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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้
ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2565 
ซึ่งสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 โดยสรุปสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประกอบด้วย ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดสตูล ข้อมูลพ้ืนฐานส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศึกษาในจังหวัดสตูล นโยบายที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย โดยใช้งบประมาณในการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จ านวนทั้งสิ้น 
4,860,380 บาท (สี่ล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยจ าแนก ดังนี้ 
  1. งบด าเนินงาน งบประมาณ 2,306,560 บาท 
  2. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ 2,553,820 บาท รายละเอียดดังนี้ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม  
 ประกอบด้วย 
  1. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจ าปี 2565 
  2. โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (100 ปี ยุวกาชาดไทย) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  3. โครงการศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 
  4. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่
การปฏิบัติ ประจ าปี 2565 
  5. โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  6. โครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้น 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 
  7. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
  8. โครงการส ารวจความสามารถด้านการอ่าน - เขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 
  9. โครงการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเล มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเลไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาในพ้ืนที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ 
  10. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนา
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  11. โครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม พ.ร.บ. พ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  12. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดสตูล 
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 ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  13. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ ภายใต้ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
  14. โครงการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาและนักเรียนออก
กลางคันของจังหวัดสตูล 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  15. โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
  16. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด
โดยผ่านกลไกของ กศจ. 
  17. โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  18. โครงการประเมินความส าเร็จของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  19. โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  20. โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
  21. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา 
  22. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล สิ่งส าคัญที่สุด คือ การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรของหน่วยงานและ
หน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดสตูล เพ่ือให้สามารถด าเนินการภารกิจในแผนปฏิบัติราชการไปสู่เป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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ค ำน ำ 

 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล เป็นส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร มีหน้ำที่ในกำรประสำนงำนกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดสตูล โดยส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำหรับใช้ใน
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และตอบสนองกรอบยุทธศำสตร์
ชำติ  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ  แผนกำรศึกษำแห่ งชำติ  ยุ ทธศำสตร์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร รวมถึงแผนพัฒนำจังหวัดสตูล และแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสตูล  

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติ รำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรแบบมีส่วน
ร่วม ดังนี้ 1) บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูลทุกคนร่วมก ำหนดกรอบของแผนปฏิบัติ
รำชกำรและกรอบวงเงินงบประมำณ 2) ร่ำงโครงกำร/กิจกรรม ตำมกรอบที่ก ำหนด 3) จัดประชุม
พิจำรณำและปรับปรุงโครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำร 4) เสนอให้ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูลให้ควำม
เห็นชอบ 5) ติดตำม เร่งรัด และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 6) เผยแพร่สู่สำธำรณชนทรำบในหลำย
ช่องทำง 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล จึงใช้แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 จะเป็นเครื่องมือหลักส ำคัญในกำรด ำเนินงำนให้เกิดผลตำมภำรกิจที่รับผิดชอบและตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุตำมแผนงำนที่วำงไว้ และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ร่วมด ำเนินกำรให้
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 

 
 

    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล   
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สารบัญ 
  

 หน้า 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร    (1) 
ค าน า    (2) 
สารบัญ    (4) 
สารบัญตาราง    (7) 
สารบัญภาพ   (8) 
 
ส่วนที่ 1 บทน า    1 

 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดสตูล    1 
 ข้อมูลพ้ืนฐานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล    7 
 ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศึกษาในจังหวัดสตูล     8  

  
ส่วนที่ 2 นโยบายที่เกี่ยวข้อง  16 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)   16 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  18 
 มติคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ  22 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  27 
 วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  29 
 ประเด็นส าคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน  
ที่เก่ียวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ  32 
 สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
(พ.ศ. 2563 – 2565)  35 
  
ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  39 
 วิสัยทัศน์  39 
 พันธกิจ  39 
 เป้าประสงค์  39 
 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  40 
 
ส่วนที่ 4 รายละเอียดของโครงการและงบประมาณ  43 
 งบบริหารส านักงาน (งบประจ า)  43 
 งบบริหารโครงการ  44 
  



(5) 
 

สารบัญ (ตอ่) 
    หน้า 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
และความสงบสุขของสังคม   46 
  โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจ าปี 2565  47 
  โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  
(100 ปี ยุวกาชาดไทย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  51 
  โครงการศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์  55 
  โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี 
ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจ าปี 2565  59 
  โครงการ สง่เสริม สนบัสนนุการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  67 
  โครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้น  72 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 
เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน  76 
  โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและ  
แนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  77 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  83 
  โครงการส ารวจความสามารถด้านการอ่าน - เขียน  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564  84 
  โครงการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเล มหาสมุทร   
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษา 
ในพ้ืนที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ  89 
  โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  94 
  โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม พ.ร.บ.  
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  102 
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดสตูล  109 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึง 
บริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  116 
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ ภายใต้ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)  117 
  โครงการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา 
และนักเรียนออกกลางคันของจังหวัดสตูล  122 
  
  



(6) 
 

สารบัญ (ตอ่) 
    หน้า 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  126 
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ของจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  127 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริม 
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  132 
  โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ 
การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ.  133 
  โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์  138 
  โครงการประเมินความส าเร็จของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  144 
  โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียน  
นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  148 
  โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  152 
  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และศาสตร์พระราชา  159 
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  164 
 
ส่วนที่ 5 การติดตามประเมินผลและรายงานผล     168 

ภาคผนวก  172 
  



(7) 

สารบัญตาราง 
 หน้า 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนประชากรรายอ าเภอ/เทศบาล 3 
ตารางที่ 2 แสดงการแบ่งเขตการปกครองและพ้ืนที่ 4 
ตารางที่ 3 แสดงประชากรจังหวัดสตูล จ าแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน 

ค่าเฉลี่ย ปี 2563 (มกราคม – กันยายน 2563) 6 
ตารางที่ 4 แสดงหน่วยงานและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล 8 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวนสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 จังหวัดสตูล จ าแนกตามสังกัด 9 
ตารางที่ 6 แสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 จังหวัดสตูล 

จ าแนกตามสังกัดและประเภทการศึกษา 10 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 จังหวัดสตูล 

จ าแนกตามสังกัดและประเภทสายงาน 10 
ตารางที่ 8 แสดงสถานศึกษาในระบบที่จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยจนถึงระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายจ าแนกตามสังกัด และขนาดของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 11 
ตารางที่ 9 แสดงจ านวนสถานศึกษาในจังหวัดสตูล จ าแนกตามสังกัดและระดับ 

การจัดการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 11 
ตารางที่ 10 แสดงจ านวนประชากรวัยเรียนช่วงอายุระหว่าง 1 - 22 ปี ในจังหวัดสตูล  12 
ตารางที่ 11 แสดงร้อยละของนักเรียนในระบบสถานศึกษาต่อจ านวนประชากร  

ปีการศึกษา 2564  13 
ตารางที่ 12 แสดงสัดส่วนของผู้เรียนในจังหวัดสตูลเปรียบเทียบสถานศึกษา 

ของรัฐบาลและเอกชน ประจ าปีการศึกษา 2564 14 
ตารางที่ 13 แสดงสัดส่วนของผู้เรียนในจังหวัดสตูลเปรียบเทียบ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2564 14 
ตารางที่ 14 แสดงสัดส่วนของผู้เรียนเปรียบเทียบกับครูในจังหวัดสตูล 

ประจ าปีการศึกษา 256  16 



(8) 

สารบัญภาพ 
 หน้า 

ภาพที่ 1 แสดงแผนที่และขนาดพ้ืนที่รายอ าเภอ  1 
ภาพที่ 2  แสดงตราประจ าจังหวัดสตูล ดอกไม้ประจ าจังหวัดและต้นไม้ประจ าจังหวัด  2 
ภาพที่ 3 แสดงโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสตูลปี 2561  5 




