
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล หน้า 43 
 

ส่วนที่ 4 
รายละเอียดของโครงการและงบประมาณ 

งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) 
ที ่ รายการ จ านวนเงิน กลุ่มที่รับผิดชอบ 
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 200,000 อ านวยการ 
2 ค่าจ้างเหมาบริการ   อ านวยการ  

2.2 พนักงานท าความสะอาด (เดิม) 12,500 บาท/เดือน 150,000 อ านวยการ  
2.3 พนักงานขับรถยนต์ (เดิม) 15,000 บาท/เดือน 180,000 อ านวยการ 

3 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ    
3.1 นักประชาสัมพันธ์ 15,000 บาท/เดือน 180,000 อ านวยการ 

 3.2 นักวิชาการพัสดุ 15,000 บาท/เดือน 180,000 อ านวยการ 

 3.3 นักวิชาการศึกษา 15,000 บาท/เดือน 180,000 อ านวยการ 

4 ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ 24,750 บาท/เดือน  297,000 อ านวยการ 
5 ค่าจ้างส าเนาเอกสาร 200,000 อ านวยการ 
6 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้สอย

อ่ืนๆ 
127,560 อ านวยการ 

7 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 20,000 อ านวยการ 
8 ค่าสาธารณูปโภค 392,000 อ านวยการ 
9 ค่าวัสดุ 200,000 อ านวยการ 
 รวม 2,306,560  
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งบบริหารโครงการ 

 

 

 

รายการ/โครงการ งบประมาณ ประเภท
งบประมาณ 

งบบริหารโครงการ 2,553,820 งบด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงและความสงบสุขของสังคม 
1. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจ าปี 2565 10,000 งบรายจ่ายอื่น 
2. โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (100 ปี 

ยุวกาชาดไทย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2565 
40,000 งบรายจ่ายอื่น 

3. โครงการศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 23,500 งบรายจ่ายอื่น 
4. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน

การศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจ าปี 2565 
160,000 งบรายจ่ายอื่น 

5. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

21,000 งบรายจ่ายอื่น 

6. โครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู้เรียน
ทุกช่วงชั้น 

7,000 งบรายจ่ายอื่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ 
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
7. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทาง

พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 

   72,000   งบรายจ่ายอื่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
8. โครงการส ารวจความสามารถด้านการอ่าน - เขียน นักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
35,500 งบด าเนินงาน 

9. โครงการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเล มหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาใน
พ้ืนที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ 

20,000 งบรายจ่ายอื่น 

10. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 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 งบด าเนินงาน 

14. โครงการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาและ
นักเรียนออกกลางคันของจังหวัดสตูล 

20,340 งบด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
15. โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
15,000 งบรายจ่ายอื่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
16. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ

การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของกศจ. 
90,900 งบรายจ่ายอื่น 

17. โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

60,000 งบด าเนินงาน 

18. โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียน 
นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

30,000 งบรายจ่ายอื่น 

19. โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียน 
นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

30,000 งบรายจ่ายอื่น 

20. โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 54,725 งบรายจ่ายอื่น 
งบด าเนินงาน 

21. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา 

8,500 งบด าเนินงาน 

22. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

80,000 งบรายจ่ายอื่น 
งบด าเนินงาน 

รวมงบประมาณ 2,553,820 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,860,380 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  

การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม 
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โครงการ   นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา  ประจ าปี 2565 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ.2561-2580)    

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

ยุทธศาสตร์สป.  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ศธจ.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
1. นายอดุลย์  หลีมานัน   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   เบอร์โทร 085 078 3339 

 2. นางสาววรัญญาภรณ์  หลหีนุด นักวิชาการศึกษา      เบอร์โทร 062 952 5619 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 

             กิจกรรมยุวกาชาดมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งเน้นในการ “ฝึกอบรมให้สมาชิกยุวกาชาด มีอุดมคติ
ในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรู้ ความช านาญในการรักษาอนามัยของ
ตนเองและส่งเสริมอนามัยของผู้อ่ืน ตลอดจนการพัฒนาตนเองทางด้านร่างกาย จิตใจและคุณธรรม ปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดีตามระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและมีใจเมตตากรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์
ทั่วไป”    
   การที่จะด าเนินการไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น เจ้าหน้าที่
และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดต้องมีทัศนคติ มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเป็นอย่างดี จึงจะด าเนินกิจกรรม
ยุวกาชาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกยุวกาชาดและกิจกรรมยุวกาชาดโดย
ส่วนรวม ด้วยเหตุนี้ หน่วยงาน สถานศึกษาต่าง ๆ จ าเป็นต้องจัดให้มีการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาตลอดจนจัด
กิจกรรมยุวกาชาดเพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด รวมทั้งกระบวนการจัดกิจกรรม
ภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ และเพ่ือเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมด้านนิเทศการจัด
กิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาให้ได้ผลและบรรลุวัตถุประสงค์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลจึงได้จัดท า
โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจ าปี 2565 ขึ้น       

วัตถุประสงค์ 
              1. เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษา เพ่ือประกอบการส่งเสริม
พัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 
              2. เพ่ีอให้ผู้บริหาร บังคับบัญชายุวกาชาด ได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ติดตาม ช่วยเหลือ
แนะน า แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในการบริหารจัดการเรียนการสอนยุวกาชาดในสถานศึกษา       
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เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output)   
                   เพ่ือให้สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนยุวกาชาด  จ านวน 6 โรงเรียน  ได้แลกเปลี่ยน
กระบวนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา  

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)           
                  ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและครูผู้สอน ที่เข้ารับการนิเทศ มีความรู้ ความเข้าใจมี
ทักษะข้อเสนอแนะ  สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมยุวกาชาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ              

กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุ มหารื อ เ พ่ื อว า ง แผน กา ร
ด าเนินการนิเทศ    

ก.พ. 2565   ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา
ยุวกาชาด 

กลุ่มลูกเสือ ฯ 

2. ด าเนินการนิเทศการจัดกิจกรรมยุว
กาชาดในสถานศึกษา 

พ.ค. 2565  คณะกรรมการฯ กลุ่มลูกเสือ ฯ 

3. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ
โครงการ      

ก.ค. 2565  สถานศึกษา กลุ่มลูกเสือ ฯ 

พื้นที่การด าเนินการ สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนยุวกาชาดในจังหวัดสตูล จ านวน 6 โรงเรียน   

งบประมาณ 

             งบประมาณ จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (งบเงินอุดหนุน) สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การนิเทศจ านวน  10,000 บาท  (เงินหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมหารือเพ่ือวาง
แผนการด าเนินการนิเทศ    
- ประชุม หารือ เพ่ือวางแผนด าเนินงาน
นิเทศ จ านวน 1 ครั้ง 

 
 

ไตรมาสที่  2 

 
 
 

   
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
(12 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

  
420 - 420 - 

  - ค่าอาหารกลางวัน  
(12 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

 
1,440 - 1,440 

- 
 

- ค่าวัสดุ    320 - - 320 
  - ค่าพาหนะ  
(4 คน x 200 บาท ) 

 
800 - 800 - 

รวม  2,980 - 2,660 320 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการนิเทศการจัด
กิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ไตรมาสที่ 3     
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  
(12 คน x 120 บาท x 3 วัน ) 

 
4,320 4,320 - - 

- ค่าพาหนะ  
(10 คน x 3  วัน ) 

 
1,700 - 1,700 - 

รวม  6,020 4,320 1,700 - 
กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการโครงการ 

ไตรมาสที่ 4 
    

- ค่าวัสดุ  1,000 -  1,000 
รวม   - - 1,000 

รวมงบประมาณ  10,000 4,320 4,360 1,320 
 
* หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

**  หมายเหตุ ไตรมาสที่ 1 ต.ค. – ธ.ค. 2564 ไตรมาสที่ 2 ม.ค. – มี.ค. 2565 
  ไตรมาสที่ 3 เม.ย. – มิ.ย. 2565 ไตรมาสที่ 4 ก.ค. – ก.ย. 2565 
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ด้านการด าเนินงาน การออกนิเทศอาจไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)  
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง วางแผนและประชุมคณะกรรมการปรับรูปแบบของกิจกรรมใน
โครงการ เพ่ือลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 
 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
    ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนยุวกาชาด
ได้รับการนิเทศ ทั้ง 6 โรงเรียน 

ร้อยละ 100 
 

แบบนิเทศ 

เชิงคุณภาพ 
     ร้อยละของผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและครูผู้สอน 
ที่เข้ารับการนิเทศ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินการจัด
กิจกรรมยุวกาชาด  

ร้อยละ 85 
 

แบบประเมิน 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ            
 จังหวัดสตูล  สามารถจัดกิจกรรมยุวกาชาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อสมาชิกยุวกาชาดและกิจกรรมยุวกาชาดโดยส่วนรวม  และเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 
 

  
 ผู้เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
   
 
 (นางสาววรัญญาภรณ์  หลีหนุด) (นายอดุลย์  หลีมานัน) 
 นักวิชาการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
 
 ผู้เห็นชอบโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 (นายสุริยา  หมาดทิ้ง) (นายสมพงศ์  พละไชย) 
 รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
  



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล หน้า 51 
 

โครงการ                   ส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (100 ปี ยุวกาชาดไทย) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ.2561-2580) 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในสตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์สป.  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ศธจ.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 1.นายอดุลย์  หลีมานัน ผอ.กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน   เบอร์โทร 085 079 3339 
 2. นางสาววรัญญาภรณ์  หลหีนุด   นักวิชาการศึกษา        เบอร์โทร 062 952 5619 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
 ยุวกาชาดเกิดขึ้นจากมติที่ประชุมสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่าง
ประเทศ เมื่อ ค.ศ.1919 (พ.ศ. 2462) โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่า “สภากาชาดทุกชาติควรจัดตั้งกาชาด
ส าหรับเด็กเพ่ือฝึกอบรมเยาวชนให้รู้จักการกินดี อยู่ดี รักษาสุขภาพอนามัย มีเมตตาสงสารเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน 
ไม่ว่าชาติ ศาสนาใดๆ มีศรัทธา เสียสละ และบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม โดยจัดกิจกรรมและด าเนินการให้
สอดคล้องกับระบบการศึกษา ซึ่งสภากาชาดไทยได้ฝากกิจการยุวกาชาดไว้กับกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเหตุผล
ที่ว่าเป็นกิจการอันเก่ียวเนื่องกับการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการได้ดูแลกิจการลูกเสืออยู่แล้ว ปัจจุบันกิจการ
ยุวกาชาดอยู่ในความดูแลของ 2 หน่วยงาน คือ สภากาชาดไทย โดยส านักงานยุวกาชาดรับผิดชอบเยาวชน
ชาย-หญิง อายุระหว่าง 15-25 ปี ที่เรียกว่าอาสายุวกาชาด และกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักการลูกเสือ    
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน รับผิดชอบเยาวชน ชาย-หญิง อายุระหว่าง 7- 18 ปี ที่เรียกว่าสมาชิกยุวกาชาด 
โดยทั้ง 2 หน่วยงานมีการประสานการด าเนินงานร่วมกัน 
            กิจการยุวกาชาดเป็นกิจกรรมส าหรับเยาวชนอายุระหว่าง 7-25 ปี ซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้น
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 โดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกสภากาชาดสยามใน
ขณะนั้น กิจการยุวกาชาดได้เจริญเติบโตขึ้นตามล าดับ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงใหม่หลายด้าน เช่น 
หลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม ข้อบังคับต่าง ๆ และในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันคล้าย
วันสถาปนายุวกาชาดไทย เพ่ือเป็นการระลึกถึงบุคคลซึ่งก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย ตลอดจน
ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด ได้ร่วมกิจกรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทาง
สร้างสรรค์   รู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (100 ปี ยุวกาชาดไทย) ขึ้น 
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วัตถุประสงค ์  
 1. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ได้ร่วมเดินสวนสนามเพ่ือเสริมสร้าง
ความมีระเบียบวินัย ได้ร่วมกล่าวค าปฏิญาณตน สร้างความมีคุณธรรม จริยธรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้
แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม   และระลึกถึงบุคคลส าคัญที่เป็นผู้
ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย 
            2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด เพ่ือแสดงออก
ในทางสร้างสรรค์ และบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  

เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output)   
        ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจ้าหน้าที่ จากสถานศึกษาที่เปิดสอนกิจกรรม    
ยุวกาชาดในจังหวัดสตูล จ านวน 350 คน ได้ร่วมกิจกรรมเดินสวนสนาม       
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
   สมาชิกยุวกาชาดได้ สร้างความมีคุณธรรม จริยธรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทาง
สร้างสรรค์ รู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม  

กิจกรรม 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/ 

ผู้ได้รับประโยชน์ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 เตรียมการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 
2,3 

บุคลากร ศธจ.สตูล กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 

2 จัดกิจกรรมสถาปนายุวกาชาดไทย 
(100 ปี ยุวกาชาดไทย) 

ไตรมาสที่ 
2,3 

บุคลากร ศธจ.สตูล/
หน่วยงานทางการศึกษา 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 

3 สรุปและรายงานผล ไตรมาสที่ 
3,4 

บุคลากร ศธจ.สตูล กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 

พื้นที่การด าเนินการ หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล 

งบประมาณ 

 จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้
ได้รับการส่งเสริม และพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  จ านวน 
40,000 บาท โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 
เตรียมการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 
2,3 

 
- - - - 

รวม  - - - - 
กิจกรรมที่ 2 
จัดกิจกรรมสถาปนายุวกาชาดไทย (100 
ปี ยุวกาชาดไทย) 

ไตรมาสที่ 
2,3 

 
 

   
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(350 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) 

  
17,500 - 17,500 - 

  - ค่าอาหารกลางวัน  
(350 คน x 50 บาท) 

 
17,500 - 17,500 - 

  - ค่าวัสด ุ  2,000 - - 2,000 
  - ค่าป้ายไวนิล  2,000 - 2,000 - 

รวม  39,000 - 37,000 2,000 
กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผล 
 

ไตรมาสที่ 
3,4     

  - ค่าจ้างจัดท าเอกสาร  1,000 - - 1,000 
รวม  1,000 - - 1,000 

รวมงบประมาณ  40,000 - 37,000 3,000 
* หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

**  หมายเหตุ ไตรมาสที่ 1 ต.ค. – ธ.ค. 2564 ไตรมาสที่ 2 ม.ค. – มี.ค. 2565 
  ไตรมาสที่ 3 เม.ย. – มิ.ย. 2565 ไตรมาสที่ 4 ก.ค. – ก.ย. 2565 
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ด้านการปฏิบัติงาน กรณีเกิดโรคระบาดโควิด – 19  การด าเนินโครงการ/กิจกรรม จะต้อง
ชะลอ ขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ต่อไป 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง เมื่อสถานการณ์การเกิดโรคระบาดดีขึ้น การด าเนินโครงการ/
กิจกรรม จะด าเนินการตามปกติโดยยึดหลักชีวิตวิถีใหม่ 
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ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
     ระดับความส าเร็จของจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสถาปนายุว
กาชาดไทย (100 ปี ยุวกาชาดไทย) 

 
ร้อยละ 100 

 
แบบลงทะเบียน 

เชิงคุณภาพ 
    ร้อยละของสมาชิกยุวกาชาดมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมสถาปนายุวกาชาดไทย (100 ปี ยุวกาชาดไทย) 

 
ร้อยละ 85 

 
แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมร าลึกถึงบุคคลส าคัญผู้ก่อตั้ง
กิจการยุวกาชาดประเทศไทย ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด มีระเบียบวินัย 
มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้น า รู้รัก สามัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู้จักบ าเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 

 
      
 ผู้เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
   
 
 (นางสาววรัญญาภรณ์  หลีหนุด) (นายอดุลย์  หลีมานัน) 
 นักวิชาการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
 
 ผู้เห็นชอบโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 (นายสุริยา  หมาดทิ้ง) (นายสมพงศ์  พละไชย) 
 รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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โครงการ   ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์  

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ.2561-2580)    

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในสตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์สป.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ศธจ.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 1.นายอดุลย์  หลีมานัน ผอ.กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน   เบอร์โทร 085 079 3339 
 2. นางสาววรัญญาภรณ์  หลหีนุด   นักวิชาการศึกษา        เบอร์โทร 062 952 5619 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเรื่องก าหนดวันส าคัญของชาติไทย มีใจความส าคัญ
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ว่า ก าหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 
 กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจส าคัญที่มุ่งให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนได้รับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริตและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีความประพฤติท่ีเหมาะสม รับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ในการนี้ ได้น้อมน าพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม 2529  มาเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ใจความว่า “การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ช่วยเหลือผู้อ่ืนนั้น เป็นปัจจัยที่จะสร้างสรรค์ ความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกันและกัน ความรักใคร่เผื่อแผ่ 
แบ่งปันในกันและกัน ซึ่งในที่สุดจะก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชาติขึ้น จนเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ที่จะ
ช่วยให้เราสามารถรักษาความเป็นอิสระ และความม่ันคงของชาติบ้านเมืองเราให้ยืนยงอยู่ตลอดไป"  
              ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ตระหนักและเห็นความส าคัญในการส่งเสริมให้ ลูกเสือ -
เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันท ากิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน์ จึงได้จัดท าโครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ขึ้น 

วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสตูล  ได้ร่วมกิจกรรมศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 
 2. เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับ นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้ร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น  
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เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output)   
        นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสตูล อย่างน้อย 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม        
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 จังหวัดสตูล  สามารถปลูกฝังและสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับ นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร และ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ  พระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    

กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 “ศธ จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์” ไตรมาสที่ 
2,3 

บุคลากร ศธจ.สตูล/
หน่วยงานทางการศึกษา 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 

2 “ศธจ. ท าความดี  ด้วยหัวใจ” ไตรมาสที่ 
2,3 

บุคลากร ศธจ.สตูล กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 

3 สรุปและรายงานผล ไตรมาสที่ 
3,4 

บุคลากร ศธจ.สตูล กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 

พื้นที่การด าเนินการ หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล 

งบประมาณ 
 งบประมาณจากแผนงาน ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรม การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ในส่วนภูมิภาค  จ านวน 23,500 บาท โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 
“ศธ จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์” 

ไตรมาสที่ 
2,3 

 
    

  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(120 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

  
8,400 - 8,400 - 

  - ค่าอาหารกลางวัน  
(120 คน x 100 บาท) 

 
12,000 - 12,000 - 

  - ค่าวัสด ุ  1,500 - - 1,500 
  - ค่าป้ายไวนิล  1,000 - 1,000 - 

รวม  22,900 - 21,400 1,500 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล หน้า 57 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2  
“ศธจ.สตูล ท าความดี  ด้วยหัวใจ” 
ร่วมจิตอาสาพัฒนาชุมชนและสังคม  
จ านวน 9 ครั้ง 

ไตรมาสที่ 
2,3,4 

- - - - 
รวม  - - - - 

กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผล 
 

ไตรมาสที่ 
3,4     

  - ค่าเอกสาร  600 - - 600 
รวม  600 - - 600 

รวมงบประมาณ  23,500 - 21,400 2,100 
* หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

**  หมายเหตุ ไตรมาสที่ 1 ต.ค. – ธ.ค. 2564 ไตรมาสที่ 2 ม.ค. – มี.ค. 2565 
  ไตรมาสที่ 3 เม.ย. – มิ.ย. 2565 ไตรมาสที่ 4 ก.ค. – ก.ย. 2565 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ด้านการปฏิบัติงาน กรณีเกิดโรคระบาดโควิด – 19  การด าเนินโครงการ/กิจกรรม จะต้อง
ชะลอ ขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ต่อไป 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง เมื่อสถานการณ์การเกิดโรคระบาดดีขึ้น การด าเนินโครงการ/
กิจกรรม จะด าเนินการตามปกติโดยยึดหลักชีวิตวิถีใหม่ 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
     ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน์  

ร้อยละ 100 แบบลงทะเบียน 

เชิงคุณภาพ 
     ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการศธ.จิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์ 

ร้อยละ 85 แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัด ครู บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสตูล ได้ร่วม
น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ได้ร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อ่ืน มีจิต
สาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 
 

      
 ผู้เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
   
 
 (นางสาววรัญญาภรณ์  หลีหนุด) (นายอดุลย์  หลีมานัน) 
 นักวิชาการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
 
 ผู้เห็นชอบโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 (นายสุริยา  หมาดทิ้ง) (นายสมพงศ์  พละไชย) 
 รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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โครงการ  สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  
  ประจ าปี 2565 

ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ.2561-2580)      

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในสตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์สป.   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ศธจ.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
1.นายวัชรพงศ์  ละอองรัตน์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ      เบอร์โทร  0862997668 

 2.นางอภิษฎา  ทองเนื้อแข็ง   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ      เบอร์โทร  0993158375 
 3.นางสาวพิธพร  นิโกบ         ศึกษานิเทศก์ช านาญการ       เบอร์โทร  0817989655 
 4.นางสาวมัสหลัน  สาเอียด    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   เบอร์โทร  0869693429 

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

หลักการและเหตุผล 
                 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดรูปแบบการปกครองและประมุข
แห่งรัฐไว้ว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นการเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ คือ ทรงด ารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ และพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงตอบรับการขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์
ที่ 10แห่งพระบรมจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และมีพระราชด ารัสการขึ้นทรงราชย์ มีความว่า “ตามที่
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทยเชิญข้าพเจ้า
ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือการสร้างคนดี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร ทรงมีพระบรมราโชบาย เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถในการสร้ างคนดี
ให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพ้ืนฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน  ประกอบด้วย  (1) การมีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  (3) การมีงานท ามีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี          
  กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม และก าหนดหน้าที่ดูแลการจัด
การศึกษาทุกระดับทุกประเภท รวมถึงการก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร  
เพ่ือการศึกษาการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงนับได้ว่าเป็นกระทรวงที่มีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นองค์กรที่มีหน้าที่โดยตรงในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาของประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคน ประชากร ทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการ
ของการจัดการศึกษาที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
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2) พ.ศ. 2545 ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข  ทั้งนี้ได้ก าหนดนโยบายเพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด ได้น าไปเป็นหลักในการขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ  โดยอาศัยหน่วยงานระดับภาคและระดับจังหวัดเป็นฐานในการน้อมน าพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 น ามาเป็นหลักชัยสู่การขับเคลื่อนปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงหลักการให้กับ
สถานศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่ 
 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยใน
การสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่ง สู่การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท อย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูล โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
พระราชปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระด าริที่เกี่ยวกับการศึกษา การ
จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และความปรองดองสมานฉันท์ สร้างจิตส านึก
ด้านสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการ
ด ารงชีวิต  เพ่ือด ารงรักษาซึ่งผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพจนเกิดการบูรณาการเป็นแบบอย่างและขยาย
ผลสู่สถานศึกษาอ่ืนอย่างจริงจัง จึงจัดท าโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี  ตามรอยพระยุคลบาท
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น  

วัตถุประสงค์  
 1.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของบุรพกษัตริย์ไทย และพระมหา
กรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนคนไทย มีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดีและมีพ้ืนฐานชีวิต
ที่มั่นคง มีคุณธรรม จริยธรรม และได้เรียนรู้ถึงวิถีของท้องถิ่นและชุมชนมีจิตส านึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและ
ชุมชนของตนเอง 
 2.เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 
ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติและเพ่ือส่งเสริม/สนับสนุน/พัฒนาการขับเคลื่อนสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ทุกสังกัดในจังหวัดสตูล 
 

เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output)   

 1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
บ้านเมืองไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

   2. หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดอ่ืน ตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในจังหวัดร่วมบูรณาการการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ 

   3. ติดตามผลการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
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เชิงผลลัพธ์ (Outcomes)                                                                                                        
 ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของบุรพกษัตริย์ไทย และพระมหาธิคุณที่มี
ต่อประชาชนคนไทยมีเจตคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และบ้านเมือง มีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี มี
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรมและได้เรียนรู้ถึงนวัติวิถีของท้องถิ่นและชุมชนมีจิตส านึกรักและภูมิใจใน
ท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง น าความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน สังคมมีความปรองดอง 
สมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

กิจกรรม  
กิจกรรม 

 ระยะเวลา  
กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงานตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การ
ปฏิบัต ิ

1. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้าง
และส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคล
บาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจ าปี 2565 
เพ่ือก าหนดกรอบและประเด็นในการส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการฯ  

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการสรา้งการรับรู้ความ
เข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายวิทยากรแกนน า สร้างและ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีสตูลตามรอยพระยุคลบาท
ด้านการศึกษา 

กุมภาพันธ์ 
. 2565 

- 
มีนาคม 
2565 

บุคลากร ศธจ.สตูล/
หน่วยงานทางการ
ศึกษาตามประกาศ 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 2  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลงาน
การสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีจังหวัด
สตูล ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การ
ปฏิบัต ิ                                                                                         

1. ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด 
2. ประกวดผลงานการส่งเสริมสนับสนุนการ

ด าเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษา 

กุมภาพันธ์ 
-  

กันยายน 
2565 

บุคลากร ศธจ.สตูล/
ผู้บริหาร ครู นักเรียน
ทุกหน่วยงานทางการ
ศึกษา 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 3 ขับเคลื่อนงานด้านสถานศกึษาพอเพียง 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา ประจ าปี 2565 

1. สร้างการรับรู้ให้กับโรงเรียนทีข่อรับการประเมิน 
สรร. 

กุมภาพันธ์ 
-  

กันยายน 
2565 

บุคลากร ศธจ.สตูล/
สถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครู นักเรียน ชุมชน ทุก
หน่วยงานทางการ
ศึกษา 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
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กิจกรรม 
 ระยะเวลา  

กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ 

2. สร้างการรับรู้ให้กับโรงเรียนทีย่ังไม่ได้ขอรับการ
ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา 

3. ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา 
กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานผลการด าเนินงานและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

กันยายน  
2565 

บุคลากร ศธจ.สตูล/
หน่วยงานทางการ
ศึกษาตามประกาศ 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

พื้นที่การด าเนินการ พ้ืนที่จังหวัดสตูล   

งบประมาณ งบประมาณจากโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ   จ านวน  160,000  บาท โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมา
ณที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ด าเนินการส่งเสรมิ  สนับสนุนการ
ด าเนินงานตามโครงการสร้างและส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 1.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้าง
และส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระ
ยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติประจ าปี 
2565 เพ่ือก าหนดกรอบและประเด็นในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตาม
โครงการฯ  

ไตรมาสที่ 
2-3 

 
 
 
    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                
(20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

 
1,400 - 1,400 - 

  - ค่าอาหารกลางวัน 
(20 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)  2,400 - 2,400 - 
ค่าวัสดุ – อุปกรณ์  2,000 - - 2,000 
ค่าสถานที่  3,000 - 3,000 - 

รวม  8,800  6,800 2,000 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมา
ณที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการสรา้งการรับรู้ความ
เข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายวิทยากรแกนน า สร้าง
และส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีสตูลตามรอยพระ
ยุคลบาทด้านการศึกษา รายละเอียดดังนี้      
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(100 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน)  14,000 - 14,000 - 
  - ค่าอาหารกลางวัน 
(100 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน)  24,000 - 24,000 - 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
(2 คน x 600 บาท x 10 ชั่วโมง)  12,000 12,000 - - 
- ค่าสถานที่  10,000 - 10,000 - 
- ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  5,000 - - 5,000 
- ค่าเกียรติบัตร  3,500 - 3,500 - 

รวม  68,500 12,000 51,500 5,000 
กิจกรรมที่ 2  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวด
ผลงานการสรา้งและส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ดีจังหวัดสตูล ตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ                                                                                          
1. ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
รายละเอียดดังนี้ 

ไตรมาสที่  
2-3     

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(10 คน x 35 บาท x 1 มื้อ)  350 - 350 - 
  - ค่าอาหารกลางวัน 
(10 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)  1,200 - 1,200 - 
- ค่าส าเนาเอกสาร  500 - 500 - 

รวม  2,050 - 2,050 - 
2. ประกวดผลงานการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่
การปฏิบัติในสถานศึกษา      
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(100 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)  7,000 - 7,000 - 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(100 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)  12,000 - 12,000 - 
- ค่าสถานที่  5,000 - 5,000 - 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมา
ณที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 
(5 คน x 1 ชม. x 600 บาท)  3,000 3,000 - - 
- จัดจ้างท าเกียรติบัตร  2,500 - 2,500 - 

รวม  29,500 3,000 26,500 - 
กิจกรรมที่ 3 ขับเคลื่อนงานด้านสถานศกึษา
พอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา ประจ าปี 2565 
1. สร้างการรับรู้ให้กับโรงเรียนทีข่อรับการ
ประเมิน สรร.  

ไตรมาสที่  
2-4     

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)  1,050 - 1,050 - 
  - ค่าอาหารกลางวัน                          
(30 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)  3,600 - 3,600 - 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 
(1 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง)  3,600 3,600 - - 
-ค่าส าเนาเอกสาร  500 - 500 - 
-ค่าพาหนะวิทยากร  1,500 - 1,500 - 
-ค่าท่ีพักวิทยากร  1,500 - 1,500 - 

รวม  11,750 3,600 8,150 - 
2. สร้างการรับรู้ให้กับโรงเรียนทีย่ังไม่ได้ขอรับ
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจ าปี 2565 
จ านวน 10 โรงเรยีน รายละเอียดดังนี้      
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)  1,400 - 1,400 - 
  - ค่าอาหารกลางวัน                         
(20 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)  2,400 - 2,400  
-ค่าตอบแทนวิทยากร 
(1 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง)  

 
3,600 - 3,600 - 

- ค่าสถานที่  1,000 - 1,000 - 
- ค่าส าเนาเอกสาร    300 - 300 - 
- ค่าพาหนะวิทยากร  1,500 - 1,500 - 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมา
ณที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าท่ีพักวิทยากร  1,500 - 1,500 - 
รวม  11,700 - 11,700 - 

3. ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2565 คณะกรรมการ
ประเมิน จ านวน 5 ท่าน รายละเอียดดังนี้      
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
(5 คน x 10 วัน x 120 บาท)  6,000 - 6,000 - 
- ค่าพาหนะวิทยากร  3,000 - 3,000 - 
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง  4,000 - 4,000 - 
- ค่าท่ีพักวิทยากร  3,300 - 3,300 - 
- ค่าวัสดุ  2,000 - - 2,000 
- ค่าส าเนาเอกสาร  500 - 500  
- ค่าเกียรติบัตร/โล่  2,000 - 2,000 - 

รวม  20,800 - 18,800 2,000 
กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานผลการด าเนินงาน
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
  ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ ไตรมาสที่ 4     
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(20 คน x 35 บาท x 1 มื้อ)  1,400 - 1,400 - 
  - ค่าอาหารกลางวัน                         
(20 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)  2,400 - 2,400 - 
-ค่าจ้างจัดท าเอกสาร  3,100 - 3,100 - 

รวม  6,900 - 6,900 - 
รวมงบประมาณ  160,000 18,600 132,400 9,000 

* หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ   
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ด้านการปฏิบัติงาน การด าเนินงานอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดเนื่องจากมีหน่วยงาน
ที่มาจากต่างสังกัดกันอาจท าให้เกิดอุปสรรคในการสื่อสารและการเข้าใจที่ไม่ตรงกัน 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง มีการแต่งตั้งคณะท างานตามโครงการ มีการประชุมชี้แจง ท า
ความเข้าใจโครงการ ประสานความร่วมมือ เชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย/หน่วยงาน/สถานศึกษา เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการเข้าร่วมโครงการ 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาวิทยากรแกนน า 

 
ร้อยละ 100 

 
แบบลงประเมิน 

2. ระดับความส าเร็จของแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ 100 แบบลงประเมิน 
3. ผลงานด้านการสร้างความเป็นพลเมืองดี ร้อยละ 100 แบบลงประเมิน 
4.ระดับความส าเร็จของสถานศึกษาท่ีขอร่วมการประเมิน ร้อยละ 100 แบบลงประเมิน 
เชิงคุณภาพ 

จังหวัดสตูลสามารถจัดการศึกษาเพ่ือสร้างและ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ 

 
ร้อยละ 100 

 
แบบเก็บข้อมูล 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้เรียนมีความรักและเทิดทุนในสถาบันพระมหากษัตริย์และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และได้น าความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ท าให้สังคมมีความปรองดอง สมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข รวมทั้งติดตามผลการสร้างและส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติและน าเสนอผลการด าเนินงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นางสาวมัสหลัน  สาเอียด) 
ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 ผู้เห็นชอบโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 (นายสุริยา  หมาดทิ้ง) (นายสมพงศ์  พละไชย) 
 รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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โครงการ            ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านความมั่นคง 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ.2561-2580)    

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในสตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์สป.   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ศธจ.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของ
สังคม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาการศึกษา  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
1. นายธีระยุทธ  ชาตรี   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  เบอร์โทรศัพท์ 080 458 4299 
2. นางสาวธันยาภรณ์  กลิ่นสนธิ์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ เบอร์โทรศัพท์ 082 514 4662 
3. นายชยวัฒน์  ภูขะโร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เบอร์โทรศัพท์ 063 416 8351 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ เพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับจังหวัดโดย
การอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ รวมถึงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยเน้นขับเคลื่อนนโยบาย
ในกลุ่มเป้าหมายวัยเสี่ยงสูง อายุ 15 – 24 ปี เป็นล าดับแรกสุด ควบคู่การส่งเสริมให้เกิดการด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องในช่วงวัยอ่ืนๆ ด้วยมาตรการที่เหมาะสมกับช่วงวัยและบริบทพ้ืนที่ 
(สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างพ้ืนที่ปลอดภัย) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนร่วมส าคัญในการ
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง เพ่ือตัดวงจรการแพร่ระบาดรายใหม่ โดยด าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ ตระหนักและ
เห็นความส าคัญในการน านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาพ้ืนที่จังหวัดสตูล สู่การเป็น “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพ
ติด” จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ขึ้น 
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วัตถุประสงค์  
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ด้วย

การผลิตสื่อคลิปวิดีโอ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสังกัดต่างๆ มีนวัตกรรมในการด าเนินงานด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้เรียนที่เหมาะสมตามบริบท ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  
เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output)   

1. จังหวัดสตูลมีสื่อรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างน้อย 1 สื่อ   
2. จังหวัดสตูลมีนวัตกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา อย่างน้อย 

1 นวัตกรรม        
เชิงคุณภาพ 

จังหวัดสตูลสามารถด าเนินงานป้องกันแลแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ที่ครอบคลุม
สถานศึกษาทุกสังกัด สามารถน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนางานด้านการป้องกันแลแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ในปีงบประมาณถัดไปได ้
 
กิจกรรม  

กิจกรรม 
 

ระยะเวลา  
กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ประกวดสื่อรณรงค์
ป้องกันยาเสพติด  

เมษายน – 
พฤษภาคม 2565 

นักเรียน นักศึกษาใน
สถานศึกษาทุกสังกัด 
ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
พัฒนานวัตกรรมด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

พฤษภาคม 2565 สถานศึกษาทุกสังกัด 
ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

กิจกรรมที่ 3 ประกวดนวัตกรรม
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 

สิงหาคม 2565 สถานศึกษาทุกสังกัด
ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามการ
ด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2565 

สถานศึกษาทุกสังกัด
ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

พื้นที่การด าเนินการ พ้ืนที่จังหวัดสตูล 
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งบประมาณ 

  งบประมาณจาก ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณแผนงานบูรณาการป้องกัน 
ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด กิจกรรมสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 21,000 บาท  โดยมีประมาณการ
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประกวดสื่อรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติด ไตรมาสที่ 3     
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(10 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

  
350 - 

 
350 - 

- ค่าอาหารกลางวัน 
(10 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

  
1,200 - 

 
1,200 - 

- ค่าจ้างจัดท าเกียรติบัตร 
(100 ใบ x 50 บาท) 

 
500 - - 500 

- ค่าวัสดุ  200 - - 200 
รวม  2,250 - 1,550 700 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
พัฒนานวัตกรรมด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ไตรมาสที่ 3 

    

- ค่าวิทยากร 
(3 ชั่วโมง x 600 บาท x 1 คน) 

 
1,800 1,800 - - 

รวม  1,800 1,800 - - 
กิจกรรมที่ 3 ประกวดนวัตกรรมด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ไตรมาสที่ 4 

    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(10 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

  
350 - 

 
350 - 

- ค่าอาหารกลางวัน 
(10 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

  
1,200 - 

 
1,200 - 

- ค่าโล่รางวัล  3,000 - 3,000 - 
- ค่าจ้างท าเกียรติบัตรพร้อมบรรจุกรอบ 
(20 ใบ x 130 บาท) 

 
2,600 - 2,600 - 

- ค่าวัสดุ  200 - - 200 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

รวม  7,350 - 7,150 200 
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ไตรมาสที่ 3 - 4 

    
- ประชุมวางแผนการด าเนินงาน      
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(10 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

 
350 - 350 - 

- ค่าอาหารกลางวัน 
(10 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

 
1,200 - 1,200 - 

- ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามฯ      
- ค่าพาหนะเดินทางลงพ้ืนที่ 
(7 ครั้ง x 500 บาท) 

 
3,500 - 3,500 - 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทางลงพ้ืนที่ 
(5 คน x 7 ครั้ง x 120 บาท) 

 
4,200 4,200 - - 

- รายงานผลโครงการฯ      
- ค่าวัสดุ  350 - - 350 

รวม  9,600 4,200 5,050 350 
รวมงบประมาณ  21,500 6,000 13,750 1,250 

* หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ   
**  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  อาจมีการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่ ไม่
สามารถจัดกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ได้        

แนวทางการบริหารความเสี่ยง ปรับกิจกรรมตามสถานการณ์ หากมีการแพร่ระบาดของโรค
ติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่ ปรับวิธีด าเนินงานแบบออนไลน์ 
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ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1. ระดับความส าเร็จของการสร้างสื่อด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  
2. ระดับความส าเร็จของการสร้างนวัตกรรมด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 
1 สื่อ   
 
1 นวัตกรรม     

 
แบบรายงาน 
 
แบบรายงาน 

เชิงคุณภาพ 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานป้องกันแลแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา  

 
1 ฉบับ 

 
แบบรายงาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูล เป็นสถานศึกษาปลอดยาเสพติด นักเรียน นักศึกษามี

ภูมิคุ้มกัน และได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงทุกคน 
 
 ผู้เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
   
 
 (นายธีระยุทธ  ชาตรี) (นายชยวัฒน์  ภูขะโร) 
 ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
 
 ผู้เห็นชอบโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 (นายสุริยา  หมาดทิ้ง) (นายสมพงศ์  พละไชย) 
 รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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โครงการ   ประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้น  

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ.2561-2580)    

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในสตวรรษที่ 21  

ยุทธศาสตร์สป.  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ศธจ.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มพัฒนาการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. นายชยวัฒน์  ภูขะโร     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
2. นางสาวธันยาภรณ์  กลิ่นสนธิ์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
3. นายธีระยุทธ  ชาตรี   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

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

หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 มาตรา

ที ่6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
และวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามมาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นตามส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา มาตรา 24(4) จัดการเรียนการ
สอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยใน
โครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพ่ือศึกษาระดับคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทั่วประเทศด้วยชุดเครื่องมือมาตรฐาน รวมทั้งเปรียบเทียบระดับคุณธรรม จริยธรรม 
และความเป็นพลเมืองของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน เพ่ือน าผลจากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อการ
ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนา
ประเทศได้อย่างเหมาะสม  
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาระดับภูมิภาค จึงด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู้เรียนกับกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดต่างๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือน าแบบประเมินส่งกลับไปยังส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป 
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วัตถุประสงค ์  

  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู้เรียน 
สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในจังหวัดสตูล เพ่ือการวิจัยในโครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยชุดเครื่องมือมาตรฐาน   

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
       1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  สถานศึกษาสังกัด สพฐ.  จ านวน 10 คน  
      สถานศึกษาสังกัด สช.  จ านวน 10 คน 
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สถานศึกษาสังกัด สพฐ.  จ านวน 10 คน  
      สถานศึกษาสังกัด สช.  จ านวน 10 คน 
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สถานศึกษาสังกัด สพฐ.  จ านวน 10 คน  
      สถานศึกษาสังกัด สช.  จ านวน 10 คน 
  4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สถานศึกษาสังกัด สพฐ.  จ านวน 10 คน  
      สถานศึกษาสังกัด สช.  จ านวน 10 คน 
  5. นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) สถานศึกษาสังกัด สอศ. จ านวน  10 คน  
  6. นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.2) สถานศึกษาสังกัด สอศ. จ านวน 10 คน  
  เชิงคุณภาพ 
  1. ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างตามที่ระบุ ท าแบบประเมินโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองของผู้เรียน อย่างตั้งใจและตรงตามความเป็นจริง 
 2. สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู้เรียน 

กิจกรรม 
กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/ 

ผู้ได้รับประโยชน์ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ ม.ค.65 สถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 

 
กลุ่มพัฒนา
การศึกษา  2. บันทึกขออนุญาตด าเนินการ

จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
ม.ค.65 สถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 
3. ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม 

ม.ค.65 สถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 

4. เก็บข้อมูลภาคสนาม ม.ค.65 ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง 
5. เก็บรวบรวมข้อมูลส่งส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สป. 

31 ม.ค.65 สถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 

6. วิเคราะห์/สรุปรายงาน มี.ค.65 สถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 
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งบประมาณ   ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)  
 โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ
จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม ไตรมาสที่ 2     
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(5 คน x 50 บาท x 2 มื้อ) 

 
500 - 

 
500 - 

- ค่าอาหารกลางวัน 
(5 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

 
600 - 

 
600 - 

รวม  1,100 - 1,100 - 
กิจกรรมที่ 2 ออกเก็บข้อมูลภาคสนาม ไตรมาสที่ 2     
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
(5 คน x 3 วัน x120 บาท) 

 
1,800 1,800 - - 

- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง  2,000 2,000 - - 
 - ค่าวัสดุ  
(10 ชุด x 100 บาท) 

 
1,000 - - 1,000 

รวม  4,800 3,800 - 1,000 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุป และรายงาน  ไตรมาสที่ 2 

    
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(5 คน x 50 บาท x 2 มื้อ) 

 
500 - 

 
500 - 

- ค่าอาหารกลางวัน 
(5 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

 
600 - 

 
600 - 

รวม  1,100 - 1,100 - 
รวมงบประมาณ  7,000 3,800 2,200 1,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสตูล ท าแบบประเมินโรงเรียน
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู้เรียน อย่าง
ตั้งใจและตรงตามความเป็นจริง ด้วยชุดเครื่องมือมาตรฐาน   

 
ร้อยละ 100 

 
แบบรายงาน 

เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง น าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองของผู้เรียน 

 
ร้อยละ ๙๐ 

 
แบบรายงาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา/ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ น าผลจากแบบ
ประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้นไปใช้ประโยชน์ต่อการก าหนดแนว
ทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศได้อย่าง
เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เสนอโครงการ 

 
(นางสาวธันยาภรณ์  กลิ่นสนธิ์) 

ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
(นายชยวัฒน์  ภูขะโร) 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 (นายสมพงศ์  พละไชย) 
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
(นายสุริยา  หมาดทิ้ง) 

รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ 

เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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โครงการ            ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง 
                              เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ.2561-2580)    

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ  
ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

ยุทธศาสตร์ สป.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ ศธจ.           ยทุธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาการศึกษา  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
1. นางสาวธันยาภรณ์  กลิ่นสนธิ์ นักวิชาการศึกษา   เบอร์โทรศัพท์ 082 514 4662 
2. นายธีระยุทธ  ชาตรี นักวิชาการศึกษา    เบอร์โทรศัพท ์080 458 4299 
3. นายชยวัฒน์  ภูขะโร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เบอร์โทรศัพท์ 063 416 8351 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลกัการและเหตุผล 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 การศึกษาต้องมุ่ง
สร้างพื้นฐานให้แก่ผู ้เรียน 4 ด้าน (1). มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2).  มีพื้นฐานชีวิตที่มั ่นคง มี
คุณธรรม (3). มีงานท า มีอาชีพ และ (4). เป็นพลเมืองดี ในส่วนของการมีงานท า มีอาชีพ ข้อนี้มีค า
ขยายว่า ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จ อบรมให้เรียนรู้การท างาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและ
เลี้ยงครอบครัวได้ ซึ่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้น้อมน ามาเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติ ในการท ากิจการ
งานเพ่ือพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนต่อในสาขางานอาชีพ สนองตาม
ความต้องการของผู้เรียน และตลาดแรงงาน เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า ทั้งนี้ ส านักงานศึกษาธิการ
จั งหวัดสตูล  ได้ รับการสนับสนุนจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ปฏิบั ติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ เพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับจังหวัดโดยการอ านวยการ 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและ
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้
หน่วยงานทางการศึกษาในระดับจังหวัดมีนวัตกรรมที่จะสนับสนุนการศึกษาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่าง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่จังหวัด สามารถพัฒนา
ทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบททางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาให้มีทักษะต่อยอดใน
สถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมผ่านการจัดเวทีและประชาคมซึ่ง
เป็นแนวทางและเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาในระดับพ้ืนที่ ซึ่งจากการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบ
และการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ตั้งแต่
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ปีงบประมาณ 2561 และปี 2563 ถึง 2564 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้ร่วมกับหน่วยงานทางการ
ศึกษาและภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ขับเคลื่อนงานโครงการฯ พร้อมกับการสร้างการรับรู้ไปยังสถานศึกษา ผู้เรียน 
และผู้ปกครองนักเรียนในพ้ืนที่ ส่งผลให้อัตราการเรียนต่อสายอาชีพ ในปีการศึกษา 2562 ถึง ปีการศึกษา 
2564 เพ่ิมสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 61.50 64.63 และ 68.60 ตามล าดับ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการส่งเสริม
ศักยภาพและทักษะผู้เรียนให้สามารถต่อยอดการศึกษาไปสู่ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนที่จบ
การศึกษาในแต่ละระดับสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและ
ความสนใจ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้มีความเชื่อมโยงกับหลักสูตรในระดับที่สูงขึ้น และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเ พ่ือการมี
งานท า   

วัตถุประสงค ์  
1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่จังหวัดสตูลอย่างบูรณาการ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานในระดับพ้ืนที่จังหวัดสตูลร่วมมือกันในการบูรณาการหลักสูตร

ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาอย่างยั่งยืน อันจะน าไปสู่การส่งเสริมการมีอาชีพและการมีงานท า 

เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output)   
 จังหวัดสตูลมีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาใน
ระดับจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อย 1 หลักสูตร 

เชิงคุณภาพ 
 จังหวัดสตูลมีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่มี
คุณภาพ สามารถใช้เทียบโอนหน่วยกิตในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้ 
 
กิจกรรม  

กิจกรรม ระยะเวลา  
กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดท าหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ตาม
บริบทของพ้ืนที่จังหวัดสตูล   

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 
2565 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ผู้แทนจาก กศจ. สตูล 
3. แกนน าผู้บริหาร
ทางการศึกษาในพ้ืนที่
จังหวัดสตูล 
4. ผู้แทนจากหนว่ยงาน
ทางการศึกษาในพ้ืนที่
จังหวัดสตูล 

หลัก : กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
ร่วม : กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล และ       
กลุ่มนโยบายและแผน 
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กิจกรรม ระยะเวลา  
กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับ
จังหวัด 
      2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
หลักสูตร ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ระดับจังหวัด 
 
 
 
 
     2.2 ประชุมเสวนาเพ่ือประชา
พิจารณ์หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ระดับจังหวัด 

มีนาคม – สิงหาคม 
2565 

 
 
 
 
1. ผู้แทนจาก
คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการ 
ศึกษาจังหวัดสตูล 
2. แกนน าผู้บริหาร
ทางการศึกษาในพ้ืนที่
จังหวัดสตูล 
 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
2. หัวหน้างานหลักสูตร
ในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ในพ้ืนที่
จังหวัดสตูล 
3. นักเรียน นักศึกษา 

 
 
 
 
หลัก : กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
ร่วม : กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล และ        
กลุ่มนโยบายและแผน 
 
 
 
 
หลัก : กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล  
ร่วม : กลุ่มพัฒนาการศึกษา
และกลุ่มนโยบายและแผน 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร และ
สรุปและรายงานผลโครงการ 

มีนาคม – สิงหาคม 
2565 

1. ผู้แทนจาก กศจ. สตูล 
2. ผู้แทนจาก
คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการ 
ศึกษาจังหวัดสตูล 
3. ผู้แทนจากหนว่ยงาน
ทางการศึกษาในพ้ืนที่
จังหวัดสตูล 
4. หัวหน้างานหลักสูตร
ในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ในพ้ืนที่
จังหวัดสตูล 

หลัก : กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล  
ร่วม : กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
และ กลุ่มนโยบายและแผน 
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พื้นที่การด าเนินการ จังหวัดสตูล 

งบประมาณ 
 งบประมาณจาก ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  จ านวน 72,000 บาท 
โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ก าหนดแนวทางการจัดท าหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ตามบริบทของ
พ้ืนที่จังหวัดสตูล ไตรมาสที่ 2     
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (36 คน x 50 บาท  x 2 มื้อ x 1 วัน) 

 
3,600 - 

 
3,600 - 

1.2 ค่าอาหารกลางวัน  
(36 คน x 200 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน) 

 
7,200 - 7,200 - 

1.3 ค่าห้องประชุม  
( 1 วัน x 2,000 บาท) 

 
2,000 - 2,000 - 

1.4 ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน 
 (3 คน x 600 บาท x 6 ช.ม.) 

 
10,800 10,800 - - 

1.5 ค่าวัสดุ   400 - - 400 
รวม  24,000 10,800 12,800 400 

กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับจังหวัด 

ไตรมาสที่ 2-4     

2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับจังหวัด 

 

    
2.1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(31 คน x 50 บาท  x 2 มื้อ x 1 วัน) 

 
3,100 - 3,100 - 

2.1.2 ค่าอาหารกลางวัน  
(31 คน x 200 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน) 

 
6,200 - 6,200 - 

2.1.3 ค่าห้องประชุม 
( 1 วัน x 2,000 บาท) 

 
2,000 - 2,000 - 

2.1.4 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน  
(1 คน x 600 บาท x 3 ช.ม.)  

 
1,800 1,800 - - 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล หน้า 81 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2.1.5 ค่าวัสดุ   400 - - 400 
2.2 ประชุมเสวนาเพ่ือประชาพิจารณ์
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ระดับจังหวัด 

 

    
2.2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(24 คน x 50 บาท  x 2 มื้อ x 1 วัน) 

 
2,400 - 2,400 - 

2.2.2 ค่าอาหารกลางวัน  
(24 คน x 200 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน) 

 
4,800 - 4,800 - 

2.2.3 ค่าห้องประชุม  
( 1 วัน x 2,000 บาท ) 

 
  2,000 - 2,000 - 

2.2.4 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน  
(1 คน x 600  บาท x 3 ช.ม.)  

 
1,800 1,800 - - 

2.2.5 ค่าวัสดุ   400 - - 400 
รวม  24,900 3,600 20,500 800 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามประเมินผล
การพัฒนาหลักสูตร และสรุปและรายงาน
ผลโครงการ 

ไตรมาสที่ 2-4 

    
3.1 จัดประชุมติดตามประเมินผลการ
พัฒนาหลักสูตร จ านวน 2 ครั้ง 

 
    

3.1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(30 คน x 50 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน) 

 
6,000 - 6,000 - 

3.1.2 ค่าอาหารกลางวัน  
(30 คน x 200 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน) 

 
12,000 - 12,000 - 

3.1.3 ค่าห้องประชุม  
( 2 วัน x 2,000 บาท) 

 
4,000 - 4,000 - 

3.1.4 ค่าวัสดุ   400 - - 400 
3.2 สรุปรายงานผลโครงการ      
3.2.1 ค่าวสัดุ  700 - - 700 

รวม  23,100 - 22,000 1,100 
รวมงบประมาณ  72,000 14,400 55,300 2,300 

  * หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ   
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  ด้านการปฏิบัติงาน   อาจมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในห่วงเวลาท่ี
ด าเนินงานโครงการ ไม่สามารถจัดกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ได้ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ 

 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
       ระดับความส าเร็จของการจัดท าหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับ
จังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อย 1 หลักสูตร 

 
1 หลักสูตร 

 
แบบรายงาน 

เชิงคุณภาพ 
       ระดับความส าเร็จของการเทียบโอนหน่วยกิตของ
นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 

 
ร้อยละ 100 

 
แบบรายงาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. จังหวัดสตูลมีร้อยละของผู้เรียนต่อสายอาชีพเพ่ิมข้ึนตามบริบทของจังหวัด 
 2. ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดสตูลที่ส าเร็จการศึกษามีอาชีพและมีงานท าเพ่ิมสูงขึ้น 
 
 

 
 ผู้เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
   
 
 (นางสาวธันยาภรณ์  กลิ่นสนธิ์) (นายชยวัฒน์  ภูขะโร) 
 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
 
 ผู้เห็นชอบโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 (นายสุริยา  หมาดทิ้ง) (นายสมพงศ์  พละไชย) 
 รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
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โครงการ  ส ารวจความสามารถด้านการอ่าน - เขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
ปีการศึกษา 2564  

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ.2561-2580)    

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในสตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์สป.  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ศธจ.  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
1. นางสาวมัสหลัน  สาเอียด ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  เบอร์โทร 086-969-3429 
2. นางอภิษฎา  ทองเนื้อแข็ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  เบอร์โทร 099-315-8375 
3. นางสาวพิธพร   นิโกบ        ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  เบอร์โทร 081-798-9655 
4. นายวัชรพงศ์   ละอองรัตน์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  เบอร์โทร 086-299-7668 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 

 ความสามารถด้านการอ่าน-เขียน ของนักเรียน ถือเป็นความสามารถพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับ
นักเรียน และการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนต่าง ๆ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และการด าเนินชีวิตประจ าวันของนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ จึงให้ความส าคัญกับความสามารถด้าน
การอ่านเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับช่วงชั้นที่ 1 ของระดับประถมศึกษาศึกษา (ป.1 - ป.3) การวัดและ
ประเมินคุณภาพทางการศึกษา เป็นกลไกที่ส าคัญในการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้
ในส่วนของเครื่องที่ใช้ในการวัดและประเมินผลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผลที่เก่ียวข้องด้านการอ่าน-เขียน เพ่ือให้น ามาใช้ในการประเมินและน าผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แล้วนั้น  

 ปีการศึกษา 2564 มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ในคราวประชุมฯ ครั้งที่ 
2/2565 วันอังคาร ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565 ได้มีมติเห็นชอบการส ารวจความสามารถด้านการอ่าน - เขียน 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้เครื่องมือที่พัฒนาโดย นางไซหนับ  เอสเอ ต าแหน่ง 
นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค 7 และบริหารจัดการในการส ารวจฯ โดย
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกคนในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 
ทั้งนี้เพ่ือน าผลการส ารวจฯ ไปใช้ในการพัฒนาด้านการอ่าน-เขียน ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องต่อไป    
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วัตถุประสงค ์  
 1. เพ่ือส ารวจความสามารถด้านการอ่าน - เขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 

2564 ของโรงเรียนทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัดสตูล   
 2. เพ่ือให้ครูผู้สอน สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าผลการส ารวจฯ 

ไปใช้ในการวางแผนและปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน – เขียน 
ของนักเรียนในระดับชั้นต่อไป 

 

เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output)   
 1. โรงเรียนทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ที่เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 มีเครื่องมือส ารวจความสามารถด้านการอ่าน – เขียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัดสตูล  
จ านวน 5,093 คน ได้รับการส ารวจความสามารถด้านการอ่าน - เขียน 

เชิงคุณภาพ 
 ครูผู้สอน สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าผลการส ารวจฯ ไปใช้ในการ

วางแผนและปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน – เขียน ของนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
 

กิจกรรม  

กิจกรรม ระยะเวลา  
กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  เตรียมความพร้อมการ
ส ารวจฯ 

ต.ค.64 – 
ก.พ.65 

โรงเรียนทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัด
สตูล ที่เปิดสอนระดับ 
ชั้น ป.2/2564 

กศจ.สตูล 
กลุ่มนิเทศฯ ศธจ.
สตูล 

กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการส ารวจฯ ก.พ.65 โรงเรียนทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัด
สตูล ที่เปิดสอนระดับ 
ชั้น ป.2/2564 

กลุ่มนิเทศฯ ศธจ.
สตูล 

กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการส ารวจฯ มี.ค.- เม.ย. 
65 

- โรงเรียนทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัด
สตูล ที่เปิดสอนระดับ 
ชั้น ป.2/2564 
- สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกดั 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มนิเทศฯ ศธจ.
สตูล 

พื้นที่การด าเนินการ จังหวัดสตูล 

 

 

 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล หน้า 86 
 

งบประมาณ 

 งบประมาณจาก งบด าเนินงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จ านวน ๖๗,๐๐๐ บาท (-หก
หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อม 
การส ารวจฯ      
1. ประชุมเตรียมการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2 - - - - 
2. จัดจ้าง ส าเนา/บรรจุ  
แบบส ารวจฯ แยกเป็นราย
โรงเรียนและสังกัด (นักเรียน ป.2 
จ านวน 5,093 

ไตรมาสที่ 2 

40,000 - 40,000 - 
3.ประชุมชี้แจงการด าเนินงาน 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

ไตรมาสที่ 2 
- - - - 

รวม  40,000 - 40,000 - 
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการส ารวจฯ ไตรมาสที่ 2     
1. ค่าพาหนะรับ - ส่ง
แบบทดสอบ 
จากศูนย์สอบถึงสนามสอบ 

 

15,000 - 15,000 - 
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ(คณะกรรมการเยี่ยม
สนามสอบ) 

 

8,000 - 8,000 - 
รวม  23,000 - 23,000 - 

กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการ
ส ารวจฯ 

ไตรมาสที่ 2-3 
    

ค่าส าเนาเอกสาร/ 
จัดท ารูปเล่มรายงาน 

 
4,000 - 4,000 - 

รวม  4,000 - 4,000 - 
รวมงบประมาณ  67,000 - 67,000 - 

* หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ  **  หมายเหตุ ไตรมาสที่ 1 ต.ค.2564 – ธ.ค. 2565  
ไตรมาสที่ 2 ม.ค. – มี.ค. 2565  ไตรมาสที่ 3 เม.ย. – มิ.ย. 2565  ไตรมาสที่ 4 ก.ค. – ก.ย. 2565 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ด้านการปฏิบัติงาน  สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 
ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง  ปรับรูปแบบของกิจกรรมในโครงการ เพ่ือลดความเสี่ยงใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เช่น การจัดประชุมฯ ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
เป็นการจัดประชุมฯออนไลน์ เป็นต้น 
 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของโรงเรียนทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ที่เปิดสอน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ได้ใช้เครื่องมือ
ส ารวจความสามารถด้านการอ่าน – เขียน ส าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 
ร้อยละ 100 

 
แบบส ารวจ
ความสามารถด้าน
การอ่าน – เขียน 

2. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจ าปี
การศึกษา 2564 ของโรงเรียนทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัดสตูล จ านวน  
5,093 คน ได้รับการส ารวจความสามารถด้านการอ่าน - เขียน 

ร้อยละ 90 แบบส ารวจ
ความสามารถด้าน
การอ่าน – เขียน 

เชิงคุณภาพ 
ระดับความส าเร็จในการส ารวจความสามารถด้านการอ่าน – 
เขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 
2564  

 
ร้อยละ 80 

 
- แบบนิเทศ  
ติดตามฯ 
- แบบรายงานฯ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 
ได้รับการส ารวจความสามารถด้านการอ่าน - เขียน 
 2. ครูผู้สอน สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าผลการส ารวจฯ ไปใช้ใน
การวางแผนและปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน - เขียน ของ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 ผู้เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
   
 (นายวัชรพงศ์  ละอองรัตน์) (นางสาวมัสหลัน  สาเอียด) 
 ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 
 ผู้เห็นชอบโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 (นายสุริยา  หมาดทิ้ง) (นายสมพงศ์  พละไชย) 
 รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล          ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

 
 

  

  



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล หน้า 89 
 

โครงการ  ขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเล มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาในพื้นที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ.2561-2580)    

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในสตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์สป.  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ศธจ.  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิธพร   นิโกบ   เบอร์โทรศัพท์ 081-7989655 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 
รัฐบาลได้ให้ความส าคัญถึงการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในทุกมิติจึงก าหนดให้มี    

แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564) เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานในทุกภาคส่วน        
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมป้องกัน และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพ ความ
ปลอดภัย เสรีภาพ และสภาวะแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการด าเนินกิจกรรมทางทะเลของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน และ
พระราชบัญญั ติ ก า ร รั กษาผลประ โยชน์ ข องช าติ ท า งทะ เล  พ .ศ . 2562 มาตรา  5 ก าหนด ให้ มี
คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรียกโดยย่อว่า “นปท.” ประกอบด้วยรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ  โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการร่วมเป็นคณะกรรมการโดยต าแหน่ง ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนความ
มั่นคงทางทะเล และมาตรการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจน
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  และเสนอผลการด าเนินงานต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติและ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ  

หนังสือเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จัดท าขึ้นภายใต้
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางทะเล ซึ่งก าหนดให้เป็นแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับความม่ันคงแห่งชาติซึ่ง
เป็นโครงการส าคัญ (Flagship Project) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 รองรับแผนความมั่นคงของ
ชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 – 2564) วัตถุประสงค์ของการจัดท าเพ่ือให้คนไทยเข้าใจ  และตระหนักถึง
ความส าคัญของทะเล พร้อมเข้ามาร่วมปกป้อง อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างเห็นคุณค่าของทะเลไทย  
กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความส าคัญของการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  จึงมีนโยบายให้
สถานศึกษาน าหนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปใช้ประกอบการเรียน
การสอนในสถานศึกษา โดยสามารถใช้จัดการเรียนการสอน ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตามบริบทของแต่ละสังกัด ในพ้ืนที่น าร่อง 22 จังหวัดชายทะเล และกรุงเทพมหานคร  
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ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบประมาณจ านวน 
20,000 บาท  เพ่ือให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดใช้ในโครงการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ ทางทะเล 
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาในพ้ืนที่น าร่องของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทาง
ทะเล มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ให้กับนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดสตูลให้มีความ
ตระหนักถึงความส าคัญของทะเล ร่วมอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างเห็นคุณค่า   

วัตถุประสงค ์  
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของ

ชาติทางทะเล ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสตูล  

เป้าหมาย 

 เชิงผลผลิต (Output)   
 ครูผู้สอนสังคมศึกษาในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ร้อยละ 90 

เชิงคุณภาพ 
 ครูที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือทะเล
และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึง
ความส าคัญของทะเล ร่วมอนุรักษ์ ปกป้อง และใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างเห็นคุณค่า   

กิจกรรม  

กิจกรรม 
 ระยะเวลา  

กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา
ในจังหวัดสตูล ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

มี.ค. 65 ศึกษานิเทศก์/นักวิชาการศึกษา 
ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา

ในจังหวัดสตูล 

น.ส.พิธพร  นิโกบ 

กิจกรรมที่ 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
หนังสือทะเลและมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

เม.ย. 65 ผู้แทนครูผู้สอนสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ จากสถานศึกษา

ทุกสังกัดในจังหวัดสตูล  
 

น.ส.พิธพร  นิโกบ 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้หนังสือทะเล มหาสมุทร 
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

พ.ค.-ส.ค. 
65 

คณะกรรมการนิเทศติดตามฯ 
ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

น.ส.พิธพร  นิโกบ 

กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือทะเล 
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทาง

 ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจ 

น.ส.พิธพร  นิโกบ 
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กิจกรรม 
 ระยะเวลา  

กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ 

ทะเล เพ่ือแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
กิจกรรมที่ 5 สรุป ประเมินผลและรายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการฯ 

ก.ย. 65  บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล ศธจ.สตูล 

น.ส.พิธพร  นิโกบ 

       
พื้นที่การด าเนินการ สถานศึกษาในจังหวัดสตูล สถานที่ราชการและเอกชนในจังหวัดสตูล 

งบประมาณ 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรม
การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา งบรายจ่ายอ่ืน เพ่ือเป็นรายการค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนการสร้าง
องค์ความรู้ทางทะเล มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาใน
พ้ืนที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 20,000 บาท โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานทางการ
ศึกษาในจังหวัดสตูล ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ไตรมาสที่ 2 - - - - 

รวม - - - - - 
กิจกรรมที่ 2 จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้หนังสือทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล 

ไตรมาสที่ 3     

  - ค่าตอบแทนวิทยากร  
    (1 คน x 3 ชั่วโมง x 600 บาท) 

 3,600 3,600 - - 

  - ค่าท่ีพักและค่าพาหนะวิทยากร  1,000 - 1,000 - 

   - ค่าห้องประชุม  1,500 - 1,500 - 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    (50 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน)  

3,500 - 3,500 - 

   - ค่าอาหารกลางวัน 
   (50 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน)  

6,000 - 6,000 - 

รวม - 15,600 3,600 12,000 - 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือทะเล 
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/ค่าพาหนะ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศฯ 

ไตรมาสที่ 3 - 4 1,500 - 1,500 - 

รวม - 1,500 - 1,500 - 
กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือ
ทะเล มหาสมุทร และผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล เพ่ือแสวงหาแนวปฏิบัติที่
ดี (Good Practice) ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ไตรมาสที่  4     

   - ค่าเกียรติบัตรส าหรับผู้ร่วมกิจกรรม  450 - 450 - 

  - ค่าเช่าห้องประชุมออนไลน์  1,000 - 1,000 - 
รวม - 1,450 - 1,450 - 

กิจกรรมที่ 5 สรุป ประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ 

ไตรมาสที่  4 - - - - 

   - ค่าจัดจ้างท ารูปเล่มเอกสาร  
    (5 เล่ม x 100 บาท) 

 500 - 500 - 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    (5 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน) 

 350 - 350 - 

   - ค่าอาหารกลางวัน 
    (5 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน) 

 600 - 600 - 

รวม  1,450 - 1,450 - 
รวมงบประมาณ 20,000 3,600 16,400 - 

* หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ   
**  หมายเหต ุ 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 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ด้านการปฏิบัติงาน 
 - สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมใน
โครงการฯ  
 - หนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ที่ได้รับการจัดสรรอาจมีไม่
เพียงพอต่อจ านวนสถานศึกษาในจังหวัดสตูล 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 - วางแผนการด าเนินงานโครงการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์  
 - จัดท าเอกสารหนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ให้เด็ก 
เยาวชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบออนไลน์ (ต้องศึกษาในเรื่องลิขสิทธิ์ก่อน
ด าเนินการ)  

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

ร้อยละของครูผู้สอนสังคมศึกษาในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้หนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล 

ร้อยละ 90 รายงานการจัด
กิจกรรม 

ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือ
ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

ร้อยละ 80 รายงานผลนิเทศ
ติดตาม/รายงานผล

โครงการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดสตูล ได้รับความรู้ เกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร และ

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 
  ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

        (นางสาวพิธพร  นิโกบ)           (นางสาวมัสหลัน  สาเอียด) 
     ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                      ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
 
 
 

  ผู้เห็นชอบโครงการ     ผู้อนุมัติโครงการ  
 
 

          (นายสุริยา  หมาดทิ้ง)           (นายสมพงศ์  พละไชย)                     
                 รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล           ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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โครงการ  Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ.2561-2580)    

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในสตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์สป.  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ศธจ.  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติตามและประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
1. นางสาวมัสหลัน  สาเอียด  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   เบอร์โทร 086-9693429 
2. นายวัชรพงศ์  ละอองรัตน์   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    เบอร์โทร 086-2997668 

 3. นางสาวพิธพร  นิโกบ  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    เบอร์โทร 081-7989655 
4. นางอภิษฎา  ทองเนื้อแข็ง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    เบอร์โทร 099-3158375 

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

หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561-2580) ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง สั งคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีภาครัฐของ
ประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่ส าคัญใน
ด้านต่าง ๆ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้ม กันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์
ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการ
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทและมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอน
ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน 
รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศที่มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและ
พัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับ ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพ้ืนที่ ซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
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และพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการด้านความเท่า
เทียมและด้านประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า 
ไม่เกิดการสูญเปล่า และมีความคล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ 

กระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการ
บริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งจะต้องมีความร้อย
รัดสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี โดยต้องอาศัยความร่วมมือกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน การสร้าง
เครือข่ายในการท างานในแต่ละพ้ืนที่จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการ
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนากระบวนการท างานและสร้างนวัตกรรมในการท างาน
ให้เหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพบริบทและความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ รองรับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
และทักษะในศตวรรษที่ 21 

จากผลการด าเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับภาค นวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จ านวน 2 รายการ ได้แก่ นวั ตกรรมด้านการบริหาร
จัดการ และด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาค นวัตกรรมด้านการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งผลงานระดับภาคเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างหนึ่งของโครงการ 

จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลจึงได้จัดท าโครงการ 
Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในทุกภาคส่วน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนจัดการเรียนการสอนและ
กระบวนการนิเทศการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างบูรณาการร่วมกัน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยกระดับคุณภาพผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 

วัตถุประสงค์  
            1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการ
นิเทศการศึกษารวมทั้งการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างบูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูล 
  2. เพ่ือพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศอย่างบูรณาการ ด้านนวัตกรรมและการวิจัยทาง
การศึกษาในระดับจังหวัดสตูล 
  3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดสตูล 
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เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output)   
        1. จังหวัดสตูลมีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน หรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา รวมทั้งการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา อย่างน้อย 1 รูปแบบ  
        2. จังหวัดสตูลมีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรมและการวิจัยทาง
การศึกษาในระดับจังหวัดอย่างน้อย 1 ศูนย์ 
        3. จังหวัดสตูลมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อย 3 เครือข่าย 

เชิงคุณภาพ 
 1. จังหวัดสตูลสามารถน ารูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน หรือแนวทางการพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาได้จริงในระดับพื้นที่     
 2. ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด มี
ความครอบคลุม ชัดเจน เป็นปัจจุบัน สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. จังหวัดสตูลสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่  1 การสร้างการรับรู้การ
ด าเนินงานโครงการ IFTE ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

ม.ค.65 - คณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการ 
- ตัวแทนสถานศึกษาใน
โครงการ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ม.ค.65 - คณะกรรมการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ 
- สถานศึกษาในโครงการ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 

3 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมด้าน
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศการศึกษา 

ม.ค.65 - สถานศึกษาในโครงการ กลุ่มนิ เทศ ติดตาม
และประเมินผล 

4 กิจกรรมที ่4 นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาในพ้ืนที่ 

ก.พ. – ก.ค.65 
 

 

- คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม
การด าเนินงานของสถานศึกษา 
- สถานศึกษาในโครงการ 

กลุ่มนิ เทศ ติดตาม
และประเมินผล 

5 กิจกรรมที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถอดบทเรียนรูปแบบ/ แนวทางการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา ระดับ
จังหวัด/ภาค 

ส.ค.- ก.ย.65 
 
 
 

- สถานศึกษาในโครงการ 
- ผู้แทนจากหนว่ยงานต้น
สังกัดสถานศึกษาในโครงการ 
- ตัวแทนจังหวัดสตูลซึ่งได้รับ
คัดเลือกนวัตกรรมที่มีการ

กลุ่มนิ เทศ ติดตาม
และประเมินผล 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

ปฏิบัติเป็นเลิศด้านละ 1 
ชิ้นงาน 

6 กิจกรรมที่  6 จัดท าเอกสารรายงาน
เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

ก.ย.65  กลุ่มนิ เทศ ติดตาม
และประเมินผล 

 
พื้นที่การด าเนินการ สถานศึกษาในจังหวัดสตูล 

งบประมาณ 

  งบประมาณจากแผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายดานการศึกษา งบ
รายจายอื่น จ านวน 107,000บาท โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การสร้างการรับรูก้าร
ด าเนินงานโครงการ Innovation For 
Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 .    

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
โครงการ 

ไตรมาสที่ 2     

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
     (15 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

 525 - 525  

รวม  525 - 525  
กิจกรรมที่ 2 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ไตรมาสที่ 2 - - - - 

รวม  - - - - 
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมด้าน
การบริหารจัดการ การจัดการเรยีนรู้ 
การนิเทศการศึกษา 

     

 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาและการเขียน
รายงานวิจัยแก่สถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 3 วัน 
 

ไตรมาสที่ 2     
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (35 คน x 40 บาท x 6 มื้อ) 

 8,400    8,400    

  - ค่าอาหารกลางวัน  
    (35 คน x 150 บาท x 3 มื้อ)  

 15,750   15,750  

  - ค่าพาหนะเดินทาง  
    (30 คน x 200 บาท x 3 เที่ยว) 

 18,000  18,000  

  - ค่าที่พักผู้เข้าร่วมประชุม   
    (4 ห้อง x 700 บาท x 2 คืน) 

 5,600  5,600  

  - ค่าห้องประชุม (3 วัน x 1,500 บาท)  4,500  4,500  
  - ค่าตอบแทนวิทยากร 
    (2 คน x 1,200 บาท x 10 ชัว่โมง) 

 24,000 24,000   

  - ค่าที่พักวิทยากร  
    (1 ห้อง x 700 บาท x 2 คืน)  

 1,400  1,400  

  - ค่าพาหนะวิทยากร  1,500  1,500  

รวม  79,150 24,000 55,150 - 
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาในพ้ืนที่ 

     

     1) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
เครื่องมือนิเทศ/แผนและปฏิทินการ
นิเทศ     

ไตรมาสที่ 2     

     2) นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของ
สถานศึกษาในโครงการ  2 ครั้ง   

ไตรมาสที่ 3     

    3) ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการ
นิเทศ 

ไตรมาสที่ 4     

รวม - - - - - 
กิจกรรมที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถอดบทเรียนรูปแบบ/ แนวทางการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา ระดับ
จังหวัด/ภาค  

ไตรมาสที่ 4     

     1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ถอดบทเรียน
รูปแบบ/แนวทางการบริหารจดัการ 

ไตรมาสที่ 4     
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

การจัดการเรียนรู้และการนิเทศ
การศึกษา ระดับจังหวัด 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
       (30 คน x 2 มื้อ x 40 บาท 

 2,400    2,400    

     - ค่าอาหารกลางวัน  
       (30 คน x 1 มื้อ x 150 บาท)       

 4,500  4,500  

     - ค่าพาหนะเดินทาง  
       (30 คน x 200 บาท x 1 เที่ยว) 

 6,000  6,000  

     - ค่าวิทยากร  
       (1 คน x 600 บาท x 4 ชัว่โมง) 

 2,400 2,400   

     - ค่าเกียรติบัตร (โรงเรยีน) พร้อม
กรอบ (10 อัน x 130 บาท) 

 1,300   1,300 

     - ค่าเกียรติบัตร (ครู)  
       (20 แผ่น x 30 บาท)  

 600   600 

     - ค่าวัสดุ     1,055   1,055 
     รวม   18,255 2,400 12,900 2,955 
   2) การน าเสนองานระดับภาค ไตรมาสที่ 4     
     - ค่าพาหนะเดินทาง  1,500    1,500    
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง   
     (4 คน x 240 บาท x 2 วนั) 

 1,920    1,920    

     - ค่าที่พัก  
     (2 ห้อง x 1 คืน x 700 บาท)      

 1,400    1,400    

รวม  4,820  4,820  
   3) เข้าร่วมประชุมสรปุโครงการ
ระดับประเทศ 

ไตรมาสที่ 4     

     - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

 2,750  2,750  

รวม  2,750 - 2,750 - 
กิจกรรมที่ 6 จัดท าเอกสารรายงาน
เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 4 - - - - 

    - ค่าจัดท ารูปเล่มรายงาน  1,500 - - 1,500 
รวม  1,500 - - 1,500 

รวมทั้งสิ้น  107,000 26,400 76,145 4,455 
* หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ      
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ด้านการปฏิบัติงาน 

1. ความเสี่ยงด้านก าหนดเวลาด าเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันตามเวลาที่ก าหนด ภายใต้ระยะเวลา
และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  
 2. สถานศึกษาในโครงการไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับ ดูแลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เป็นปัญหาในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่ก าหนด  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์แทน 
 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา โดยให้หน่วยงานต้น
สังกัดมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

1. มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน หรือแนวทางการ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการ
นิเทศการศึกษา รวมทั้งการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา 
2. มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรมและ
การวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด 
3. มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
จังหวัดสตูล 

อย่างน้อย 1
รูปแบบ 

 
 

1 ศูนย ์
 

3 เครือข่าย 

1. แบบรายงาน
นวัตกรรม 
 2. แบบติดตาม
การด าเนินงาน
โครงการ 

1. จังหวัดสตูลน ารูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน หรือ
แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู้ และการนิเทศการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาได้จริงใน
ระดับพ้ืนที่      
2. ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทาง
การศึกษาในระดับจังหวัด มีความครอบคลุม ชัดเจน เป็น
ปัจจุบัน สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในจังหวัดสตูล 

ร้อยละ 85 
 
 
 

ร้อยละ 100 

1. แบบรายงาน
นวัตกรรม 
 2. แบบติดตาม
การด าเนินงาน
โครงการ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  การบูรณาการด้านการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในจังหวัด ในการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่
สังคมคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้นและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 
  
 เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
   
 
 (นางอภิษฎา  ทองเนื้อแข็ง) (นางสาวมัสหลัน  สาเอียด) 
 ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติตามและประเมินผล 
 
 ผู้เห็นชอบโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 (นายสุริยา  หมาดทิ้ง) (นายสมพงศ์  พละไชย) 
 รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
 
  



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล หน้า 102 
 

โครงการ  โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.                         
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ.2561-2580)    

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในสตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์สป.  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ศธจ.  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ      
 1. นางสาวพิธพร นิโกบ  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.สตูล               โทร. 081-7989655 

2. นายวัชรพงศ์  ละอองรัตน์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.สตูล                   โทร. 086-2997668 
 3. นางสาวนูรีญา  รงค์สมัคร      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศธจ.สตูล  โทร. 092-3542897 
  4. นายอดินันท์  ย่าหลี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศธจ.สตูล  โทร. 081-5989413 
  5. นายวราวุธ  วงศาชนัท    นักทรัพยากรบุคคล  ศธจ.สตูล            โทร. 086-9527724 
  6. นางสาวสุดใส  บุญเสน  นักทรัพยากรบุคคล  ศธจ.สตูล             โทร. 083-1835982 
  7. นางสาวหาสาน๊ะ  นิล๊ะ  นักวิชาการเงินและบัญชี ศธจ.สตูล         โทร. 080-1430231 
  8. นางสาวผกามาส  เบญจศีลสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ ศธจ.สตูล                  โทร. 084-6312855 

หลักการและเหตุผล 
  รัฐมีความตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอันเป็นรากฐาน
ส าคัญของการพัฒนาคนไทย ให้มีคุณภาพ มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร 
สามารถอยู่และท างานร่วมกับผู้อ่ืนซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายได้ มีความรู้ เท่าทันโลก และมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพตามความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน และให้รัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ  
ภาคประชาสังคม ร่วมกันพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ าในการจัดการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานได้อย่างแท้จริง จึงก าหนดให้มีพระราชบัญญัติ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึ กษา พ.ศ. 2562 ขึ้น 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาของผู้ เ รี ยน  รวมทั้ ง เ พ่ือด า เนินการ ให้ มี การขยายผลไปใช้ ในสถานศึ กษาขั้ น พ้ืนฐ าน อ่ืน  
2) ลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา 3) กระจายอ านาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา
น าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ 4) สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา โดยก าหนดให้มีพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาซึ่งเป็นพ้ืนที่ปฏิรูปการบริหารและการจัดการการศึกษาขึ้นเพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา
อันเป็นการน าร่องในการกระจายอ านาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ า รวมทั้งมีการขยายผลนวัตกรรม
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การจัดการเรียนการสอนและวิธีการปฏิบัติที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาอ่ืน ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ 
ดั ง นั้ น ก ร ะทร ว งศึ กษ า ธิ ก า ร  จึ ง ไ ด้ ป ร ะก าศจั ด ตั้ ง พ้ื นที่ น วั ตก ร รมการศึ กษ าจั งห วั ด สตู ล ขึ้ น  
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 โดยมีสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายของการด าเนินงานในระยะที่ 1 ตามประกาศ
กระทรวงฯดังกล่าว จ านวน 10 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสตูล โรงเรียนบ้านเขาจีน โรงเรียนวัดหน้าเมือง 
โรงเรียนบ้านทางงอ โรงเรียนบ้านควนเก โรงเรียนบ้านโกตา โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก โรงเรียนบ้านห้วยน้ าด า 
โรงเรียนอนุบาลมะนัง โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 ต่อมาในปี พ.ศ. 2563 มีสถานศึกษา 
ในจังหวัดสตูลขอเข้าร่วมเป็นสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จ านวน 4 แห่ง ได้แก่  
โรงเรียนอนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์  โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์  โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 
โรงเรียนบ้านมะหงัง และในปี พ.ศ. 2564 มีสถานศึกษาในจังหวัดสตูลขอเข้าร่วมเป็นสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลเพ่ิมอีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 และโรงเรียนควนโดนวิทยา 
ปัจจุบันจึงมีสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลรวมทั้งสิ้นจ านวน 16 แห่ง  
  นอกจากนี้พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562  มาตรา 24 ก าหนดให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ท าหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน และให้มีหน้าที่และอ านาจในการ 1) จัดให้มีระบบข้อมูลตามมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนดรวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาน าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
2) จัดให้มีการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 3) จัดท า
รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยให้แจ้ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาทราบด้วยและ 4) ปฏิบัติ งานอ่ืนตามที่
คณะกรรมการนโยบายหรือคณะกรรมการขับเคลื่อนมอบหมาย 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบประมาณโครงการ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จ านวน 600,680 บาท เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 
2562 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้อุดหนุนงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2565 ให้กับส านักงาน
ศึ ก ษ า ธิ ก า ร จั ง ห วั ด ส ตู ล เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น โ ค ร ง ก า ร พ้ื น ที่ น วั ต ก ร ร ม ก า ร ศึ ก ษ า จั ง ห วั ด ส ตู ล  
จ านวน 1,000,000 บาท ทั้งนี้จากการลงพ้ืนที่ เยี่ยมสถานศึกษาน าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
จังหวัดสตูล เมื่อเดือนมกราคม 2565 และการสอบถามความต้องการพัฒนาตนเองของครูในสถานศึกษา 
น าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลผ่านแบบส ารวจออนไลน์ พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความต้องการอบรม
ในเรื่องของการเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 9/2564 และการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
  ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลจึงจัดท าโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัด ตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น  

วัตถุประสงค์   
  เพ่ือขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์
ของ พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
สตูล หน่วยงานการศึกษา และหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน 
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เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 1. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จ านวนไม่น้อย
กว่า 2 ครั้ง และจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลทั้ง 5 คณะ จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง 
 2. ครูโรงเรียนน าร่องทุกคนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งการเลื่อนวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ์ ว 9/2564 รวมจ านวนไม่น้อยกว่า  270 คน  
 3. มีแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล  
 4. มี Digital platform ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 
 5. มีงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล อย่างน้อย 1 เรื่อง   

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 จังหวัดสตูล สามารถขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของ

การจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

กิจกรรม  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตลู 
ก.พ. - ก.ย.  

2565 
1.คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ 
2.คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ 

เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการของ
คณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนฯทุกคณะ 
2 ประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ หรือสัมมนา เพื่อ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนน าร่องและ
บุคลากรที่เกีย่วข้องในการพัฒนาหลักสตูรฐาน
สมรรถนะ, โครงงานฐานวิจัย, Active learning, 
ระบบ Digital Platform,  การเลือ่นวิทยฐานะหรือ
อื่น ๆ 

ก.พ. - ก.ย.  
2565 

ครูโรงเรียนน าร่องและ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง 

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ 

ฝ่ายวิชาการและฝ่าย
บุคคล 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ยทุธศาสตร์,  
แผนการด าเนินงาน, Big data พื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล, ข้อเสนอตามเจตนารมณ์
และวัตถุประสงค์ของการจดัตั้งพืน้ท่ีนวัตกรรม
การศึกษา รวมทั้งการวิจยัเกี่ยวกับการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

มี.ค. - ก.ย.  
2565 

1.คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ 
2.คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ 
๓.ผอ.และครูโรงเรียนน า
ร่องฯ 
4.หัวหน้าหน่วยงานทาง
การศึกษาในจังหวัดสตูล 

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ 

ฝ่ายโครงสร้างและกลไก 
ฝ่ายตดิตามและ

ประเมินผล 
ฝ่ายกิจกรรมและ

งบประมาณ 

4 จัดท า Digital platform ของพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล และขับเคลือ่นการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เม.ย. - ก.ย.  
2565 

ผอ. ครู นักเรยีน และ
ผู้ปกครองโรงเรียน 

น าร่องพื้นที่นวัตกรรมฯ 

คณะกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
5 ขับเคลื่อนงานตามภารกจิ ก ากับ ติดตาม สรุปและ

รายงานผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวตักรรมการศึกษา
จังหวัดสตลู 

ต.ค.2564 - 
ก.ย.  
2565 

บุคลากร ศธจ.สตลูและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

บุคลากร ศธจ.สตลู 

พื้นที่การด าเนินการ จังหวัดสตูลและพ้ืนที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ    

➢ งบประมาณส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จากแผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรม
การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา งบรายจ่ายอ่ืน  เพ่ือเป็นรายการค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อน พ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 จ านวน 600,680 บาท  

➢ งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล หมวดเงินอุดหนุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 จ านวน 1,000,000 บาท โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
จ าแนกตามหมวดรายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 
1.1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล (ประชุมรูปแบบปกติ 1 ครั้ง และ
ประชุมรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ครั้ง) 

 
 

   

   - ค่าตอบแทน 
   (1 คน x 2,000 บาท x 2 ครั้ง) 
   (20 คน x 1,600 บาท x 2 ครั้ง) 

 
68,000 

 

 
4,000 
64,000 

 
- 
- 

 
- 
- 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
   (25 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 1 ครั้ง) 

1,750 - 1,750 - 

   - ค่าอาหารกลางวัน 
   (25 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 1 ครั้ง) 

3,000 - 3,000 - 

   - ค่าพาหนะ (10 คน x 300 บาท x 1 ครั้ง) 3,000 - 3,000 - 

   - ค่าส าเนาเอกสารประกอบการประชุม 
   (25 คน x 50 บาท x 2 ครั้ง) 

2,500 - 2,500 - 

1.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล (อนุกรรมการฯ 5 คณะ รวม 68 คน 
ประชุมรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ครั้ง)     
   - ค่าตอบแทน 
   (5 คน x 1,250 บาท x 1 ครั้ง) 
   (63 คน x 1,000 บาท x 1 ครั้ง) 

 
69,250 

 

 
6,250 
63,000 

 
- 
- 

 
- 
- 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
จ าแนกตามหมวดรายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
   - ค่าส าเนาเอกสารประกอบการประชุม 
   (68 คน x 30 บาท x 1 ครั้ง) 2,040 - 2,040 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 149,540 137,250 12,290 - 
กิจกรรมที่ 2 ประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ หรือสัมมนา เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนน าร่องและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ, โครงงาน
ฐานวิจัย, Active learning, ระบบ Digital Platform,  
การเลื่อนวิทยฐานะหรืออ่ืน ๆ (รูปแบบปกติ 2 ครั้ง จ านวน 
6 วัน และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 2 ครั้ง จ านวน 4 วัน)     
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
   (100 คน x 2 มื้อ x 6 วัน  x 35 บาท) 

 
42,000 - 42,000 - 

   - ค่าอาหารกลางวัน  
   (100 คน x 1 มื้อ x 6 วัน x 120 บาท)  72,000 - 72,000 - 
   - ค่าตอบแทนวิทยากร 
   (1 คน x 6 ชม. x 10 วัน x 600 บาท) 36,000 36,000 - - 
   - ค่าห้องประชุม/เช่าห้องประชุมออนไลน์  
   (10 วัน x 1,500 บาท) 15,000 - 15,000 - 
   - ค่าท่ีพัก 4,000 - 4,000 - 
   - ค่าพาหนะวิทยากร ผู้เข้าอบรม และคณะท างาน 3,000 - 3,000 - 
   - ค่าส าเนาเอกสารประกอบการประชุม 3,000 - 3,000 - 
   - ค่าวัสดุ   2,000 - - 2,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 177,000 36,000 139,000 2,000 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์,  
แผนการด าเนินงาน, Big data พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูล, ข้อเสนอตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งการวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา     
   - ค่าตอบแทนวิทยากร  
(1 คน x 6 ชม. x 6 วัน x 600 บาท)     

 
21,600 

 
21,600 

 
- 

 
- 

   - ค่าห้องประชุม/เช่าห้องประชุมออนไลน์ 9,000 - 9,000 - 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
   (30 คน x 2 มื้อ x 6 วัน  x 35 บาท) 

 
12,600 

 
- 

 
12,600 

 
- 

   - ค่าอาหารกลางวัน  
   (30 คน x 1 มื้อ x 6 วัน x 120 บาท)  

 
21,600 

 
- 

 
21,600 

 
- 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
จ าแนกตามหมวดรายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
   - ค่าท่ีพัก 5,000 - 5,000 - 
   - ค่าพาหนะ 5,000 - 5,000 - 
   - ค่าวัสด ุ 3,000 - - 3,000 
   - ค่าจัดท าเอกสารประกอบ 2,000 - 2,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 3 79,800 21,600 55,200 3,000 
กิจกรรมที่ 4 การจัดท า Digital platform พ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล และขับเคลื่อนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1,010,000 - 1,010,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 4 1,010,000 - 1,010,000 - 
กิจกรรมที่ 5 ขับเคลื่อนงานตามภารกิจ ก ากับ ติดตาม สรุป
และรายงานผลการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูล     
   5.1 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานพื้นที่
นวัตกรรม (1 คน X 15,000 บาทx 12 เดือน ) 

180,000 - 180,000 - 

   5.2 กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของพ้ืนที่
นวัตกรรมและภารกิจของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

4,340 - 4,340 - 

รวมกิจกรรมที่ 5 184,340 - 184,340 - 
รวมทั้งสิ้น 1,600,680 194,850 1,400,830 5,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ด้านการปฏิบัติงาน 
 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในโครงการมีจ ากัด แต่มีกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ เพ่ือให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 มีหลายกิจกรรม  
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 - ปรับรูปแบบกิจกรรมในโครงการโดยใช้การประชุม/อบรม/สัมมนารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก  
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ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
1. ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และ
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. 2562 ในมาตราที่เกี่ยวข้อง   

ร้อยละ 90 
 

รายงานการประชุม/
รายงานการจัดกิจกรรม 

 

2. ร้อยละของครูโรงเรียนน าร่องฯและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งการเลื่อนวิทยฐานะฯ 

ร้อยละ 80 
 

แบบประเมินความพึง
พอใจ/แบบทดสอบ/

รายงานการจัดกิจกรรม 
 

3. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 

ร้อยละ 100 
 

รายงานการจัดกิจกรรม 
 

4. ระดับความส าเร็จในการจัดท า Digital platform
ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 

ร้อยละ 100 
 

รายงานการจัดกิจกรรม 
 

5. ระดับความส าเร็จในการจัดท าวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา 

ร้อยละ 100 การวิจัยเพื่อการศึกษา 

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 จังหวัดสตูล สามารถด าเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งด้านคุณภาพนักเรียน ศักยภาพ
ของบุคลากร และประสิทธิผลของหน่วยงานทางการศึกษาได้สูงขึ้นและเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอ่ืน 
 
 

  ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

        (นางสาวพิธพร  นิโกบ)           (นางสาวมัสหลัน  สาเอียด) 
     ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                      ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
 
 
 
 

  ผู้เห็นชอบโครงการ     ผู้อนุมัติโครงการ  
 
 
 

          (นายสุริยา  หมาดทิ้ง)           (นายสมพงศ์  พละไชย)                     
                 รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล           ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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โครงการ     ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดสตูล 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3       ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
   แผนย่อย  การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย         

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 

ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในสตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์สป.  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ศธจ.  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
1.นายวัชรพงศ์  ละอองรัตน์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   เบอร์โทร  0862997668 

 2.นางอภิษฎา  ทองเนื้อแข็ง   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   เบอร์โทร  0993158375 
 3.นางสาวพิธพร  นิโกบ         ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   เบอร์โทร  0817989655 
 4.นางสาวมัสหลัน  สาเอียด    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  เบอร์โทร  0869693429 
 

หลักการและเหตุผล 

 จากพระราชบัญญัติการศึกษาปฐมวัย 2560 ได้ก าหนดให้เด็กควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ให้เต็มตามศักยภาพ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ ให้คนไทยมีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมี
สุขภาพที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้องและมีทักษะที่จ าเป็นใน ศตวรรษที่ 21 เพ่ือมิให้
เป็นการปิดกั้นการพัฒนาสมองของเด็กตามวัยที่เหมาะสม เมื่อการศึกษาในระดับปฐมวัยเน้นแต่ด้านวิชาการท า
ให้ระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามนั้น ท าให้เด็กมีโอกาสในการเล่นรวมถึงการ
พัฒนาทักษะต่างๆ ที่ควรฝึกในช่วงปฐมวัยลดลง เช่น การฝึกกล้ามเนื้อ การปลูกฝังมารยาทและจิตส านึก หรือ
แม้แต่การฝึกการเข้าสังคมกับเพ่ือนในวัยเดียวกัน จากการวิจัยพบว่าเมื่อเด็ก ๆ เริ่มเรียนวิชาการตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยในปริมาณท่ีมากเกินไป ท าให้มีการปิดก้ันการพัฒนาสมองของเด็กในด้านอ่ืน ๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์
และการคิดแก้ปัญหาเพราะในความจริงแล้วเด็กปฐมวัยต้องการฝึกฝนทักษะทางการสังเกตและการรับรู้ผ่าน
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่ เกิดจากการได้เล่นได้เรียนรู้ทดลองและลงมือท าด้วยตนเอง ที่จะเป็นการเพ่ิม
ความสามารถของพวกเขาเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้สมองได้พัฒนาได้อย่างเต็มความสามารถ ท าให้เซลล์สมอง
สามารถแตกแขนงออกไปได้มากเตรียมพร้อมส าหรับการพัฒนาของช่วงต่อไปเมื่อโตขึ้น เพ่ือลดความเลื่อมล้ า
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ทางด้านโอกาสในการศึกษา จึงมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีควรเข้าไปส่งเสริมพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัยโดยใช้
ทฤษฎี  Executive Functions (EF)  คือทักษะที่จะช่วยให้เด็ก “คิดเป็น ท าเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่
กับคนอ่ืนเป็นและหาความสุขเป็น” EF ช่วยให้เด็กมีเหตุผล ยับยั้งชั่งใจได้ ก ากับอารมณ์และหาความสุขเป็น 
ช่วยให้เด็กมีเหตุมีผล สามารถก ากับอารมณ์และพฤติกรรมตนเองได้ วางแผนการท างานเป็น ใจจดจ่อ ท างาน
โดยใจไม่วอกแวก จดจ าประสบการณ์ในอดีตมาเชื่อมโยงกับประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันและคาดการณ์ผล
ในอนาคตได้ ช่วยให้เด็กจัดการกับงานหลาย ๆ อย่างให้ลุล่วงเรียบร้อยได้ จัดล าดับงานเป็นขั้นเป็นตอน ยึด
เป้าหมายแล้วมุ่งม่ันพากเพียรท าเป็นขั้นตอนจนส าเร็จ ช่วยให้เด็กพัฒนาตนจากการมีชีวิตที่มีคุณค่าแห่งคุณงาม
ความดีบ่มเพาะคุณธรรม - จริยธรรม ด าเนินชีวิตที่ดีน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยมความเชื่อและ
พฤติกรรมที่ดีงาม                                                                                     
 ดังนั้นส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา
ทักษะสมองนักเรียนปฐมวัยตามทฤษฎี Executive Functions EFs จึงได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ เพ่ือสร้างพ้ืนฐานการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการพัฒนาทักษะสมองใน
เด็กปฐมวัย  

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยในจังหวัดสตูลทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการ

จัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐานเหมาะสมและเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์สังคมและสติปัญญาและทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข็มแข็ง 

 2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยรวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสตูล ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2561  

 3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับพ้ืนที่จังหวัดสตูล อย่างบูรนาการทุกภาคส่วน 

เป้าหมาย  
เชิงผลผลิต (Outputs) 
 1. เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ทุกคนในจังหวัดสตูล ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้

และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน 
 2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา (สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่งในจังหวัดสตูล) มีคุณภาพ

ระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2561 
3. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในจังหวัด

สตูล ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย อย่างบูรณาการ 

 เชิงผลลัพธ์ (Outcomes) ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดสตูลทุกคน  
มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้านในระดับดี            
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กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้ได้รับประโยชน ์

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที ่1 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด พ.ศ.
2566-2567 และการจัดท าหลักสูตรการจัด
การศึกษาปฐมวัยจังหวัดสตูล 

 
 

  

 1.1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสตูล 

กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมก
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย
จังหวัดสตูล 

กลุ่มนิเทศฯ 

 1.2 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัยเชิงบูรณาการและการจัดท าหลักสูตร
การจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสตูล 

มีนาคม -กรกฎาคม 
2565 

กลุ่มนิเทศฯ 

2. กิจกรรมที ่2 การสร้างการรับรู้การสร้าง
ภูมิคุ้มกันนักเรียนปฐมวัยด้วยการพัฒนา
ทักษะสมองนักเรียนปฐมวัยตามทฤษฎี 
Executive Functions EF  โรงเรียนต้นแบบ 

เมษายน  2565 - คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ 
-หน่วยงานทางการ
ศึกษา 

กลุ่มนิเทศฯ 

3. กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏบิัติการคัดเลือก
นวัตกรรม วธิีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice 
ระดับปฐมวัย 

มีนาคม - มิถุนายน 
2565 

- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ 
-หน่วยงานทางการ
ศึกษา 

กลุ่มนิเทศฯ 

4. กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
โรงเรียนต้นแบบ จ านวน ๗ โรงเรียน  โรงเรียนละ 
๓ ครั้ง 

มกราคม - สิงหาคม 
2565 

- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ 
-หน่วยงานทางการ
ศึกษา 

กลุ่มนิเทศฯ 

 

พื้นที่การด าเนินการ   พ้ืนที่จังหวัดสตูล 
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 งบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์(งบรายจ่ายอื่น) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 52,000บาท  (ห้าหมื่นสองพันบาท) โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิ จ ก ร รมที่  1  การจั ดท า แผน พั ฒนา
การศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการและการ
จัดท าหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย
จังหวัดสตูล    
 1.1  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสตูล 

(2)     

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(10 คน x 2 มื้อ x 35 บาท x 1 วัน)                                    

 700  700  

- ค่าอาหารกลางวัน 
(10 คน x 1 มื้อ x 120 บาท x 1 วัน) 

 1,200  1,200  

รวม  1,900  1,900  

1.2  การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
เชิงบูรณาการและการจัดท าหลักสูตรการจัด
การศึกษาปฐมวัยจังหวัดสตูล 

(2)     

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(20 คน x 4 มื้อ x 35 บาท x 2  วัน)                                    

 2,800  2,800  

- ค่าอาหารกลางวัน 
(20 คน x 2 มื้อ x 120 บาท x 2 วัน) 

  
4,800 

  
4,800 

 

- ค่าส าเนาเอกสาร  500  500  

- ค่าตอบแทนวิทยากร  6,000  6,000  

รวม  14,100  14,100  

กิจกรรมที่ 2 การสร้างการรับรู้การสร้าง
ภูมิคุ้มกันนักเรียนปฐมวัยด้วยการพัฒนา
ทักษะสมองนักเรียนปฐมวัยตามทฤษฎี  
Executive Functions EF  โ ร ง เ รี ย น
ต้นแบบ 

(3)   
 
 
 

  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                   
( 30 คน x 35 บาท x 4 มื้อ ) 

 4,200  4,200  

-ค่าอาหารกลางวัน                        
(30 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) 

  
7,200 

-  
7,200 

- 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่าวัสดุ  500 -  500 
- ค่าตอบแทนวิทยากร   5,000 5,000 - - 

- ค่าสถานที่    3,000 - 3,000 - 
  - ค่าพาหนะ  1,000 - 1,000  

- ค่าท่ีพัก (1 คืน x 1,000 บาท)  500  500  
- ค่าส าเนาเอกสาร  500 -  500 

รวม  21,900.- 5,000.- 15,900 1,000 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคัดเลือกวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ Best Practice ระดับปฐมวัย 

(3-4) 
    

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ ) 

 2800  2800  

-ค่าอาหารกลางวัน  
(30 คน x 120 บาท x 1 มื้อ ) 

 4,800  4,800  

-ค่าตอบแทนวิทยากร )  3,000 3,000   
-ค่าจัดท าเกียรติบัตร  1,000  1,000  
-ค่าจัดท าเอกสาร  500  500  

รวม  12,100 3,000 9,100  
กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล โรงเรียนต้นแบบ จ านวน 7 
โรงเรียน  โรงเรียนละ 3 ครั้ง 

(2-4)     

- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง  1,000 - 1,000 - 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง   1,000  1,000- - 

รวม  2,000  2,000 - 
รวมทุกรายการ  52,000 12,700 38,800 500 

* หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
** หมายเหตุ โครงการอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามสถานการณ์    
*** ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม ไตรมาสที่ 2 มกราคม – มีนาคม     
     ไตรมาสที่ 3 เมษายน – มิถุนายน ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม – กันยายน 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการด าเนินงานเนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการเป็นจ านวนมาก อาจท าให้เกิดอุปสรรคในการเรื่องการสื่อสารและความไม่เข้าใจตรงกัน  สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง มีการแต่งตั้งคณะท างานฯ และประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ
โครงการ การเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมในโครงการเพ่ือลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่นการจัดประชุม เป็นการประชุมฯ ออนไลน์ เป็นต้น 

ดัชนีความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย  

ร้อยละ 85 
 
 

แบบประเมิน 

2. ร้อยละของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ
นิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน  

ร้อยละ 50 
 

แบบบันทึกการนิเทศ 

3. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดี (best 
practice) เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการน าไปต่อยอด 
เผยแพร่ ขยายผล หรือประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน สถานศึกษาหรือ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

2 ชิ้น เกณฑ์การประกวด 

4.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-
3) มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ร้อยละ 85 
 

การประเมิน 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 เด็กปฐมวัยทุกคนในจังหวัดสตูลได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้มีพัฒนาการสมวัย มี
พฤติกรรมทางสังคม และสุขภาพท่ีพึงประสงค์  มีความพร้อมส าหรับการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา รวมถึง
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสตูล ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) น าไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน สถานศึกษา
หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพ่ือใช้เป็นรูปแบบแนวทางในการด าเนินงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมี
การบูรณาการการท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยของชาติ 

 

       ผู้เสนอโครงการ 

 

    (นางสาวมัสหลัน  สาเอียด) 
            ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 

               ผู้เห็นชอบโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ 

 

              (นายสุริยา หมาดท้ิง)        (นายสมพงศ์  พละไชย)   
            รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล        ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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โครงการ  การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ มี
ความสามารถพิเศษ ภายใต้ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ.2561 – 2580) 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในสตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์สป.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ศธจ.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการ 

ทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาการศึกษา  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
1. นายชยวัฒน์  ภูขะโร    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

 2. นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์    นักวิชาการศึกษาช านาญการ   
3. นายธีระยุทธ  ชาตรี    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงด ารงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชด าริให้ด าเนิน “โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม
มกุฎราชกุมาร” ขึ้นเมื่อปี 2552 ทรงให้น าพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่ประพฤติดีมี
ความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง ต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจน
ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามความสามารถของแต่ละคน อันเป็นการลงทุนเพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย ต่อมาในปี 2553 มีพระราชด าริให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษา
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการและ
ให้น าโครงการทุนการศึกษาฯ มาอยู่ภายใต้การด าเนินงานของมูลนิธิฯ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนสืบ
ต่อไป การด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. มีกลไกคณะกรรมการมูลนิธิฯ ก ากับดูแลอ านวยการ
ระดับนโยบาย และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. ช่วยขับเคลื่อนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลไกคณะกรรมการระดับจังหวัดจากทุกจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพ่ือร่วม
ด าเนินกระบวนการคัดเลือก คัดสรรผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากทุกจังหวัด เข้ารับทุนพระราชทานพร้อมทั้ง ร่วม
ติดตามดูแลนักเรียนผู้ได้รับทุนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 การด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป ได้มี
การทบทวน ปรับปรุงหลักการ แนวคิด และแนวทางการด าเนินงานโครงการทุนฯให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ยิ่งขึ้นตามพระบรมราโชบาย โดยให้มีการท าสัญญาการรับทุนและชดใช้ทุนและก าหนดให้ผู้รับทุนต้องเข้ารับ
การฝึก และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่รับทุนและชดใช้ทุนและก าหนดให้ผู้รับทุนต้องเข้า
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รับการฝึกและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ขอรับทุน โดยเริ่มใช้ในนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 
9 เป็นต้นมา   

 เพ่ือให้การด าเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โปร่งใส ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงได้จัดการส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ภายใต้โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ขึ้น 

วัตถุประสงค ์  
1. เพ่ือคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยาม-มกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ประจ าปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 14 อย่างน้อยจ านวน 1 ราย 
2. เพ่ือติดตาม ดูแล นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฏราชกุมาร  (ม.ท.ศ.) เสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ    
บ่มเพาะ ความมีวินัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้ ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่ อง  
มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ อันจะช่วยสร้างพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 

เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output)   
 1. คัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ในพ้ืนที่จังหวัดสตูลที่มีผลการ
เรียนดี ประพฤติดี และมีคุณธรรม จ านวน 1 ราย  

 2. ติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอสราธิราชฯ สยามมงกุฎ
ราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ที่ก าลังศึกษาอยู่ และส าเร็จการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่มีงานท า จ านวน 8 คน เพ่ือเสริมสร้าง
ทัศนคติ ที่ถูกต้อง ดีงาม ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ บ่มเพาะ ความมีวินัยรวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้ ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพอันจะช่วยสร้ าง
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 

เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร 
(ม.ท.ศ.) ได้รับการเสนอแนะ  แนะน าแนวทางในการเรียน การด าเนินชีวิต มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่ก าหนด            
มีทัศนคติ ที่ถูกต้อง ดีงาม ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ บ่มเพาะ ความมีวินัย รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้ ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ อันจะช่วยสร้าง
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง  

กิจกรรม  

กิจกรรม ระยะเวลา  
กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  คัดเลือก คัดสรรนักเรียน
ทุน ประจ าปีการศึกษา 2565 

กุมภาพันธ์ - 
พฤษภาคม 2565  

เยาวชน 
ในจังหวัดสตูล 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา/
คณะกรรมการ 

กิจกรรมที่ 2 ออกเยี่ยมบ้าน ติดตามความ
ประพฤติ ผลการเรียนของนักเรียนทุน 

มิถุนายน - กันยายน 
2565 

เยาวชน 
ในจังหวัดสตูล 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา/
คณะกรรมการ 

กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2565 เยาวชนในจังหวัดสตลู กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
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พื้นที่การด าเนินการ ณ โรงเรียน/บ้านพักอาศัยของนักเรียนทุน ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 

งบประมาณ 
 งบประมาณจาก งบด าเนินงานส านักงาน จ านวน.... 35,350.....บาท โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย 
ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมา
ณที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุน ไตรมาสที่ 2     
1.1 ประชุมเตรียมการด าเนินงาน 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(15 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

  
 

525 - 

 
 

525 - 
1.2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

  
 

1,050 - 

 
 

1,050 - 
  - ค่าอาหารกลางวัน 
(15 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

 
1,800 - 1,800 - 

1.3 ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด
และคณะกรรมการคัดกรองภาวะเครียด 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

 

 
1,400 - 

 
 

1,400 - 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(20 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

 
2,400 - 2,400 - 

- ค่าจ้างท าเอกสาร  1,000 - 1,000 - 
1.4 ลงพื้นที่ดูข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
(15 คน x120 บาท x 2 วัน) 

ไตรมาสที่ 2  
 

3,600 

 
 

3,600 

 
 
- - 

 - ค่าพาหนะ  5,000 - 5,000 - 
รวม  16,775 3,600 13,175 - 

กิจกรรมที่ 2 ออกเยี่ยมบ้าน ติดตามความ
ประพฤติ ผลการเรียนของนักเรียนทุน 
สถานที่ด าเนินการ  ณ บ้านพักอาศัยของ
นักเรียนทุน/โรงเรียนที่นักเรียน     ทุน
เรียน ในจังหวัดสตูลและสงขลา 

ไตรมาสที่ 3     

2.1 ประชุมเตรียมการ 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(15 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

 
 

525 - 
 

525 - 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมา
ณที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2.2 ออกเยี่ยมบ้าน ติดตามความประพฤติ
นักเรียนทุน 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
(10 คน x 3 วัน x 120 บาท) 

  
 
 

3,600 

 
 
 

3,600 

 
 
 
- - 

 - ค่าท่ีพัก 
(6 คน x 600 บาท x 1 คืน) 

 
3,600 - 3,600 - 

- ค่าพาหนะ  5,000 - 5,000 - 
รวม  12,725 3,600 9,125 - 

กิจกรรมที่ 3 สรุป ประเมินผลและ
รายงาน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

ไตรมาสที่ 4  
 
 

1,050 - 

 
 
 

1,050 - 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(15 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

 
1,800 - 1,800 - 

 - ค่าจ้างท าเอกสาร  3,000 - 3,000 - 
รวม  5,850 - 5,850 - 

รวมงบประมาณ  35,350 7,200 28,150 - 

* หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ   
**  หมายเหตุ ไตรมาสที่ 1 ต.ค. – ธ.ค. 2564 ไตรมาสที่ 2 ม.ค. – มี.ค. 2565     

ไตรมาสที่ 3 เม.ย. – มิ.ย. 2565  ไตรมาสที่ 4 ก.ค. – ก.ย. 2565 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ด้านการปฏิบัติงาน    

- ไม่สามารถก าหนดเวลาปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 
- เวลาในการออกติดตามอาจจะคลาดเคลื่อน 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- แจ้งก าหนดการให้ทางมหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้า 
- แจ้งก าหนดการให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า 
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ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละความส าเร็จของการคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษา
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
(ม.ท.ศ.)  

 
ร้อยละ 100 

 
แบบส ารวจข้อมูล 

เชิงคุณภาพ 
ระดับความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับทุน
ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 

 
ร้อยละ 100 

 
แบบติดตาม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีอัตราการศึกษาต่อที่สูงขึ้น และมีขวัญก าลังใจในการศึกษามี
คุณภาพจิตที่ดีข้ึน  

 2.  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับประสบการณ์ใหม่ที่จะช่วยสร้างเสริมความรู้ ตลอดจน
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  

 3.  นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามีทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม และเสริมสร้างพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 
เข้มแข็งมุ่งเน้นให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า หวงแหนและปกป้องรักษาเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
และประเทศชาติ บ่มเพาะความมีวินัย ความรับผิดชอบ การเป็นพลเมืองที่ดีพร้อมเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มี
คุณธรรม ซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ผู้เสนอโครงการ 

 
 (นางสาวธันยาภรณ์  กลิ่นสนธิ์) 

ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
(นายชยวัฒน์  ภูขะโร) 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
(นายสมพงศ์  พละไชย) 
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
(นายสุริยา  หมาดทิ้ง) 

รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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โครงการ   แก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาและนักเรียนออกกลางคัน 
                              ของจังหวัดสตูล 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ.2561 – 2580) 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในสตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์สป.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ศธจ.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการ 

ทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มพัฒนาการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 1. นายชยวัฒน์  ภูขะโร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เบอร์โทรศัพท์ 063 416 8351 
2. นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ เบอร์โทรศัพท์ 082 514 4662 
3. นายธีระยุทธ ชาตรี  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 080 458 4299 

หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมใน หมวด 2 สิทธิและ
หน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 10 วรรค 1 ความว่า “การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไ ม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มาตรา 7 วรรค 1 ความว่า “ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปในสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการ
ของสถานที่นั้น เพ่ือตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็ก หากพบว่ามีเด็กไม่ได้ เข้าเรียนในสถานศึกษาตามมาตรา 5 
ให้ด าเนินการให้เด็กนั้น ได้เข้าเรียนในสถานศึกษานั้น แล้วรายงานให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ทราบ ” กอปรกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความ
เห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ข้อที่ 3 
ความว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี 
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ประสานงานและการบริหาร
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความประสงค์ที่จะแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาและ
นักเรียนออกกลางคันของจังหวัดสตูล ให้กลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาตามความสามารถและความถนัดของ
ผู้เรียน ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามช่วยเหลือและจัดหาที่เรียนให้กับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา
และนักเรียนออกกลางคันในพ้ืนที่จังหวัดสตูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตรงตามวัตถุประสงค์  
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนในจังหวัดสตูล ให้ได้รับสิทธิและโอกาสในการรับการศึกษาอย่างทั่วถึง   
เท่าเทียมและมีคุณภาพ จึงได้จัดท าโครงการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาและนักเรียน
ออกกลางคันของจังหวัดสตูลนี้ขึ้น        

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ติดตามนักเรียนออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
2. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของรัฐ เอกชน บ้าน วัด/ศาสนา อ่ืนๆและโรงเรียน เพ่ือสร้าง

โอกาสและความเสมอภาคของการเรียนของนักเรียนในจังหวัดสตูล 

เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output)   
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ด าเนินการจัดหาที่เรียนให้กับประชากรวัยเรียน
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 60 คน  ให้กลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาตามความสามารถและความถนัดของผู้เรียน  

เชิงคุณภาพ 
  เด็กและเยาวชนในจังหวัดสตูล กลุ่มอายุ 3 – 18 ปีที่อยู่นอกระบบการศึกษาได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพตามช่วงวัย 

กิจกรรม 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการก าหนดทิศทาง

และจัดท าปฏิทินในการด าเนินการ
ช่วยเหลือจัดหาที่เรียนให้กับประชากรวัย
เรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาและ
นักเรียนออกกลางคันของจังหวัดสตูล  

มีนาคม 
2565 

คณะกรรมการตามประกาศ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือจัดหา
ที่เรียนให้กับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอก
ระบบการศึกษาและนักเรียนออก
กลางคันของจังหวัดสตูล  

มีนาคม 
2565 

คณะกรรมการตามประกาศ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

3 ลงพื้นที่ติดตามและช่วยเหลือจัดหาที่
เรียนให้กับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอก
ระบบการศึกษาและนักเรียนออก
กลางคันของจังหวัดสตูล 

มีนาคม 
2565 

1. คณะกรรมการตามประกาศ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
2. นักเรียนนอกระบบการศึกษา
และนักเรียนออกกลางคัน 

 

4 ประชุมสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานช่วยเหลือจัดหาที่เรียนให้กับ
ประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบ
การศึกษาและนักเรียนออกกลางคันของ
จังหวัดสตูล 

มิถุนายน 
2565 

คณะกรรมการตามประกาศ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 
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พื้นที่การด าเนินการ จังหวัดสตูล 

งบประมาณ 
 งบประมาณจาก งบด าเนินงานส านักงาน  จ านวน 40,680 บาท โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้   

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการก าหนดทิศทาง
และจัดท าปฏิทินในการด าเนินการช่วยเหลือจัดหาที่
เรียนให้กับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา
และนักเรียนออกกลางคันของจังหวัดสตูล  

ไตรมาส 
ที่ 2 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                         
 (10 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

  
700 

 
- 

 
700 

 
- 

- ค่าอาหารกลางวัน   
(10 คน x 120 บาท) 

  
1,200 

 
- 

 
1,200 

 
- 

รวม  1,900 - 1,900 - 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือ
จัดหาที่เรียนให้กับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบ
การศึกษาและนักเรียนออกกลางคันของจังหวัดสตูล 
จ านวน 2 ครั้ง 

ไตรมาสที่ 
2 

    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                          
(50 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน) 

 7,000 
 

- 
 

7,000 
 

- 
 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(50 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) 

 12,000 
 

- 
 

12,000 
 

- 
 

- ค่าห้องประชุม  
(2 ครั้ง x 1,500 บาท ) 

 3,000 - 3,000 - 

- ค่าจัดท าเอกสาร 
 (50 เล่ม x 20 บาท ) 

 1,000 - - 1,000 

รวม  23,000 - 22,000 1,000 
กิจกรรมที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามและช่วยเหลือจัดหาที่
เรียนให้กับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา
และนักเรียนออกกลางคันของจังหวัดสตูล 

ไตรมาสที่ 
3 

    

- ค่าเบี้ยเลี้ยง  
(37 คน x 120 บาท x 2 วัน) 

 8,880 - 8,880 - 

- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง  5,000 - 5,000 - 
รวม  13,880 - 13,880 - 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานช่วยเหลือจัดหาที่เรียนให้กับประชากรวัย
เรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาและนักเรียนออก
กลางคันของจังหวัดสตูล จ านวน 1 ครั้ง 

ไตรมาส 
ที่ 3 

    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                          
(10 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

 700 
 

- 
 

700 
 

- 
 

ค่าอาหารกลางวัน   
(10 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

 1,200 
 

- 1,200 - 

รวม  1,900 - 1,900 - 
รวมงบประมาณ  40,680 - 39,680 1,000 

* หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ  **  หมายเหตุ ไตรมาสที่ 1 ต.ค. – ธ.ค. 2564  
ไตรมาสที่ 2 ม.ค. – มี.ค. 2565  ไตรมาสที่ 3 เม.ย. – มิ.ย. 2565  ไตรมาสที่ 4 ก.ค. – ก.ย. 2565 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้กลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษา  ร้อยละ 80 แบบติดตาม

นักเรียนฯ 
ระดับความส าเร็จของการติดตามช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้
ได้รับการช่วยเหลือ 

ความพึงพอใจฯ   
ในระดับมากท่ีสุด  

แบบส ารวจความ
พึงพอใจฯ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชากรวัยเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ และได้เรียนต่อใน 

ระดับท่ีสูงขึ้น หรือได้ประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
ผู้เสนอโครงการ 

 
   
 

(นายชยวัฒน์  ภูขะโร) 
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

 ผู้เห็นชอบโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 (นายสุริยา  หมาดทิ้ง) (นายสมพงศ์  พละไชย) 
 รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
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โครงการ  ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ของจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ.2561-2580)    

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในสตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์สป.  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ศธจ.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
1. นางสาวมัสหลัน  สาเอียด ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   เบอร์โทร 086-9693429 
2. นายวัชรพงศ์  ละอองรัตน์       ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ          เบอร์โทร 086-2997668 

 3. นางสาวพิธพร  นิโกบ  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ          เบอร์โทร 081-7989655 
4. นางอภิษฎา  ทองเนื้อแข็ง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ          เบอร์โทร 099-3158375 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราช
ปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มี
ใจความดังนี้ “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็น
ความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปีติที่จะท าการ ศึกษาและอนุรักษ์ พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอน 
การอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิด
ความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ด าเนินการสนองพระราชด าริจัดตั้งงาน 
“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพ่ือเป็นสื่อในการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้เยาวชนนั้นได้
ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป 

“สวนพฤกษศาสตร์” คือแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความ
เหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิมมีห้องสมุดสถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพอาจเป็นตัวอย่าง
แห้ง ตัวอย่างดองหรือเก็บรักษาโดยวิธีอ่ืน ๆ พันธุ์พืชที่ท าการเก็บรวบรวมไว้นั้น จะเป็นแหล่งข้อมูลและ
เผยแพร่ความรู้ นอกจากนี้สามารถเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” คือทุกสิ่งทุกอย่างที่
มีอยู่ในโรงเรียน ที่ใช้เพ่ือการเรียนรู้โดยมีพืชเป็นปัจจัยหลัก ชีวภาพอ่ืนเป็นปัจจัยรอง กายภาพเป็นปัจจัยเสริม 
และวัสดุอุปกรณ์เป็นปัจจัยประกอบ“งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” คืองานสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
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พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและการปลูกฝังคุณธรรม 
การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปัญญา 
              ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ตระหนักและเห็นความส าคัญในการที่จะส่งเสริมให้
สถานศึกษาได้สมัครเข้าร่วมโครงการ จึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ประจ าปี 2564 ขึ้น 

วัตถุประสงค ์  
1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสตูลสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก

โครงการ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพ่ิมข้ึน 
2. เพ่ือให้ความรู้เรื่องการสมัครเป็นสมาชิกและการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
3. เพ่ือให้มีคณะกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในจังหวัด

สตูล อย่างน้อย 1 ชุด 

เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output)   
  1. สถานศึกษาในจังหวัดสตูลสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยสังกัดละ 1 โรงเรียน 

2. จังหวัดสตูลมีคณะกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อย่างน้อย 1 ชุด 
เชิงคุณภาพ 

  สถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีความรู้  ความเข้าใจเรื่องการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือขอรับป้ายพระราชทาน  

กิจกรรม  
 

กิจกรรม 
 

ระยะเวลา  
กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนสถานศึกษาให้สมัครเข้าร่วมเป็น
สมาชิกโครงการฯ  
   กิจกรรมที่ 1.1 ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนสถานศึกษาให้สมัครเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกโครงการฯ ใน
หลากหลายช่องทาง อาทิ แจ้งเป็น
หนังสือราชการ ประชาสัมพันธ์ทาง 
website,line,facebook เป็นต้น 
   กิจกรรมที่ 1.2 ส ารวจข้อมูล
สถานศึกษาท่ีเป็นสมาชิกโครงการฯ 
(ท่ีเป็นสมาชิกอยู่เดิม) 

กุมภาพันธ์ – 
มีนาคม 2565 

สถานศึกษาทุกสังกัด
ในจังหวัดสตูล 

กลุ่มนิเทศฯ 
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กิจกรรม 

 
ระยะเวลา  

กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2 การจัดท าฐานข้อมูล
สถานศึกษาท่ีเป็นสมาชิกโครงการฯ 

กุมภาพันธ์ – 
มีนาคม 2565 

โรงเรียนที่เป็นสมาชิก
เดิม 

กลุ่มนิเทศฯ 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
และให้ความรู้ 

มีนาคม – 
พฤษภาคม 2565 

สถานศึกษาจากทุก
สังกัดที่มีความสนใจ 

กลุ่มนิเทศฯ 

กิจกรรมที ่4 นิเทศก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ อพ.สธ. 

มิถุนายน – 
สิงหาคม 2565 

- คณะกรรมการนิเทศ 
ติดตามการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 
- สถานศึกษาในที่สมัคร
ใจเข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มนิเทศฯ 

กิจกรรมที ่5 จัดท าเอกสารสรุปผล
และรายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการฯ 

กันยายน 2665  กลุ่มนิเทศฯ 

พื้นที่การด าเนินการ สถานศึกษาในจังหวัดสตูล 

งบประมาณ 

 งบประมาณจาก งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตโยบายและแผนด้านการศึกษา  กิจกรรมด าเนินงานด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์งบรายจ่ายอื่น จ านวน 15,000 บาท โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ทีใ่ช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
สถานศึกษาให้สมัครเข้าร่วมเป็น
สมาชิกโครงการฯ และประชุมชี้แจง
โครงการ 

ไตรมาสที่ 2 

    
     กิจกรรมที่ 1.1 ประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนสถานศึกษาให้สมัครเข้าร่วมเป็น
สมาชิกโครงการฯ ในหลากหลาย
ช่องทาง อาทิ แจ้งเป็นหนังสือราชการ 
ประชาสัมพันธ์ทาง website, line, 
facebook เป็นต้น 

 

 
 

- - 

 
 

- - 
     กิจกรรมที่ 1.2 ส ารวจข้อมูล
สถานศึกษาท่ีเป็นสมาชิกโครงการฯ  
(ท่ีเป็นสมาชิกอยู่เดิม) 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม  - - - - 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ทีใ่ช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 การจัดท าฐานข้อมูล
สถานศึกษาท่ีเป็นสมาชิกโครงการฯ 

ไตรมาสที่ 2     

รวม  - - - - 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
และให้ความรู้ 

ไตรมาสที่ 2-
3 

    

  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(20 คน x 40 บาท x 2 มื้อ) 

 1,600 - 1,600 - 

    - ค่าอาหารกลางวัน  
(20 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

 2,400 - 2,400 - 

  - ค่าตอบแทนวิทยากรในการประชุม 
(1 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง) 

 3,600 3,600 - - 

 - ค่าห้องประชุม (1 วัน x 1,500 บาท)  1,500 - 1,500 - 
 - ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร  1,000 - 1,000 - 

รวม  10,100 3,600 6,500 - 
กิจกรรมที ่4 นิเทศก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ อพ.สธ. 

ไตรมาสที่ 2-
3 

- - - - 

  - ค่าพาหนะในการเดินทางไป
ราชการ 

 2,000 - 2,000 - 

  - ค่าเบี้ยเลี้ยง  
(6 คน x 120 บาท x 2 วัน) 

 1,440 - 1,440 - 

รวม  3,440 - 3,440 - 
กิจกรรมที ่5 จัดท าเอกสารสรุปผล
และรายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการฯ 

ไตรมาสที่ 4     

  - ค่าจัดท ารูปเล่มรายงาน  1,460   1,460 
รวม  1,460 - - 1,460 

รวมงบประมาณ  15,000 3,600 9,940 1,460 

* หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ   
**  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 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ด้านการปฏิบัติงาน 

1. ความเสี่ยงด้านก าหนดเวลาด าเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันตามเวลาที่ก าหนด ภายใต้ระยะเวลา
และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  

2. สถานศึกษาในโครงการไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับ ดูแลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เป็นปัญหาในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่ก าหนด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ 

 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา โดยให้หน่วยงานต้น
สังกัดมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
จ านวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ “สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน” 

 
อย่างน้อยสังกัดละ 

1 โรงเรียน 

 
ใบสมัคร 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้  ความเข้าใจ
เรื่อง “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  

 
ร้อยละ 100 

 
แบบสอบถาม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สถานศึกษาจากทุกสังกัดในจังหวัดสตูล สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ “สวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน” เพ่ิมข้ึน 
 

 ผู้เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
   
 
 (นางอภิษฎา  ทองเนื้อแข็ง) (นางสาวมัสหลัน  สาเอียด) 
 ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 
 ผู้เห็นชอบโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 (นายสุริยา  หมาดทิ้ง) (นายสมพงศ์  พละไชย) 
 รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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โครงการ  ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดย 
ผ่านกลไก กศจ. 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ.2561-2580)    
แผนย่อยที ่(11) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพที่เน้นการ
สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดไปจนถึงระดับโรงเรียน 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในสตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์สป.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ศธจ.  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
1. นางสาวนพภศร  ศรีรักษ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   เบอร์โทร 092-8294436 
2. นายอดินันท์  ย่าหลี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    เบอร์โทร 081-5989413 
3. นางสาวนูรีญา  รงค์สมัคร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  เบอร์โทร 092-3542897 

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

หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 การจัดการศึกษาของชาติจะต้องท าให้เกิดผลลัพธ์

ที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้เรียน อันเป็นผลที่เกิดจากการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงการอุดมศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ต้องมีการสนับสนุน ก ากับ ติดตาม ประเมินและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) มีระบบการบริหารจัดการทั้งด้านผู้บริหาร ครู คณาจารย์และ
บุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษาและการประเมิน 
ตลอดจนระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ เหมาะสมตามแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา และผลลัพธ์สะสมที่ครอบคลุมระดับและประเภทการศึกษาที่ต่อเนื่องกัน เพ่ือให้
เกิดผลที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education : DOE Thailand) และตามค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
ในข้อ 7 ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และมีอ านาจหน้าที่ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัด
การศึกษา และส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสั งคมอ่ืนที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลาย และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ ตามข้อ 11 (7) ส่งเสริม สนับสนุน 
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และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงจัดท าโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกกศจ. เพ่ือบูรณการการศึกษาจังหวัดสตูลให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของเด็กสตูล (DOE Satun) ให้สอดคล้องกับมาตฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และสนับสนุน ก ากับ ติดตาม นิเทศ และแนะแนวการศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดสตูลต่อไป 

วัตถุประสงค ์  
 1. เ พ่ือจัดท าแผนการสร้างผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์ของเด็กสตูล (Desired Outcomes of 

Education : DOE Satun) 
 2. เพ่ือก ากับ ติดตาม นิเทศ และแนะแนวการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยการบูรณการการศึกษาจังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิในกศจ. และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output)   
  1. จังหวัดสตูลมีแผนการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของเด็กสตูล (Desired Outcomes of 
Education : DOE Satun) 

 2. สถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน แนะน าและรับฟัง
สภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

เชิงคุณภาพ (Outcome) 
  1. เด็กสตูลมีผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ เหมาะสมกับบริบทเชิงพ้ืนที่ 
 2. จังหวัดสตูลสามารถจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานทางการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 
กิจกรรม  

กิจกรรม ระยะเวลา  
กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  จัดท าแผนการสร้าง
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของเด็กสตูล 
(Desired Outcomes of Education : 
DOE Satun) 

ไตรมาส 3 
(เมษายน 2565) 

 

หน่วยงานทางการ
ศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในกศจ. และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัด

การศึกษา 

คณะท างาน 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามการจัด
การศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ไตรมาส 3 
(พฤษภาคม 2565) 

หน่วยงานทางการ
ศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในกศจ. และผู้มีส่วน

คณะกรรมการ
นิเทศ ติดตาม 
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กิจกรรม ระยะเวลา  
กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ 

เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา 

กิจกรรมที่ 3 สรุปรายงานผลและ
เผยแพร่ผลงาน 

ไตรมาส 4 
(กันยายน 2565) 

หน่วยงานทางการ
ศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในกศจ. และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัด

การศึกษา 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 

       
พื้นที่การด าเนินการ ภายในจังหวัดสตูล 

งบประมาณ 

 งบประมาณจาก งบรายจ่ายอ่ืน  รายการ ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกกศจ.  จ านวน 90,900.- บาท โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าแผนการสร้าง
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของเด็กสตูล 
(Desired Outcomes of Education : 
DOE Satun) 

ไตรมาส2 
 
 
 

3,100 
 
 
  

3,100 
 
 
  

1.2 ประชุมเตรียมการด าเนินงาน 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(20 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

 
 

700  

3,100 
 

700  
 - ค่าอาหารกลางวัน 
(20 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

 
2,400  2,400  

1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของเด็กสตูล 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(35 คน x 50 บาท x 2 วัน x 2 มื้อ) 

ไตรมาส3 68,900 
 
 

7,000 

12,000 
 
 
 

47,450 
 
 

7,000 

9,450 
 
 
 

  - ค่าอาหารกลางวัน 
(35 คน x 200 บาท x 2 วัน x 1 มื้อ) 

 
14,000  14,000  

  - ค่าอาหารเย็น 
(35 คน x 300 บาท x 2 วัน x 1 มื้อ) 

 
10,500  10,500  

  - ค่าตอบแทนวิทยากร  12,000 12,000   
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กิจกรรม ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

(1 คน x 1,200 บาท x 10 ชม.) 
  - ค่าที่พัก 
(12 คน x 600 บาท) 

 
7,200  7,200  

  - ค่าพาหนะ 
(35 คน x 250 บาท) 

 
8,750  8,750  

  - ค่าส าเนาเอกสารประกอบการ
ประชุม (35 ชุด x 70 บาท) 

 
2,450   2,450 

- ค่าห้องประชุม (1 ครั้ง x 3,000 บ.)  3,000   3,000 
- ค่าไวนิล (1 ครั้ง x 1,000 บ.)  1,000   1,000 
- ค่าวัสดุ (1 ครั้ง x 3,000 บ.)  3,000   3,000 

รวม  72,000 12,000 50,550 9,450 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามการจัด
การศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ไตรมาส3 
 
 

12,800  10,800 2,000 

  - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
(10 คน x 120 บาท x 4 วัน) 

 
4,800  4,800  

  - ค่าพาหนะ 
(10 คน x 150 บาท x 4 วัน) 

 
6,000  6,000  

  - ค่าวัสดุเชื้อเพลิง  2,000   2,000 
รวม  12,800  10,800 2,000 

กิจกรรมที ่3 สรุปรายงานผลและ
เผยแพร่ผลงาน 

ไตรมาส4 6,100 
  

3,100 
 

3,000 
 

ประชุมสรุปและรายงานผล 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(20 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

 
 

700  
 

700 
 
 

 - ค่าอาหารกลางวัน 
(20 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

 
2,400  2,400  

- ค่าจัดท าเอกสารสรุปและรายงานผล  3,000   3,000 
รวม  6,100 - 3,100 3,000 

รวมงบประมาณ  90,900 12,000 64,450 14,450 
* หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ   
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ด้านการปฏิบัติงาน 
   สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อการจัดกิจกรรม
ตามโครงการฯ ในการรวมกลุ่มคนเพราะต้องจัดประชุมโดยใช้รูปแบบการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  ปรับรูปแบบของกิจกรรมในโครงการ เพ่ือลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เช่น การจัดประชุมฯ ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการจัดประชุมฯ ออนไลน์ หรือ 
การจัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างตาม มาตรการ Social Distancing  เป็นต้น 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการสร้างผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของเด็กสตูล (Desired Outcomes of Education : DOE 
Satun) 

ร้อยละ 100 การประเมิน
ความส าเร็จของ
โครงการ 

เชิงคุณภาพ 
ระดับความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ ติดตามการจัด

การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

ร้อยละ 85 แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล สามารถยกระดับการศึกษาของเด็กสตูลให้เป็นไปตาม

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ และได้สร้างการรับรู้ ติดตามสภาพการจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาทุกภาคส่วน 
 
 ผู้เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
   
 
 (นางสาวนพภศร  ศรีรักษ์) (นางสาวนพภศร  ศรีรักษ)์ 
 ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 
 ผู้เห็นชอบโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 (นายสุริยา  หมาดทิ้ง) (นายสมพงศ์  พละไชย) 
 รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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โครงการ  ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ.2561-2580)    

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในสตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์สป.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ศธจ.  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
1. นางสาวมัสหลัน  สาเอียด ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  เบอร์โทร 086-969-3429 
2. นางอภิษฎา  ทองเนื้อแข็ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  เบอร์โทร 099-315-8375 
3. นางสาวพิธพร   นิโกบ        ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  เบอร์โทร 081-798-9655 
4. นายวัชรพงศ์   ละอองรัตน์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  เบอร์โทร 086-299-7668 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
 ประกาศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เรื่อง การแบ่ง
หน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีภาระงานหลักตามบทบาทหน้าที่ คือ ขับเคลื่อน ประสานงาน 
เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนการ
รองรับการตรวจราชการ และด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในการตรวจราชการ 
ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ งานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ของชาติ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานในภาระงานที่รับผิดชอบมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงได้จัดท าโครงการตรวจติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือด าเนินการตามบทบาทและภารกิจ 
พร้อมทั้งเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสตูลต่อไป   
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วัตถุประสงค ์  
 1. เพ่ือจัดท าคู่มือตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
 2. เพ่ือด าเนินการตรวจ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและ

สถานศึกษา ในจังหวัดสตูล ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาจังหวัดสตูลและนโยบายเร่งด่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนิเทศ ติดตาม ตามภาระงานของกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผล  

 3. เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด
สตูล ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล
และนโยบายเร่งด่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output)   
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ด าเนินการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึ กษาธิการ จ านวน 6 แห่ง และสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 236 แห่ง ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูลและนโยบายเร่งด่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนิเทศ ติดตาม ตามภาระงาน
ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ได้อย่างน้อยจ านวนรวม 50 ครั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
  เชิงคุณภาพ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ
การนิเทศ การตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาจังหวัดสตูล นโยบายเร่งด่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามภาระงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

กิจกรรม  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าคู่มือและแผนการนิเทศ เครื่องมือการ
นิเทศ การตรวจ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์  
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

ม.ค - ก.พ. 65 หน่วยงานทางการ
ศึกษา, สถานศึกษา 
ในจังหวัดสตูล 

ศน.ศธจ.สตูล 

2 ด าเนินการนิเทศ ตรวจ ติดตาม ประเมินผล 
การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ดังนี้  
- นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย
การตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2564 
- ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  

ต.ค. 64 – 
ก.ย.65 

หน่วยงานทางการ
ศึกษา, สถานศึกษา 
ในจังหวัดสตูล 

- ศน.ศธจ.สตูล 
- คณะกรรมการ 
ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล   
- นโยบายเร่งดว่นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ตามภาระงานของกลุ่มนิเทศฯ 

3 รับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ก.พ. 65 – 
ก.ย.65 

หน่วยงานทางการ
ศึกษา, สถานศึกษา 
ในจังหวัดสตูล 

- ศน.ศธจ.สตูล 
- คณะกรรมการ 
ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

4 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ ก.ย.65 หน่วยงานทางการ
ศึกษา, สถานศึกษา 
ในจังหวัดสตูล 

- ศน.ศธจ.สตูล 
- คณะกรรมการ 
ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

       
พื้นที่การด าเนินการ จังหวัดสตูล 

งบประมาณ 

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล งบรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ จ านวน 60,000 บาท โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าคู่มือและ
แผนการนิเทศ การตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลฯ 
- จัดประชุมปฏิบัติการจัดท าคู่มือ
และแผนการนิเทศ การตรวจ 
ติดตาม ประเมินผลฯ 

ไตรมาสที่ 2     

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(10 คน x 2 มื้อ x 50 บาท) 

 1,000 - 1,000 - 

- ค่าอาหารกลางวัน 
(10 คน x 1 มื้อ x 300 บาท) 

 3,000 - 3,000 - 

- ค่าห้องประชุม  3,000 - 3,000 - 
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  1,500 - - 1,500 
- จัดจ้างท ารูปเล่มคู่มือและแผน
ตรวจติดตามฯ 
(10 เล่มx200 บาท) 

 2,000 - 2,000 - 

รวม  10,500 - 9,000 1,500 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล หน้า 141 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการนิเทศ  
ตรวจ ติดตาม ประเมินผลฯ 

ไตรมาสที่  
2 - 4 

    

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เพ่ือนิเทศ ตรวจ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานตามนโยบาย หรือ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 15,500 - 15,500 - 

รวม  15,500 - 15,500 - 
กิจกรรมที่ 3 รับการตรวจราชการ 
จากผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ไตรมาสที่  
2 - 4 

    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(12 คนx2มื้อx50บาทx2 ครั้ง) 

 2,400 - 2,400 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(12คนx1มื้อx300บาท x 2 ครั้ง) 

 7,200 - 7,200 - 

- ค่าอาหารเย็น  
(12 คนx1มื้อx350บาทx 2 ครั้ง) 

 8,400  8,400  

- ค่าพาหนะในการเดินทาง/ 
ชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 

 2,000 - 2,000 - 

- ค่าส าเนาเอกสาร  1,000 - 1,000 - 
รวม  21,000  21,000 - 

กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 
- จัดประชุมปฏิบัติการจัดท าสรุปผล 
- จัดท าเล่มรายงานสรุป 

ไตรมาสที่ 4     

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(10 คน x 2 มื้อ x 50 บาท) 

 1,000 - 1,000 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(10 คน x 1 มื้อ x 300 บาท) 

 3,000 - 3,000 - 

- ค่าห้องประชุม  2,000 - 2,000 - 
- ค่าพาหนะในการเดินทาง/ 
ชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง  

 2,000 - 2,000 - 

- จัดจ้างท ารูปเล่มคู่มือและแผน
ตรวจติดตามฯ 

 5,000 - 5,000 - 

รวม  13,000 - 13,000  
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

รวมงบประมาณ  60,000 - 58,500 1,500 

* หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ  **  หมายเหตุ ไตรมาสที่ 1 ต.ค.2564 – ธ.ค. 2565  
ไตรมาสที่ 2 ม.ค. – มี.ค. 2565  ไตรมาสที่ 3 เม.ย. – มิ.ย. 2565  ไตรมาสที่ 4 ก.ค. – ก.ย. 2565 
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ด้านการปฏิบัติงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 
ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง ปรับรูปแบบของกิจกรรมในโครงการ เพ่ือลดความเสี่ยงใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019(COVID-19) เช่น การจัดประชุมฯ ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการจัดประชุมฯออนไลน์ เป็นต้น 
 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1. ระดับความส าเร็จในการนิเทศ การตรวจ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา  
ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ  
ตามภาระงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
อย่างน้อย จ านวนรวม 50 ครั้ง  

 
ร้อยละ 100 

 
- แบบรายงานฯ 
- แบบนิเทศฯ 

2. ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
กับการนิเทศ การตรวจ ติดตาม ประเมินผล  

ร้อยละ 100 - แบบรายงานฯ 
- แบบนิเทศฯ 

เชิงคุณภาพ 
     ระดับความพึงพอใจในการนิเทศ การตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 

 
ร้อยละ 85 

 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล ได้รับการนิเทศ ตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาจังหวัดสตูล นโยบายเร่งด่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามภาระงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
 2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ การตรวจ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล นโยบายเร่งด่วน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามภาระงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

 
 ผู้เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
   
 (นายวัชรพงศ์  ละอองรัตน์) (นางสาวมัสหลัน  สาเอียด) 
 ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 
 ผู้เห็นชอบโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 (นายสุริยา  หมาดทิ้ง) (นายสมพงศ์  พละไชย) 
 รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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โครงการ  ประเมินความส าเร็จของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ.2561-2580)    

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในสตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์สป.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ศธจ.  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
1. นายอดุลย์  หลีมานัน  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ    เบอร์โทร 085 078 3339 

 2. นางสาววรัญญาภรณ์  หลหีนุด นักวิชการศึกษา              เบอร์โทร 062 952 5619 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 

 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการของหน่วยงานและด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับหมวด 7 การส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2560 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ก าหนดให้มีกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เป็น
หน่วยงานภายในของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขและคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาภายในพ้ืนที่จังหวัด และมีค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 
1298/2560 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เรื่อง จัดตั้งศูนย์การประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา รับแจ้งเหตุจากสายด่วน 1579 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการแก้ไข ส่งเสริม สนับสนุน 
ประสานงานสถานศึกษา ในการป้องกันแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา คุ้มครองสิทธิของ
นักเรียนและนักศึกษา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด รวมทั้งเครือข่ายภาครัฐ 
ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ในฐานะที่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนงาน
ดังกล่าว  ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์เสมารักษ์ ประจ าส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ในการส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครองสิทธินักเรียน
และนักศึกษาจึงได้จัดท าโครงการประเมินความส าเร็จของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 
ประจ าปี 2565 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  การปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ในพ้ืนที่เสี่ยง  เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

 2. จัดท าแผนการปฏิบัติงาน ในการออกปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ เครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชนของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

เป้าหมายของโครงการ 
           เชิงผลผลิต (Output)   
  1.พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล  จ านวน  50 คน ได้รับความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 
  2. จัดท าแผนการปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
จังหวัดสตูลสามารถลดปัญหาความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนและนักศึกษา  และ

สามารถติดตามเฝ้าระวังนักเรียนและนักศึกษากลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ได้ 

กิจกรรม 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/ 

ผู้ได้รับประโยชน์ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 เตรียมงานและวางแผนโครงการ ก.พ. – มี.ค.
2565 

คณะกรรมการบริหาร
โครงการ 

กลุ่มลูกเสือ ฯ 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พสน. มี.ค.2565 พสน.ศมร.ศธจ.สตูล กลุ่มลูกเสือ ฯ 
3 ประเมินผล,สรุปและรายงานผล

โครงการ 
พ.ค.2565 คณะกรรมการบริหาร

โครงการ 
กลุ่มลูกเสือ ฯ 

พื้นที่การด าเนินการ  ห้องประชุม สถานที่เอกชน และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

งบประมาณ งบประมาณจ านวน  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่1 เตรียมงานและวางแผน
โครงการ  

ไตรมาสที่  
2-3 

 
- - - - 

กิจกรรมที ่2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
พสน.ศมร.ศธจ.สตูล  

ไตรมาสที่  
2-3 

 
   

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
50 คน x50 บาทx2 มื้อ  

  
5,000  5,000 - 

-ค่าอาหารกลางวัน  
50 คน x250บาท x1มื้อ 

 
12,500 - 12,500  
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

-ค่าตอบแทนวิทยากร  
1 คน x 4ชม.ๆละ 600 บาท 

 
2,400 2,400             - - 

-วัสด ุ  5,000   5,000 
รวม  24,900 2,400 17,500 5,000 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมจัดท าสรุปและ
รายงานผลโครงการ 

ไตรมาสที่  
3-4     

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(10 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

 
700 - 700 - 

- ค่าอาหารกลางวัน 
 (10 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

 
1200 - 1,200 - 

- จัดท าเอกสารรายงานผล  3,200   3,200 
รวม  5,100 - 1,900 3,200 

รวมงบประมาณทั้งหมด       30,000 2,400 19,400 8,200 
* หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
**  หมายเหตุ ไตรมาสที่ 1 ต.ค. – ธ.ค. 2564 ไตรมาสที่ 2 ม.ค. – มี.ค. 2565 
  ไตรมาสที่ 3 เม.ย. – มิ.ย. 2565 ไตรมาสที่ 4 ก.ค. – ก.ย. 2565 
 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย          เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
     ร้อยละของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาและคณะกรรมการฯได้รับความรู้ด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่   

ร้อยละ 85 แบบประเมิน 

เชิงคุณภาพ 

     ระดับความพึงพอใจของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้รับการส่งเสริมความรู้ในการ
ออกตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา 

 
ร้อยละ 85 

 
แบบประเมินความ

พึงพอใจ 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ไม่มั่นใจ

การใช้ถ้อยค าถามหรือพูดคุยกับนักเรียนและนักศึกษา จดจ าระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ไม่ได ้

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง แจกเอกสารข้อกฎหมาย แนวทางประเมินความส าเร็จ และ
สรุปบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ทุกคน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  การปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตามความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่เสี่ยง  เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

2. ไดส้่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไขปัญหาความ
ประพฤตินักเรียน และนักศึกษาตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 

3. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีแผนการปฏิบัติงาน ใน
การออกปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ เครือข่าย องค์กร
ภาครัฐและเอกชน 

4. ลดปัญหาการออกกลางคัน นักเรียนและนักศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
5. ได้มีการประเมินความส าเร็จการด าเนินงาน ของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของศูนย์เสมารักษ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
 

ผู้เสนอโครงการ 

 

 
(นายอดุลย์  หลีมานัน) 

        ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
 

                       

         ผู้เห็นชอบโครงการ                                                            ผู้อนุมัติโครงการ 

 

       (นายสุริยา  หมาดทิ้ง)                                                         (นายสมพงศ์ พละไชย) 
    รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล                                                     ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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โครงการ   ส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ประจ าปี 2565 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์    

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์สป.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ศธจ.  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
1. นายอดุลย์  หลีมานัน   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   เบอร์โทร 085 078 3339 

 2. นางสาววรัญญาภรณ์  หลหีนุด นักวิชการศึกษา      เบอร์โทร 062 952 5619 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 

หลักการและเหตุผล 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการของหน่วยงานและด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับหมวด 7 การส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา   แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2560 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ก าหนดให้มีกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เป็น
หน่วยงานภายในของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขและคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาภายในพ้ืนที่จังหวัด และมีค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 
1298/2560 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เรื่อง จัดตั้งศูนย์การประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา รับแจ้งเหตุจากสายด่วน 1579 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการแก้ไข ส่งเสริม สนับสนุน 
ประสานงานสถานศึกษา ในการป้องกันแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา คุ้มครองสิทธิของ
นักเรียนและนักศึกษา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด รวมทั้งเครือข่ายภาครัฐ 
ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ในฐานะที่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนงาน
ดังกล่าว ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์เสมารักษ์ ประจ าส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ในการส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครองสิทธินักเรียน
และนักศึกษาจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ประจ าปี 
2565 
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่เสี่ยง  

เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ้ืนที่จังหวัดสตูล 
2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไขปัญหาความ

ประพฤตินักเรียน และนักศึกษาตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา พื้นที่จังหวัดสตูล 

เป้าหมายของโครงการ 
           เชิงผลผลิต (Output)   
  พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  สามารถออกตรวจ ติดตาม  
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียน
นักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูล  อย่างน้อยปีละ 1,000 คน  

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  สามารถลดปัญหาการออกกลางคัน การหนีเรียน การทะเลาะวิทวาท และความประพฤติ

ปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสม ของนักเรียนและนักศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล  

กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/ 

ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เตรียมงานและวางแผน จัดโครงการ ก.พ. – มี.ค.
2565 

คณะกรรมการบริหาร
โครงการ 

กลุ่มลูกเสือ ฯ 

2 ด าเนินการตามโครงการออกติดตาม 
เฝ้าระวังฯ 

ก.พ.-ก.ย..
2565 

พสน.ศมร.ศธจ.สตูล กลุ่มลูกเสือ ฯ 

3 ประเมินผล,สรุปและรายงานผล ก.ย.2565 คณะกรรมการบริหาร
โครงการ 

กลุ่มลูกเสือ ฯ 

 

พื้นที่การด าเนินการ  พ้ืนที่เสี่ยง ในจังหวัดสตูล 
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งบประมาณ งบประมาณจ านวน  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 เตรียมงาน และวางแผน
จัดโครงการ  

ไตรมาสที่ 
2-4 

 
   

กิจกรรมที่ 2 ติดตาม เฝ้าระวัง 
ตรวจสอบ นักเรียน และนักศึกษา  

ไตรมาสที่ 
2-4 

 
   

-ค่าตอบแทนล่วงเวลา พสน. ๑๐ คนๆ
ละ120 บาทx10 ครั้ง  

  
20,000 20,000 - - 

-ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 10 ครั้งๆละ500 บาท  5,000 - 5,000 - 
รวม  25,000 20,000 5,000 - 

กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผล      
-ค่าจ้างจัดท าเล่มสรุปรายงานผล
โครงการ 

 
5,000 -    -        5,000 

รวม  5,000 - - 5,000 
รวมงบประมาณทั้งหมด       30,000      20,000 5,000 5,000 

* หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด     ค่าเป้าหมาย       เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
     ร้อยละความส าเร็จในการออกติดตามเฝ้าระรังตรวจสอบ
นักเรียน และนักศึกษา 

จ านวน 1,000 คน แบบรายงาน 

เชิงคุณภาพ 

     ระดับความพึงพอใจ  ของสถานศึกษาที่ได้รับการตรวจ ติดตาม 
เฝ้าระวังความประพฤติที่พึงประสงค์  

ร้อยละ 85 แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง 

 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา อาจจะไม่มีความช านาญใน
การปฏิบัติหน้าที่ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

แจกเอกสารแนวปฏิบัติงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงาน 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.พนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้ปฏิบัติหน้าที่ออก

ตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่เสี่ยง  เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา พ้ืนที่จังหวัดสตูล 

2. ได้ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไขปัญหาความ
ประพฤตินักเรียน และนักศึกษาตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา พื้นที่จังหวัดสตูล 

3. ลดปัญหาการออกกลางคัน นักเรียนและนักศึกษา พ้ืนที่จังหวัดสตูล 
4. ได้แก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา พ้ืนที่จังหวัดสตูล ได้ทันท่วงที 

 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 

(นายอดุลย์  หลีมานัน) 
        ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

     
        ผู้เห็นชอบโครงการ                                                           ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 
       (นายสุริยา  หมาดทิ้ง)                                                       (นายสมพงศ์ พละไชย) 
    รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล                                                   ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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โครงการ   จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในสตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์สป.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ศธจ.  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
1. นางสาวนพภศร  ศรีรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เบอร์โทร 092 829 4436 

 2. นายอดินันท์  ย่าหลี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เบอร์โทร 081 598 9413 
 3. นางสาวนูรีญา  รงค์สมัคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เบอร์โทร 092 354 2897 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 9 – 19 ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วน
ราชการถือปฏิบัติ คือ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็น
การล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามข้อ (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา และงบประมาณที่ต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายที่
คณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งนี้ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการในข้อ 11(2) คือ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ และมี
คามสอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มติ
คณะรัฐมนตรีที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563 – 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของภาค ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด และบริบทพ้ืนที่ ตลอดจนสภาพปัญหาในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล ซึ่งมีปัจจัยต่าง ๆ 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในจังหวัดสตูล จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสตูล โดยการใช้จ่ายงบประมาณจะต้องให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการจัดสรรงบประมาณ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง หรือ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด จึงมีความจ าเป็นต้องมีการวางแผนการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  การ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 จึงต้องเป็นแผนที่มีความ
ยืดหยุ่น และใช้ได้กับทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษา ก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
และค านึงถึงบริบทเชิงพ้ืนที่ เน้นที่ปัจจัยความส าเร็จ โครงการที่ส าคัญ และบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการ
บริหารแบบร่วมมือ เพ่ือยกระดับคุณภาพตาม ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) พร้อมนี้ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด จะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแผนพัฒนาการศึกษา
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 เพ่ือใช้ในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาและการบริหารจัดการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลต่อไป 

วัตถุประสงค์  
1. สามารถจัดท าแผนทั้ง 3 แผน คือ 1) แผนปฏิบัติราชการส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  2) เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 – 2570  3) แผนพัฒนาการศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 
2570 ได้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป 

2. สามารถรายงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงานตามแผนทั้ง 3 แผน ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาทราบ 

เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output)   

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล สามารถจัดท าแผนทั้ง 3 แผน คือ 1) แผนปฏิบัติราชการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  2) เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
สตูล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  3) แผนพัฒนาการศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ได้ครบถ้วน สมบูรณ์  
 2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล สามารถรายงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงานตามแผน
ทั้ง 3 แผน ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทราบตามระยะเวลาที่ก าหนด 
        เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล ได้รับทราบและเข้าใจทิศทางการด าเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนบรรลุตามเป้าประสงค์ ตลอดจนเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรู้สึกการมีส่วนร่วมและพร้อมรับผิดชอบในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม  
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กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าแผนปฏิบัติราชการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 และ 
แผนพัฒนาการศึกษาส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

ม.ค. - ก.ย. 
2565 

บุคลากร ศธจ.สตูล กลุ่มนโยบายและ
แผน 

2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 
2570 

ม.ค. - ก.ย. 
2565 

หน่วยงานทางการศึกษา กลุ่มนโยบายและ
แผน 

3 การติดตามและการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
แผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดสตูล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 
2570 และแผนพัฒนาการศึกษา
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 
2570 

ก.ค. – ก.ย.
65 

บุคลากร ศธจ.สตูล/
หน่วยงานทางการศึกษา 

กลุ่มนโยบายและ
แผน 

พื้นที่การด าเนินการ จังหวัดสตูล 

งบประมาณ 

 งบประมาณทั้งสิ้น 79,150 บาท จากแผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรม การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในส่วนภูมิภาค  จ านวน 30,300 บาท งบด าเนินงานส านักงาน 48,850 บาท โดยมีประมาณการ
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ 
แผนพัฒนาการศึกษาส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

  
 
 
 
 
    

1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างและ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน 1 ครั้ง 

ไตรมาส 2 
ม.ค.65 

 

   
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 1 ครั้ง) 

  
2,100  2,100  

  - ค่าอาหารกลางวัน  
(30 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 1 ครั้ง) 

 
3,600  3,600  

รวม  5,700  5,700  
   1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนา
การศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
– 2570 

ไตรมาสที่ 2 
– 4 

 
     

  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 1 ครั้ง) 

  
2,100  2,100  

  - ค่าอาหารกลางวัน  
(30 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 1 ครั้ง) 

 
3,600  3,600  

รวม  5,700  5,700  

รวมกิจกรรมที่ 1  11,400  11,400  
กิจกรรมที่ 2 จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

ไตรมาสที่  
2-4 

    

2.1 การรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 
2570 

 
 

ก.พ.2565 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2.2 การก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

มี.ค.2565 

    
2.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า

แผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดสตูล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 
2570 

เม.ย.-มิ.ย.
65 

    
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(30 คน x 50 บาท x 2 วัน x 2 มื้อ) 

 6,000 
 

 6,000 
 

 

  - ค่าอาหารกลางวัน 
(30 คน x 200 บาท x 2 วัน x 1 มื้อ) 

 
12,000  12,000  

  - ค่าอาหารเย็น 
(30 คน x 300 บาท x 2 วัน x 1 มื้อ) 

 9,000  9,000  

  - ค่าตอบแทนวิทยากร 
(1 คน x 1,200 บาท x 10 ชม.) 

 12,000 12,000   

  - ค่าที่พัก (12 คน x 600 บาท)  7,200  7,200  
  - ค่าพาหนะ (30 คน x 250 บาท)  7,500  7,500  
  - ค่าส าเนาเอกสารประกอบการ
ประชุม (30 ชุด x 70 บาท) 

 2,100   2,100 

- ค่าห้องประชุม (1 ครั้ง x 3,000 บ.)  3,000   3,000 
- ค่าไวนิล (1 ครั้ง x 1,000 บ.)  1,000   1,000 
- ค่าวัสดุ (1 ครั้ง x 1,000 บ.)  1,000   1,000 

รวม  60,800 12,000 41,700 7,100 
2.4 รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย หน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัด 

ก.ค.65 

    
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(15 คน x 25 บาท x 1 วัน x 2 มื้อ) 

 1,050  1,050  

  - ค่าอาหารกลางวัน 
(15 คน x 120 บาท x 1 วัน x 1 มื้อ) 

 1,800  1,800  

รวม 
 

 2,850  2,850  
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2.5 ขอความเห็นชอบจาก 
คณะอนุกรรมการเชิงบริหารยุทธศาสตร์
การศึกษาจังหวัดสตูล และ กศจ.สตูล 

ก.ย.65 

    
รวมกิจกรรมที่ 2  63,650 12,000 44,550 7,100 

กิจกรรมที่ 3 การติดตามและการ
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
และแผนพัฒนาการศึกษาส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

ก.ย.65 
 

- - - - 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 1 ครั้ง) 

 700  700  

  - ค่าอาหารกลางวัน  
(20 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 1 ครั้ง) 

 2,400  2,400  

- ค่าจัดท าเอกสาร  1,000   1,000 
รวมกิจกรรมที่ 3  4,100  3,100 1,000 

รวมงบประมาณ  79,150 12,000 59,050 8,100 
* หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ด้านการปฏิบัติงาน กรณีเกิดโรคระบาดโควิด – 19 ระลอก 2 การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
จะต้องชะลอ ขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ต่อไป 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง เมื่อสถานการณ์การเกิดโรคระบาดดีขึ้น การด าเนินโครงการ/
กิจกรรม จะด าเนินการตามปกติโดยยึดหลักชีวิตวิถีใหม่ 
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ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนทั้ง 3 แผน คือ 1) 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  2) เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสตูล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  3) 
แผนพัฒนาการศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

ร้อยละ 100 เล่มแผนฯ 

เชิงคุณภาพ 
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล ได้รับทราบและเข้าใจ

ทิศทางการด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 

ร้อยละ 85 แบบสอบถาม 
แบบติดตามและ
รายงานผล 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 จังหวัดสตูล สามารถด าเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งด้านคุณภาพนักเรียน ศักยภาพ

ของบุคลากร และประสิทธิภาพของหน่วยงานทางการศึกษา 
 
 ผู้เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
   
 
 (นางสาวนูรีญา  รงค์สมัคร) (นางสาวนพภศร  ศรีรักษ์) 
 ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 
 ผู้เห็นชอบโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 (นายสุริยา  หมาดทิ้ง) (นายสมพงศ์  พละไชย) 
 รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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โครงการ  สร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม บุคลากรส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในสตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์สป.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ศธจ.  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน  ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเดือน  โพธิรัตน์  ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน เบอร์โทร 0805466399 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรในส านักงานเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนส านักงานไปสู่

ความส าเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่นอกจากบุคลากรจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและประสบการณ์ในการท างานแล้ว ย่อมต้องประกอบไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ค่านิยม 
และบุคลิกภาพอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ และบทบาทของตน 
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และรักษาผลประโยชน์
ของประชาชนและประเทศชาติ ย่อมน าพาส านักงานไปสู่ความส าเร็จและเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรม บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ือเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรในส านักงานสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของส านักงาน 
และรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ ( Integrity and Transparency Assessment:ITA) และการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment:OIT) ส าหรับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดต่อไป 
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วัตถุประสงค ์  
 1. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมของบุคลากรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ มีกระบวนทัศน์  

วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด าเนินงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม   

 2. เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ให้มีความโปร่งใส เป็น
ธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต 

เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output)    

 1.บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้รับความรู้ ความเข้าใจสร้างภูมิคุ้มกันการ
ทุจริต 
  2.ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity andTransparency Assessment:OIT) อย่างน้อยระดับ A  

เชิงคุณภาพ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ต่อต้านการทุจริต และเปิดเผย

ข้อมูลสู่สาธารณชน 
กิจกรรม  

กิจกรรม 
 ระยะเวลา  

กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมเตรียมความ
พร้อม 

ก.พ.-มี.ค. 65 บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สตูลทุกคน 

นางสาวเดือน  โพธิรัตน์ 

กิจกรรมที่ 2  อบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริต ให้แก่บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล  

มี.ค.-เม.ย. 65 บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สตูลทุกคน 

นางสาวเดือน  โพธิรัตน์ 

กิจกรรมที่ 3 เผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศต่อสาธารณชน 

ก.พ.-ก.ค. 65 บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สตูล/บุคคลภายนอก 

นางสาวเดือน  โพธิรัตน์ 

กิจกรรมที่ 4 ติดตาม สรุป และ
รายงานผล 

ก.พ.-ส.ค. 65 บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สตูลทุกคน 

นางสาวเดือน  โพธิรัตน์ 

       
พื้นที่การด าเนินการ  พ้ืนที่จังหวัดสตูล 
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งบประมาณ 
 งบประมาณจาก งบด าเนินงานส านักงาน รายการ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  จ านวน 

17,000 บาท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1ประชุมเตรียมความพร้อม   ไตรมาสที่ 2     
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

 2,100 
 

2,100 
  

  - ค่าอาหารกลางวัน 
(30 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

 
3,600 - 3,600 - 

รวม  5,700 - 5,700 - 
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 
ให้แก่บุคลากรส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล  ไตรมาสที่ 3 

    

  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

  
2,100 - 

 
2,100 - 

  - ค่าอาหารกลางวัน 
(30 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)  

 
3,600 - 3,600 - 

  - ค่าตอบแทนวิทยากร 
(จ านวน 1คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท) 

 
1,800 1,800 - - 

  -ค่าเอกสารประกอบการอบรม  1,000 - - 1,000 
  - ค่าป้ายไวนิลโครงการฯ และวัสดุอ่ืน  750 - - 750 

รวม  9,250   1,800 5700 1,750 
กิจกรรมที่3 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
ต่อสาธารณชน 

ไตรมาสที่ 3 ไม่ใช้
งบประมาณ - - - 

กิจกรรมที่4 สรุปและรายงานผล ไตรมาสที่ 4     
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(30 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

  
1,050   1,050 

  - ค่าจ้างจัดท าเอกสาร  1,000   1,000 
รวม  2,050   2,050 

รวมงบประมาณ  17,000 1,800 11,400 3,800 
* 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 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 ด้านการปฏิบัติงาน    
 ความเสี่ยง:1. บุคลากรในส านักงานติดราชการท าให้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการไม่ถึงร้อยละ 80 
     2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้าน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  

 การบริหารความเสี่ยง: 1. ส ารวจจ านวนบุคลากรที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ก่อนด าเนินการจัดกิจกรรม 
          2. มีการติดตามความคืบหน้าการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ส านักงาน ทุกๆ 15 วัน 
 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละของบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลที่เข้า
ร่วมอบรม  

 
 
ร้อยละ 80 

 
 
แบบลงทะเบียน 

เชิงคุณภาพ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลได้รับการยอมรับให้เป็น
องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ 

 
ในระดับ A 

 
ผลการประเมินจาก 
ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
สป. 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้รับการอบรมเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจสร้าง

ภูมิคุ้มกันการทุจริต มีจิตส านึก ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลกระทบที่เกิดจากปัญหาการทุจริต 
  2.ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
andTransparency Assessment:OIT) อย่างน้อยระดับ A  

 ผู้เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
   
 
 (นางสาวเดือน  โพธิรัตน์) (นางพรพิศ  จันทรโชติ) 
 ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 
 ผู้เห็นชอบโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 (นายสุริยา  หมาดทิ้ง) (นายสมพงศ์  พละไชย) 
 รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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โครงการ   เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในสตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์สป.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ศธจ.  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน  ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเดือน  โพธิรัตน์  ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน                        
                                เบอร์โทร 0805466399 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรเป็นส่วนส าคัญของส านักงาน ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนา หรือ
ก าหนดทิศทางของส านักงาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการ
น าศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการน าเอา  ความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ 
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการและสมรรถนะเพ่ือให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์
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 โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และศึกษาดู งานเพ่ือ
พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ขึ้น 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ

และปรับเปลี่ยนทัศนะคติในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ  
2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร ฯ ได้มีการจัดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ เสริมสร้างจิตส านึก มี

ทัศนคต ิและวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน และร่วมกันแก้ไขปัญหาเพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  
3. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการ  

ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น มีแนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมี 
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ประสิทธิภาพ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ละการมีส่วนร่วมกับประชาชน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ตามเป้าหมายองค์กร  

4. เพ่ือให้บุคลากรฯ ได้สร้างความสัมพันธ์กันระหว่างภายในและภายนอกองค์กร โดยการ
เชื่อมสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ให้มีศักยภาพที่
สูงขึ้น 

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 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กิจกรรมที่ 2  จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ละลาย
พฤติกรรม และศึกษาดูงาน
หน่วยงานคู่ขนาน หรือหน่วยงานที่
อยู่ในพื้นที่ 

พ.ย. 64 บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สตูลทุกคน 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

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

หน่วยตรวจสอบภายใน 

พื้นที่การด าเนินการ  พ้ืนที่จังหวัดสตูล-กระบี่ 

งบประมาณ 
 งบด าเนินงานในส่วนของโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปี

งบประมาณ 2565  จ านวน   40,000.-  บาท และงบด าเนินงานในส่วนของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จ านวน   
40,000.-  บาท งบประมาณทั้งสิ้น 80,000.- บาท   โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1ประชุมเตรยีมความพร้อม   ไตรมาสที่ 1     
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   

-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  
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ด้านการปฏิบัติงาน   ความเสี่ยง: 1. บุคลากรในส านักงานติดราชการท าให้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการไม่ถึงร้อยละ 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 
 1. บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและ

ปรับเปลี่ยนทัศนะคติในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ  
2. บุคลากรได้มีการจัดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ เสริมสร้างจิตส านึก มีทัศนคติ  และวิสัยทัศน์

ในการปฏิบัติงาน และร่วมกันแก้ไขปัญหาเพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  
3. บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีความเข้าใจ พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้รับมาปรับ

ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการ ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น มีแนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนอย่างมี ประสิทธิภาพ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ละการมีส่วน
ร่วมกับประชาชน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตาม เป้าหมายองค์กร  

4. บุคลากรมีความสัมพันธ์กันระหว่างภายในและภายนอกองค์กร โดยการเชื่อมสัมพันธไมตรี  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น 

                                           
 
 
 
  

                    ลงชื่อ                    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                
 

                         (นายสุรยิา  หมาดทิ้ง) 
           รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล ปฏิบัติราชการแทน 

         ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 


