
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจำปี พ.ศ. 2565 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 



รายละเอียดของโครงการและงบประมาณ 

งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) 
ที ่ รายการ จำนวนเงิน กลุ่มที่รับผิดชอบ 
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 200,000 อำนวยการ 
2 ค่าจ้างเหมาบริการ อำนวยการ 

2.2 พนักงานทำความสะอาด (เดิม) 12,500 บาท/เดือน 150,000 อำนวยการ 
2.3 พนักงานขับรถยนต์ (เดิม) 15,000 บาท/เดือน 180,000 อำนวยการ 

3 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 
3.1 นักประชาสัมพันธ์ 15,000 บาท/เดือน 180,000 อำนวยการ
3.2 นักวิชาการพัสดุ 15,000 บาท/เดือน 180,000 อำนวยการ
3.3 นักวิชาการศึกษา 15,000 บาท/เดือน 180,000 อำนวยการ

4 ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ 24,750 บาท/เดือน 297,000 อำนวยการ 
5 ค่าจ้างสำเนาเอกสาร 200,000 อำนวยการ 
6 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้สอย

อ่ืนๆ 
127,560 อำนวยการ 

7 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 20,000 อำนวยการ 
8 ค่าสาธารณูปโภค 392,000 อำนวยการ 
9 ค่าวัสดุ 200,000 อำนวยการ 

รวม 2,306,560 
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งบบริหารโครงการ 
รายการ/โครงการ งบประมาณ ประเภท

งบประมาณ 
งบบริหารโครงการ 2,553,820 งบดำเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงและความสงบสุขของสังคม 
1. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2565 10,000 งบรายจ่ายอื่น 
2. โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (100 ปี

ยุวกาชาดไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
40,000 งบรายจ่ายอื่น 

3. โครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 23,500 งบรายจ่ายอื่น 
4. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน

การศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565
160,000 งบรายจ่ายอื่น 

5. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

21,000 งบรายจ่ายอื่น 

6. โครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู้เรียน
ทุกช่วงชั้น

7,000 งบรายจ่ายอื่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ 
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
7. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทาง

พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา

72,000 งบรายจ่ายอื่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
8. โครงการสำรวจความสามารถด้านการอ่าน - เขียน นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564
35,500 งบดำเนินงาน 

9. โครงการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเล มหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาใน
พ้ืนที่นำร่องของกระทรวงศึกษาธิการ

20,000 งบรายจ่ายอื่น 

10. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

107,000 งบรายจ่ายอื่น 

11. โครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม พ.ร.บ. พื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1,600,680 งบรายจ่ายอื่น 
งบ อบจ.สตูล 

12. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่
จังหวัดสตูล

52,000 งบรายจ่ายอื่น 
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(ข้อมูลงบประมาณ ณ วันท่ี 10 มีนาคม 2563) 

รายการ/โครงการ งบประมาณ ประเภท
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
13. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและ

ผู้มีความสามารถพิเศษ ภายใต้ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

17,675 งบดำเนินงาน 

14. โครงการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาและ
นักเรียนออกกลางคันของจังหวัดสตูล

20,340 งบดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
15. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
15,000 งบรายจ่ายอื่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
16. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ

การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของกศจ.
90,900 งบรายจ่ายอื่น 

17. โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

60,000 งบดำเนินงาน 

18. โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียน
นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

30,000 งบรายจ่ายอื่น

19. โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียน
นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

30,000 งบรายจ่ายอื่น

20. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 54,725 งบรายจ่ายอื่น 
งบดำเนินงาน 

21. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา

8,500 งบดำเนินงาน 

22. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

80,000 งบรายจ่ายอื่น 
งบดำเนินงาน 

รวมงบประมาณ 2,553,820 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,860,380 
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ขั้นตอนการบริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้วางแผนการดำเนินงานตามกระบวนการทำงาน และใช้การทำงาน

แบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล รายละเอียดดังนี้ 
1. ขอตั้งงบประมาณประจำปี ตามความต้องการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
2. เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจำปี
3. แจ้งจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ เพื่อกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ และ  กำหนดมาตรการ

ติดตามงบประมาณ 
5. การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
6. ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการตามแผนดำเนินการที่วางไว้
7. การควบคุมการเบิก-จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
8. ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
9. คณะกรรมการบริหารงบประมาณประชุมติดตามงบประมาณ
10. ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดไตรมาสสี่
11. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565
12. จัดทำเล่มรายงานผล โดยองค์ประกอบดังนี้

12.1 ส่วนที่ 1 บทนำ 
12.2 ส่วนที่ 2 นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
12.3 ส่วนที่ 3 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 
12.4 ส่วนที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานรายโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 

2565 
12.5 คณะผู้จัดทำ 
12.6 ภาคผนวก 

13. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565 ได้
หลากหลายช่องทาง 

ดังภาพแผนผังการดำเนินงาน (Flowchart) 
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แผนภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการขอตั้งงบประมาณประจำปีของสำนักงานศึกษาจังหวัดสตูล 

 
 

 

พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

เริ่มต้น 

คณะกรรมการบริหารงบประมาณ 
กำหนดรายการงบลงทุนท่ีจะเสนอขอ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำ 
คำขอตั้งงบระมาณประจำปี 

เสนอคำขอตั้งงบประมาณ 
ไปสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์(สป.) 

สิ้นสุด 
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แผนภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการใช้งบประมาณประจำปีของสำนักงานศึกษาจังหวัดสตูล 

พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

เริ่มต้น 

เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณประจำปี 

ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือกำหนด
กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ และ  
กำหนดมาตรการติดตามงบประมาณ 

สิ้นสุด 

แจ้งจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 
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แผนภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการควบคุมการเบิก-จ่ายงบประมาณ 

พิจารณา 

อนุมัติ 

ไมอ่นุมัติ 

เริ่มต้น 

ผู้รับผิดชอบงบประมาณ 
จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
ตามรายการ/โครงการที่กำหนดไว้ 

 

ส่งเอกสารขอเบิก 
ไปกลุ่มนโยบายและแผน เพ่ือตรวจสอบ 

สิ้นสุด 

ผู้รับผิดชอบขออนุมัติดำเนินการ 
เบิก-จ่าย งบประมาณ 

ส่งเอกสารขอเบิก 
ไปกลุ่มอำนวยการ 

ศึกษาธิการจังหวัดสตูลอนุมัติ 
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แผนภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงาน 

พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

เริ่มต้น 

รายงานข้อมูลการดำเนินงาน 
รายไตรมาส 

ประชุมคณะกรรมการฯ  
เพ่ือติดตามความก้าวหน้า ราย 6 เดือน 

ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 

สิ้นสุด 

สิ้นปีงบประมาณ 
จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
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วิธีการดำเนินงาน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีกระบวนการดำเนินงานดังนี้ 
1. ขอตั้งงบประมาณประจำปี ตามความต้องการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยดำเนินการดังนี้

1.1  สำรวจความต้องการงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น
1.2  ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจำปี เพื่อกำหนดงบลงทุน รายการค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น 
1.3  จัดทำคำขอตั้งงบประมาณตามแบบที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการกำหนด และจัดส่งตามกำหนดเวลา 
2. เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจำปี  ซึ่งมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการเป็นรายปีงบประมาณ 
3. แจ้งจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ เพื่อกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ และ   กำหนดมาตรการ

ติดตามงบประมาณ มีการดำเนินการ ดังนี้ 
4.1  แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีแก่คณะกรรมการบริหารงบประมาณทราบ 
4.2  พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน งบบริหารสำนักงาน เพื่อจัดสรรเป็น

ประเภทรายการตามความเหมาะสมจำเป็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
5. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และแจ้งให้บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ทราบ 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการตามแผนดำเนินการที่วางไว้
7. การควบคุมการเบิก-จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ดังนี้

7.1  กรณีผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ ขอยืมเงินงบประมาณ หรือ เบิกงบประมาณ ให้ส่งเอกสารขอ
ผ่านไปทางกลุ่มนโยบายและแผน เพ่ือเป็นการตรวจสอบข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ 

7.2  กลุ่มนโยบายและแผน ลงทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายงบประมาณ พร้อมระบุประเภทงบประมาณที่
ให้กลุ่มอำนวยการเบิกจ่าย 

7.3  กลุ่มอำนวยการ ดำเนินการยืมเงินงบประมาณ หรือ เบิกงบประมาณ ตามที่กลุ่มนโยบายและ
แผนระบุ โดยมีการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสาร หากมีข้อบกพร่องของเอกสารให้แจ้งให้
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ ทราบและดำเนินการแก้ไขให้ครบถ้วน ถูกต้องต่อไป  และเสนอศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
อนุมัต ิ

7.4  ศึกษาธิการจังหวัดสตูล อนุมัติการเบิก-จ่ายงบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส มีการดำเนินงาน ดังนี้

8.1  กลุ ่มนโยบายและแผนแจ้งให้ผู ้ร ับผิดชอบงาน/โครงการ รายงานความก้าวหน้าของการ
ดำเนินงาน และเบิก-จ่ายงบประมาณ 

8.2  ผู ้ร ับผิดชอบงาน/โครงการ รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และเบิก -จ่าย
งบประมาณ ตามแบบท่ีกลุ่มนโยบายและแผนกำหนด 

8.3  กลุ่มนโยบายและแผน ตรวจสอบการเบิก-จ่ายงบประมาณ จากทะเบียนคุมงบประมาณ และจาก
ระบบ GFMIS โดยกลุ่มอำนวยการ 

8.4  กลุ่มนโยบายและแผน จัดทำสรุปรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และเบิก-จ่าย
งบประมาณ ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
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9. คณะกรรมการบริหารงบประมาณ ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และเบิก-จ่าย
งบประมาณ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นเร่งด่วน โดยมีระยะเวลาการประชุม โดยประมาณ ดังนี้ 

9.1  ต้นปีงบประมาณ ประชุมเพ่ือกรอบวงเงินงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน งบบริหารสำนักงาน 
9.2  รอบ 6 เดือน ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และเบิก -จ่ายงบประมาณ 

หากต้องพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ก็ให้ดำเนินการในช่วงนี้ 
9.3  รอบ 10 เดือน ประชุมเพ่ือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
9.4  รอบ 12 เดือน ประชุมเพื่อสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ 

และประเภทรายการงบประมาณท่ีจะขอตั้งในปีงบประมาณล่วงหน้า 1 ปี 
10. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565

10.1  แต่งตั้งคณะทำงาน 
10.2  แจ้งให้ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน 
10.3  ประชุมคณะทำงาน 
10.4  จัดทำเล่มรายงานผล โดยองค์ประกอบดังนี้ 

10.4.1 ส่วนที่ 1 บทนำ 
10.4.2 ส่วนที่ 2 นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
10.4.3 ส่วนที่ 3 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 

2565 
10.4.4 ส่วนที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานรายโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 
10.4.5 คณะผู้จัดทำ 
10.4.6 ภาคผนวก 

11. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565 ได้
หลากหลายช่องทาง 
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แบบรายงาน 

การเบิก-จ่ายงบประมาณ 

รายไตรมาส 



แบบ สงป. 302

งบส่วนราขการ/รัฐวสิาหกิจ

งบกลาง รายการ.................................................................

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ...................................................................................... รหัส

ส่วนราชการ/รัฐวสิาหกิจ : ส านกังานศึกษาธิการจังหวดัสตูล รหัส เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : .......................................................... รหัส

ผลผลิต/โครงการ :  ................................................................................... รหัส

ประเภทรายจ่าย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร

    1.1 เงินเดือนและค่าจา้งประจ า

    1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

    1.3 ค่าจา้งชัว่คราว

2. งบด าเนนิงาน

    2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค

    2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต)

    2.3 ค่าใชจ่้ายในการประชุม กศจ./อกศจ.

    2.4 ค่าเช่าบา้น

    2.5 ค่าใชจ่้ายโครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง
ของผูเ้รียนทกุช่วงชั้น

    2.6 ค่าใชจ่้ายโครงการ…

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภณัฑ์

    3.2 ท่ีดิน

    3.3 ส่ิงก่อสร้าง

แบบจดัท าแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลติ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย

  จัดท าแผน  

  รายงานผล ไตรมาสที่ ............

หน่วย : บาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

รวมทั้งส้ิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)



ประเภทรายจ่าย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

รวมทั้งส้ิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

4. งบเงนิอุดหนุน 

    4.1 เงินอุดหนุนทัว่ไป

    4.1.1 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานของ พสน.จงัหวดั

    4.1.2 โครงการจดังานฉลองวนัเด็กแห่งชาติ

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

  รายการ....(ครุภณัฑ ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง).........................................

  รายการ....................................................................................

5. งบรายจ่ายอ่ืน

 - โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการรายงานผลการขบัเคล่ือนแผนพฒันาการศึกษา 
จงัหวดัสตูล
 - โครงการเสริมสร้างศกัยภาพบคุลากรในศึกษาธิการจงัหวดั

 - โครงการตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยทุธศาสตร์

 - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามพระบรมราโชบายดา้นการศึกษา 
ของสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระดบัจงัหวดั
  ** โครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพญ็ประโยชน์

  ** โครงการส่งเสริมการจดังานวนัคลา้ยวนัสถาปนายวุกาชาดไทย

 - โครงการขบัเคล่ือนการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา
จงัหวดัโดยผ่านกลไกของ กศจ.
 - โครงการนอ้มน าพระราโชบายดา้นการศึกษาของสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (งบประมาณ 259,480 บาท)
   ** โครงการนอ้มน าพระบรมราโชบายดา้นการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร “กิจกรรมสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยคุลบาทดา้นการศึกษาสู่การปฏิบติั” ประจ าปี 
2563
   ** โครงการการขบัเคล่ือนงานดา้นสถานศึกษาพอเพียงตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดา้นการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563
 - โครงการขบัเคล่ือนเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืดา้นการศึกษาระดบัพ้ืนท่ี

 - โครงการ TFE  (Teams For Education)

 - โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดบัคุณภาพการศึกษา

 - โครงการขบัเคล่ือนการพฒันาการจดัการศึกษาเด็กปฐมวยัในพ้ืนท่ี

 - โครงการประเมินคุณภาพผูเ้รียนระดบัการศึกษาภาคบงัคบั (RT, NT)



ประเภทรายจ่าย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

รวมทั้งส้ิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

 - โครงการขบัเคล่ือนงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

  รวมเงนิงบประมาณ (1+2+3+4+5)

  เงนิงบประมาณที่กันไว้เบิกเหล่ือมปีที่ผ่านมา

  เงนินอกงบประมาณ

ผูร้ายงาน :  

(  )

ต าแหน่ง : 

วนั/เดือน/ปี  :

ส านกังบประมาณ   ส านกันายกรัฐมนตรี



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ...................................................................................................................................................................
2. ชื่อโครงการ ………………………..……………………………………………………………………………………………………………….
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63
สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว

4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน...................................................................................................................)  
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบดุ้าน......................................................................................) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบดุ้าน..............................................................................................................) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์.............................................................................................................................. .....) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 

4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 

        ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 

แบบฟอร์ม 
สำหรับ สป.(เดิม) 

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 

    แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
    แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
    แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
    แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 

    แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
    แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
    แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 

  แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 

5. หลักการและเหตุผล
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
6. วัตถุประสงค์
.............................................................................................................................................................................. .......
..................................................................................................................................................................................... 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .............................. 

 7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
....................................................................... ..............................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................ 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ............................................................................................................................. ...........
9. ระยะเวลาดำเนินการ ………………………………………………………………………………………………………………………….
10. สถานที่ดำเนินการ.................................................................................................................................... ...........
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
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12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม
............................................................................................................................. ........................................................
.......................................................................................................................................................... .......................... 
13. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 7)
     13.1 เชิงปริมาณ 
..................................................................................................................................................................... ................
.....................................................................................................................................................................................  

 13.2 เชิงคุณภาพ 
............................................................................................................................. ........................................................
............................................................................................................................. ........................................................ 
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
............................................................................................................................. ........................................................
................................................................................................................................. .................................................... 
15. งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

แหล่งงบประมาณ ............................................................................................................. ........................................ 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 

 16.2 แนวทางแก้ไข 
.......................................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ .............................................................................
17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป
............................................................................................................................. ........................................................
............................................................................................................................. ........................................................ 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
............................................................................................................................................ .........................................
.......................................................................................... ...........................................................................................  
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๑9. ผู้รายงาน........................................................................ตำแหน่ง....................................................................... 
     โทรศัพท์...................................โทรสาร................................E–mail : ............................................................... 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ ............... เดือน ...........................พ.ศ. .........................................

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



คำสั่งคณะกรรมการ 

บริหารงบประมาณ 



คำสั่งสำนกังานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
ที่  212/2564 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
........................................................................................................ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 สำหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานหรือภารกิจที่ไดรับมอบหมาย  

เพื่อใหการใชจายงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนไปดวยความเรียบรอย 
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด อาศัยอำนาจตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
ที่ 19/2560 ขอ 12 จึงแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประกอบดวย 

1. ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประธานกรรมการ 
2. รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล รองประธานกรรมการ 
3. ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ กรรมการ 
4. ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล กรรมการ 
5. ผูอำนวยการกลุมพัฒนาการศึกษา กรรมการ 
6. ผูอำนวยการกลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กรรมการ 
7. ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการ 
8. ผูอำนวยการหนวยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
9. ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวนูรีญา รงคสมัคร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
11. นายอดินันท ยาหลี  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการฯ มีหนาที่ ดังนี้ 
1. วางแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ติดตามการใชจายงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. เรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
4. เสนอขอเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร และขอใชเงินจัดสรรเหลือจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2565 

/5. รายงานผล... 
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5. รายงานผลการติดตาม การเรงรัด การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร และขอใชเงินจัดสรรเหลือจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

6. กำหนดรายการและงบประมาณ เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

    สั่ง ณ วันท่ี  14  ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 

 
 

    (นายอาคม  สุชาติพงษ) 
        ศึกษาธิการจังหวัดสตูล  

 
 

 
 
    

 
   




