
โครงการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  

            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ยุทธศาสตร์ชาติ  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทฯ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้   
  แผนย่อยที่ คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด 

                                             และความสามารถ ของพหุปัญญาเพ่ิมข้ึน 
แผนปฏิรูปประเทศ   ด้านการศึกษา  ข้อ ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร  
                               เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสร้าง     
                               เสรมิธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์สป.  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ศธจ.  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมให้ประชากรจังหวัดสตูลมีความรักชาติ ศาสนา  
                               พระมหากษัตริย์ คุณธรรม จริยธรรม วินัย จิตอาสาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเดือน  โพธิรัตน์  ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน                        
                                เบอร์โทร 0805466399 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรเป็นส่วนส าคัญของส านักงาน ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนา หรือก าหนด
ทิศทางของส านักงาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการ
น าศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการน าเอา  ความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ 
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการและสมรรถนะเพื่อให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อส านักงาน ตลอดจนเกิดความ ตระหนักในคุณค่าของตนเอง 
เพ่ือนร่วมงาน เป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ ทัศนะคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากร
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลทุกระดับ ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะใน การปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดีแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญ และก าลังใจในการท างานที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรใน
ส านักงาน ซึ่งจะท าให้บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้นส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท า โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และศึกษาดู งานเพ่ือพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ขึ้น 

 
 



วัตถุประสงค ์  
      ๒.๑ เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและ
ปรับเปลี่ยนทัศนะคติในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ  
      ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร ฯ ได้มีการจัดการเรียนรู้  มีความเข้าใจ เสริมสร้างจิตส านึก มีทัศนคติ และ
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน และร่วมกันแก้ไขปัญหาเพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  
      ๒.๓ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการ ปฏิบัติงานให้
ดียิ่งขึ้น มีแนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมี  ประสิทธิภาพ 
มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ละการมีส่วนร่วมกับประชาชน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตาม 
เป้าหมายองค์กร  
      ๒.๔ เพ่ือให้บุคลากรฯ ได้สร้างความสัมพันธ์กันระหว่างภายในและภายนอกองค์กร  โดยการเชื่อม
สัมพันธไมตร ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น 
 
เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output)    
    บุคคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  จ านวน  27 คน ประกอบด้วย 
                                 ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่งานคุรุสภา  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

เชิงคุณภาพ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 

กิจกรรม  
กิจกรรม 

 
ระยะเวลา  

กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมเตรียมความ
พร้อม 

ต.ค. 64 บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สตูลทุกคน 

นางสาวเดือน  โพธิรัตน์ 

กิจกรรมที่ 2  จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ละลาย
พฤติกรรม และศึกษาดูงาน
หน่วยงานคู่ขนาน หรือหน่วยงานที่
อยู่ในพื้นที่ 

พ.ย. 64 บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สตูลทุกคน 

นางสาวเดือน  โพธิรัตน์ 

กิจกรรมที่ 3 สรุป และรายงานผล ธ.ค.64-ม.ค. 65 บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สตูลทุกคน 

นางสาวเดือน  โพธิรัตน์ 

       
 



พื้นที่การด าเนินการ  พ้ืนที่จังหวัดสตูล-กระบี่ 

งบประมาณ 
 งบประมาณจาก 1. งบด าเนินงานในส่วนของโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการ   
                                  จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2565                   จ านวน   40,000.-  บาท 
                               2. งบด าเนินงานในส่วนของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   จ านวน   40,000.-  บาท 
           รวม       (แปดหม่ืนบาทถ้วน)              จ ำนวน   80,000.- บำท 

โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1ประชุมเตรยีมความพร้อม   ไตรมาสที่ 1 
ไม่ใช้

งบประมาณ    
รวม      

กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ละลาย
พฤติกรรม และศึกษาดูงานหน่วยงาน
คู่ขนาน หรือหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ ไตรมาสที่ 1 

    

  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(27 คน x 50 บาท x 1 มื้อ) 

  
1,350  

 
1,350  

  - ค่าอาหารกลางวัน 
(26 คน x 300 บาท x 1 มื้อ)+ (27 คน 
x 300 บาท x 1 มื้อ)  

 

15,900  15,900  
  - ค่าอาหารเย็น 
(27คน x 350 บาท x 1 มื้อ) 

 
9,450  9,450-  

ค่าที่พัก 
(12ห้อง x 1,800บาท)+(3ห้อง x 1,450 บาท) 

 
25,950  25,950  

  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
รถยนต์ส่วนตัว(5คัน x700 กม. X4บาท)  

 
14,000  14,000  

- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   3,000  3,000  
- ค่าเช่าห้องประชุม  3,000  3,000  
- ค่าของที่ระลึก  1,000   1,000 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (จ านวน 2 

ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท) 
 

2,400 2,400   



กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

-ค่าวัสดุอุปกรณ์  3,750   3,750 
รวม  79,800   2,400 72,650 4,750 

กิจกรรมที่3 สรุปและรายงานผล ไตรมาสที่ 2     
  - ค่าจ้างจัดท าเอกสาร  200  200  

รวม  200  200  
รวมงบประมาณ  80,000 2,400 72,850 4,750 

* หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทั้งรายการและจ านวนเงินตามท่ีจ่ายจริง  **  หมายเหตุ ไตรมาสที่ 1 ต.ค. – ธ.ค. 2563
  
ไตรมาสที่ 2 ม.ค. – มี.ค. 2564    ไตรมาสที่ 3 เม.ย. – มิ.ย. 2564  ไตรมาสที่ 4 ก.ค. – ก.ย. 2564 
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ด้านการปฏิบัติงาน    
 ความเสี่ยง:1. บุคลากรในส านักงานติดราชการท าให้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการไม่ถึงร้อยละ 80 

 การบริหารความเสี่ยง: 1. ส ารวจจ านวนบุคลากรที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ก่อนด าเนินการจัด
กิจกรรม 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละของบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลที่เข้า
ร่วมอบรม  

 
 
ร้อยละ 80 

 
 
แบบลงทะเบียน 

เชิงคุณภาพ 
 บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้รับการพัฒนา
เกิดผลสัมฤทธิ์และมีความพึงพอใจ 
 

 
ร้อยละ 80 

 
แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๒.๑ บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและ
ปรับเปลี่ยนทัศนะคติในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ  

       ๒.๒ บุคลากรได้มีการจัดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ เสริมสร้างจิตส านึก มีทัศนคติ และวิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงาน และร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  



       ๒.๓ บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีความเข้าใจ พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ใน
การพัฒนาสมรรถนะการ ปฏบิัติงานให้ดียิ่งขึ้น มีแนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนอย่างมี ประสิทธิภาพ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ละการมีส่วน
ร่วมกับประชาชน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตาม เป้าหมายองค์กร  

      ๒.๔ บุคลากรมีความสัมพันธ์กันระหว่างภายในและภายนอกองค์กร โดยการเชื่อมสัมพันธไมตรี 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น 

 

      ชื่อ       ผู้เสนอโครงการ                 

                                              (นางสาวเดือน  โพธริัตน์) 
                                             นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 

 

                                                       ลงชื่อ                  ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

                                                                    (นางพรพิศ  จันทรโชติ) 
                                                           รักษาการ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   

 

                                           ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 

                               (นายสุริยา  หมาดท้ิง) 
                            รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล ปฏิบัติราชการแทน 

                              ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

 

  

   
 


