
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจำปี พ.ศ. 2565 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 



ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม

หลัก เรงดวน จุดเนน

รวม ยุทธศาสตรที่ 1 -         12,000     59,000    30,500    101,500   

1. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรม

ยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจําป 

2565

ผูบริหาร ผูบังคับบัญชายุวกาชาด

และครูผูสอน ที่เขารับการนิเทศ มี

ความรู ความเขาใจมีทักษะ

ขอเสนอแนะ  สามารถดําเนินการ

จัดกิจกรรมยุวกาชาดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

รอยละ 85 ของผูบริหาร 

ผูบังคับบัญชายุวกาชาดและ

ครูผูสอน ที่เขารับการนิเทศ มี

ความรู ความเขาใจ ในการ

ดําเนินการจัดกิจกรรมยุวกาชาด

7,000      3,000      10,000     กลุมลูกเสือฯ 3 12 12 1 2 3

2. โครงการสงเสริมการจัดงานวนั

คลายวนัสถาปนายุวกาชาดไทย 

(100 ป ยุวกาชาดไทย) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ 2565

สมาชิกยุวกาชาดได สรางความมี

คุณธรรม จริยธรรม ไดแลกเปลี่ยน

เรียนรู ไดแสดงออกในทาง

สรางสรรค รูจักบําเพ็ญตนใหเปน

ประโยชนแกสวนรวม

รอยละ 85 ของสมาชิกยุวกาชาดมี

ความพึงพอใจในการเขารวม

กิจกรรมสถาปนายุวกาชาดไทย 

(100 ป ยุวกาชาดไทย)

30,000     10,000     40,000     กลุมลูกเสือฯ 3 12 2 1 2 3

3. โครงการ ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญ

ประโยชน

จังหวดัสตูล  สามารถปลูกฝงและ

สรางจิตสํานึกที่ดีใหกับ นักเรียน 

นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากร

ทางการศึกษา เพื่อนอมรําลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จ  พระบรมชนกาธิ

เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

 บรมนาถบพิตร

รอยละ 85 ระดับความพึงพอใจ

ของผูเขารวมโครงการศธ.จิตอาสา

บําเพ็ญประโยชน

5,000       10,000     8,500      23,500     กลุมลูกเสือฯ 3 12 2 1 2 1

นโยบาย ศธ. ป 65 ย.ศธ.

แผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏบัิติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ตัวชี้วัด/

คาเปาหมายตัวชี้วัด

เปาหมาย

ของโครงการ

กลุมโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หนวย : บาท)

รวมไตรมาส 4ไตรมาส 3ไตรมาส 2ไตรมาส 1

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

แผนฯ

12

แผน

ปฏิรูป

แผน

แมบท

ย.ชาติ



ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม

หลัก เรงดวน จุดเนน

นโยบาย ศธ. ป 65 ย.ศธ.

แผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏบัิติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ตัวชี้วัด/

คาเปาหมายตัวชี้วัด

เปาหมาย

ของโครงการ

กลุมโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หนวย : บาท)

รวมไตรมาส 4ไตรมาส 3ไตรมาส 2ไตรมาส 1

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

แผนฯ

12

แผน

ปฏิรูป

แผน

แมบท

ย.ชาติ

4. โครงการสรางและสงเสริมความ

เปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคล

บาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ 

ประจําป 2565

ผูเรียนทุกชวงวัยไดศึกษาเรียนรู

พระราชกรณียกิจของบุรพกษัตริย

ไทย และพระมหาธิคุณท่ีมีตอ

ประชาชนคนไทยมีเจตคติที่ดีตอ

สถาบันพระมหากษัตริย และ

บานเมือง มีโอกาสทําหนาที่เปน

พลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง

และมีคุณธรรมและไดเรียนรูถึงนวตัิ

วถิีของทองถ่ินและชุมชนมีจิตสํานึก

รักและภูมิใจในทองถ่ินและชุมชน

ของตนเอง นําความรูความเขาใจ

ไปประยุกตใชในชีวติประจําวัน 

สังคมมีความปรองดอง สมานฉันท 

อยูรวมกันอยางสันติสุข

รอยละ 100 จังหวัดสตูลสามารถ

จัดการศึกษาเพื่อสรางและสงเสริม

ความเปนพลเมืองดีตามรอยพระ

ยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ

-          3 12 2 1 2 3

5. โครงการสงเสริม สนับสนุนการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา

จังหวดัสตูลสามารถดําเนินงาน

ปองกันแลแกไขปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา ที่ครอบคลุม

สถานศึกษาทุกสังกัด สามารถ

นําไปใชในการวางแผนพัฒนางาน

ดานการปองกันแลแกไขปญหายา

เสพติดในสถานศึกษา ใน

ปงบประมาณถัดไปได

 - สรางสื่อดานการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด 1 สื่อ

 - สรางนวัตกรรมดานการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา 1 นวัตกรรม

 - ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานปองกันแลแกไขปญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษา

12,000     9,000      21,000     กลุมพัฒฯ 1 12 2 1 1 1



ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม

หลัก เรงดวน จุดเนน

นโยบาย ศธ. ป 65 ย.ศธ.

แผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏบัิติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ตัวชี้วัด/

คาเปาหมายตัวชี้วัด

เปาหมาย

ของโครงการ

กลุมโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หนวย : บาท)

รวมไตรมาส 4ไตรมาส 3ไตรมาส 2ไตรมาส 1

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

แผนฯ

12

แผน

ปฏิรูป

แผน

แมบท

ย.ชาติ

6. โครงการประเมินคุณธรรม 

จริยธรรม และความเปนพลเมือง

ของผูเรียนทุกชวงชั้น

สถานศึกษา/หนวยงานทางการ

ศึกษาที่เก่ียวของ นําผลการ

ประเมินไปใชในการพัฒนาคุณธรรม

 จริยธรรม และความเปนพลเมือง

ของผูเรียน

รอยละ 90 ของสถานศึกษา/

หนวยงานทางการศึกษาที่เก่ียวของ

 นําผลการประเมินไปใชในการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ

ความเปนพลเมืองของผูเรียน

7,000       7,000       กลุมพัฒฯ 3 12 2 1 2 3



ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน

หลัก เรงดวน จุดเนน

รวม ยุทธศาสตรที่ 2 -         5,000      37,000    30,000    72,000     

1. โครงการสงเสรมิเวทีและ

ประชาคมเพ่ือการจัดทํา

รูปแบบและแนวทางพัฒนา

หลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

จังหวดัสตูลมีหลักสูตรตอเน่ือง

เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่มี

คุณภาพ สามารถใชเทียบโอน

หนวยกิตในระดับวิทยาลัย

อาชีวศึกษาได

 - ระดับความสําเร็จของการจัดทํา

หลักสูตรตอเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับ

จังหวดัอยางเปนรูปธรรม อยางนอย

 1 หลักสูตร

 - รอยละ 100 ระดับความสําเรจ็

ของการเทียบโอนหนวยกิตของ

นักศึกษาที่เรยีนหลักสูตรตอเน่ือง

เชื่อมโยง

5,000       37,000     30,000     72,000     กลุมพัฒฯ 2 12 12 1 1 2 1

แผน

ปฏิรูป

แผนฯ

12

แผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏบัิติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

กลุมโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

เปาหมาย

ของโครงการ

ตัวชี้วัด/

คาเปาหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (หนวย : บาท) หนวยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 นโยบาย ศธ. ป 65 ย.ศธ.ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ แผน

แมบท



ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพสูสังคมแหงการเรียนรู

หลัก เรงดวน จุดเนน

รวม ยุทธศาสตรที่ 3 -         45,000     655,000  1,115,180 1,815,180 

1. โครงการสํารวจความสามารถ

ดานการอาน - เขียน นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 

2564

ครูผูสอน สถานศึกษา หนวยงาน

ตนสังกัดและหนวยงานที่เก่ียวของ

นําผลการสํารวจฯ ไปใชในการ

วางแผนและปรับปรุงคุณภาพการ

จัดการเรียนรู ที่สามารถสงเสริม

ความสามารถดานการอาน – เขียน

 ของนักเรียนอยางตอเน่ือง

 - รอยละ 100 ของโรงเรียนทุกแหง

ในพื้นที่จังหวัดสตูล ที่เปดสอน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ป

การศึกษา 2564 ไดใชเครื่องมือ

สํารวจความสามารถดานการอาน –

 เขียน สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2

 - รอยละ 80 ของนักเรยีนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 2 ประจําป

การศึกษา 2564 ของโรงเรียนทุก

แหงในพื้นที่จังหวัดสตูล จํานวน 

5,093 คน ไดรับการสํารวจ

ความสามารถดานการอาน - เขียน

 - รอยละ 80 ระดับความสําเรจ็ใน

การสํารวจความสามารถดานการ

อาน – เขียน ของนักเรยีนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 2 ประจําป

การศึกษา 2564 

30,000     5,500       35,500     กลุมนิเทศฯ 3 12 12 1 2 1

แผน

ปฏิรูป

แผนฯ

12

แผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏบัิติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

กลุมโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

เปาหมาย

ของโครงการ

ตัวชี้วัด/

คาเปาหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (หนวย : บาท) หนวยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 นโยบาย ศธ. ป 65 ย.ศธ.ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ แผน

แมบท



ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพสูสังคมแหงการเรียนรู

หลัก เรงดวน จุดเนน

แผน

ปฏิรูป

แผนฯ

12

แผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏบัิติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

กลุมโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

เปาหมาย

ของโครงการ

ตัวชี้วัด/

คาเปาหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (หนวย : บาท) หนวยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 นโยบาย ศธ. ป 65 ย.ศธ.ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ แผน

แมบท

2. โครงการขับเคลื่อนการสราง

องคความรูทางทะเล มหาสมุทร 

และผลประโยชนของชาติทางทะเล

 ไปสูการเรียนการสอนใน

สถานศึกษาในพื้นที่นํารองของ

กระทรวงศึกษาธิการ

ครูที่เขารวมการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อสรางความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการใชหนังสือทะเล

และมหาสมุทร และผลประโยชน

ของชาติทางทะเล สามารถจัด

กิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมี

ความตระหนักถึงความสําคัญของ

ทะเล รวมอนุรักษ ปกปอง และใช

ประโยชนจากทะเลอยางเห็นคุณคา

 - รอยละ 90 ของครูผูสอนสังคม

ศึกษาในโรงเรียนกลุมเปาหมายเขา

รวมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

ใชหนังสือทะเลและมหาสมุทร 

และผลประโยชนของชาติทางทะเล

 - รอยละ 80 ระดับความสําเรจ็ใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช

หนังสือทะเลและมหาสมุทร และ

ผลประโยชนของชาติทางทะเล

15,000     5,000       20,000     กลุมนิเทศฯ 3 12 12 1 2 1



ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพสูสังคมแหงการเรียนรู

หลัก เรงดวน จุดเนน

แผน

ปฏิรูป

แผนฯ

12

แผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏบัิติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

กลุมโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

เปาหมาย

ของโครงการ

ตัวชี้วัด/

คาเปาหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (หนวย : บาท) หนวยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 นโยบาย ศธ. ป 65 ย.ศธ.ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ แผน

แมบท

3. โครงการ Innovation For Thai

 Education (IFTE) นวัตกรรม

การศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

1. จังหวัดสตูลสามารถนํารูปแบบ/

แนวทางการพัฒนานักเรียน หรือ

แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการ

บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู 

และการนิเทศการศึกษาไปใชใน

การพัฒนาไดจรงิในระดับพื้นที่     

 2. ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา

 นวัตกรรม และการวิจัยทาง

การศึกษาในระดับจังหวัด มีความ

ครอบคลุม ชัดเจน เปนปจจุบัน 

สามารถนําไปใชในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

 3. จังหวัดสตูลสามารถสราง

เครอืขายความรวมมือในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

1. จังหวัดสตูลมีรูปแบบ/แนว

ทางการพัฒนานักเรียน หรือ

แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการ

บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู 

และการนิเทศการศึกษา รวมท้ัง

การยกระดับคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

อยางนอย 1 รูปแบบ 

2. จังหวัดสตูลมีศูนยกลางขอมูล

สารสนเทศทางการศึกษา 

นวตักรรมและการวจิัยทาง

การศึกษาในระดับจังหวัดอยางนอย

 1 ศูนย

3. จังหวัดสตูลมีเครอืขายความ

รวมมือในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา อยางนอย 3 เครือขาย

10,000     75,000     22,000     107,000    กลุมนิเทศฯ 3 12 12 1 2 1



ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพสูสังคมแหงการเรียนรู

หลัก เรงดวน จุดเนน

แผน

ปฏิรูป

แผนฯ

12

แผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏบัิติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

กลุมโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

เปาหมาย

ของโครงการ

ตัวชี้วัด/

คาเปาหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (หนวย : บาท) หนวยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 นโยบาย ศธ. ป 65 ย.ศธ.ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ แผน

แมบท

4. โครงการขับเคลื่อนพื้นที่

นวตักรรมการศึกษาจังหวัดตาม 

พ.ร.บ. พื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

พ.ศ.2562 ปงบประมาณ พ.ศ.2565

จังหวดัสตูล สามารถขับเคลื่อน

พื้นที่นวตักรรมการศึกษาตาม

เจตนารมณและวตัถุประสงคของ

การจัดตั้งพื้นที่นวตักรรมการศึกษา

ตามพระราชบัญญัติพื้นท่ีนวัตกรรม

การศึกษา พ.ศ. 2562

1. รอยละ 90 ระดับความสําเร็จใน

การขับเคลื่อนพื้นที่นวตักรรม

การศึกษาจังหวดัสตูลใหเปนไปตาม

เจตนารมณและวตัถุประสงคของ

พระราชบัญญัติพื้นที่นวตักรรม

การศึกษา พ.ศ. 2562 ในมาตราที่

เก่ียวของ  

2. รอยละ 80 ของครูโรงเรียนนํา

รองฯและบุคลากรที่เก่ียวของ 

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

และการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร

ฐานสมรรถนะ รวมทั้งการเลื่อน

วทิยฐานะฯ

3. รอยละ 100 ระดับความสําเรจ็

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ

ขับเคลื่อนพื้นที่นวตักรรมการศึกษา

จังหวดัสตูล

4. รอยละ 100 ระดับความสําเรจ็

ในการจัดทํา Digital platform

ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

จังหวดัสตูล

30,000     500,000   1,070,680 1,600,680 กลุมนิเทศฯ 3 12 12 1 1 2 2 1



ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพสูสังคมแหงการเรียนรู

หลัก เรงดวน จุดเนน

แผน

ปฏิรูป

แผนฯ

12

แผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏบัิติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

กลุมโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

เปาหมาย

ของโครงการ

ตัวชี้วัด/

คาเปาหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (หนวย : บาท) หนวยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 นโยบาย ศธ. ป 65 ย.ศธ.ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ แผน

แมบท

5. โครงการขับเคลื่อนการ

พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน

พื้นที่จังหวดัสตูล

เด็กปฐมวยัที่จบการศึกษาระดับ

ปฐมวัยในจังหวัดสตูลทุกคน  มี

พัฒนาการสมวัยในทุกดานในระดับดี

1. รอยละ 85 ของผูบริหาร คร ู

ผูดูแลเด็กปฐมวัย และบุคลากรที่

เก่ียวของไดรับการพัฒนาใหมี

ศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือ

สงเสรมิและพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมี

พัฒนาการสมวัย 

2. รอยละ 50 ของสถานศึกษา/

สถานพัฒนาเด็กปฐมวยัที่ไดรับการ

นิเทศ ติดตาม สงเสริม สนับสนุน 

และพัฒนาใหมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน 

3. จํานวนผลงานวิจัย นวตักรรม 

รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดี (best 

practice) เก่ียวกับการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยท่ีมีการนําไปตอยอด 

เผยแพร ขยายผล หรือประยุกตใช

ในหนวยงาน สถานศึกษาหรือ

สถานพัฒนาเด็กปฐมวยั 

4. รอยละของสถานศึกษาที่จัด

การศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล 

1-3) มีคุณภาพตามมาตรฐาน

5,000       35,000     12,000     52,000     กลุมนิเทศฯ 3 12 12 1 8 2 1



ยุทธศาสตรที่ 4 สรางโอกาสทางการศึกษาใหคนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต

หลัก เรงดวน จุดเนน

รวม ยุทธศาสตรที่ 4 3,000      19,675     10,000    5,340      38,015     

1. โครงการสงเสริมและสนับสนุน

การศึกษาเพื่อคนพิการ 

ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถ

พิเศษ ภายใตทุนการศึกษา

พระราชทานสมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ สยามมกฎราชกุมาร 

(ม.ท.ศ.)

เชิงผลผลิต (Output)  

 1. คัดเลือกนักเรียนที่จบชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 

2565 ในพื้นที่จังหวัดสตูลที่มีผล

การเรยีนดี ประพฤติดี และมี

คุณธรรม จํานวน 1 ราย 

 2. ติดตามนักเรียนที่ไดรับ

ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จ

พระบรมโอสราธิราชฯ สยามมงกุฎ

ราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ที่กําลังศึกษาอยู

 และสําเร็จการศึกษาแลว แตยังไม

มีงานทํา จํานวน 8 คน เพื่อ

เสริมสรางทัศนคติ ที่ถูกตอง ดีงาม 

ตอสถาบันพระมหากษัตริยและ

ประเทศชาติ บมเพาะ ความมีวินัย

รวมท้ังพัฒนาศักยภาพ

ความสามารถในการเรียนรู ใหเปน

ผูใฝเรียนรูอยางตอเน่ือง มีทักษะ

ชีวิต ทักษะอาชีพอันจะชวยสราง

พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง

เชิงคุณภาพ

 นักเรียนที่ไดรับทุนการศึกษา

เชิงปริมาณ

รอยละความสําเรจ็ของการ

คัดเลือกนักเรยีนทุนการศึกษา

พระราชทานสมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

(ม.ท.ศ.) รอยละ 100

ระดับความพึงพอใจของนักเรียน

และผูปกครองที่ไดรบัทุน

ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รอย

ละ 100

3,000      14,675     17,675     กลุมพัฒฯ 4 17 12 2 2 3

แผน

ปฏิรูป

แผนฯ

12

แผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏบัิติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

กลุมโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

เปาหมาย

ของโครงการ

ตัวชี้วัด/

คาเปาหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (หนวย : บาท) หนวยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 นโยบาย ศธ. ป 65 ย.ศธ.ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ แผน

แมบท



ยุทธศาสตรที่ 4 สรางโอกาสทางการศึกษาใหคนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต

หลัก เรงดวน จุดเนน

แผน

ปฏิรูป

แผนฯ

12

แผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏบัิติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

กลุมโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

เปาหมาย

ของโครงการ

ตัวชี้วัด/

คาเปาหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (หนวย : บาท) หนวยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 นโยบาย ศธ. ป 65 ย.ศธ.ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ แผน

แมบท

2. โครงการแกปญหาประชากรวยั

เรียนที่อยูนอกระบบการศึกษาและ

นักเรียนออกกลางคันของจังหวัด

สตูล

เชิงผลผลิต (Output)  

 หนวยงานที่เก่ียวของกับการจัด

การศึกษา ดําเนินการจัดหาที่เรียน

ใหกับประชากรวัยเรียน

กลุมเปาหมาย จํานวน 60 คน  ให

กลับเขามาสูระบบการศึกษาตาม

ความสามารถและความถนัดของ

ผูเรียน 

เชิงคุณภาพ

  เด็กและเยาวชนในจังหวัดสตูล 

กลุมอายุ 3 – 18 ปท่ีอยูนอกระบบ

การศึกษาไดรับการศึกษาที่มี

คุณภาพตามชวงวัย

รอยละของประชากรวยัเรียนได

กลับเขามาสูระบบการศึกษา  รอย

ละ 80

ระดับความสําเรจ็ของการติดตาม

ชวยเหลือนักเรยีนกลุมเสี่ยงให

ไดรับการชวยเหลือ ความพึงพอใจฯ

   ในระดับมากที่สุด

5,000       10,000     5,340      20,340     กลุมพัฒฯ 4 17 12 2 3 3



ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมการจัดการศึกษาที่เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

หลัก เรงดวน จุดเนน

รวม ยุทธศาสตรที่ 5 -         -         12,000    3,000      15,000     

1. โครงการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริฯ

เชิงผลผลิต (Output)  

  1. สถานศึกษาในจังหวัดสตูล

สมัครเขารวมเปนสมาชิกโครงการ 

“สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” 

เพ่ิมข้ึนอยางนอยสังกัดละ 1 

โรงเรียน

2. จังหวัดสตูลมีคณะกรรมนิเทศ 

กํากับ ติดตามการดําเนินงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน อยางนอย 1

 ชุด

เชิงคุณภาพ

  สถานศึกษาที่สมัครเขารวม

โครงการมีความรู ความเขาใจเรื่อง

การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนและสามารถนําไปใชใน

การปฏิบัติงานเพ่ือขอรับปาย

พระราชทาน 

เชิงปริมาณ

จํานวนสถานศึกษาสมัครเขารวม

เปนสมาชิกโครงการ “สวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน” 

อยางนอยสังกัดละ 1 โรงเรียน

เชิงคุณภาพ

รอยละสถานศึกษาที่เขารวม

โครงการมีความรู  ความเขาใจเรื่อง

 “สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน”  

รอยละ 100

12,000     3,000      15,000     กลุมนิเทศฯ 5 18 6 4 2 3

แผน

ปฏิรูป

แผนฯ

12

แผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏบัิติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

กลุมโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

เปาหมาย

ของโครงการ

ตัวชี้วัด/

คาเปาหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (หนวย : บาท) หนวยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 นโยบาย ศธ. ป 65 ย.ศธ.ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ แผน

แมบท



ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

หลัก เรงดวน จุดเนน

รวม ยุทธศาสตรที่ 6 80,000    51,500     135,000  87,125    353,625   

1. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและ

ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวดัโดย

ผานกลไกของ กศจ.

เชิงผลผลิต (Output)  

  1. จังหวดัสตูลมีแผนการสราง

ผลลัพธที่พึงประสงคของเด็กสตูล 

(Desired Outcomes of 

Education : DOE Satun)

 2. สถานศึกษาหรือหนวยงานทาง

การศึกษา ไดรบัการสงเสริม 

สนับสนุน แนะนําและรับฟงสภาพ

การจัดการศึกษาตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ

เชิงคุณภาพ (Outcome)

  1. เด็กสตูลมีผลลัพธท่ีพึงประสงค

 เหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นที่

 2. จังหวัดสตูลสามารถจัด

การศึกษาที่ตอบสนองตอความ

ตองการของสถานศึกษาหรือ

หนวยงานทางการศึกษา และผูที่มี

สวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา

ใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด

เชิงปริมาณ

ระดับความสําเรจ็ในการจัดทํา

แผนการสรางผลลัพธท่ีพึงประสงค

ของเด็กสตูล (Desired Outcomes

 of Education : DOE Satun) 

รอยละ 100

เชิงคุณภาพ

ระดับความพึงพอใจของผูรับการ

นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา

ตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ รอยละ 85

10,000     50,000     30,900     90,900     กลุมแผน 6 12 12 1 2 6

แผน

ปฏิรูป

แผนฯ

12

แผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏบัิติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

กลุมโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

เปาหมาย

ของโครงการ

ตัวชี้วัด/

คาเปาหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (หนวย : บาท) หนวยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 นโยบาย ศธ. ป 65 ย.ศธ.ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ แผน

แมบท



ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

หลัก เรงดวน จุดเนน

แผน

ปฏิรูป

แผนฯ

12

แผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏบัิติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

กลุมโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

เปาหมาย

ของโครงการ

ตัวชี้วัด/

คาเปาหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (หนวย : บาท) หนวยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 นโยบาย ศธ. ป 65 ย.ศธ.ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ แผน

แมบท

2. โครงการตรวจ ติดตาม 

ประเมินผลการดําเนินงานตาม

นโยบายและยุทธศาสตร

เชิงผลผลิต (Output)  

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ดําเนินการตรวจ ติดตาม 

ประเมินผลการดําเนินงานของ

หนวยงานทางการศึกษาในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 6 

แหง และสถานศึกษาในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 236 

แหง ตามนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป ยุทธศาสตรการพัฒนา

การศึกษาจังหวดัสตูลและนโยบาย

เรงดวนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้ง

การนิเทศ ติดตาม ตามภาระงาน

ของกลุมนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผล ไดอยางนอยจํานวน

รวม 50 ครั้ง ในปงบประมาณ พ.ศ.

2565 

  เชิงคุณภาพ

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

และหนวยงานที่เก่ียวของ มีขอมูล

สารสนเทศที่เก่ียวของกับการนิเทศ

เชิงปริมาณ

1. ระดับความสําเร็จในการนิเทศ 

การตรวจ ติดตาม ประเมินผลการ

ดําเนินงานของหนวยงานทาง

การศึกษาและสถานศึกษา 

ในพื้นที่จังหวัดสตูล ตามนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ และ 

ตามภาระงานของกลุมนิเทศ 

ติดตามและประเมินผล 

อยางนอย จํานวนรวม 50 ครั้ง  

รอยละ 100

2. ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

ขอมูลสารสนเทศที่เก่ียวของ

กับการนิเทศ การตรวจ ติดตาม 

ประเมินผล  รอยละ 100

เชิงคุณภาพ

     ระดับความพึงพอใจในการ

นิเทศ การตรวจ ติดตาม 

ประเมินผลการดําเนินงานของ

หนวยงานทางการศึกษาและ

สถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสตูล 

รอยละ 85

15,000     25,000     20,000     60,000     กลุมนิเทศฯ 6 12 12 1 2 3



ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

หลัก เรงดวน จุดเนน

แผน

ปฏิรูป

แผนฯ

12

แผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏบัิติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

กลุมโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

เปาหมาย

ของโครงการ

ตัวชี้วัด/

คาเปาหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (หนวย : บาท) หนวยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 นโยบาย ศธ. ป 65 ย.ศธ.ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ แผน

แมบท

3. โครงการประเมิน

ความสําเร็จของการสงเสริม

ความประพฤตินักเรยีน

นักศึกษา ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2565

 เชิงผลผลิต (Output)  

  1.พนักงานเจาหนาที่สงเสริม

ความประพฤตินักเรยีนและ

นักศึกษา ศูนยเสมารักษสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล  จํานวน  

50 คน ไดรับความรูดานกฎหมายที่

เก่ียวของในการปฏิบัติหนาที่

  2. จัดทําแผนการปฏิบัติหนาที่

ออกตรวจ ติดตาม ความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา

เชิงผลลัพธ (Outcome)

จังหวดัสตูลสามารถลดปญหา

ความประพฤติท่ีไมเหมาะสมของ

นักเรียนและนักศึกษา  และ

สามารถติดตามเฝาระวงันักเรียน

และนักศึกษากลุมเสี่ยงในพื้นที่ได

เชิงปริมาณ

     รอยละของพนักงานเจาหนาที่

สงเสรมิความประพฤตินักเรยีนและ

นักศึกษาและคณะกรรมการฯไดรับ

ความรูดานกฎหมายที่เก่ียวของใน

การปฏิบัติหนาที่   รอยละ 85

เชิงคุณภาพ

     ระดับความพึงพอใจของ

พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความ

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

ไดรับการสงเสรมิความรูในการออก

ตรวจ ติดตาม ความประพฤติ

นักเรียน และนักศึกษา 

รอยละ 85

5,000       15,000     10,000     30,000     กลุมลูกเสือฯ 3 12 12 1 1 3



ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

หลัก เรงดวน จุดเนน

แผน

ปฏิรูป

แผนฯ

12

แผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏบัิติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

กลุมโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

เปาหมาย

ของโครงการ

ตัวชี้วัด/

คาเปาหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (หนวย : บาท) หนวยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 นโยบาย ศธ. ป 65 ย.ศธ.ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ แผน

แมบท

4. โครงการสงเสริมศักยภาพการ

ตรวจ ติดตามความประพฤติ

นักเรียน นักศึกษา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565

เชิงผลผลิต (Output)  

  พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความ

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  

สามารถออกตรวจ ติดตาม  ความ

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใน

พื้นที่เสี่ยงพรอมเฝาระวงั

สถานการณปญหาความประพฤติ

นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวดั

สตูล  อยางนอยปละ 1,000 คน 

เชิงผลลัพธ (Outcome)

  สามารถลดปญหาการออก

กลางคัน การหนีเรียน การทะเลาะ

ววิาท และความประพฤติปฏิบัติ

ตนที่ไมเหมาะสม ของนักเรียนและ

นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสตูล 

เชิงปริมาณ

     รอยละความสําเร็จในการออก

ติดตามเฝาระวังตรวจสอบนักเรียน

 และนักศึกษา จํานวน 1,000 คน

เชิงคุณภาพ

     ระดับความพึงพอใจ  ของ

สถานศึกษาที่ไดรับการตรวจ 

ติดตาม เฝาระวงัความประพฤติท่ี

พึงประสงค  รอยละ 85

10,000     10,000     10,000     30,000     กลุมลูกเสือฯ 3 12 12 1 1 3



ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

หลัก เรงดวน จุดเนน

แผน

ปฏิรูป

แผนฯ

12

แผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏบัิติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

กลุมโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

เปาหมาย

ของโครงการ

ตัวชี้วัด/

คาเปาหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (หนวย : บาท) หนวยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 นโยบาย ศธ. ป 65 ย.ศธ.ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ แผน

แมบท

5. โครงการจัดทําแผนพัฒนา

การศึกษาจังหวดั

เชิงผลผลิต (Output)  

1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

 สามารถจัดทําแผนทั้ง 3 แผน คือ 

1) แผนปฏิบัติราชการสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565  2) เพื่อ

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวดั

สตูล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2566 – 2570  3) แผนพัฒนา

การศึกษาสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวดัสตูล ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 – 2570 ไดครบถวน 

สมบูรณ 

 2. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

สตูล สามารถรายงานและเผยแพร

ผลการดําเนินงานตามแผนทั้ง 3 

แผน ตอผูมีสวนเก่ียวของกับการ

จัดการศึกษาทราบตามระยะเวลาที่

กําหนด

        เชิงผลลัพธ (Outcome)

หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัด

สตูล ไดรับทราบและเขาใจทิศ

เชิงปริมาณ

ระดับความสําเรจ็ในการจัดทําแผน

ทั้ง 3 แผน คือ 1) แผนปฏิบัติ

ราชการสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวดัสตูล ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2565  2) เพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 –

 2570  3) แผนพัฒนาการศึกษา

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 –

 2570 รอยละ 100

เชิงคุณภาพ

หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัด

สตูล ไดรับทราบและเขาใจทิศ

ทางการดําเนินการไปในทิศทาง

เดียวกัน รอยละ 85

10,000     30,000     14,725     54,725     กลุมแผน 6 12 12 1 2 6



ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

หลัก เรงดวน จุดเนน

แผน

ปฏิรูป

แผนฯ

12

แผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏบัิติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

กลุมโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

เปาหมาย

ของโครงการ

ตัวชี้วัด/

คาเปาหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (หนวย : บาท) หนวยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 นโยบาย ศธ. ป 65 ย.ศธ.ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ แผน

แมบท

6. โครงการสรางภูมิคุมกันการ

ทุจริต สงเสรมิคุณธรรมและ

จริยธรรม บุคลากรสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ดวยหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

ศาสตรพระราชา

เชิงผลผลิต (Output)   

 1.บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวดัสตูล ไดรับความรู ความ

เขาใจสรางภูมิคุมกันการทุจริต

  2.สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

สตูลมีผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment:ITA)

 การประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ดานการเปดเผย

ขอมูลสาธารณะ (Open Data 

Integrity andTransparency 

Assessment:OIT) อยางนอยระดับ

 A 

เชิงคุณภาพ

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

เปนองคกรคุณธรรม โปรงใส 

ตอตานการทุจริต และเปดเผย

ขอมูลสูสาธารณชน

เชิงปริมาณ

รอยละของบุคลากรในสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสตูลที่เขารวม

อบรม รอยละ 80

เชิงคุณภาพ

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ไดรับการยอมรับใหเปนองคกร

คุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

และการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ดานการเปดเผย

ขอมูลสาธารณะ 

ในระดับ A

1,500       5,000      1,500      8,000       หนวย ตสน.ฯ 6 21 11 6 6 6



ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

หลัก เรงดวน จุดเนน

แผน

ปฏิรูป

แผนฯ

12

แผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏบัิติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

กลุมโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

เปาหมาย

ของโครงการ

ตัวชี้วัด/

คาเปาหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (หนวย : บาท) หนวยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 นโยบาย ศธ. ป 65 ย.ศธ.ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ แผน

แมบท

7. โครงการเสริมสรางศักยภาพ

บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวดัสตูล ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565

เชิงผลผลิต (Output)   

บุคคลากรในสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวดัสตูล  จํานวน  27 คน 

ประกอบดวย

ขาราชการ  เจาหนาที่งานคุรุสภา 

 พนักงานจางเหมาบริการ

เชิงคุณภาพ

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

เปนองคกรท่ีมีคุณภาพ

เชิงปริมาณ

รอยละของบุคลากรในสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสตูลที่เขารวม

อบรม รอยละ 80

เชิงคุณภาพ

 บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวดัสตูล ไดรับการพัฒนาเกิด

ผลสัมฤทธิ์และมีความพึงพอใจ 

รอยละ 80

80,000     80,000     กลุมอํานวยการ 6 20 12 6 2 2



ที่ แผนงาน/รายการ  หมายเหตุ

รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนบัสนุนดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน

กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในสวนภูมิภาค

งบดําเนินงาน 2,316,000 549,750 594,750 669,250 502,250 

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ จัดสรรเปน 1,924,000 451,750 496,750 571,250 404,250 

1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 207,500   30,000   40,000   80,000   57,500   

2 คาจางเหมาบริการ

2.1 พนักงานขับรถยนต (เดิม) 15,000 บาท/เดือน 180,000   45,000   45,000   45,000   45,000   12 เดือน

2.2 พนักงานทําความสะอาด (เดิม) 12,500 บาท/เดือน 150,000   37,500   37,500   37,500   37,500   12 เดือน

3 คาจางผูปฏิบัติงานใหราชการ

3.1 นักประชาสัมพันธ 15,000 บาท/เดือน 135,000   45,000   45,000   45,000   -        9 เดือน

3.2 นักวิชาการพัสดุ 15,000 บาท/เดือน 135,000   45,000   45,000   45,000   -        9 เดือน

3.3 นักวิชาการศึกษา 127,500   45,000   45,000   37,500   -        9 เดือน

4 คาจางสําเนาเอกสาร 200,000   50,000   50,000   50,000   50,000   

5 คาใชจายในการจัดประชุม อบรม สัมมนา คาตอบแทน

และคาใชสอยอื่นๆ

272,000   50,000   50,000   92,000   80,000   

6 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 20,000     -        -        -        20,000   

7 คาเชารถยนต (รถตูปรบัอากาศ)  24,750 บาท/เดือน 297,000   74,250   74,250   74,250   74,250   

8 คาวัสดุ 200,000   30,000   65,000   65,000   40,000   

คาสาธารณูปโภค จํานวน 392,000 บาท จัดสรรเปน 392,000   98,000   98,000   98,000   98,000   

9 คาสาธารณูปโภค 392,000   98,000   98,000   98,000   98,000   

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดําเนินงาน (งบบริหาร)

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

งบประมาณ (หนวย : บาท)



ขั้นตอนการบริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้วางแผนการดำเนินงานตามกระบวนการทำงาน และใช้การทำงาน

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

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

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

2565 
12.5 คณะผู้จัดทำ 
12.6 ภาคผนวก 

13. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565 ได้
หลากหลายช่องทาง 

ดังภาพแผนผังการดำเนินงาน (Flowchart) 

4



แผนภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการขอตั้งงบประมาณประจำปีของสำนักงานศึกษาจังหวัดสตูล 

 
 

 

พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

เริ่มต้น 

คณะกรรมการบริหารงบประมาณ 
กำหนดรายการงบลงทุนท่ีจะเสนอขอ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำ 
คำขอตั้งงบระมาณประจำปี 

เสนอคำขอตั้งงบประมาณ 
ไปสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์(สป.) 

สิ้นสุด 

5



แผนภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการใช้งบประมาณประจำปีของสำนักงานศึกษาจังหวัดสตูล 

พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

เริ่มต้น 

เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณประจำปี 

ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือกำหนด
กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ และ  
กำหนดมาตรการติดตามงบประมาณ 

สิ้นสุด 

แจ้งจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 

6



แผนภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการควบคุมการเบิก-จ่ายงบประมาณ 

พิจารณา 

อนุมัติ 

ไมอ่นุมัติ 

เริ่มต้น 

ผู้รับผิดชอบงบประมาณ 
จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
ตามรายการ/โครงการที่กำหนดไว้ 

 

ส่งเอกสารขอเบิก 
ไปกลุ่มนโยบายและแผน เพ่ือตรวจสอบ 

สิ้นสุด 

ผู้รับผิดชอบขออนุมัติดำเนินการ 
เบิก-จ่าย งบประมาณ 

ส่งเอกสารขอเบิก 
ไปกลุ่มอำนวยการ 

ศึกษาธิการจังหวัดสตูลอนุมัติ 

7



แผนภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงาน 

พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

เริ่มต้น 

รายงานข้อมูลการดำเนินงาน 
รายไตรมาส 

ประชุมคณะกรรมการฯ  
เพ่ือติดตามความก้าวหน้า ราย 6 เดือน 

ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 

สิ้นสุด 

สิ้นปีงบประมาณ 
จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
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วิธีการดำเนินงาน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีกระบวนการดำเนินงานดังนี้ 
1. ขอตั้งงบประมาณประจำปี ตามความต้องการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยดำเนินการดังนี้

1.1  สำรวจความต้องการงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น
1.2  ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจำปี เพื่อกำหนดงบลงทุน รายการค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น 
1.3  จัดทำคำขอตั้งงบประมาณตามแบบที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการกำหนด และจัดส่งตามกำหนดเวลา 
2. เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจำปี  ซึ่งมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการเป็นรายปีงบประมาณ 
3. แจ้งจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ เพื่อกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ และ   กำหนดมาตรการ

ติดตามงบประมาณ มีการดำเนินการ ดังนี้ 
4.1  แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีแก่คณะกรรมการบริหารงบประมาณทราบ 
4.2  พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน งบบริหารสำนักงาน เพื่อจัดสรรเป็น

ประเภทรายการตามความเหมาะสมจำเป็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
5. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และแจ้งให้บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ทราบ 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการตามแผนดำเนินการที่วางไว้
7. การควบคุมการเบิก-จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ดังนี้

7.1  กรณีผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ ขอยืมเงินงบประมาณ หรือ เบิกงบประมาณ ให้ส่งเอกสารขอ
ผ่านไปทางกลุ่มนโยบายและแผน เพ่ือเป็นการตรวจสอบข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ 

7.2  กลุ่มนโยบายและแผน ลงทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายงบประมาณ พร้อมระบุประเภทงบประมาณที่
ให้กลุ่มอำนวยการเบิกจ่าย 

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

7.4  ศึกษาธิการจังหวัดสตูล อนุมัติการเบิก-จ่ายงบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส มีการดำเนินงาน ดังนี้

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

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

8.3  กลุ่มนโยบายและแผน ตรวจสอบการเบิก-จ่ายงบประมาณ จากทะเบียนคุมงบประมาณ และจาก
ระบบ GFMIS โดยกลุ่มอำนวยการ 

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

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

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

และประเภทรายการงบประมาณท่ีจะขอตั้งในปีงบประมาณล่วงหน้า 1 ปี 
10. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565

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

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

2565 
10.4.4 ส่วนที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานรายโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 
10.4.5 คณะผู้จัดทำ 
10.4.6 ภาคผนวก 

11. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565 ได้
หลากหลายช่องทาง 
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แบบรายงาน 

การเบิก-จ่ายงบประมาณ 

รายไตรมาส 



แบบ สงป. 302

งบส่วนราขการ/รัฐวสิาหกิจ

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

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

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

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

ประเภทรายจ่าย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร

    1.1 เงินเดือนและค่าจา้งประจ า

    1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

    1.3 ค่าจา้งชัว่คราว

2. งบด าเนนิงาน

    2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค

    2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต)

    2.3 ค่าใชจ่้ายในการประชุม กศจ./อกศจ.

    2.4 ค่าเช่าบา้น

    2.5 ค่าใชจ่้ายโครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง
ของผูเ้รียนทกุช่วงชั้น

    2.6 ค่าใชจ่้ายโครงการ…

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภณัฑ์

    3.2 ท่ีดิน

    3.3 ส่ิงก่อสร้าง

แบบจดัท าแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลติ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย

  จัดท าแผน  

  รายงานผล ไตรมาสที่ ............

หน่วย : บาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

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



ประเภทรายจ่าย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

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

4. งบเงนิอุดหนุน 

    4.1 เงินอุดหนุนทัว่ไป

    4.1.1 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานของ พสน.จงัหวดั

    4.1.2 โครงการจดังานฉลองวนัเด็กแห่งชาติ

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

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

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

5. งบรายจ่ายอ่ืน

 - โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการรายงานผลการขบัเคล่ือนแผนพฒันาการศึกษา 
จงัหวดัสตูล
 - โครงการเสริมสร้างศกัยภาพบคุลากรในศึกษาธิการจงัหวดั

 - โครงการตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยทุธศาสตร์

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

  ** โครงการส่งเสริมการจดังานวนัคลา้ยวนัสถาปนายวุกาชาดไทย

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

 - โครงการ TFE  (Teams For Education)

 - โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดบัคุณภาพการศึกษา

 - โครงการขบัเคล่ือนการพฒันาการจดัการศึกษาเด็กปฐมวยัในพ้ืนท่ี

 - โครงการประเมินคุณภาพผูเ้รียนระดบัการศึกษาภาคบงัคบั (RT, NT)



ประเภทรายจ่าย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

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

 - โครงการขบัเคล่ือนงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

  รวมเงนิงบประมาณ (1+2+3+4+5)

  เงนิงบประมาณที่กันไว้เบิกเหล่ือมปีที่ผ่านมา

  เงนินอกงบประมาณ

ผูร้ายงาน :  

(  )

ต าแหน่ง : 

วนั/เดือน/ปี  :

ส านกังบประมาณ   ส านกันายกรัฐมนตรี



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

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

4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

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

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

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

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

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

 

แบบฟอร์ม 
สำหรับ สป.(เดิม) 

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

    แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
    แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
    แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
    แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 

    แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
    แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
    แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 

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

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

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

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

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

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

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

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



คำสั่งคณะกรรมการ 

บริหารงบประมาณ 



คำสั่งสำนกังานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
ที่  212/2564 

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

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 สำหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานหรือภารกิจที่ไดรับมอบหมาย  

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

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

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

2565 

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

6. กำหนดรายการและงบประมาณ เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

    สั่ง ณ วันท่ี  14  ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 

 
 

    (นายอาคม  สุชาติพงษ) 
        ศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
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