงานที่เก่ียวของและเผยแพรประชาสัมพันธแกสาธารณชน 

 
๑9. ผูรายงาน นางอภิษฎา  ทองเนื้อแข็ง  ตําแหนง ศึกษานิเทศก   
     โทรศัพท  099-3158375   โทรสาร................................E–mail :    -   
 
20. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 31 เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2563  

-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   ........สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล....................................................................................  
2. ชื่อโครงการ งานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563.................................................................................. 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (............ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู................) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา...การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน........................) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร..................การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย.....................................) 
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.....................การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย...............................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ.............8.............................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ............7.........................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 
 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  
 

ดวยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีบทบาทหนาที่ตามภารกิจในการสงเสริม สนับสนุน หนวยงาน
ทางการศกึษาและสถานศึกษา พัฒนาเด็กใหเปนคนเกง คนดี และมีความสุข และตระหนักเห็นความสําคัญของเด็ก
ซึ่ ง เ ป นทรั พย ากรบุ คคลที่ สํ า คัญยิ่ งต อป ระ เทศชาติ  เ ป นพลั ง สํ าคัญ ในการ พัฒนาช าติ บ า น เมื อ ง                         
ใหเจริญกาวหนาและมั่นคง เด็กจึงควรไดรับความสําคัญและตระหนักรูวาตัวสําคัญ ประกอบกับเปนการสราง
กระแสใหภาคเอกชนและประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน                 
และชวยเหลือสงเคราะหเด็กเปนพิเศษ ใหเด็กไดทํากิจกรรมและแสดงออกตามความสามารถอยางสรางสรรค และ
ปลูกฝงใหเด็กตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง รูจักหนาที่ของตนเอง อยูในระเบียบวินัย มีความรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และที่สําคัญ คือ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และมีความเหลื่อมใส
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งเปนที่มาของการจัดโครงการนี้ข้ึน 
โดยโครงการนี้กําหนดจัดขึ้น ณ พื้นที่เทศบาลเมืองสตูล ตําบลพิมาน อําเภอเมืองสตูล ในวันเสารที่ 11 มกราคม 
2563 เนื่องดวยสถานที่ดังกลาวเปนศูนยกลางแหงหนึ่งของจังหวัด ซึ่งมีเด็กทั้งในพื้นที่ และจากตางอําเภอมารวม
กิจกรรมจํานวนมากทุกๆป 

 
6. วัตถุประสงค 
     6.1 เพ่ือใหเด็กไดตระหนักถึงคุณคา บทบาทและความสําคัญของตนเอง 

     6.2 เพื่อสงเสริมการเรียนรูใหเด็กกลาคดิ กลาแสดงออกเชิงสรางสรรค 

     6.3 เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของและทุกภาคสวนเห็นความสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาเด็ก 
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7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  เด็กผูเขารวมกิจกรรม จํานวนประมาณ 5๐๐ คน      
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เด็กไดตระหนักถึงคุณคา บทบาทและความสําคัญของตนเอง กลาคิด กลาแสดงออก
เชิงสรางสรรค และผูที่เก่ียวของและทุกภาคสวนเห็นความสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาเด็ก 
8. กลุมเปาหมายโครงการ เด็กในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 
 
9. ระยะเวลาดําเนินการ ธันวาคม ๒๕๖๒  ถึง มกราคม  ๒๕๖๓ 
 
10. สถานที่ดําเนินการ เทศบาลเมืองสตูล ตําบลพิมาน อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
 
11. กิจกรรมที่ดําเนินการ  

 
12. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  
 

รูปแบบการจัดงานและการจัดกิจกรรมเปนที่พึงพอใจระดับมากแกผูเขารวมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมมีความ
หลากหลายเหมาะสมกับเด็กทุกชวงวัย ทําใหเด็กผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงคุณคาและบทบาทของตัวเอง กลา
คิด กลาแสดงออกอยางสรางสรรค เปนพลเมืองที่ดีของชาติ เด็กมีการพัฒนาทางดานทักษะตางๆที่ดีขึ้น และผูที่
เก่ียวของทุกภาคสวนเห็นความสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาเด็ก สถานที่และสภาพแวดลอมมีความเหมาะสมกับ
การจัดงานในระดับดี บูธตางๆมีความเหมาะสมสําหรับการจัดกิจกรรมระดับดีและกิจกรรมที่จัดตรงกับความ
ตองการของเด็กและเยาวชนระดับดีมาก รวมถึงเจาหนาที่อํานวยความสะดวกเปนอยางดี ซึ่งการดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 

ที ่ กิจกรรมการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

๑ กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
1.1.ขออนุมัติโครงการฯ 
1.2.ประชาสัมพันธโครงการฯ 

 
 
ธ.ค. 2562 -
ม.ค. 2563 

 
กลุมพัฒนาการศึกษา
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล 

๒ กิจกรรมที่ 2  วางแผนการดําเนินงาน 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
๒.๑. ออกคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน 
2.๒. ประชุมวางแผนการดําเนินงานและจัดเตรียมงาน 

 
 
ธ.ค. 2562 -
ม.ค. 2563 

 
กลุมพัฒนาการศึกษา
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล 

๓ กิจกรรมที่ ๓ จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
3.1. จัดกิจกรรมตามแผนงาน 
3.2. สรุปรายงานผลโครงการและแจงผูเกี่ยวของทราบ 

 
 
ม.ค. 2563 

 
กลุมพัฒนาการศึกษา
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล 
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13. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 7)  
      13.1 เชิงปริมาณ เด็กผูเขารวมกิจกรรม จํานวนประมาณ 500 คน 

      13.2 เชิงคุณภาพ เด็กไดตระหนักถึงคุณคา บทบาทและความสําคัญของตนเอง กลาคิด กลาแสดงออกเชิง

สรางสรรคและผูที่เก่ียวของและทุกภาคสวนเห็นความสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาเด็ก 

 
๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. งบประมาณ 
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งบประมาณท่ีไดรับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

35,000 35,000 35,000 - - - 
 
แหลงงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค  ไมมี               
     16.2 แนวทางแกไข  ไมมี 
 
17. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
      เสร็จสิ้นโครงการ 
 
18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
       18.1 เด็กกลุมเปาหมายไดตระหนักถึงคุณคา บทบาทและความสําคัญของตนเอง 

       18.2 เด็กกลุมเปาหมายกลาคิด กลาแสดงออกเชิงสรางสรรค 

       18.3 ผูที่เก่ียวของเห็นความสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาเด็ก 

 
๑9. ผูรายงาน.....นายธีระยุทธ  ชาตรี.....ตําแหนง.......นักวิชาการศึกษา......... 
     โทรศัพท.......080-4584299..โทรสาร................................E–mail : ........................................................... 
20. วันที่รายงาน ณ วันท่ี ...31.. เดือน ....มีนาคม...พ.ศ. ......2563...... 

………………………………… 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล       
 
2. ชื่อโครงการ  ตรวจติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร      
 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ  ขอที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
    4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา ดานที่ 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร..................การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย.....................................) 
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.....................การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย...............................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ.............8.............................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ............7.........................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

  
 
 
 
 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

 
     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
                      แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ........................................................................................) 
 
5. หลักการและเหตุผล  
 ประกาศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เรื่อง การแบงหนวยงาน
ภายในสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีภาระงานหลักตามบทบาทหนาที่คือ ขับเคลื่อน ประสานงาน เรงรัด กํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการบริหารจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษา วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทําแผนการรองรับการ
ตรวจราชการ และดําเนินการเก่ียวกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการในการตรวจราชการ ติดตาม และ
ประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง สั่งการ กํากับ ดูแล เรงรัด ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของสวนราชการหรือหนวยงานและสถานศกึษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนไปตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรของชาติ 
 เพ่ือใหการดําเนินงานในภาระงานที่รับผิดชอบมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ กลุมนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงไดจัดทําโครงการตรวจติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม



- 35 - 

 

นโยบายและยุทธศาสตรขึ้น เพ่ือดําเนินการตามบทบาทและภารกิจ พรอมทั้งเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของจังหวัดสตูลตอไป  

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือจัดทําคูมอืตรวจติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล  

6.2 เพ่ือตรวจติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานทางการศึกษาและสถานศกึษาในจังหวัดสตูลตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรการพัฒนาการศกึษาจังหวัดสตูลและนโยบายเรงดวน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  

6.3 เพ่ือรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงานของหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสตูล ตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยทุธศาสตรการพัฒนาการศกึษาจังหวัดสตูลและนโยบาย
เรงดวนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  

7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
 1) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานทางการศึกษา
จํานวน 9 แหง และสถานศกึษาในพื้นที่จังหวัดสตูล จํานวน 236 แหง ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรการพัฒนาการศกึษาจังหวัดสตูลและนโยบายเรงดวนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของไดอยางนอย
รอยละ 20          
     7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 1) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลสามารถ ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน         
ทางการศึกษาและสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูลตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูลและนโยบายเรงดวนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของไดอยางมคีณุภาพและมีประสิทธิภาพ 

8. กลุมเปาหมายโครงการ   
8.1 หนวยงานทางการศึกษา ทุกสังกัดในพ้ืนที่ในจังหวัดสตูล 

9. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  

10. สถานที่ดําเนินการ  สถานศกึษาในพื้นที่จังหวัดสตูล     
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11. กิจกรรมที่ดําเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย 

1 จัดทําคูมือและแผนตรวจติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร 

ต.ค.–ธ.ค. 62 ศน.ศธจ.สตูล 

2 ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร ดังนี้  

- นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายการตรวจ

ราชการ ปงบประมาณ 2563 

- ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป  

- ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล   

- นโยบายเรงดวนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

ม.ค.-ส.ค.63 - หนวยงานทางการ

ศึกษาในจังหวัดสตูล 9 

แหง 

- สถานศกึษา 
ในจังหวัดสตูล 236 
แหง 

3 สรุปผลการตรวจติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร และสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการ 

ก.ย.63 ศน.ศธจ.สตูล 

 
12. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  
  12.1 หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล ไดรับการตรวจ ติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรการพัฒนาการศกึษาจังหวัดสตูล
และนโยบายเรงดวนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

12.2 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีขอมูลผลการปฏิบัติงานของหนวยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษา พรอมที่จะสนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

13. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
  - ไมมีผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากเกิดสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด – 19 
     13.2 เชิงคณุภาพ 
   - ไมมีผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากเกิดสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด – 19 

๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สือ่ถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
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15. งบประมาณ 
  
งบประมาณท่ีไดรับ

ทั้งหมด 
 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

80,000 - - - - - 
แหลงงบประมาณ   งบรายจายอื่น โครงการตรวจติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร   

16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 
 ในชวงเดือนมีนาคม 2563 เกิดสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด – 19 สงผลใหไมสามารถดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ที่กําหนดไวในโครงการได  
     16.2 แนวทางแกไข 
 เลื่อนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการ เพ่ือความปลอดภัยของผูเขารวมโครงการทุกคน  

17. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
 เมื่อสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง จะดําเนินกิจกรรมตามที่ไดกําหนดไวใน
โครงการทุกกิจกรรม  

18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
สามารถนําเสนอผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหนวยงานการศึกษาทุก

สังกัดในพ้ืนที่รับผิดชอบตอผูบริหารกระทรวงศกึษาธิการ รวมทั้งมีขอมูลในการรายงานผลการดําเนินงานแก
หนวยงานที่เก่ียวของและเผยแพรประชาสัมพันธแกสาธารณชน 

 
 

๑9. ผูรายงาน นายวัชรพงศ  ละอองรัตน  ตําแหนง ศึกษานิเทศก   
     โทรศัพท  086-2997668   โทรสาร................................E–mail :    -   
 
20. วันทีร่ายงาน ณ วันที่ 31 เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2563  

-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล       
 
2. ชื่อโครงการ  การขับเคลื่อนงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา     
 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ  ขอที่ 1 ดานความม่ันคง 
    4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ความมั่นคง 
    4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา ดานที่ 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร..................การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ.....................................) 
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.....................การปองกันและปราบปรามยาเสพติด...............................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ.............2.............................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ............2.........................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

  
 
 
 
 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

 
     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                      แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ........................................................................................) 
 
5. หลักการและเหตุผล  
 กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง นโยบาย
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยอางถึงประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยา
เสพติด ลงวันท่ี 22 มกราคม 2563 เรื่อง แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 
ซึ่งมีเปาหมายเชิงยุทธศาสตรมุงเนนการขับเคลื่อนการแกไขปญหายาเสพติด ลดระดับความรุนแรงของปญหาตาม
ยุทธศาสตรชาติ และนําไปสูผลสัมฤทธ์ิ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” ซึ่งประกอบไปดวย 5 มาตรการ คือ 
ความรวมมือระหวางประเทศ การปราบปรามและบังคับใชกฎหมาย การปองกันยาเสพติด การบําบัดรักษายาเสพ
ติด และการบริหารจัดการอยางบูรณาการ ทั้งนี้มาตรการการปองกันยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ มีสวนรวม
สําคัญและเปนภารกิจหลักในการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในประชากรกลุมเสี่ยงสูง ท่ีมีชวงอายุตั้งแต 15-24 ป 
อยางเรงดวน เพ่ือตัดวงจรการแพรระบาดรายใหม กระทรวงศกึษาธิการจึงไดมีมาตรการ 4 มาตรการ ใหหนวยงาน
และสถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้ (1) มาตรการสรางการรับรูและการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในสถานศึกษา (2) 
มาตรการสรางพ้ืนที่ปลอดภัยในสถานศึกษา (3) มาตรการเสริมสรางความเขมแข็งในสถานศึกษา และ (4) 
มาตรการอํานวยการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ซึ่งเปนผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ ตระหนักและ
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เห็นความสําคัญในการนํานโยบายชาติและกระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนสูการปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อดําเนินการ
ปองกันและแกไขปญหา ยาเสพติดในสถานศกึษาพื้นที่จังหวัดสตูล สูการเปน “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด”  

6. วัตถุประสงค 

6.1 สงเสริม สนับสนุนและกํากับติดตาม ใหสถานศึกษาในสังกัดมีมาตรการสรางการรับรูและสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดในสถานศึกษา  

6.2 สงเสริม สนับสนุนและกํากับติดตาม ใหสถานศึกษาในสังกัด มีมาตรการสรางพื้นที่ปลอดภัยใน
สถานศึกษา  

6.3 สงเสริม สนับสนุนและกํากับติดตาม ใหสถานศึกษาในสังกัด มีมาตรการเสริมสรางความเขมแข็งใน
สถานศึกษา 

6.4 สงเสริม สนับสนุนและกํากับติดตาม ใหหนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัด มมีาตรการอํานวยการ 
สําหรับการบริหารจัดการ งานดานยาเสพติดในสถานศึกษา  

7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
 1) จํานวนสถานศึกษาในสังกัดมีมาตรการสรางการรับรูและสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
 2) จํานวนสถานศึกษาในสังกัด มีมาตรการสรางพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษา 
 3) จํานวนสถานศึกษาในสังกัด มีมาตรการเสริมสรางความเขมแข็งในสถานศึกษา 
 4) จํานวนหนวยงานทางการศึกษาทกุสังกัด มีมาตรการอํานวยการ สําหรับการบริหารจัดการ งานดานยา
เสพติดในสถานศึกษา          
     7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 1) สถานศึกษาในสังกัดมีมาตรการสรางการรับรูและสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในสถานศึกษา อยางมี
คณุภาพ 
 2) สถานศึกษาในสังกัด มีมาตรการสรางพ้ืนที่ปลอดภัยในสถานศกึษา อยางมีคณุภาพ 
 3) สถานศึกษาในสังกัด มีมาตรการเสริมสรางความเขมแข็งในสถานศึกษา อยางมีคณุภาพ 
 4) หนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัด มีมาตรการอํานวยการ สําหรับการบริหารจัดการงานดานยาเสพติด
ในสถานศึกษา อยางมีคุณภาพ 

8. กลุมเปาหมายโครงการ   
8.1 นักเรียน สถานศกึษา หนวยงานทางการศกึษา 

9. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  

10. สถานที่ดําเนินการ  พ้ืนที่จังหวัดสตูล   
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11. กิจกรรมที่ดําเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย 

1 ประชุมวางแผนการดําเนินงาน ต.ค.–ธ.ค. 62 ศธจ.สตูล 
2 ประชุมติดตามผลการดําเนินงาน และสงเสริม สนับสนุน 

ตามความตองการของสถานศึกษา 
ม.ค.-ส.ค.63 - หนวยงานทางการ

ศึกษาในจังหวัดสตูล - 

สถานศึกษา 

ในจังหวัดสตูล 236 

แหง 

3 ลงพ้ืนที่ติดตาม สนับสนุน ใหความชวยเหลือสถานศึกษา ม.ค.-ก.ย.63 คณะทํางาน 
4 สรุปรายงานผลโครงการ ก.ย.63 กลุมพัฒนาการศึกษา 
12. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  
  12.1 สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดสตูล เปนสถานศึกษาปลอดยาเสพติด 
นักเรียน นักศึกษามีภูมิคุมกัน และไดรับการดูแลชวยเหลืออยางมีคุณภาพ 

13. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
  - ไมมีผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากเกิดสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด – 19 
     13.2 เชิงคณุภาพ 
   - ไมมีผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากเกิดสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด – 19 

๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

15. งบประมาณ 
  
งบประมาณท่ีไดรับ

ทั้งหมด 
 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

20,000 - - - - - 
แหลงงบประมาณ   งบรายจายอื่น โครงการ การขับเคลื่อนงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 
 ในชวงเดือนมีนาคม 2563 เกิดสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด – 19 สงผลใหไมสามารถดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ที่กําหนดไวในโครงการได  
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     16.2 แนวทางแกไข 
 เลื่อนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการ เพ่ือความปลอดภัยของผูเขารวมโครงการทุกคน  

17. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
 เมื่อสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง จะดําเนินกิจกรรมตามที่ไดกําหนดไวใน
โครงการทุกกิจกรรม  

18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
สามารถนําเสนอผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหนวยงานการศึกษาทุก

สังกัดในพ้ืนที่รับผิดชอบตอผูบริหารกระทรวงศกึษาธิการ รวมทั้งมีขอมูลในการรายงานผลการดําเนินงานแก
หนวยงานที่เก่ียวของและเผยแพรประชาสัมพันธแกสาธารณชน 
 
๑9. ผูรายงาน.....นายธีระยุทธ  ชาตรี.....ตําแหนง.......นักวิชาการศึกษา......... 
     โทรศัพท.......080-4584299..โทรสาร................................E–mail : ........................................................... 
20. วันที่รายงาน ณ วันท่ี ...31.. เดือน ....มีนาคม...พ.ศ. ......2563...... 

-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล       
 

2. ชื่อโครงการ   ประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองของผูเรียนทุกชวงชั้น    
 

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
 

4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ  ขอที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานที่ 9 ดานสังคม และดานที่ 11 ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (..................การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย.....................................) 
4.5 แผนความมั่นคง (....................การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย...............................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (ขอ.............8.............................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (ขอ............7.........................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
 

5. หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 มาตราที่ 6 

การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม และ

วัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามมาตรา 23 การจัดการศึกษา 

ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนตามสําคัญทั้งความรู คุณธรรม 

กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา มาตรา 24(4) จัดการเรียน 

การสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆอยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงามและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยในโครงการประเมิน

คุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองของผูเรียนทุกชวงชั้น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือศึกษา

ระดับคุณธรรม จริยธรรมและความเปนพลเมืองของผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และ

อุดมศึกษาทั่วประเทศดวยชุดเครื่องมือมาตรฐาน รวมทั้งเปรียบเทียบระดับคุณธรรม จริยธรรม และความเปน

พลเมืองของผูเรียนที่มีคุณลักษณะแตกตางกัน เพื่อนําผลจากการศึกษาไปใชประโยชนตอการกําหนดแนวทางการ

จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใหสามารถตอบสนองตอเปาหมายของการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสม  

  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ซึ่งเปนหนวยงานทางการศึกษาระดับภูมิภาค จึงดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองของผูเรียนกับกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียน นิสิต
นักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดตางๆ ในพื้นที่ เพื่อนําแบบประเมินสงกลับไปยังสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตอไป  
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6. วัตถุประสงค 

เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองของผูเรียน สถานศึกษา

กลุมเปาหมายในจังหวัดสตูล เพ่ือการวิจัยในโครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองของผูเรียน

ทุกชวงชั้น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดวยชุดเครื่องมือมาตรฐาน 
 

7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  สถานศกึษาสังกัด สพฐ.  จํานวน 12 คน  

      สถานศกึษาสังกัด สช.  จํานวน   4 คน 
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  สถานศกึษาสังกัด สพฐ.  จํานวน 12 คน  
      สถานศกึษาสังกัด สช.  จํานวน   4 คน 
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  สถานศึกษาสังกัด สพฐ.  จํานวน 12 คน  
      สถานศกึษาสังกัด สช.  จํานวน   2 คน 
  4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  สถานศึกษาสังกัด สพฐ.  จํานวน 12 คน  
      สถานศกึษาสังกัด สช.  จํานวน   2 คน 
  5. นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 (ปวช.3) สถานศึกษาสังกัด สอศ. จํานวน  14 คน  
  6. นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ชั้นปที่ 2 (ปวส.2) สถานศึกษาสังกัด สอศ. จํานวน 14 คน 
  7. นักศึกษาปริญญาตรีปที่ 2 สถานศึกษาสถาบันอุดมศกึษาสังกัดตางๆ ในจังหวัด จํานวน 14 คน         
     7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 1. ผูเรียนกลุมตัวอยางตามที่ระบุ ทําแบบประเมินโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองของ

ผูเรียน อยางตั้งใจและตรงตามความเปนจริง 

 2. สถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวของ นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และความเปนพลเมืองของผูเรียน 
 

8. กลุมเปาหมายโครงการ  นักเรียน/นักศึกษาในจังหวัดสตูลทุกสังกัด 
 

9. ระยะเวลาดําเนินการ   มกราคม 2563 – สิงหาคม 2563     

 

10. สถานที่ดําเนินการ  สถานศกึษาในพื้นที่จังหวัดสตูล     
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11. กิจกรรมที่ดําเนินการ  
วิธีการ/ ขั้นตอน/ กิจกรรมในการดําเนินการ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ มกราคม 2563  
กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

2. บันทึกขออนุญาตดําเนินการจัดเก็บขอมูลภาคสนาม มกราคม 2563 
3. ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บขอมูลภาคสนาม มกราคม 2563 
4. เก็บขอมูลภาคสนาม มกราคม 2563 

5. เก็บรวบรวมขอมูลสงสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สป. 31 มกราคม 2563 

6. วิเคราะห/สรุปรายงาน สิงหาคม 2563 

 
12. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

ในชวงเวลานี้เกิดสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด – 19 จึงสงผลใหกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการไม
สามารถดําเนินการตามแผนทีกําหนดไวได 

 

13. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
  - ไมมีผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากเกิดสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด – 19 
     13.2 เชิงคณุภาพ 
   - ไมมีผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากเกิดสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด – 19 
 

๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
 
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

7,000 - - - - - 
แหลงงบประมาณ   งบดําเนินงาน คาใชจายโครงการประเมินคณุธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองของ
ผูเรียนทกุชวงชั้น 
 
16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 
 ในชวงเดือนมีนาคม 2563 เกิดสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด – 19 สงผลใหไมสามารถดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ที่กําหนดไวในโครงการได  
     16.2 แนวทางแกไข 
 เลื่อนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการ เพ่ือความปลอดภัยของผูเขารวมโครงการทุกคน  
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17. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
 เมื่อสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง จะดําเนินกิจกรรมตามที่ไดกําหนดไวใน
โครงการทุกกิจกรรม  
 

18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
สถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษา/สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นําผลจากแบบประเมิน

คุณธรรม จริยธรรมและความเปนพลเมืองของผูเรียนทุกชวงชั้นไปใชประโยชนตอการกําหนดแนวทางการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถตอบสนองตอเปาหมายของการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสม  
 
 

๑9. ผูรายงาน นายวัชรพงศ  ละอองรัตน  ตําแหนง ศกึษานิเทศกชํานาญการ ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมนิเทศฯ 
     โทรศัพท 086 - 2997668 โทรสาร 074-772167 E–mail : peosatun123@gmail.com 
 

20. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 31 เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2563  
-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล  
2. ชื่อโครงการ พัฒนาองคกร (OD) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62    ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา ดานที่ 3. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (..................การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย.........................) 
4.5 แผนความมั่นคง (.....................การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย...............................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (ขอ.............8.............................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (ขอ............7.........................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนหนวยประสานงานการจัดการศึกษาใน
พ้ืนที่จังหวัดสตูล  ปจจุบันสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานประกอบดวย  ขาราชการ  
เจาหนาที่คุรุสภา  และพนักงานจางเหมาบริการ   การปฏิบัติงานของสํานักงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ได  ตองมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  ตองอาศัยความรู  ความสามารถ และความเขาใจที่ตรงกันของผูปฏิบัติงาน 
ประกอบกับจังหวัดสตูลไดรับการคัดเลือกใหเปนจังหวัดพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่
จะตองใหบุคลากรในสํานักงานมีความรู และความเขาใจเพ่ือที่จะไดขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวใหสําเร็จได  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงจัดใหมีโครงการพัฒนาองคการ (OD) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูลขึ้น เพ่ือเปนการเสริมสรางใหบุคลากรในองคกร มีความรู  ความเขาใจในบทบาท หนาที่  และภารกิจของ
หนวยงาน  สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค  มีจิตสํานึกที่ดี สามารถนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใชในการ
ดําเนินชีวิต มีความสุขในการปฏิบัติงาน  มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมบริการดวยใจ  เขาใจถึงวัฒนธรรม  ยอมรับ
ฟงความคิดเห็นผูอื่น  สามารถทํางานเปนทีมได 
6. วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับเรื่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ิม 
มากขึ้น และสามารถนํามาปรับใชในการดําเนินงานภายในจังหวัดได  

๒. เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานมีความรู ความเขาใจ และสามารถจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูลได 
๓. เพ่ือใหสามารถกําหนดผูรับผิดชอบในการจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
๔. เพ่ือใหบุคลากรมีจิตสํานึกที่ดีสามารถนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใชในการดําเนินชีวิต มีความสุขในการ

ปฏิบัติงาน  มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมบริการดวยใจ  เขาใจถึงวัฒนธรรม ยอมรับฟงความคิดเห็น
ผูอื่น  สามารถทํางานเปนทีมได 
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7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

บุคลากรในสํานักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูลเขารวม 25 คน 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ รอยละ 80 
8. กลุมเปาหมายโครงการ  

เชิงปริมาณ :- บุคคลากรในสํานักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล  จํานวน  25 คน ประกอบดวย 
                                 ขาราชการ  เจาหนาที่งานคุรุสภา  พนักงานจางเหมาบริการ 
 เชิงคุณภาพ :-  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเปนองคกรที่มีคุณภาพ 
9. ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี กุมภาพันธ – เมษายน 2563 
10. สถานที่ดําเนินการ จังหวัดกาญจนบุรี 
11. กิจกรรมที่ดําเนินการ  

๑. แตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินงาน 
๒. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทาํหลักสูตรการพัฒนาและคูมือการอบรม 
๓. การศึกษาดูงานแหลงเรียนรู/การอบรมบุคลากรทางการศึกษา/การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการศึกษาดูงาน 
๔. สรุปการประเมินและรายงานผล 

12. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม 
๑. บุคลากรในหนวยงานมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับเรื่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น และ

สามารถนํามาปรับใชในการดําเนินงานภายในจังหวัดได  
๒. บุคลากรในหนวยงานมีความรู ความเขาใจ และสามารถจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูลได 
๓. สามารถกําหนดผูรับผิดชอบในการจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสตูล 
๔. บุคลากรมีจิตสํานึกที่ดีสามารถนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใชในการดําเนินชีวิต มีความสุขในการ

ปฏิบัติงาน มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมบริการดวยใจ  เขาใจถึงวัฒนธรรม ยอมรับฟงความคิดเห็น
ผูอื่น สามารถทํางานเปนทีมได 

13. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 

 บุคคลากรในสํานักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล  จํานวน  25 คน ประกอบดวย 
                    ขาราชการ  เจาหนาที่งานคุรุสภา  พนักงานจางเหมาบริการ 
     13.2 เชิงคณุภาพ 
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเปนองคกรที่มีคุณภาพ 
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๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

348,990  - 348,990  - 
แหลงงบประมาณ 

1. งบคาใชจายโครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในศกึษาธิการจังหวัด  จํานวน   45,500.- บาท 
2. งบคาใชจายโครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด                    จํานวน   30,000.- บาท 

        3. งบดําเนินงาน                                                                     จํานวน 273,490.- บาท  
 
16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 
  - 
     16.2 แนวทางแกไข 
  - 
17. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
 โครงการดําเนินการเสร็จสิ้น 
18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 

๑. บุคลากรในหนวยงานมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับเรื่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น และ
สามารถนํามาปรับใชในการดําเนินงานภายในจังหวัดได  

๒. บุคลากรในหนวยงานมีความรู ความเขาใจ และสามารถจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูลได 
๓. สามารถกําหนดผูรับผิดชอบในการจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสตูล 
๔. บุคลากรมีจิตสํานึกที่ดีสามารถนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใชในการดําเนินชีวิต มีความสุขในการ

ปฏิบัติงาน  มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมบริการดวยใจ  เขาใจถึงวัฒนธรรม ยอมรับฟงความคิดเห็น
ผูอื่น  สามารถทํางานเปนทีมได 

๑9. ผูรายงาน   นางสาวรัตนประภา   ธรรมใจ   ตําแหนง   เจาหนาที่การเงินและบัญชี 
     โทรศัพท   088-7892814   โทรสาร   -   E–mail : ratanaprapa14583@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล  
2. ชื่อโครงการ     ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน  
3. หวงเวลารายงาน     
    ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62    ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิน้สุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแลว (รอเบกิจายเงินในระบบ GFMIS) 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ  (การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา ดานที่ 3. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (..................การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย.........................) 
4.5 แผนความมั่นคง (.....................การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย...............................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (ขอ.............8.............................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (ขอ............7.........................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
           แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจสําคัญที่มุงใหนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนไดรับการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริตและจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รวมทั้งมี

ความประพฤติที่เหมาะสม รับผิดชอบตอสังคม มีทักษะชีวิต รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ในการนี้ ไดนอม

นําพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2529  มาเปน

แนวทางในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ใจความวา “การบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือผูอ่ืนนั้น         

เปนปจจัยที่จะสรางสรรค ความมุงดี มุงเจริญตอกันและกัน ความรักใครเผื่อแผ แบงปนในกันและกัน ซึ่งในที่สุดจะ

กอใหเกิดความสามัคคีเปนปกแผนในชาติข้ึน จนเปนพลังอันย่ิงใหญ ที่จะชวยใหเราสามารถรักษาความเปนอิสระ 

และความมั่นคงของชาติบานเมืองเราใหยืนยงอยูตลอดไป"  

             สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ตระหนักและเห็นความสําคัญในการสงเสริมให ลูกเสือ-เนตรนารี              

ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ไดรวมกันทํากิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน   

จึงไดจัดทําโครงการ ศธ.จิตอาษาบําเพ็ญประโยชน ขึ้น 

6. วัตถุประสงค 
 6.๑ เพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร  

      6.๒ เพ่ือปลูกฝงและสรางจิตสํานึกที่ดีใหกับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากร

ทางการศึกษา ไดรวมทํากิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน รูคุณคาของการแบงปนและการชวยเหลือผูอื่น    

 6.๓ เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
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 7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดครู บุคลากรทางการศึกษา หนวยงานทางการศึกษาสังกัด

กระทรวงศกึษาธิการในจังหวัดสตูล จํานวน  12๐ คน 

 7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
         ผูเขารวมโครงการรอยละ ๑๐๐ ไดรวมนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ     พระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ไดรวมทํากิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน  รูคุณคา
ของการแบงปนและการชวยเหลือผูอื่น มีจิตสาธารณะ และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 
8. กลุมเปาหมายโครงการ นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดครู บุคลากรทางการศึกษา หนวยงาน
ทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสกลนคร จํานวน  12๐ คน 
9. ระยะเวลาดําเนินการ ธันวาคม ๒๕๖๒   
10. สถานที่ดําเนินการ  ณ ปาชายเลน  ตําบลเจะบิลัง  อําเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล 
11. กิจกรรมที่ดําเนินการ  
 จัดทําโครงการฯ, ประชาสัมพันธโครงการฯ, ประชุมชี้แจง/เตรียมคณะทํางาน ,จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
ประเมินผลโครงการ, สรุปรายงานผูเก่ียวของ 
12. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

 12.1 ผูเขารวมโครงการรอยละ ๑๐๐ ไดรวมทํากิจกรรมเพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

      ๑2.๒ ผูเขารวมโครงการรอยละ ๑๐๐ ไดรวมทํากิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน รูคุณคาของการ

แบงปน และการชวยเหลือผูอื่น    

๑2.๓ ผูเขารวมโครงการรอยละ ๑๐๐ มีจิตสาธารณะ และไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน  

13. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 7)  
      13.1 เชิงปริมาณ   ผูเขารวมโครงการรอยละ ๑๐๐ ไดรวมกิจกรรม      
 13.2 เชิงคุณภาพ  ผูเขารวมโครงการรอยละ ๑๐๐ ไดรวมนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดรวมทํากิจกรรมจิตอาสา
บําเพ็ญประโยชน รูคุณคาของการแบงปนและการชวยเหลือผูอ่ืน มีจิตสาธารณะ และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 
 
 
 
 
 



- 56 - 

 

๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

        
    

     
 
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

10,000 10,000 10,000 - - - 
 
แหลงงบประมาณ ....................งบรายจายอื่น คาใชจายโครงการศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน........................ 
 
16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค   ผูเขารวมโครงการฯ อาจบาดเจ็บระหวางทาํกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
     16.2 แนวทางแกไข   จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลและผูรับผิดชอบไวใหความชวยเหลือ 
 
17. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
 นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดครู บุคลากรทางการศึกษา ดําเนินกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในสถานที่
ตางๆ 
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18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
 ไดรวมทํากิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน รูคณุคา ของการแบงปนและการชวยเหลือผูอ่ืน มีจิต
สาธารณะ และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 
๑9. ผูรายงาน นางสาววรัญญาภรณ  หลีหนุด        ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไป 
     โทรศัพท  062-9525619  โทรสาร  074-772167  E–mail : scouts.satun@gmail.com 
 
20. วันที่รายงาน ณ วันท่ี  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล       
 

2. ชื่อโครงการ   สงเสริมการจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจําป ๒๕๖๓    
 

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
 

4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ  (การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (..................การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย.........................) 
4.5 แผนความมั่นคง (.....................การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย...............................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (ขอ.............8.............................................................................................) 

 4.6.2 นโยบายเรงดวน (ขอ............7.........................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
 

5. หลักการและเหตุผล  
 ยุวกาชาดเกิดขึ้นจากมติที่ประชุมสหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ เมื่อ ค.ศ.

1919 (พ.ศ. 2462) โดยที่ประชุมไดมีขอเสนอแนะวา “สภากาชาดทุกชาติควรจัดตั้งกาชาดสําหรับเด็กเพ่ือ

ฝกอบรมเยาวชนใหรูจักการกินดี อยูดี รักษาสุขภาพอนามัย มีเมตตาสงสารเพ่ือนมนุษยดวยกัน ไมวาชาติ ศาสนา

ใดๆ มีศรัทธา เสียสละ และบําเพ็ญประโยชนแกสังคม โดยจัดกิจกรรมและดําเนินการใหสอดคลองกับระบบ

การศึกษา ซึ่งสภากาชาดไทยไดฝากกิจการยุวกาชาดไวกับกระทรวงศึกษาธิการ ดวยเหตุผลท่ีวาเปนกิจการอัน

เก่ียวเนื่องกับการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการไดดูแลกิจการลูกเสืออยูแลว ปจจุบันกิจการยุวกาชาดอยูในความ

ดูแลของ 2 หนวยงาน คือ สภากาชาดไทย โดยสํานักงานยุวกาชาดรับผิดชอบเยาวชนชาย-หญิง อายุระหวาง 15-

25 ป ที่เรียกวาอาสายุวกาชาด และกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

รับผิดชอบเยาวชน ชาย-หญิง อายุระหวาง 7- 18 ป ที่เรียกวาสมาชิกยุวกาชาด โดยทั้ง 2 หนวยงานมีการ

ประสานการดําเนินงานรวมกัน 

           กิจการยุวกาชาดเปนกิจกรรมสําหรับเยาวชนอายุระหวาง 7-25 ป ซึ่งไดรับการสถาปนาข้ึนเมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2465 โดยสมเด็จเจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิต อุปนายกสภากาชาดสยามในขณะนั้น กิจการยุว
กาชาดไดเจริญเติบโตข้ึนตามลําดับ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงใหมหลายดาน เชน หลักสูตรการเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรม ขอบังคับตาง ๆ และในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งเปนวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 
เพ่ือเปนการระลึกถึงบุคคลซึ่งกอตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย ตลอดจนสงเสริมใหผูบังคับบัญชาและ
สมาชิกยุวกาชาด ไดรวมกิจกรรม ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแสดงออกในทางสรางสรรค รูจักบําเพ็ญตนใหเปน
ประโยชนแกสวนรวม สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการจัดงานวันคลายวันสถาปนา
ยุวกาชาดไทย ประจําป ๒๕๖๓ ขึ้น  
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6. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือระลึกถึงบุคคลสําคัญผูกอตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย 

 2. เพ่ือใหผูบังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ตระหนักในคุณคาและความสําคัญของการเปน

สมาชิกยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูนํา รูรัก สามัคค ีไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแสดงออก

ในทางสรางสรรค รูจักบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสวนรวม 

3. เพ่ือสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดตอเนื่องเพ่ิมมากขึ้น  
 

7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
 ผูบังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจาหนาที่ จากสถานศึกษาที่เปดสอนกิจกรรมยุวกาชาด          
ในจังหวัดสตูล จํานวน  ๔๐๐ คน         
     7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 ผูเขารวมโครงการรอยละ ๑๐๐ ไดรวมระลึกถึงบุคคลสําคัญผูกอตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย

ตระหนักในคณุคาและความสําคัญของการเปนสมาชิกยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูนํา รูรัก 

สามัคคี ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแสดงออกในทางสรางสรรค รูจักบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสวนรวม มีการ               

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดตอเนื่องและเพิ่มมากขึ้น 

8. กลุมเปาหมายโครงการ   
ผูบังคบับัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจาหนาที่ จากสถานศึกษาที่เปดสอนกิจกรรมยุวกาชาดใน

จังหวัดสตูล จํานวน  ๔๐๐ คน 
 

9. ระยะเวลาดําเนินการ   ธันวาคม ๒๕๖๒  - กุมภาพันธ ๒๕๖๓     

 

10. สถานที่ดําเนินการ  ณ  สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  อําเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล 
    
11. กิจกรรมที่ดําเนินการ  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

๑ กิจกรรมที่ 1. จัดทําโครงการฯ,ประชาสัมพันธโครงการฯ 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
1.1.ขออนุมัติโครงการฯ 
1.2.ประชาสัมพันธโครงการฯ,ประสานสถานที่, 
1.3.แจงสถานศึกษาเขารวมกิจกรรม 

 
ธันวาคม-
มกราคม 
๒๕๖๒ 

 
กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูล 
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12. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

ดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการทุกประการ 

 

13. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
  ผูบังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจาหนาที่ จากสถานศึกษาที่เปดสอนกิจกรรมยุวกาชาด          
ในจังหวัดสตูล จํานวน  ๔๐๐ คน 
     13.2 เชิงคณุภาพ 
   ผูเขารวมโครงการรอยละ ๑๐๐ ไดรวมระลึกถึงบุคคลสําคัญผูกอตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย
ตระหนักในคณุคาและความสําคัญของการเปนสมาชิกยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูนํา รูรัก 
สามัคคี ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแสดงออกในทางสรางสรรค รูจักบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสวนรวม มีการ               
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดตอเนื่องและเพิ่มมากขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ กิจกรรมที่ 2 ประชุมเตรียมคณะทํางาน/วัสดุอุปกรณ 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
2.1.แตงตั้งคณะทาํงาน มอบหมายงาน 
2.2.จัดสถานท่ี,วัสดุ อุปกรณ  

 
มกราคม
๒๕๖๒ 

กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูล 

๓ กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
3.1.รวมกิจกรรมสวนสนาม  
3.2.ประสานอํานวยความสะดวกผูเขารวมโครงการ 
๓.๓ มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่เขารวมสวนสนาม 

 
 
๒๗ มกราคม
๒๕๖๓ 

กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูล 

๔ กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผูเก่ียวของ 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
4.1.แจกแบบสอบถามผูเขารวมกิจกรรม 
4.2.สรุปรายงานผล,แจงผูเก่ียวของทราบ 

 
มกราคม- 
กุมภาพันธ
๒๕๖๓ 

กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูล 
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๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

30,000 30,000 - 30,000 - - 

แหลงงบประมาณ   งบรายจายอื่น คาใชจายโครงการ งเสริมการจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 
ประจําป ๒๕๖๓ 
 
16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 
 -  
     16.2 แนวทางแกไข 
 -  
17. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
 สิ้นสุดโครงการ  
 

18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
ผูบังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจาหนาที่ไดรวมทํากิจกรรม ตระหนักในคุณคาและ

ความสําคัญของการเปนสมาชิกยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูนํา รูรัก สามัคคี ได
แลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแสดงออกในทางสรางสรรค รูจักบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสวนรวม  
 

๑9. ผูรายงาน นางพรพิศ  จันทรโชติ  ตําแหนง นักวิชาการศกึษาชํานาญการ   
     โทรศัพท  074 772165-6 โทรสาร................................E–mail :    -   
 

20. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 31 เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2563  
-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล  
2. ชื่อโครงการ  นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  
  บดินทรเทพยวรางกูร “กิจกรรมสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดาน 
  การศึกษาสูการปฏิบัติ” ประจําป ๒๕๖๓  
3. หวงเวลารายงาน     
    ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62    ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแลว) 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ  (การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา ดานที่ 3. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (..................การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย.........................) 
4.5 แผนความมั่นคง (.....................การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย...............................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (ขอ.............8.............................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (ขอ............7.........................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
           แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  
 ดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระบรมราโชบายดาน
การศึกษา 4 ดาน ประกอบดวย (1) การมีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง (2) การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
(3) การมีงานทาํ  มีอาชีพ และ (4) การเปนพลเมืองดี  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
นอมนําพระราโชบายดานการศึกษามาเปนหลักชัยในการสรางนักเรียนเปนคนดีและพัฒนาใหเปนคนเกงสูการ
ปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท  อยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 
             1. มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง ประกอบดวย (1) ความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง (2) ยึดม่ันใน
ศาสนา  (3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย และ (4) มีความเอ้ืออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน  
             2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ประกอบดวย (1) รูจักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ /ชั่ว-ดี (2) ปฏิบัติแตสิ่งที่
ชอบสิ่งที่ดีงาม (3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และ (4) ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง 
             ๓. มีงานทํา-มีอาชีพ ประกอบดวย (1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝกฝนอบรมใน
สถานศึกษาตองมุงใหเด็กและเยาวชนรักงาน สูงาน ทําจนงานสําเร็จ (2) การฝกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอก
หลักสูตรตองมีจุดมุงหมายใหผูเรียนทํางานเปนและมีงานทําในที่สุด และ (3) ตองสนับสนุนผูสําเร็จหลักสูตรมีอาชีพ 
มีงานทาํ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
             4.เปนพลเมืองดี ประกอบดวย (1) การเปนพลเมืองดี เปนหนาที่ของทุกคน (2) ครอบครัว-สถานศึกษา 
และสถานประกอบการ ตองสงเสริมใหทุกคนมีโอกาสทําหนาที่เปนพลเมืองดี (3) การเปนพลเมืองดีคือ “เห็นอะไร
ที่จะทําเพ่ือบานเมืองไดก็ตองทํา” เชน งานอาสาสมัคร งานบําเพ็ญประโยชน งานสาธารณกุศล ใหทําดวยความมี
น้ําใจ  และความเอ้ืออาทร 
    ดังนั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวบังเกิดผลเปนรูปธรรม สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล  
ซึ่งเปนหนวยงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในสวนภูมิภาค ตระหนักและเห็นความสําคัญ จึงไดจัดทําโครงการนอม
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นําพระบรมราโชบายดานการศึกษาสูการปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร     
เทพยวรางกูร สูการปฏิบัติ ประจําป ๒๕๖๓ ขึ้น 
6. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรูพระราชกรณยีกิจของพระราชวงคจักรี  
 2. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอบานเมือง  
 3. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูนวัตวิถีของทองถิ่นและชุมชน มีจิตสํานึกรักและภูมิใจในทองถิ่นและ
ชุมชนของตนเอง และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
 7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา หนวยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัด
อ่ืน ตลอดจนหนวยงานท่ีเก่ียวของในจังหวัด นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด รวมจํานวน 
75๐ คน 
 7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
         ผูเขารวมโครงการรอยละ ๑๐๐ ไดเรียนรูพระราชกรณียกิจของพระราชวงคจักรี มีเจตคติที่ดีตอบานเมือง 
ไดเรียนรูนวัตวิถีของทองถิ่นและชุมชน มีจิตสํานึกรักและภูมิใจในทองถ่ินและชุมชนของตนเอง  สามารถนําความรู
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
8. กลุมเปาหมายโครงการ ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศกึษา หนวยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศกึษาธิการและสังกัดอ่ืน ตลอดจนหนวยงานที่เก่ียวของในจังหวัด นักเรียน นักศกึษา จากสถานศึกษาทุก
สังกัดในจังหวัด รวมจํานวน 75๐ คน 
9. ระยะเวลาดําเนินการ  ธันวาคม ๒๕๖๒ – กรกฎาคม ๒๕๖๓      
10. สถานที่ดําเนินการ  ณ หองประชุมโรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล 
11. กจิกรรมท่ีดําเนินการ  
  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

๑ กิจกรรมที่ 1. จัดทําโครงการฯ,ประชาสัมพันธโครงการฯ 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
1.1.ขออนุมัติโครงการฯ 
1.2.ประชาสัมพันธโครงการฯ,เตรียมสถานที่,แตงตั้งวิทยากร 
1.3.แจงสถานศึกษาเขารวมกิจกรรม 

 
 
กุมภาพันธ 

๒๕๖3 

 
กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

๒ กิจกรรมที่ 2 ประชุมเตรียมวิทยากร/วัสดุอุปกรณ 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
2.1.แตงตั้งคณะวิทยากร มอบหมายงาน 
2.2.จัดสถานท่ี,วัสดุ อุปกรณ สื่อการจัดกิจกรรม 

 
 
กุมภาพันธ 

๒๕๖3 

กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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12. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

ในชวงเวลานี้เกิดสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด – 19 จึงสงผลใหกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการไม
สามารถดําเนินการตามแผนทีกําหนดไวได 

 

13. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
  - ไมมีผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากเกิดสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด – 19 
     13.2 เชิงคณุภาพ 
   - ไมมีผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากเกิดสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด – 19 
๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
        
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

220,780 - - - - - 
 
แหลงงบประมาณ ....................งบรายจายอื่น คาใชจายโครงการนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร........................ 
 
16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 
 ในชวงเดือนมีนาคม 2563 เกิดสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด – 19 สงผลใหไมสามารถดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ที่กําหนดไวในโครงการได  
     16.2 แนวทางแกไข 
 เลื่อนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการ เพ่ือความปลอดภัยของผูเขารวมโครงการทุกคน  
 

๓ กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
3.1.ฝกอบรม โดยวิธีการบรรยาย อภิปราย สาธิตและปฏิบัติจริง  
3.2.ประสานอํานวยความสะดวกวิทยากรและผูเขารวมโครงการ 

 
 

มิถุนายน
๒๕๖๓ 

กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

๔ กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผูเก่ียวของ 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
4.1.แจกแบบสอบถามผูเขารับการอบรม 
4.2.สรุปรายงานผล,แจงผูเก่ียวของทราบ 

 
 
กรกฎาคม
๒๕๖๓ 

กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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17. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
 เมื่อสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง จะดําเนินกิจกรรมตามที่ไดกําหนดไวใน
โครงการทุกกิจกรรม 
 
18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
 ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา หนวยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดศึกษา

เรียนรูพระราชกรณยีกิจของพระราชวงคจักรี มีเจตคติที่ดตีอบานเมือง  ไดเรียนรูนวัตวิถีของทองถิ่นและชุมชน มี

จิตสํานึกรักและภูมิใจในทองถิ่นและชุมชนของตนเอง สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 
๑9. ผูรายงาน นางสาววรัญญาภรณ  หลีหนุด        ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไป 
     โทรศัพท  062-9525619  โทรสาร  074-772167  E–mail : scouts.satun@gmail.com 
 
20. วันที่รายงาน ณ วันท่ี  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 

1. ชื่อหนวยงาน   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล           

2. ชื่อโครงการ  การขับเคลื่อนงานดานสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาขอ เศรษฐกิจพอเพียง  

   ดานการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2563       

3. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62    ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแลว (รอเบกิจายเงินในระบบ GFMIS) 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ที ่3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ( การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต )  
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุดาน ดานการศึกษา 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (..................การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย.........................) 
4.5 แผนความมั่นคง (.....................การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย...............................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (ขอ.............8.............................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (ขอ............7.........................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  
  เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

และการสรางภูมิคุมกันที่ดี เพื่อพรอมรับตอความเสี่ยง บนพื้นฐานของความรอบรู ความรอบคอบ ระมัดระวัง และ

คุณธรรม การใชความรูอยางถูกหลักวิชาการ ดวยความรอบคอบและระมัดระวังควบคูไปกับการกระทําที่ไม

เบียดเบียนกัน การแบงปน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ความรวมมือปรองดองกันในสังคม จะสรางสายใยเชื่อมโยงคน

ในภาคสวนตางๆ ของสังคมเขาดวยกัน สรางสรรคพลังในทางบวก นําไปสูความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและ

ยั่งยืน และการพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ภายใตกระแสโลกาภิวัตน  

    สํานักงานปลัดกระทรวง เปนศนูยขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนใหมีการนําแผนงาน โครงการ 

สูการปฏิบัติเพ่ือใหหนวยงานในภาคการศึกษาพัฒนาผูบริหาร ขาราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู 

ความสามารถในการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การบริหารสถานศึกษา และการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวของและการพัฒนาบุคลากรท่ี 

เกี่ยวของ สงผลใหเกิดการนําไปปลูกฝงใหผูเรียนรูจักการติด วิเคราะห อยางเปนเหตุเปนผล ใชชีวิตอยางพอเพียง 

คือความพอประมาณ มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี มีความรอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง ดวยสติปญญา  ระมัดระวัง ฝกการ

ทํางานรวมกับผูอื่นมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน อดทน มีความพากเพียร มี

วินัย มีสัมมาคารวะรูจักทําประโยชนใหกับสังคม รวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุงเนน

ผลที่เกิดขึ้นอยางสมดุลและย่ังยืนใน 4 มิติ ไดแกดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอมและดานวัฒนธรรม โดย

ใชหลักการบริหารจัดการพ้ืนที่จํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด  ซึ่งพ้ืนที่โครงการจะเปนแหลงเรียนรู  ไดฝกปฏิบัติจริง
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อีกทั้งเกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  ผูบริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณา

การแตละกลุมสาระการเรียนรู  ซึ่งนอกจากกิจกรรม ซึ่งนอกจากกิจกรรมเก่ียวกับเกษตรธรรมชาติที่ตองเรียนรูจาก

การปฏิบัติจริงแลว ครูผูสอนตองสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การรูจักออม การมีภูมิคุมกันในชีวิต แกนักเรียน  

และเปนศูนยการเรียนรูใหบริการความรูและประสบการณแกชุมชนอยางย่ังยืนตอไป 

               สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ดําเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงและศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2563  โดยนําหลักเกณฑและแนวทางใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพ.ศ.2557  พัฒนาหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในวิชาชีพครู พัฒนาคณุภาพการจัดการเรียนรูตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศกึษา และ
แหลงเรียนรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ ซึ่งในการดําเนินการจะประสานและรวมกันดําเนินงานกับ
หนวยงาน สถานศกึษา  
6. วัตถุประสงค 
  ๑.เพ่ือพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน สถานศกึษา ในการขับเคลื่อนงานดานสถานศึกษาพอเพียง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา  
             ๒.เพ่ือสงเสริมการขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษาในจังหวัดสตูล พัฒนางานสถานศึกษาพอเพียงตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา  

                     3.เพ่ือสงเสริม สนับสนุน การบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของพัฒนางานสถานศึกษา

พอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา  

7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
   1. หนวยงาน สถานศึกษา มีการขับเคลื่อน พัฒนางานดานสถานศกึษาพอเพียงตามหลักของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการศกึษา จํานวน 71 แหง 

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล    จํานวน  19  แหง 

โรงเรียน สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล   จํานวน  42  แหง 

โรงเรียน สังกัดทองถิ่นจังหวัดสตูล จํานวน    7  แหง 

วิทยาลัย สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล  จํานวน    1  แหง 

สถานศึกษา สังกัดกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 436 จํานวน    2  แหง 

  2.  ผูบริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน  ในสถานศึกษามีการจัดการเรียนรูบูรณาการตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศกึษา  
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     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 1. หนวยงาน สถานศึกษา ขับเคลื่อนพัฒนางานดานสถานศึกษาพอเพียง ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงดานการศึกษา รอยละ 80 

  2. ผูบริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน  ในสถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการเรียนรูบูรณาการ  

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา รอย

ละ 80 

8. กลุมเปาหมายโครงการ  
1. หนวยงาน สถานศึกษา มีการขับเคลื่อน พัฒนางานดานสถานศกึษาพอเพียงตามหลักของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา จํานวน 71 แหง 

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล    จํานวน  19  แหง 

โรงเรียน สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล   จํานวน  42  แหง 

โรงเรียน สังกัดทองถิ่นจังหวัดสตูล จํานวน    7  แหง 

วิทยาลัย สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล  จํานวน    1  แหง 

สถานศึกษา สังกัดกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 436 จํานวน    2  แหง 

  2.  ผูบริหารสถานศกึษา ครูและนักเรียน  ในสถานศึกษามีการจัดการเรียนรูบูรณาการตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศกึษา  

9. ระยะเวลาดําเนินการ  
16 ธันวาคม 2562 -24 มกราคม 2563 

10. สถานที่ดําเนินการ  สถานศกึษาที่สมัครเขารับการประเมิน 
11. กิจกรรมที่ดําเนินการ  

กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1.การประเมินสถานศึกษา

พอเพียง 

 

16 ธันวาคม 2562 

- 

24 มกราคม 2563 

โรงเรียนสังกัด สพป.สตูล 

โรงเรียนสังกัดทองถิ่นสตูล 

โรงเรียนสังกัด ตชด.สตูล 

กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล 
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กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

2.สรุปผลการประเมนิ

สถานศึกษาพอเพียง 

27 มกราคม  2563 คณะกรรมการประเมิน กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล 

 
12. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

1. บุคลากรในหนวยงาน สถานศกึษาในสังกัดมีความรู ความเขาใจ การขับเคลื่อนงานดานสถานศกึษา
พอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา     

2. สถานศึกษาพัฒนางานดานสถานศึกษาพอเพียงสูการปฏิบัติที่เปนเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษา           

3. หนวยงาน สถานศกึษา ไดรับการสงเสริม สนับสนุน การบูรณาการรวมกันในการพัฒนางานดาน
สถานศึกษาพอเพียง สูการปฏิบัติที่เปนเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 
13. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
ตัวชี้วัดที่ ๑  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล พัฒนาบุคลากรในหนวยงาน สถานศึกษาในจังหวัดสตูล ในการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา จํานวน 71 แหง 
ตัวชี้วัดที่ 2  ผูบริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน  ในสถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการเรียนรูบูรณาการ ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๓  หนวยงาน สถานศึกษา ไดรับการสงเสริม สนับสนุน การบูรณาการพัฒนางานดานสถานศึกษาพอเพียง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
     13.2 เชิงคณุภาพ 
  หนวยงาน สถานศึกษา ขับเคลื่อน พัฒนางานดานสถานศึกษาพอเพียงตามอยางเปนระบบการปฏิบัติที่
เปนเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา  
   สถานศกึษาดําเนินการบริหารจัดการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสูการปฏิบัติอยางเปนระบบ
สงผลการปฏิบัติที่เปนเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 74 - 

 

๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

38,900 38,900 -- -- -- -- 
แหลงงบประมาณ  งบรายจายอื่น คาใชจายโครงการนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
 
16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 
  - ขาดบุคลากรในการออกประเมิน เนื่องจากบุคลากรท่ีผานการอบรมมีจํานวนนอยมาก ตองขอ
ความรวมมือบุคลากรจากตางจังหวัด ทําใหงบประมาณในการใชจายเพิ่มข้ึน 
     16.2 แนวทางแกไข 
  - จัดใหมีการอบรมบุคลากรผูประเมินสถานศึกษาพอเพียงจากสวนกลางอยางนอยปละครั้ง 
17. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
   รับสมคัรสถานศึกษาที่ยังไมผานการประเมินจากสังกัดตางๆตอไปในรอบที่ 1/2563 
18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
  - ชุมชนมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและพัฒนางานสถานศึกษาพอเพียง

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา  

๑9. ผูรายงาน  นางสาวมัสหลัน  สาเอียด    ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
     โทรศัพท   0869693429    โทรสาร   ---    E–mail : maslan2507@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2563  
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล  
2. ชื่อโครงการ ประเมินคณุภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคบั 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ)    

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการ จัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร ที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย) 
4.5 แผนความมั่นคง (การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (ดานการศึกษา นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (ขอ 7 เตรียมคนสูศตวรรษที่ 21) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ถือเปนการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ สรางผูเรียนเปนคนดี มีปญญา   สามารถ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และภูมิใจในความเปนไทย  ตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยที่ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงในความเปนไทยสูสากลไดอยางสรางสรรค โดยการ

วัดและประเมินคุณภาพทางการศึกษาเปนกลไกที่สําคัญในการที่จะสะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จของการพัฒนา

คุณภาพการศกึษาตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัด

การศึกษา รวมทั้งเปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของหนวยงานตาง ๆ   

ในปการศึกษา 2562 กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดยุทธศาสตรในการยกระดับคุณภาพผู เรียน 

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสามารถคิดวิเคราะห แกปญหาและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีทักษะที่จําเปน

ในศตวรรษที่  ๒๑ โดยมอบหมายให  สํ านักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ดําเนินการประเมินคุณภาพผูเรียน อันไดแก การประเมินความสามารถดานการอาน (Reading Test : 

RT) ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 1 และประเมินความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : 

NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ และกําหนดใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

เปนศูนยสอบของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ซึ่งผลการประเมินนั้นจะเปนขอมูลสําคัญที่

สะทอนคุณภาพผูเรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและเปนตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในภาพรวม และเปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน พัฒนาคุณภาพผูเรียนตอไป 
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6. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือประเมินความสามารถดานการอาน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล   

2. เพ่ือประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 

3. เพ่ือวิเคราะหผลการประเมินฯและนําไปใชวางแผนปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู ของโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 

7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
       7.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ทุกคน 
เขารับการประเมนิดานการอาน (Reading Test : RT) ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 1,597 คน  
  7.1.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ทุก
คน เขารับการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ประจําปการศึกษา 
2562  จํานวน 1,393  คน     
     7.2 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ 
 7.2.1  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ที่รับการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับ ไดรับการประเมนิโดยการบริหารจัดการสอบของศนูยสอบผานระบบ NT Access และการ
บริหารจัดการสอบ อยางมีประสิทธิภาพ                           
         7.2.2 นักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ไดรับการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศกึษาภาคบังคับ ดวยขอสอบมาตรฐานจาก
สวนกลาง (สพฐ.) 
 7.2.3 โรงเรียนท่ีรับการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ นําผลการประเมินไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน สงผลตอคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่อง 
8. กลุมเปาหมายโครงการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทุกคน ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 
9. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 
10. สถานที่ดําเนินการ จังหวัดสตูล 
11. กิจกรรมที่ดําเนินการ  
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
1 
 

บริหารจัดการสอบระบบ NT Access 
 

ธ.ค. 62 – 
ม.ค. 63 
 

โรงเรียนในสังกัด สช.
สตูล ที่มีนักเรียน ป.1 
และ ป.3 

นายวัชรพงศ  ละอองรัตน 
ศน.ศธจ.สตลู 
นางสาวอรสา ปานกลาย    
นักวิชาการศึกษา สช.สตลู 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการทดสอบ 
RT/NT ระดับศูนยสอบ และระดับสนามสอบ 

กุมภาพันธ 
2563 

บุคลากร ศธจ.สตลู
,สช.สตลู และผูบริหาร
,ครู ในสังกัด สช.สตูล 

นายวัชรพงศ  ละอองรัตน 
ศน.ศธจ.สตลู 
นางสาวอรสา ปานกลาย    
นักวิชาการศึกษา สช.สตลู 

3. บริหารจัดการการประเมินดานการอาน (Reading Test : RT) นักเรียนชั้น ป.1 

 3.1 กอนดําเนินการสอบ RT 
   3.1.1 ประชุมชี้แจงการดําเนินการประเมินฯ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑        
   3.1.2 สงมอบเอกสารและอุปกรณการสอบ 
RT ใหแกสนามสอบ 

 
กุมภาพันธ 
63 
กุมภาพันธ 
63 

 
คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนยสอบ  
และสนามสอบ 
ตามประกาศฯ 

 
คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนยสอบ  
ตามประกาศฯ 

 3.2 ระหวางดําเนินการสอบ RT 
   3.2.1 ดําเนินการสอบ RT ทุกสนามสอบ 
   3.2.2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 

 
1๓ ก.พ. 63 
1๓ ก.พ. 63 

 
โรงเรียนในสังกัด  
สช. 28 โรงเรียน 

คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนยสอบ  
และสนามสอบ 
ตามประกาศฯ 

 3.3 หลังดําเนินการสอบ RT 
   3.3.1 บันทกึผลการทดสอบลงในแบบ
บันทึก 
   3.3.2 กรอกขอมูลจากแบบบันทกึผานระบบ 
NT Access 
3.3.3 นําซองแบบบันทึกคะแนนกลับมาเก็บยัง
ศูนยสอบ 

 
1๓ ก.พ. 63 
 
1๓ ก.พ. 63 
 
1๓ ก.พ. 63 
 

 
โรงเรียนในสังกัด  
สช. 28 โรงเรียน 

 
คณะกรรมการฯ  
ระดับสนามสอบ 
ตามประกาศฯ 

4. บริหารจัดการการประเมินความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) นักเรียนชั้น ป.3 
 4.1  กอนดําเนินการสอบ NT 

   4.1.1 ประชุมชี้แจงการดําเนินการประเมินฯ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3        
   4.1.2 สงมอบเอกสารและอุปกรณการสอบ 
NT ใหแกสนามสอบ 

 
กุมภาพันธ 
63 
กุมภาพันธ 
63 

 
คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนยสอบ  
และสนามสอบ 
ตามประกาศฯ 

 
คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนยสอบ  
ตามประกาศฯ 

 4.2 ระหวางดําเนินการสอบ NT 
   4.2.1 ดําเนินการสอบ NT ทุกสนามสอบ 
   4.2.2 ตรวจเย่ียมสนามสอบ 

 
4 มี.ค. 63 
4 มี.ค. 63 

 
สนามสอบ จํานวน 
9 สนามสอบ 

คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนยสอบ  
และสนามสอบ 
ตามประกาศฯ 

 4.3 หลังดําเนินการสอบ NT    
    4.3.1 ตรวจขอสอบแบบเขียนตอบที่สนาม

สอบ 
4 มี.ค. 63 นักเรียนที่เขาสอบฯ คณะกรรมการฯ  

ระดับสนามสอบ 
ตามประกาศฯ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
    4.3.2 กรรมการตรวจขอสอบระบายคะแนน

ผลการทดสอบแบบเขียนตอบใน
กระดาษคําตอบของนักเรียนรายบุคคล 

4 มี.ค. 63 นักเรียนที่เขาสอบฯ คณะกรรมการฯ  
ระดับสนามสอบ 
ตามประกาศฯ 

    4.3.3 จัดเก็บกระดาษคาํตอบใสซองให
ถูกตองตามระเบียบปฏิบัติ 

4 มี.ค. 63 นักเรียนที่เขาสอบฯ คณะกรรมการฯ  
ระดับสนามสอบ 
ตามประกาศฯ 

    4.3.4 แตละสนามสอบนําสงกลองบรรจุซอง
กระดาษคําตอบไปยังศูนยสอบ 

5 มี.ค. 63 นักเรียนที่เขาสอบฯ หัวหนาสนามสอบ 

    4.3.5 นําสงกลองบรรจุซองกระดาษคําตอบ
ของแตละสนามสอบไปยัง สพฐ. 

5 - 13 มี.ค. 
63 

คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนยสอบ  
ตามประกาศฯ 

คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนยสอบ  
ตามประกาศฯ 

5. รายงานผลการสอบ/วิเคราะหขอมูล 
 5.1 ประกาศผลการสอบผานระบบ NT 

Access 
   5.1.1 ประกาศผลการประเมินดานการอาน 
(Reading Test : RT) นักเรียนชั้น ป.1 
 
   5.1.2 ประกาศผลการประเมินความสามารถ
พ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : 
NT) นักเรียนชั้น ป.3 

 
 
20 มี.ค. 63 
 
 
30 เม.ย. 63 

 
 
นักเรียนที่เขาสอบฯ 
 
 
นักเรียนที่เขาสอบฯ 

 
 
สทศ.สพฐ. 
 
 
สทศ.สพฐ. 

  
5.2 วิเคราะหผลการสอบ  
   5.2.1 วิเคราะหผลการประเมนิดานการอาน 
(Reading Test : RT) นักเรียนชั้น ป.1 
   5.2.2 วิเคราะหผลการประเมินความสามารถ
พ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : 
NT) นักเรียนชั้น ป.3 

 
21 มี.ค. – 
30 เม.ย. 63 
 
พฤษภาคม 
63 

 
โรงเรียนทีเ่ขาสอบฯ 
 

 
คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนยสอบ  
ตามประกาศฯ 

 5.4 จัดทาํเอกสารรายงานสรุปผลการทดสอบ มิถุนายน 63 โรงเรียนทีเ่ขาสอบฯ 
 

คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนยสอบ  
ตามประกาศฯ 
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12. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  
 
ที ่ กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
1 บริหารจัดการสอบระบบ NT Access สถานศกึษาและสนามสอบ ดําเนินการบริหารการจัดสอบ

ในระบบ NT Access ไดทันตามระยะเวลาที่สวนกลาง
กําหนด 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการทดสอบ 
RT/NT ระดับศูนยสอบ และระดับสนามสอบ 

ศูนยสอบดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการระดับศูนยสอบ
และระดับสนามสอบ ไดทันตามระยะเวลาที่สวนกลาง
กําหนด และครอบคลุมภาระงานตามคูมือการจัดสอบ 

3 บริหารจัดการการประเมินดานการอาน 
(Reading Test : RT) นักเรียนชั้น ป.1 

คณะกรรมการระดับสนามสอบ จํานวน 28 สนามสอบ 
ดําเนินการจัดสอบเปนไปตามคูมือการจัดสอบ และโปรงใส 
ไมมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ โดยมี
คณะกรรมการระดับศนูยตรวจเย่ียมสนามสอบครบทุก
สนามสอบ 

4 บริหารจัดการการประเมินความสามารถพ้ืนฐาน
ของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
นักเรียนชั้น ป.3 

คณะกรรมการระดับสนามสอบ จํานวน 9 สนามสอบ 
ดําเนินการจัดสอบเปนไปตามคูมือการจัดสอบ และโปรงใส 
ไมมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ โดยมี
คณะกรรมการระดับศนูยตรวจเย่ียมสนามสอบครบทุก
สนามสอบ 

5 รายงานผลการสอบ/วิเคราะหขอมูล อยูระหวางรอผลการประเมิน NT ซึ่งกําหนดประกาศผล 
วันท่ี 30 เมษายน 2563 

     
     

13. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
 13.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ทุกคน 
เขารับการประเมนิดานการอาน (Reading Test : RT) ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน   1,504   คน  
  13.1.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ทุก
คน เขารับการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ประจําปการศึกษา 
2562  จํานวน   1,380   คน     
     13.2 เชิงคณุภาพ 
 13.2.1  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ที่รับการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับ ไดรับการประเมนิโดยการบริหารจัดการสอบของศนูยสอบผานระบบ NT Access และการ
บริหารจัดการสอบ อยางมีประสิทธิภาพ     
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         13.2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ไดรับการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศกึษาภาคบังคับ ดวยขอสอบมาตรฐานจาก
สวนกลาง (สพฐ.) 
 13.2.3 อยูระหวางรอผลการประเมนิ NT ซึ่งกําหนดประกาศผล วันที่ 30 เมษายน 2563 
 
๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
 
 

  
การประชุมฯ คณะกรรมการระดับศูนยสอบ การประชุมชี้แจงฯ คณะกรรมการระดับสนามสอบ 

  
การจัดสอบการอาน ป.1 การจัดสอบ NT ป.3 

 
บรรยากาศ การรับ-สง ขอสอบและกระดาษคําตอบ ณ ศูนยสอบ ศธจ.สตูล 
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

197,960 127,570 - 127,570 - - 
 
แหลงงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนงบประมาณ : แผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง 
โครงการ : ปรับปรุงระบบการเรียนรู รายการ : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 
 
16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค - 
     16.2 แนวทางแกไข - 
 
17. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

จัดทํารายงานผลการสอบ/วิเคราะหขอมูล เพ่ือนําไปใชประโยชนและเผยแพรหนวยงานทางการศึกษาที่
เก่ียวของ 
 
18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
  นักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 1 และชั้นประถมศกึษาปที่ 3 ทุกคน ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดสตูล รับการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ และนําผลการประเมินไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน สงผลตอคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่อง 
 
๑9. ผูรายงาน นายวัชรพงศ  ละอองรัตน  ตําแหนง ศกึษานิเทศกชํานาญการ ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมนิเทศฯ 
     โทรศัพท 086 - 2997668 โทรสาร 074-772167 E–mail : peosatun123@gmail.com 
 
20. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
 


