
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล  
2. ชื่อโครงการ    โครงกำรกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ หนังสือเรื่อง ทะเลและ 
             มหำสมุทรและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล  ส ำหรับประกอบกำรเรียนกำรสอนในพื้นที่ 
             จังหวัดสตูล 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรทรัพยากรมนุษย์  

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 12 กำรพัฒนำด้ำนกำรเรียนรู้ 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ ข้อ 5 กำรปฏิรูปกำรจัดกำร เรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำร 
      เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) ข้อที่ 1 กำรเสริมสร้ำง   
      และพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.5 แผนความม่ันคง กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของมนุษย์ 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  ข้อ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

 

แบบฟอร์ม  
ส ำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

รัฐบำลได้ให้ควำมส ำคัญถึงกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลในทุกมิติ จึงก ำหนดให้มีแผนควำม
มั่นคงแห่งชำติทำงทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564) เป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนในทุกภำคส่วนที่เก่ียวข้องเพ่ือร่วม
ป้องกันและรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล ซึ่งมุ่งเน้นกำรสร้ำงเสถียรภำพ ควำมปลอดภัย เสรีภำพ และสภำวะ
แวดล้อม ที่เอ้ือต่อกำรด ำเนินกิจกรรมทำงทะเลของทุกภำคส่วนอย่ำงยั่งยืน พระรำชบัญญัติ เรื่อง กำรรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล พ.ศ. 2562 มีพระรำชบัญญัติเพ่ือกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำ เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2562 ประกอบด้วย 
5 หมวด 45 มำตรำ โดยมำตรำ 5 ก ำหนด ให้มีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล เรียก
โดยย่อว่ำ “นปท.” ประกอบด้วย รัฐมนตรีหรือรองนำยก รัฐมนตรี ซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำยเป็นประธำนกรรมกำร 
โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรร่วมเป็นคณะกรรมกำรโดยต ำแหน่ง ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์
แผนควำมม่ันคงทำงทะเล และมำตรกำรในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลให้สอดคล้องกับนโยบำยของ
รัฐบำล แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและยุทธศำสตร์ชำติ ตลอดจน
ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน และเสนอผลกำรด ำเนินงำนต่อสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ทรำบ หนังสือเรื่อง ทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล จัดท ำขึ้นภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงองค์
ควำมรู้ทำงทะเล ซึ่งก ำหนดให้เป็นแผนงำนหรือโครงกำรเกี่ยวกับควำมมั่นคงแห่งชำติ ซึ่งเป็นโครงกำรส ำคัญ (Flagship 
Project) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2562 รองรับแผนควำมมั่นคงของชำติทำงทะเล (พ.ศ. 2558 – 
2564) วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำ เพ่ือให้คนไทยเข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญของทะเล พร้อมเข้ำมำร่วม
ปกป้อง อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่ำงเห็นคุณค่ำของทะเลไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ได้
ก ำหนดใหก้ระทรวงศึกษำธิกำรด ำเนินกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ควำมเจริญงอกงำมของบุคคลและสังคม โดยกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ กำรฝึกอบรม  กำรสืบสำนวัฒนธรรม กำรสร้ำงสรรค์จรรโลงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร กำรสร้ำงองค์
ควำมรู้อันเกิดจำกสภำพแวดล้อม สังคมกำรเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต และ
จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  กระทรวงศึกษำธิกำรได้เห็นควำมส ำคัญของกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล จึงมีนโยบำยให้สถำนศึกษำน ำหนังสือ เรื่องทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของ
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ชำติทำงทะเล ไปใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ โดยสำมำรถใช้จัดกำรเรียนกำรสอน ในกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรืออ่ืน ๆ ตำมบริบทของแต่ละสังกัดในพ้ืนที่น ำร่อง ๒๒ จังหวัดชำยทะเลและ
กรุงเทพมหำนคร 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล เห็นถึงควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นในกำรกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำง
ทะเล  จึงได้จัดท ำโครงกำรกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหำสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล ส ำหรับประกอบกำรเรียนกำรสอนในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 
 
6. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ผู้บริหำรและครูผู้สอนได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำย เป้ำหมำยผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล  
  2. เพ่ือให้ผู้บริหำรและครูผู้สอนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรอนุรักษ์ทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์
ของชำติทำงทะเล  
  3. เพ่ือให้เด็กนักเรียน/นักศึกษำ ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำง
ทะเล 
 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
  1. ผู้บริหำร ครูผู้สอน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของหน่วยงำนกำรศึกษำทุกสังกัด ด ำเนินกำรขับเคลื่อน
นโยบำย เป้ำหมำยผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลไปสู่ยุทธศำสตร์ชำติ 
  2. ผู้บริหำร ครูผู้สอน บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรอนุรักษ์
ทะเล มหำสมุทรและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 
  3. ร้อยละ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับควำมรู้เกี่ยวกับทะเล มหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
 กำรบูรณำกำรด้ำนกำรเรียนรู้ ระหว่ำงหน่วยงำนในจังหวัดในกำรพัฒนำคน ให้รู้ เข้ำใจและตระหนักรู้ 
เกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติทำงทะเล มหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลเป็นไปตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
เชื่อมโยงกับสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวัน 
 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

 1. ผู้บริหำร ครูผู้สอน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำย เป้ำหมำย ผลประโยชน์ของชำติ
ทำงทะเลไปสู่ยุทธศำสตร์ชำติ ร้อยละ 80 

 2. ผู้บริหำร ครูผู้สอน บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรอนุรักษ์
ทะเล มหำสมุทรและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล ร้อยละ 80 

 3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับทะเล มหำสมุทรและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 

9. ระยะเวลาด าเนินการ เดือนมิถุนำยน 2563 – เดือนกันยำยน 2563 
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10. สถานที่ด าเนินการ สถำนศึกษำสังกัดสพฐ. (สพม.เขต 16)  สังกัด สช.  สังกัดอำชีวศึกษำสตูล และสังกัด
กำรศึกษำนอกระบบ (กศน.) จังหวัดสตูล 
 
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนิงำนโครงกำร 
12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม      - 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมำณ 
              - 
     13.2 เชิงคุณภำพ 
              - 
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ ขนำด 
file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
             - 
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทัง้หมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

8,000 - - - - - 
แหล่งงบประมาณ งบประมำณจำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
  1) เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID – 19 จึงไม่สำมำรถด ำเนินงำนโครงกำรตำมปฏิทินที่ตั้งไว้ได ้ 
  2) จำกกำรสอบถำมโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร ส่วนใหญ่โรงเรียนยังไม่ได้รับหนังสือ ทะเล และ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 
     16.2 แนวทำงแก้ไข 
             ในกำรจัดส่งหนังสือ ส่วนกลำงควรส่งผ่ำนต้นสังกัดแทนกำรส่งหนังสือให้โรงเรียนโดยตรง 
              
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 17.1 ประชุมคณะกรรมกำรโครงกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ หนังสือเรื่อง 
ทะเลและมหำสมุทรและผลประโยชน์ ของชำติทำงทะเล  ส ำหรับประกอบกำรเรียนกำรสอนในพ้ืนที่จังหวัด   
  17.2 ประชุมชี้แจงกำรด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนกำรใช้หนังสือ ทะเล และมหำสมุทร และผลประโยชน์
ของชำติทำงทะเล ส ำหรับประกอบกำรเรียนกำรสอนในพ้ืนที่น ำร่องของกระทรวงศึกษำธิกำร ในระดับจังหวัด 
 17.3 นิเทศ ติดตำมผลกำรใช้หนังสือทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 17.4 
ประชุมสถำนศึกษำต้นแบบและสถำนศึกษำเครือข่ำยเพ่ือชี้แจงแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ 
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18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
............................................................................................................................. ............................................................
................................................................... ..............................................................................................................  
 
๑9. ผู้รายงาน   นำงอภิษฎำ  ทองเนื้อแข็ง   ต าแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 
     โทรศัพท์   099-3158375  โทรสาร................................E–mail : aphitsadaga@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนำยน   พ.ศ. 2563 

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

ขอควำมอนุเครำะห์ส่งรำยงำนฯ ไปที่ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

ทำง E-mail : report_ed54@hotmail.com  

 
หำกมีข้อสงสัยกรุณำติดต่อผู้ประสำนงำน  

๑. นำยสรินท์  ศรีสมพันธุ์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มติดตำมและประเมินผล    โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐1  
๒. นำยศักดิ์ชำย  บุญสุวรรณ์           นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ   โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐8 
๓. นำงสำวพรมนันท์  เตียวเจริญชัย   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร          โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://is.gd/W0K685 
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