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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 

 
1. สภาพทั่วไปของจังหวดัตรัง 
 1) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
  1.1 ที่ตั้ง 

ตรังเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย ติดกับทะเลอันดามันแห่ง
มหาสมุทรอินเดีย มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,917.519 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  3,088,400 ไร่ มีขนาดพ้ืนที่ใหญ่
เป็นลําดับที่ 4 ของภาคใต้ และลําดับที่ 33 ของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางสาย       
เพชรเกษม 828 กิโลเมตร มีฟ้ืนที่ฝั่งทะเลตลอดแนวเขตจังหวัดยาว 119 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยเกาะน้อย
ใหญ่จํานวน 46 เกาะ โดยมีเกาะที่สําคัญ เช่น เกาะลิบง เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เกาะสุกร เกาะกระดาน 
เป็นต้น โดยมีอาณาเขตติดต่อจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดกระบี่ 
ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดสตูลและทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง (มีเทือกเขาบรรทัดกั้นอาณาเขต) 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดกระบี่และทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย 

 
1.2 ลักษณะพื้นที่ทางกายภาพ 
สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะเป็นเนินสูง ๆ ต่ํา ๆ สลับด้วยภูเขาใหญ่เล็กกระจัดกระจาย

อยู่ทั่วไปพ้ืนที่ราบเรียบมีจํานวนน้อยซึ่งใช้เพาะปลูกข้าว ทางทิศตะวันออกมีเทือกเขาบรรทัดยาวจากเหนือ  
จรดใต้ และเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง มีพ้ืนที่ป่าประมาณร้อยละ 20 ของพ้ืนที่
จังหวัด สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น สําหรับพื้นที่ท่ีอยู่ติดกับทะเลมีป่าชายเลนที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ 

 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

   1.3.1 ฤดูกาล 
จังหวัดตรังตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีอากาศร้อน โดยมีอุณหภูมิ

เฉลี่ยสูงตลอดปี มีฝนตกชุกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่าน 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่พัดปกคลุมประเทศไทย ทําให้ภาคเหนือและภาคกลางมีอากาศหนาวและแห้งแล้ง ส่วนภาคใต้ตอนบนจะมีฝน
ตกชุก เพราะมรสุมได้พัดผ่านอ่าวไทย สําหรับตรังอยู่ทางฝั่งตะวันตกได้รับอิทธิพลของลมนี้น้อยจึงมีฝนตกเพียง
เล็กน้อย ส่วนมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะพัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย ส่งผลให้จังหวัด
ตรังซึ่งตั้งอยู่ในด้านรับลมมีฝนตกชุก จังหวัดตรังมี 2 ฤดูกาล คือ 
 1. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยฤดูฝนช่วงแรกจะมีฝนตกสม่ําเสมอ 
ในปริมาณ 118.7-730.2 มิลลิเมตรต่อเดือน และฤดูฝนช่วงหลังจะมีปริมาณฝนค่อนข้างน้อย 

2. ฤดูร้อน เริ่มต้นแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมจาก 
แถบเส้นศูนย์สูตรในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล 

  1.3.2 ลักษณะอากาศทั่วไป 
จังหวัดตรังอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจําเป็นฤดูกาล 2 ชนิด คือ 

 1. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
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 2. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
   1.3.3 อุณหภูมิของอากาศ 

ปี 2558 อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 27.67 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยตลอดปี 
33.42 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยตลอดปี 23.68 องศาเซลเซียส   ความชื้นสัมพัทธ์ ปี 2558 ความชื้น
สัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 79.40% ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ยตลอดปี 97.50% ความชื้นสัมพัทธ์ต่ําสุด
เฉลี่ยตลอดปี 44.25%  ปริมาณฝนปี 2558  ปริมาณฝนตกตลอดปี 2,083.8  มิลลิเมตร จํานวนวันที่มีฝนตก
ตั้งแต่ 0.1 มิลลิเมตรขึ้นไป  มีทั้งหมด 170 วัน 
 
  1.4 แหล่งน้ าส าคัญ 
  แหล่งน้ําธรรมชาติที่มีต้นกําเนิดอยู่ในพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขาด้านทิศตะวันออกของจังหวัด 
ส่วนใหญ่เป็นลําน้ําสายสั้น ๆ และมีความลาดชันสูง โดยระบายลงสู่ทางด้านทิศตะวันตก มีจํานวนรวมทั้งหมด 
176 สาย ประกอบด้วยแม่น้ําสายสําคัญ 2 สายคือ 
 1. แม่น้ําตรัง มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาบรรทัด ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุงและจาก 
เทือกเขาเขตจังหวัดกระบี่ มีความยาวประมาณ 123 กิโลเมตร 
 2. แม่น้ําปะเหลียน มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล มีความยาว
ประมาณ 85 กิโลเมตร 
 
 2) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จังหวัดตรังมีเนื้อที่ทั้งหมด 3,088,400 ไร่  แบ่งเป็นพ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตร 1,659,188 ไร่คิดเป็น
ร้อยละ 53.72 และพ้ืนที่ป่าไม้ 1 ,292,632 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.85 ของพ้ืนที่ทั้งภาค โดยพ้ืนที่ถือครอง     
ทางการเกษตรแบ่งได้เป็นพ้ืนที่เพาะปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น 1 ,647,018 ไร่ ส่วนใหญ่ใช้เพาะปลูกยางพารา 
ปาล์มน้ํามันและไม้ผลจําพวก ทุเรียน มังคุด เงาะ ส่วนที่เหลือเป็นพ้ืนที่นา 12 ,170 ไร่ นอกจากนั้นเป็นที่อยู่ 
อาศัย พืชไร่สวนผักและไม้ดอก ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และท่ีรกร้าง 136,580 ไร่ 

 
 3) การปกครอง 

จังหวัดตรังมีการแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 10 อําเภอ 87 ตําบล 723 หมู่บ้าน และมีการบริหาร
ราชการ ดังนี้ 

3.1 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จํานวน 33 หน่วยงาน ได้แก่ 
1. สังกัดกระทรวงมหาดไทย     7 หน่วยงาน 
2. สังกัดกระทรวงคมนาคม     1 หน่วยงาน 
3. สังกัดกระทรวงแรงงาน     4 หน่วยงาน 
4. สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    6 หน่วยงาน 
5. สังกัดกระทรวงการคลัง     1 หน่วยงาน 
6. สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม    1 หน่วยงาน  
7. สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  1 หน่วยงาน 
8. สังกัดกระทรวงพาณิชย์     1 หน่วยงาน 
9. สังกัดกระทรวงสาธารณสุข     1 หน่วยงาน 
10. สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           1 หน่วยงาน 
11. สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม     1 หน่วยงาน 
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12. สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  1 หน่วยงาน 
13. สังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา             1 หน่วยงาน 
14. สังกัดกระทรวงยุติธรรม     3 หน่วยงาน 
15. สังกัดกระทรวงพลังงาน     1 หน่วยงาน 
16. สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี     1 หน่วยงาน 
17. ไม่สังกัดกระทรวง     1 หน่วยงาน 
 

    3.2 การบริหารราชการส่วนกลาง จํานวน 70 หน่วยงาน ได้แก่ 
      1. สังกัดกระทรวงคมนาคม     5 หน่วยงาน 
      2. สังกัดกระทรวงแรงงาน     1 หน่วยงาน 
      3. สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    12 หน่วยงาน 
      4. สังกัดกระทรวงการคลัง     4 หน่วยงาน 
      5. สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  2 หน่วยงาน 
      6. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ              15 หน่วยงาน 
      7. สังกัดกระทรวงพาณิชย์     2 หน่วยงาน 
      8. สังกัดกระทรวงสาธารณสุข     6 หน่วยงาน 
      9. สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  10 หน่วยงาน 
      10. สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม     2 หน่วยงาน 
      11. สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  1 หนว่ยงาน 
      12. สังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา             2 หน่วยงาน 
      13. สังกัดกระทรวงยุติธรรม     1 หน่วยงาน 
      14. สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี     2 หน่วยงาน 
      15. สังกัดกระทรวงกลาโหม     5 หน่วยงาน 
 
               3.3 รัฐวิสาหกิจ       19 หน่วยงาน 
               3.4 หน่วยงานอิสระ       13  หน่วยงาน 
  3.5 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
      1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    1 แห่ง 
      2. เทศบาล                22 เทศบาล 
      3. องค์การบริหารส่วนตําบล     77 อ.บ.ต 
 
 4) ประชากรและความหนาแน่นของประชากร 

ในปี 2559 จังหวัดตรังมีประชากร จํานวน 641,684 คน ประกอบด้วยประชากรชาย จํานวน 314,211 คน และ
ประชากรหญิง จํานวน 327,473 คน โดยอําเภอที่มีจํานวนประชากรมากท่ีสุด คือ อําเภอเมืองตรัง รองลงมา 
คือ อําเภอห้วยยอด อําเภอกันตัง และอําเภอปะเหลียน ตามลําดับ อัตราความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 
130 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร 
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 5) ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม 
 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 80.00 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 18.5 และศาสนาคริสต์ 
ร้อยละ 1.5 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก 
  5.1 ความเชื่อ ความศรัทธา ค่านิยม ในสถาบันทางศาสนา 
   5.1.1 จ านวนร้อยละของประชากรที่นับถือศาสนาต่าง ๆ 
   - ศาสนาพุทธ  ร้อยละ  80.00 
   - ศาสนาอิสลาม  ร้อยละ  18.5 
   - ศาสนาคริสต์  ร้อยละ  1.5 
 
   5.1.2 จ านวนวัด/ส านักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ พระภิกษุ สามเณร นางชี ศิษย์วัด 
   - วัด/สํานักสงฆ์  จํานวน  229    แห่ง 
   - ที่พักสงฆ ์  จํานวน   55    แห่ง 
   - พระภิกษุ  จํานวน  1410    รูป 
   - สามเณร  จํานวน  316    รูป 
   - นางชี   จํานวน  47    คน 
   - ศิษย์วัด  จํานวน  51    คน 
   5.1.3 จ านวนมัสยิด จํานวน  144    แห่ง 
   5.1.4 จ านวนโบสถ์คริสต์ 
   - โบสถค์าธอลิก  จํานวน  1    แห่ง 
   - โบสถ์โปรแตสแตนน์ จํานวน  6    แห่ง 
 ประชาชนชาวจังหวัดตรังมีศรัทธายึดมั่นในศาสนาพุทธ ยิ่งกว่าศาสนาอ่ืน เช่น ศาสนาคริสต์          
และอิสลามภายในจังหวัดตรังแต่ละอําเภอและตําบลจะมีวัดศาสนาพุทธ สํานักสงฆ์อยู่เกือบทุกแห่ง ประชาชน 
ชาวไทยส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากชาวจีน ส่วนมากก็นับถือศาสนาพุทธควบคู่ไปกับการถือศีลกินเจ ตามฤดูกาล
ที่มีตามศาลเจ้าต่าง ๆ สรุปได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความเชื่อศรัทธาและยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอยู่เป็น   
อันมาก ส่วนศาสนาอ่ืนมีอยู่บ้างเพียงส่วนน้อยและคล้อยตามประเพณีของชาวจีนไปบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคน   
ในตัวเมือง ถึงแม้ว่าจะมีการนับถือศาสนาหลายศาสนา แต่ก็ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งแต่อย่างใด ต่างก็ให้        
การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี 
 ความเชื่อ ศรัทธา ค่านิยม ในวัฒนธรรมทั่วไปของชาวพ้ืนเมืองชาวตรังปฏิบัติตามครรลองของ
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่วนใหญ่ตามวัฒนธรรมของพุทธศาสนาซึ่ง สืบเนื่องมาจาก
อินเดียและลังกา เชื่อมโยงกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรังเป็นเมืองหน้าด่านของจังหวัด
นครศรีธรรมราชฝั่งตะวันตกในฐานะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองแม่เป็นเมื องเอกวัฒนธรรมของตรัง    
จึงเป็นแบบเดียวกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง เช่น วันตรุษ วันสารท พิธีทางศาสนา 
 
  5.2 ด้านศิลปวัฒนธรรม 

จังหวัดตรังมีศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ทั้งในด้านศิลปะการแสดงและหัตกรรม
ศิลปะการแสดง เช่น มโนราห์ หนังตะลุง ลิเกป่า ศิลปะหัถตกรรม เช่น การประดิษฐ์เสื่อเตย มีดพร้า(นาป้อ)  
ผ้าทอพ้ืนเมือง  (นาหมื่นศรี) และเสวียนหม้อจากก้านจาก 

ด้านวัฒนธรรมประเพณีเป็นการผสมผสานระหว่างประเพณีวัฒนธรรมไทยกับจีน ทั้งนี้ 
เนื่องจากประชาชนในเขตเมืองส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทยผสมจีน ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ก็ยังคงยึดถือ



               ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง                     แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
            กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                     (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)                            5 

 

ประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา แต่ไม่เคร่งครัดเหมือน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเพณีของชาวตรัง           
ที่แตกต่างจากท่ีอ่ืนอย่างชัดเจน ได้แก่ 

- ประเพณีแต่งงาน  จะจัดงานใหญ่พิมพ์บัตรเชิญแขกไปร่วมเป็นเกียรติและร่วมรับประทานอาหาร 
จัดขบวนแห่ของคณะเจ้าบ่าวโดยรถยนต์ มีผ้าสีแดงผูกที่หน้ารถทุกคัน โดยเจ้าภาพเป็นผู้มอบให้พร้อมกับ    
ติดผ้าแดงไว้ที่ประตูบ้านเจ้าภาพด้วย สําหรับแขกที่รับเชิญไปร่วมขบวนแห่หรือรับประทานอาหาร ขึ้นอยู่กับ
ความมีชื่อเสียงของเจ้าภาพ การแต่งกายของแขกไม่ค่อยพิถีพิถัน แต่งกายตามสบาย เมื่ออาหารชนิดสุดท้าย 
ขึ้นโต๊ะ หลังจากรับประทานเสร็จ แขกก็จะกลับหมด ให้เจ้าภาพมีเวลาจัดเก็บทําความสะอาดสถานที่ต่อไป 

- ประเพณีงานศพ เมื่อสมาชิกในครอบครัวถึงแก่กรรม จะไม่ออกบัตรเชิญแต่จะพิมพ์แผ่นประกาศ 
ขนาดใหญ่โดยระบุชื่อผู้ตาย สาเหตุการตาย สถานที่ตั้งศพ วันจัดงาน วันฌาปนกิจ และรายชื่อเจ้าภาพ    
พร้อมด้วยญาติทุกคนไปปิดไว้ในที่ชุมชน เช่น ร้านอาหาร หน้าบ้าน ร้านค้าทั่วไป และจะส่งไปประกาศ      
ทางสถานีวิทยุท้องถิ่นบางราย ตั้งศพที่วัดหรือมูลนิธิกุศลสถานเพ่ือความสะดวกของแขกที่ไปและความพร้อม
ของเครื่องใช้  ไม้สอย ในงานจะมีญาติพ่ีน้อง เพ่ือฝูงไปร่วมงานคับคั่ง แขกที่ไปในงานทุกคนจะได้รับบัตร
ขอบคุณ ในบัตรระบุ วันที่ เวลา สถานที่เผาหรือฝังศพไว้ ในวันเคลื่อนศพออกจากบ้านหรือวัดไปเผาหรือฝัง 
เจ้าภาพจะเลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีนจํานวนมาก การเคลื่อนศพออกจากบ้านก็จะจัดขบวนรถยนต์ยาวเหยียด    
มีผ้าสีขาวผูกหน้ารถทุกคันเมื่อถึงปลายทางแล้วระทุกคันจะได้รับซองมีเงินอยู่ข้างในเป็นสินน้ําใจจากเจ้าภาพ 

- ประเพณีกินเจ จะจัดขึ้นในวันขึ้น 1 ค่ํา ถึงวันขึ้น 9 ค่ํา เดือน 9  ของจีน  โดยจัดปีละครั้งในงานมี 
ฝ่ายพิธีการจัดโต๊ะบูชา ฝ่ายอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์และฝ่าย อ่านบทสวดมนต์ร่วมกันประกอบพิธีกินเจ             
และเชิญชวนผู้ศรัทธามาร่วมกันกินเจก่อนถึงวันกําหนด เพ่ือให้ร่างกายบริสุทธิ์และอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์
โดยเฉพาะพระอิศวรผู้เป็นใหญ่และพระจากดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 ให้มาเป็นพยานในการประกอบพิธีกินเจครั้งนี้ 
ส่วนเจ้าอื่น ๆ ที่อัญเชิญมามีทั้งพุทธ พราหมณ์และเต๋า เพ่ือให้เกิดศรัทธาในการรักษาศีล 
 
 6) โครงสร้างพ้ืนฐานและด้านการคมนาคม 
  6.1 ไฟฟ้า 
  จังหวัดตรังมีสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 10 แห่ง ประกอบด้วย 

1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง 
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อําเภอย่านตาขาว 
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อําเภอห้วยยอด 
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อําเภอกันตัง 
5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อําเภอนาโยง 
6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อําเภอสิเกา 
7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อําเภอวังวิเศษ 
8. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อําเภอปะเหลียน 
9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อําเภอหาดสําราญ 
10. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อําเภอรัษฎา 

 จังหวัดตรังมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน  จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ปี 2558 จังหวัดตรังมีครัวเรือน
ทั้งหมด 220,647 ครัวเรือน มีจํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 193,661 ครัวเรือน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
ตรัง มีโครงการที่จะขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และได้ดําเนินการสํารวจ           
และประมาณการค่าใช้จ่ายครบทุกครัวเรือนแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการขออนุมัติงบประมาณ 
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สถานการณ์มีไฟฟ้าใช้แต่ละอ าเภอ ในพื้นที่จังหวัดตรัง 

ที ่ อ าเภอ ต าบล 

ระดับหมู่บ้าน ระดับหลังคาเรือน 

หมู่บ้าน
ทั้งหมด 

มีไฟฟ้าใช้
แล้ว 

ครัวเรือน
ทั้งหมด (ราย) 

มีไฟฟ้าใช้
แล้ว (ราย) 

ไม่มีระบบไฟฟ้า
ครอบคลุม 

ไม่มีไฟฟ้า 
(ราย) 

มีปัญหา 
(ราย) 

1 เมือง 16 119 119 42,953 42916 37 31 
2 สิเกา 5 40 40 7,920 7864 56 56 
3 นาโยง 6 53 53 11,834 11804 30 26 
4 กันตัง 14 95 95 24,876 24,623 182 58 
5 ย่านตาขาว 8 67 67 15,563 15,511 350 0 
6 ปะเหลยีน 10 85 85 16,982 16,826 680 0 
7 หาดสําราญ 3 22 22 5,103 5,086 118 0 
8 ห้วยยอด 20 132 132 26,263 26,021 242 0 
9 วังวิเศษ 5 43 43 9,252 9,199 53 0 
10 รัษฎา 4 36 36 5,551 5,551 0 0 

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมษายน 2558 
 

6.2 ประปา 
 จังหวัดตรังมีสํานักงานประปา จํานวน 3 แห่ง โดยแต่ละสํานักงานขึ้นตรงกับสํานักงานประปาเขต 5 
สงขลา คือ 
 1. สํานักงานประปาตรัง ให้บริการน้ําในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง อําเภอกันตัง อําเภอนาโยง  และอําเภอ 
สิเกา โดยมีแหล่งน้ําดิบ ได้แก่ แม่น้ําตรังในอําเภอเมืองตรัง และคลองเมงในอําเภอสิเกา 
 2. สํานักงานประปาห้วยยอดให้บริการน้ําในเขตพ้ืนที่อําเภอย่านตาขาวอําเภอปะเหลียน และองค์การ
บริหารส่วนตําบลแหลมสอนโดยมีแหล่งน้ําดิบ ได้แก่ คลองลําพิกุล – ชานคลองวังพังและคลองปะเหลียน 
 3. สํานักงานประปาห้วยยอดให้บริการน้ําในเขตพ้ืนที่อําเภอห้วยยอด อําเภอวังวิเศษ และอําเภอรัษฎา 
โดยมีแหล่งน้ําดิบ ได้แก่ แม่น้ําตรัง และคลองลําภูรา 
 ปี 2558 มีจํานวนผู้ใช้น้ํา 43,309 ราย มีปริมาณน้ําผลิตจริง 14,043,117 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ํา
ขาย 9,623,091  ลูกบาศก์เมตร 
 
  6.3 การสื่อสารโทรคมนาคม 

จังหวัดตรังมีชุมสายโทรศัพท์ที่เป็นโครงข่ายของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  ส่วนบริหาร
ลูกค้าจังหวัดตรัง จํานวน 126 ชุมสาย 40,688 เลขหมาย 

 
  6.4 ด้านการคมนาคม 
  การคมนาคมขนส่งในจังหวัดตรังสามารถเดินทางหรือขนส่งสินค้าได้ 4 เส้นทาง คือ 
   6.4.1 การคมนาคมทางบก 

1. ทางรถยนต์ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นถนนสายหลักในการ 
คมนาคมขนส่งทางบก นอกจากนั้นยังมีถนนเชื่อมโยงจากจังหวัดไปอําเภอต่าง ๆ สามารถเดินทางติดต่อกันได้
สะดวกทุกฤดูกาล โดยมีสายทางทั้งหมด 75 สายทาง 
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  2. ทางรถไฟ มีบริการรถไฟ 2 ขบวน คือ ขบวนรถเร็ว กันตัง-กรุงเทพฯ ทุกวันๆ ละ 1 ขบวน และขบวน
รถด่วน ตรัง-กรุงเทพฯ ทุกๆวัน ละ 1 ขบวน 
 

สถานีรถไฟ ขบวนรถ และระยะทางจากหัวล าโพง 
ขบวน ประเภทรถ สถานีต้นทาง 

 –  
ปลายทาง 

เวลาออก เวลาถึง ระยะทาง 

84 ด่วน ตรัง – กทม. 17.25 8.35 845 กม. 
168 เร็ว กันตัง – กทม. 12.40 5.35 866 กม. 
83 ด่วน กทม. - ตรัง 17.05 8.05 845 กม. 
167 เร็ว กทม. – กันตัง 18.30 11.20 866 กม. 

 

   6.4.2 การคมนาคมทางอากาศ 
   ท่าอากาศยานตรัง มีบริการสายการบิน 3 สายการบิน  คือ สายการบินนกแอร์     
ทําการบินวันละ 3 เที่ยวบิน สายการบิน AIR Asia ให้บริการวันละ 3 เที่ยวบิน และสายการบิน Thai lionair 
ให้บริการวันละ 3 เที่ยวบิน  ในเส้นทาง ตรัง-ดอนเมือง  ทุกวัน 
 
   6.4.3 การคมนาคมทางน้ า 
 - จังหวัดตรังมีท่าเรือพาณิชย์ 
  1. ท่าเทียบเรือกันตัง ขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอส ที่ตั้งบริเวณแม่น้ําตรัง ตําบลกันตัง อําเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง ขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์/ เรือลําเลียงสินค้า 
  2. ท่าเทียบเรือแสงทองขนส่งภาคใต้ เป็นท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ที่ตั้งบริเวณ
แม่น้ําตรัง ตําบลบางเป้า อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ท่าเทียบเรือสินค้าประเภทกอง /เรือ ลําเลียงสินค้า  
  3. ท่าเทียบเรือตรังฮาเบอร์ ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ที่ตั้งบริเวณแม่น้ําตรัง
ตําบลนาเกลือ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขนส่งสินค้าประเภทเทกอง/ เรือลําเลียงสินค้า ขนาด 1,500 ตันกรอส 
  4. ท่าเทียบเรือยุโสบ ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ตั้งบริเวณแม่น้ําตรัง ตําบลบ่อน้ําร้อน 
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง สินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ / เรือลําเลียงสินค้า ขนาด 1,500-2,500 ตันกรอส 
  5. ท่าเทียบเรือนาเกลือ กว้าง 29.00 เมตร ยาว 185 เมตร ที่ตั้ง บริเวณแม่น้ําตรัง หมู่ที่ 2 
ตําบลนาเกลือ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขนส่งทางทะเลในพ้ืนที่โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย ได้แก่ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT-GT) โครงการร่วมมือเศรษฐกิจอนุทวีป ระหว่าง บังคลาเทศ – อินเดีย – 
พม่า – ศรีลังกา – ไทย 
 
 - จังหวัดตรังมีท่าเรือท่องเที่ยว 
  1. ท่าเทียบเรือปากเมง ที่ตั้งบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตําบลไม้ฝาด อําเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง 
  2. ท่าเทียบเรือควนตุ้งกู ที่ตั้งบริเวณบ้านควนตุ้งกู อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นเรือโดยสาร
และบรรทุกสินค้าเพลาใบจักรยาวและเรือประมงพ้ืนบ้าน วิ่งระหว่างท่าเรือควนตุ้งกูกับเกาะมุกต์ 
  3. ท่าเทียบเรือทุ่งคลองสน ที่ตั้งบริเวณหมู่ท่ี 2 ตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นเรือ
โดยสารและบรรทุกสินค้าเพลาใบจักรยาวและเรือโดยสารขนาดใหญ่ 
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  4. ท่าเทียบเรือเกาะสุกร ที่ตั้ง บริเวณหมู่ที่ 2 ตําบลบ่อหิน  อําเภอสิเกา จังหวัดตรังเป็นเรือ
โดยสารและบรรทุกสินค้าเพลาใบจักรยาวและเรือประมงพ้ืนบ้าน – ท่าเรือประมงเข้า-ออก มีจํานวน 34     
ท่า/แพปลา 
 7) การเกษตรและปศุสัตว์ที่ส าคัญ 
  7.1 การเกษตร 
   7.1.1 พื้นที่ท าการเกษตรจังหวัดตรัง 

ในปี 2557 (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2557) จังหวัดตรังมีพ้ืนที่ทําการเกษตร จํานวน 
1,659,188 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.08 ของพ้ืนที่ ครัวเรือนประชากรทั้งหมด จํานวน 173,764 ครัวเรือน      
เป็นครัวเรือนเกษตรกร จํานวน 97,434 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 56.07 โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่การเกษตร     
มากที่สุด คือ อําเภอห้วยยอด รองลงมาคือ อําเภอวังวิเศษ อําเภอปะเหลียนและอําเภอเมืองตรัง ตามลําดับ 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานทางการเกษตรของจังหวัดโดยแยกเป็นรายอ าเภอ ประจ าปี 2558 

ที ่ อ าเภอ 
พื้นที่ท าการเกษตร 

(ไร่) 
ครัวเรือนทั้งหมด 

(ครัวเรือน) 
ครัวเรือนเกษตรกร

(ครัวเรือน) 
1 เมืองตรัง 221,771 37,735 16,869 
2 กันตัง 172,227 23,491 12,109 
3 ย่านตาขาว 165,555 24,060 10,608 
4 ปะเหลียน 240,154 17,980 11,334 
5 สิเกา 142,873 14,096 5,836 
6 ห้วยยอด 261,787 23,225 15,087 
7 วังวิเศษ 241,063 9,738 7,415 
8 นาโยง 93,955 13,047 7,104 
9 รัษฎา 71,333 6,416 5,229 
10 หาดสําราญ 48,470 3,976 3,090 

รวม 1,659,188 173,764 94,683 
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดตรัง (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2558) 
   7.1.2 ส าหรับพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ 

ที่สําคัญรองลงมา ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด และลองกอง ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกไม่มากนัก 
ส่วนใหญ่จะเป็นสวนหลังบ้าน และมีแนวโน้มลดลงเพราะมีราคาไม่แน่นอน  พ้ืนที่ปลูกกระจายในทุกอําเภอ 
ข้าวปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกหลักใน 3 อําเภอ คือ ห้วยยอด นาโยง และอําเภอเมือง มีแนวโน้มลดลง  เพราะถูก
ทดแทนโดยพืชเศรษฐกิจอ่ืน โดยเฉพาะปาล์มน้ํามัน 
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ข้อมูลพืชเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง ประจ าปี 2558 

ชนิด/ชื่อพืช 
จ านวน 

ครัวเรือน 
พ้ืนที่ปลูก  

(ไร่) 
พ้ืนที่ให้ผลผลิต 

(ไร่) 
ผลผลิตรวม  

(ตัน) 
มูลค่าผลผลิต 
(ล้านบาท) 

1. ไม้ผล 14,243 17,151 13,860 9,012.89 982.63 
     เงาะ 3,424 3,293 2,906 2,369.89 816 
     ทุเรียน 2,325 2,784 2,321 2,101 104.42 
     มังคุด 3,388 4,641 3,375 1,524 16.94 
     ลองกอง 5,106 6,433 5,258 3,018 45.27 
2. ข้าวนาป ี 3,593 12,170 12,138 4,910 243 

ที่มา : สนง.เศรษฐกิจการเกษตร 
 

   7.1.3 ข้อมูลการเลี้ยงปศุสัตว์ 
   สัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดตรังได้แก่  สุกรไก่เนื้อและโคการเลี้ยงปศุสัตว์ของเกษตรกร
ส่วนใหญ่ นิยมเลี้ยงแบบผสมผสานกับการทําสวนยางพารา การทําสวนปาล์ม โดยมีการเลี้ยงปศุสัตว์หลายชนิด 
เพ่ือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยใช้พ้ืนที่และเวลาที่เสร็จภารกิจหลัก ไปเลี้ยงปศุสัตว์เพ่ือเป็นรายได้เสริมของ
ครอบครัว ชนิดของปศุสัตว์ที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกรในปัจจุบัน  คือ  โคพ้ืนเมือง  สุกร  ไก่เนื้อ เป็ดเทศ แพะ 
และไก่ไข่ ตามลําดับ 

1. โคเนื้อ  มีการเลี้ยงกันทุกอําเภอโดยเลี้ยงมากในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองตรัง และอําเภอห้วยยอด 
การส่งเสริมสามารถทําได้ทุกอําเภอ เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรยังไม่สามารถผลิตโคเนื้อได้เพียงพอต่อการ
บริโภค อีกท้ัง มีแหล่งอาหารสัตว์ที่สามารถเลี้ยงโคเนื้อได้เป็นอย่างดี เฉลี่ยมีการเลี้ยง 4 - 5 ตัว / ครัวเรือน  

2. สุกร  มีการเลี้ยงกันมากในเขตอําเภอห้วยยอด และอําเภอย่านตาขาว สําหรับพ้ืนที่อ่ืนก็สามารถ
ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสุกรได้เช่นกัน เนื่องจากจังหวัดตรังมีการบริโภคเนื้อสุกรมาก  ปัจจุบันยังต้องนําเข้าจาก
จังหวัดใกล้เคียงอีกเป็นจํานวนมาก เพ่ือแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าด้วยการทําหมูย่าง  

3. แพะ  มีการเลี้ยงกันมากในเขตพ้ืนที่ที่ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม คือ อําเภอปะเหลียน 
ปัจจุบันมีราคาสูงขึ้น การส่งเสริมสามารถทําได้หลายพื้นท่ีข้อควรคํานึงควรส่งเสริมในเขตพ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงแพะ
อยู่แล้วเพราะจะทําให้สามารถพัฒนาให้เกิดตลาดซื้อ - ขายแพะ ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

4. ไก่  เกษตรกรมีการเลี้ยงไก่ รวม 3 ประเภท คือ 
 4.1 ไก่เนื้อ  เลี้ยงกันมากในเขตพ้ืนที่อําเภอรัษฏา อําเภอย่านตาขาว และอําเภอห้วยยอด ปัจจุบัน

ยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในจังหวัด โดยมีบริษัทใหญ่ ๆให้การสนับสนุนด้านเงินทุนในลักษณะ          
การประกันราคาผลผลิตสามารถส่งเสริมให้มีการเลี้ยงได้หลายพ้ืนที่ ปัจจุบันมีฟาร์มไก่เนื้อที่เข้าสู่มาตรฐาน
ฟาร์มจํานวน 50 ฟาร์ม 

 4.2 ไก่ไข่ เลี้ยงกันมากในเขตอําเภอปะเหลียนและอําเภอย่านตาขาว ปัจจุบันการผลิตไก่ไข่ยังไม่
เพียงพอต่อการบริโภคภายในจังหวัดสามารถส่งเสริมให้มีการเลี้ยงได้หลายพื้นท่ี 
       4.3 ไก่พ้ืนเมือง  มีการเลี้ยงเกือบทุกครัวเรือนโดยมีการเลี้ยงกันมากในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองตรัง
อําเภอปะเหลียน และอําเภอห้วยยอดส่วนใหญ่เลี้ยงเพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือนที่เหลือจึงจําหน่าย        
เป็นรายได้เสริม การส่งเสริมสามารถทําได้ในหลายพ้ืนที่เนื่องจากยังไม่มีผู้เลี้ยงรายใหญ่ และมีความต้องการ
บริโภคไก่พ้ืนเมืองเป็นจํานวนมาก ทั้งนี้เกษตรกรจําเป็นต้องมีการปรับระบบการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเพ่ิมมากข้ึน 
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สถิติจ านวนปศุสัตว์ที่ส าคัญของจังหวัดตรัง ประจ าปี 2558 
 

ที ่ อ าเภอ 
ผลผลิตท่ีได้จากปศุสัตว์ (ตัว) 

โคเนื้อ สุกรแม่พันธุ ์ สุกรขนุ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง 

 1 เมืองตรัง 4,978 5,160 2,743 343,740 8,641,740 4,487 
 2 กันตัง 763 18,000 791 229,780 10,637,925 1,531 
 3 ย่านตาขาว 1,127 13,920 2,373 547,760 22,252,864 1,897 
 4 ปะเหลยีน 1,302 60 749 67,005 97,121,025 3,002 
 5 สิเกา 3,152 2,160 152 151,100 1,624,159 2,713 
 6 ห้วยยอด 948 45,860 5,298 872,295 229,950 1,288 
 7 วังวิเศษ 956 5,860 36 64,500 0 1,386 
 8 นาโยง 1,362 1,380 1,594 1,170 32,576 2,044 
 9 รัษฏา 1,844 10,640 1,642 3,044,515 10,369,103 2,149 
 10 หาดสําราญ 1,868 0 0 100 0 999 
   รวม 18,300 103,040 15,377 5,321,965 150,909,341 21,498 
  

ที่มา  :  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 
 8) อุตสาหกรรมที่ส าคัญ 

จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม  ในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดตรังมีโรงงานขึ้นทะเบียนอุตสาหกรรม ทั้งสิ้น 
625 โรงงาน  

จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมและจ านวนแรงงาน ชาย-หญิง  
 

โรงงานอุตสาหกรรม 
จ านวน 
(โรง) 

เงินลงทุน (บาท) 
คนงาน รวม 

ชาย หญิง 
โรงงานขนาดเล็ก 489 2,160,299,720.99 2,480 896 3,336 
โรงงานขนาดกลาง 111 3,615,384,724.00 4,175 3,935 8,110 
โรงงานขนาดใหญ่ 25 6,284,881,928 2,488 5,905 8,393 

รวม 625 12,049,566,372.99 9,143 10,736 19,879 
 

ที่มา  :  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
หมายเหตุ : เกณฑ์ในการแบ่งขนาดโรงงาน 
     โรงงานขนาดเล็ก มีเงินลงทุน น้อยกว่า 10 ล้านบาท 
     โรงงานขนาดกลาง มีเงินลงทุน ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ถึง 100 ล้านบาท 
     โรงงานขนาดใหญ่ มีเงินลงทุน มากกว่า 100 ล้านบาท 
 อุตสาหกรรมหลักที่สําคัญ จังหวัดตรังมีผลผลิตด้านเกษตรที่สําคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ํามัน และ
สัตว์น้ําทะเล ดังนั้น อุตสาหกรรมที่สําคัญของจังหวัดจึงเป็นอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับผลผลิตด้านการเกษตร
เหล่านี้ และเป็นอุตสาหกรรมขั้นต้นที่กรรมวิธีการผลิตไม่ยุ่งยาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมส่งออกที่
สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเป็นจํานวนมาก 
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ประเภทอุตสาหกรรม จ านวนโรงงาน ก าลังการผลิต และจ านวนคนงาน 
ของอุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัดตรัง ปี 2558 

ประเภทอุตสาหกรรม จ านวน เงินลงทุน (บาท) คนงาน (คน) ก าลังการผลิต 
รวม 156 5,187518,303 12,080 

1. อุตสาหกรรมยางพารา 
- ยางแผ่นดิบ/ยางผึ่งแห้ง 
ยางแผ่นรมควัน 
- น้ํายางขัน/ยางแท่ง/ยาง 
สกิมเครฟ 
- ยางผสม (Compound 
Rubber) 

 
 

68 
 

13 
 
3 

 
 

394,112,362 
 

1,149,970,000 
 

748,005,500 

 
 

1,495 
 

2,232 
 

408 

 
 

226,210 
 

548,610 
 

181,000 

 
 

ตัน/ปี 
 

ตัน/ปี 
 

ตัน/ปี 
รวม 156 5,187518,303 12,080  

2. อุตสาหกรรมไม้
ยางพารา 
- แปรรูปไม้ยางพารา/อัด
น้ํายาและอบแห้ง 
- ผลิตเฟอร์นิเจอร์/ชิ้นส่วน
เฟอร์นิเจอร์ 
 
 
 
 
- ของเล่นเด็กจากไม้
ยางพารา 
- ชิ้นส่วนของเล่นเด็กจากไม้
ยางพารา 
- ผลิตไม้วีเนียร์ 

 
 

44 
 
3 
 
 
 
 

 
1 
 
5 
 
2 

 
 

1,109,153,625 
 

72,000,000 
 
 
 
 

 
131,320,000 

 
24,057,500 

 
111,036,000 

 
 

2,966 
 

280 
 
 
 

 
 

201 
 

208 
 

106 

 
 
1,639,036 

 
-ตู้ โต๊ะ เตียง 
20,000 
-ช้ินส่วน
เฟอร์นิเจอร ์
442,000 
 
1,060,000 
 
12,560,000 
 
1,258,722 

 
 

ลบ.ม./ป ี
 

ชุด/ปี 
 

ชิ้น/ปี 
 
 
 

ชุด/ปี 
 

ชิ้น/ปี 
 

ลบ.ม.ป ี

3. อุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารทะเล 
-อาหารกระป๋อง 
-แปรรูปอาหารทะเล 
-ปลาป่น 
 
 
 

 
 
2 
12 
6 

 
 

734,000,000 
1,062,940,000 
104,117,165 

 
 

1050 
2492 
409 

 

 
 

144,000,000 
18,543 
25,537 

 
 

กระป๋อง/ปี 
ตัน/ปี 
ตัน/ปี 
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4. อุตสาหกรรมปาล์ม
น้ ามัน 
-สกัดน้ํามันปาล์ม (แบบนึ่ง) 
-สกัดน้ํามันปาล์ม (แบบย่าง) 
 

 
 
4 
1 

 
 

612,026,181 
40,000,000 

 
 

280 
9 

 
 

180 
5,000 

 
 

ตัน/ชม. 
ตัน/ปี 

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
 

9) การท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
  9.1 แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา และแหล่งมรดก 

1. ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในบริเวณริมถนนก่อนเข้าสู่อําเภอกันตังเป็นต้นยาง รุ่นแรก
ที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯเจ้าเมืองตรังได้นํามาปลูกไว้เพ่ือบุกเบิกอาชีพสวนยางพาราของชาวตรัง เมื่อปี    
พ.ศ.2442 
 2. พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี  เป็นที่ตั้งของสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สําคัญ คือ 
“จวนเก่าเจ้าเมืองตรัง” หรือบ้านพักของอดีตเจ้าเมืองตรังพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี บุคคลสําคัญที่ได้
สร้างความเจริญแก่จังหวัดตรังเป็นอย่างมาก เช่น การคมนาคมเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ การศึกษา การปกครอง
และเป็นผู้นําต้นยางต้นแรกมาปลูกในจังหวัดตรังจนแพร่หลายไปทั่วภาคใต้เป็นเรือนไม้ 2 ชั้นมีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง
และเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันของท่านอย่างครบถ้วน 
 3. อนุสาวรีย์พระรัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะเขต
เทศบาลเมืองตรัง ผู้ที่เดินทางไปถึงจังหวัดตรังทุกคนจะแวะไปทําความเคารพอนุสาวรีย์ของท่านบริเวณนั้น       
แต่เดิมเป็นที่ตั้งพระตําหนักผ่อนกาย ซึ่งจัดรับเสด็จฯพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันได้ตกแต่ง
เป็นสวนสาธารณะอันร่มรื่น และมีประชาชนไปพักผ่อนเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเย็น 
 4. สวนสาธารณะควนตําหนักจันทน์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกันตัง มีเนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ บริเวณ
โดยรอบร่มรื่นด้วยต้นไม้ทั้งไม้ทั้งดอกไม้ประดับ มีศาลาพักผ่อนสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเลและอําเภอ
กันตังได้กว้างไกล 
 5. สถานีรถไฟกันตัง เป็นสถานีสุดท้ายของทางรถไฟฝั่งอันดามัน มีลักษณะแบบคลาสสิก ตัวอาคาร
เป็นเรือนไม้แบบปั้นหยา ภายในมีภาพเก่าแสดงการเสด็จพระราชดําเนินมายังอําเภอกันตังของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งจัดแสดงอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินกิจการรถไฟในอดีต 
 6. พระนอนทรงเครื่องโนราวัดภูเขาทอง ประดิษฐานอยู่ที่วัดภูเขาทอง ตําบลน้ําผุด อําเภอเมืองตรัง
เป็นพระพุทธรูปโบราณปางปรินิพพาน สร้างในสมัยศรีวิชัยมีลักษณะเด่นคือ พระเศียรทางเทริด มโนราตาม
ศิลปะของภาคใต้ โดยเชื่อกันว่า “เทริด” เป็นเครื่องประดับที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นของสูงกรมศิลปากรจดทะเบียน
เป็นโบราณสถาน 
 7. เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดตรังมีงานเทศกาลและงานประเพณีท่ีหลากหลาย เช่น 
       งานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร ได้รับการบันทึกเป็นสถิติโลกของ Guinness World Record จัดขึ้นเป็น
ประจําทุกปีในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ณ เกาะกระดาน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีคู่บ่าวสาวจํานวนมาก        
จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ร่วมขบวนแห่ขันหมากอันยิ่งใหญ่ไปยังสถานที่ถ่ายทําพิธีวิวาห์ จากนั้นคู่บ่าวสาวทุกคู่
พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติ จะดําน้ําสู่ใต้ทะเลเพ่ือทําพิธีรดน้ําสังข์ พิธีจดทะเบียนสมรสใต้ทะเล 
หลังจากนั้นจังหวัดจะจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีบริเวณชายทะเล พร้อมทั้ งให้คู่บ่าวสาว ร่วมปลูกต้นไม้แห่ง
ความรัก ณ สวนรวมพรรณไม้แห่ง ความรัก สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ไว้เป็นที่ระลึกด้วย 

 งานเทศกาลขนมเค้กจัดข้ึนในเดือนสิงหาคม เค้กเมืองตรังเป็นที่ขึ้นชื่อไปทั่วประเทศว่า เป็นเค้ก  
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ที่อร่อย มีหลายแบบหลายรสให้เลือกซื้อ เป็นของฝากจากเมืองตรัง 
 งานเทศกาลหมู่ย่างจัดขึ้นในเดือนกันยายน หมู่ย่างสูตรเมืองตรัง หนังกรอบ เนื้อหอมนุ่ม รสอร่อย 

จากกรรมวิธีหมักใส่เครื่องปรุง แล้วย่างทั้งตัวด้วยเตาย่างที่จัดทําเป็นพิเศษ ใช้แกล้มกาแฟหรือขึ้นโต๊ะงานเลี้ยงต่าง ๆ 
 งานเทศกาลกินเจจัดขึ้นเดือนตุลาคม  เป็นประเพณีท่ีแปลกไม่เหมือนจังหวัดใดที่มีเทศกาลกินเจ  

มีการอัญเชิญองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทับในร่างทรง ออกเยี่ยมเยียนโปรดสัตว์ไปตามอาคารบ้านเรือนซึ่งจัดโต๊ะบูชา
ไว้ต้อนรับ พร้อมทั้งแสดงอิทธิฤทธิ์อภินิหาร ด้วยการใช้ศาสตราวุธทิ่มแทงตามร่างกาย ปืนป่ายบันไดมีด      
การลุยไฟ ลุยดงหนาม ฯลฯ โดยมิได้มีอาการเจ็บปวดหรืออันตรายแต่ประการใด 

 งานเทศกาลอนุรักษ์หอยตะเภาจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน เพ่ือให้ประชาชนมีความสํานึกในการ 
ร่วมกันอนุรักษ์หอยตะเภาที่มีมากที่ชายหาดปากเมง อําเภอสิเกา แต่กําลังจะสูญพันธุ์ไป 

 งานเฉลิมพระชนมพรรษาและฉลองรัฐธรรมนูญประจําปีจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5-15 ธันวาคม ทุกปี 
รวบรวมวัฒนธรรม ประเพณีของดีจากทุกทุกอําเภอมาแสดงประกวด แข่งขัน พร้อมทั้งการออกร้านจําหน่าย
สินค้าของส่วนราชการและเอกชนในบริเวณงาน เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรังและของภาคใต้ 

 ประเพณีไหว้พระจันทร์ งานประเพณีไหว้พระจันทร์จังหวัดตรัง หรืองานประเพณีไหว้พระจันทร์ 
ตําบลทุ่งยาวประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวทุ่งยาวซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋วถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน
กว่า 100 ปี คืนวันไหว้พระจันทร์ จะตรงกับวันเพ็ญเดือนแปดตามปฏิทินของจีนชาวบ้านจะพร้อมใจกันจัดโต๊ะ
ไหว้พระจันทร์ไว้หน้าบ้านเรือนของตนเองเรียงรายสองข้างถนนรอบตลาดตําบลทุ่งยาวเป็นภาพที่สวยงาม    
และ มีเสน่ห์ยิ่งนักนอกจากนี้ชาวทุ่งยาวส่วนหนึ่งจะแต่งกายด้วยชุดกี่เผ้าทําให้บรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอาย
แห่งวัฒนธรรมแบบจีนมากยิ่งขึ้น 

 ประเพณีสารทเดือนสิบประเพณีวันสารทเดือนสิบหรือการทําบุญเดือนสิบ เป็นประเพณีการทําบุญ 
ให้กับวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วโดยความเชื่อของชาวพุทธที่เชื่อว่าในวันสารทเดือนสิบนี้ยมบาล
จะปล่อยให้วิญญาณทั้งหลายที่รับกรรมอยู่ในนรกที่เรียนว่า “เปรต” นั้นขึ้นมารับส่วนบุญที่บรรดาญาติมีชีวิต
อยู่ทําบุญอุทิศไปให้การทําบุญเดือนสิบในจังหวัดตรัง จะมี 2 ครั้ง คือ วันแรม 8 ค่ําเดือน 10 กับ วันแรม 15 ค่ํา 
เดือน 10 

 ประเพณีลากพระและมหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์ งานประเพณีลากพระ งานชักพระ เป็นขนบ 
ธรรมเนียมประเพณีหนึ่ง ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้ที่สืบทอดกันยาวนานแล้ว จะจัดขึ้นหลังวัน
ออกพรรษา 1 วัน หรือวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 

 ประเพณีสงกรานต์ สงกรานต์เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณคู่มากับประเพณ ี
ตรุษจึงมีการเรียกรวมกันว่าประเพณีตรุษสงกรานต์หมายถึงประเพณีท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่จัดระหว่าง
วันที่ 12-14 เมษายนของทุกปี 
 
  9.2 แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
     1. กลุ่มทอผ้านาหมื่นนาหมื่นศรี เป็นชื่อตําบลหนึ่งในอําเภอนาโยงซึ่งมีชื่อเสียงในด้านผ้าทอ 
พ้ืนเมืองของจังหวัดตรังมาตั้งแต่ครั้งอดีต และในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มสตรีทอผ้านาหมื่นศรีเพ่ือสืบสาน
การทอผ้าพื้นเมืองไม่ให้สูญหายไป 
     2. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําราชมงคลตรัง ตั้งอยู่บริเวณหาดราชมงคลภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตําบลไม้ฝาด พิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยส่วนในสถานที่ จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา     
โดยได้มีการรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ําจํานวน 61 ตู้ เช่น ปลาการ์ตูนปลาดาว ปลาไหลไฟฟ้า ปลาปักเป้ากล่อง        
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ปลาสินสมุทร เป็นต้น และบ่อแสดงกลางแจ้งจัดแสดงทั้งสัตว์น้ําจืด และสัตว์น้ําทะเลที่พบในเขตน้ําขึ้นน้ําลง
และทะเลลึกจากแหล่งต่างๆทั่วโลก  นอกจากนี้ยังมีส่วนการแสดงแมวน้ําแสนรู้ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม 
     3. สระกะพังสุรินทร์ เป็นแอ่งน้ําหรือหนองน้ําตามธรรมชาติขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 50 ไร่ กะพัง
สุรินทร์ตั้งชื่อตามพระยาสุรินทราราชา (นกยูง วิเศษกุล) อดีตสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต บริเวณโดยรอบ   
เป็นสวนสาธารณะสําหรับนั่งพักผ่อนได้ 
     4. สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 (ทุ่งน้ําผุดหรือเขาแปะช้อย) เป็นสวนสาธารณะกลาง
เมืองที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บนเนื้อที่กว่า 280 ไร่ ซึ่งเทศบาล นครตรัง 
ได้เนรมิตให้เป็นสวนสาธารณะ สถานที่ออกกําลังกายและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 
     5. ทะเลสองห้อง อยู่ในพ้ืนที่ตําบลบางดี อําเภอห้วยยอด ห่างจากตัวอําเภอประมาณ 27 กิโลเมตร 
มีสภาพเป็นแอ่งน้ําธรรมชาติ กว้างใหญ่คล้ายทะเลสาบมีเนินเขาล้อมรอบ ตอนกลางมีเนินเขายื่นออกมา
เกือบจะติดต่อกัน แบ่งแอ่งน้ําออกเป็น 2 ตอน เรียกว่า “ทะเลสองห้อง” มีทิวทัศน์สวยงาม น้ําใสสะอาด มีปลา
น้ําจืดชุกชุม 
 
  9.3 หมู่เกาะ 

1. เกาะสุกร เป็นตําบลหนึ่งในอําเภอปะเหลียน เป็นเกาะขนาดใหญ่อยู่ห่างชายฝั่งเพียง 3 ก.ม. 
บนเกาะมีชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า 2,500 คน มีอาชีพประมง ทําสวนยาง และเกษตรกรรมชาวบ้านส่วนใหญ่   
นับถือศาสนาอิสลาม มีผลไม้ที่มีชื่อเสียงคือแตงโมซึ่งรู้จักกันดีในจังหวัดตรังและใกล้เคียงว่ามีรสหวานอร่อย 
     2. เกาะลิบง เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลตรัง มีพ้ืนที่ 25,000 ไร่ รอบๆเกาะเต็มไปด้วยหญ้าทะเล
ซึ่งเป็นอาหารของ “พะยูน” สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กําลังจะสูญพันธุ์แต่จะพบได้มากบริเวณเกาะแห่งนี้เกาะลิบง
ได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง 
     3. เกาะมุก-ถ้ํามรกต นับเป็นจุดเด่นที่สุดในทะเลตรังลักษณะของเกาะทางด้านทิศตะวันตก     
ส่วนใหญ่เป็นโขดหน้าผาหินสูงตระหง่านหันหน้าออกสู่ทะเลทางฝั่งตะวันออกเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมง  
ที่ยังคงวิถีชีวิตของชาวเกาะไว้อย่างดี สามารถเดินเท่ียวรอบเกาะได้และทางด้านทิศตะวันตกของเกาะมุกต์ มีถ้ํา
มรกตหรือถ้ําทะเลซึ่งมีความงดงามตระการตาอย่างมาก จากปากทางเข้าถ้ําเป็นโพรงเล็กๆ การเข้าชมภายในถ้ํา
จะต้องว่ายน้ําลอยคอเข้าไประยะทาง 80 เมตร บริเวณปากทางเข้าถ้ําแสงจากภายนอกจะสะท้อนกับ น้ํา 
ภายในถ้ําทําให้เห็นน้ําเป็นสีเขียวมรกตดูแปลกตาและมหัศจรรย์ เป็นความสวยงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้าง
เมื่อพ้นปากถํ้าออกมาอีกด้านหนึ่งจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชันสามารถลงเล่นน้ําได้ 
     4. เกาะเหลาเหลียง เป็นเกาะขนาดเล็กมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูน มีหน้าผาสูงโดยรอบเหมาะ
สําหรับกีฬาปีนหน้าผามีหาดทรายขาวสะอาดและน้ําทะเลใสบริสุทธิ์ รวมถึงแนวปะการังท่ีสวยงาม 
     5. เกาะกระดาน มีชายหาดที่มีทรายขาวละเอียดเหมือนแป้งและมีน้ําใสจนสามารถมองเห็นแนว
ปะการังซึ่งได้อย่างชัดเจนด้านหลังของเกาะกระดานมีอ่าวเล็กๆ ซึ่งมีคลื่ นซัดสาดม้วนเข้าสู่ชายหาดเป็น
ระลอกๆ เหมาะสําหรับการเล่นกระดานโต้คลื่นเป็นอย่างมาก 
     6. เกาะเชือก เป็นจุดดําน้ําที่มีชื่อเสียงมากของทะเลตรังมีลักษณะที่โดดเด่นคือ เป็นจุดดําน้ําชม
ปะการังอ่อน แต่ด้วยกระแสน้ําที่แรงมาก การดําน้ําจึงต้องอาศัยการยึดเกาะเชือกหรือผูกเชือกโยงไว้ 
 
  9.4 อ่าวและชายหาด 
      1. อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 อําเภอ คือ 
อําเภอกันตังและอําเภอสิเกา มีอาณาเขตชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 20 กิโลเมตรที่ทําการอุทยานอยู่ที่        
หาดฉางหลาง ตําบลไม้ฝาด แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนพ้ืนดินที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานฯ 
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ได้แก่ หาดปากเมง หาดฉางหลาง หาดยาวหาดหยงหลิง หาดสั้น หาดเจ้าไหม ถ้ําเจ้าไหม นอกจากนี้ยังมีส่วน   
ที่ เป็นเกาะน้อยใหญ่อีกจํานวน 7 เกาะในทะเลตรังที่อยู่ ในความดูแลของอุทยานฯ ได้แก่เกาะมุกต์           
เกาะกระดานเกาะเชือกเกาะปลิง เกาะแหวน เกาะเมง และเกาะเจ้าไหม นอกจากนั้นบริเวณอุทยานฯ มีศูนย์
ศึกษาธรรมชาติทางทะเลจะทําการวิจัยหญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งคุณค่าทางนิเวศวิทยาของฝั่งทะเลอันดามัน 
     2. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้ งอยู่บริเวณช่องแคบมะละกา ทะเล    
อันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ จํานวน 22 เกาะ อาทิ เกาะเภตราเกาะเขาใหญ่   
เกาะลันตี เกาะลิดี เกาะบุโหลน เกาะเหลาเหลียง เกาะเปรามะ เป็นต้น 
     3. หาดหยงหลิง – หาดสั้น เป็นหาดทรายรูปโค้งขนานไปกับดงสน สุดชายหาดเป็นเขาสูงมีเวิ้ ง   
และโพรงถ้ําสามารถถลอดออกไปสู่ริมทะเลที่มีโพรงถ้ํา และโขดหินเหมือนป้อมโอบล้อมลานทรายไว้สวยงามมาก 
เหมาะที่จะเล่นน้ําและพักผ่อนหย่อนใจ บริเวณหาดสามารถกางเต็นท์ได้ 
    4. หาดยาวหมู่ที่ 6 ตําบลเกาะลิบง เป็นหาดทรายยาวต่อจากโขดเขารูปกระโดงฉลามขึ้นมาทาง 
ด้านเหนือมีสนทะเลขึ้นเป็นแนวดูสวยงาม มีชายหาดกว้างเหมาะจะเข้าค่ายพัก 
     5. หาดปากเมง เป็นหาดที่สวยงามและเงียบสงบแห่งหนึ่งแนวหาดยาวเหยียดไปตามชายฝั่งทะเล
บริเวณหาดทีท่าเรือปากเมง ซึ่งมีเรือบริการไปตามเกาะต่างๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 
  9.5 ถ้ า 
     1. ถ้ําเขาปินะ ภูเขาลูกนี้ภายในกลวงจนถึงยอดเขา มีลักษณะคล้อยกระทะคว่ําตรงเชิงเขาเป็นที่ตั้ง
ของวัดปินะ มีบันไดขึ้นไปชมถ้ําซึ่งมีอยู่หลายชั้นและชมทิวทัศน์รอบ ๆ เขาได้บริเวณทางเขาถ้ํามีพระพุทธ
ไสยาสน์ประดิษฐานอยู่ 
    2. ถ้ําเลเขากอบ เป็นถ้ําที่มีสายน้ําไหลผ่านและไหลล้อมรอบภูเขาอันเป็นที่ตั้งของถ้ําภายในถ้ํามีหิน
งอกหินย้อยท่ีสวยงามและคงความสมบูรณ์ปรากฏให้เห็นตลอดทางระหว่างการนั่งเรือและตามเวิ้งถ้ําหรือโถงถ้ํา
ต่าง ๆ ที่สามารถเดินชมได้ อาทิ ถ้ําเจ้าสาว ถ้ํารากไทรถ้ําคนธรรพ์ และจุดเด่นของถ้ําเลเขากอบอีกอย่างหนึ่ง   
ที่สร้างความตื่นเต้นและประทับใจกับนักท่องเที่ยวคือจะต้องนอนราบขนานไปกับเรือแล้วลอดผ่านส่วนที่มี
เพดานถ้ําต่ําท่ีสุด เรียกว่าถ้ําลอด กล่าวกันว่าการได้ลอดผ่านจุดนี้เปรียบเสมือนการได้ลอดท้องมังกร 
    3. ถ้ําเขาช้างหาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามตามธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตรังอยู่ใน
พ้ืนที่ของอําเภอนาโยง เขตบ้านนาหมื่นศรี 
  9.6 ดอยภูเขาและแมกไม้ 

สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) มีพ้ืนที่ประมาณ 2,600 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า    
ทุ่งค่าย หมู่ที่ 2, 3, และ 9 ตําบลทุ่งค่ายอําเภอย่านตาขาว ในบริเวณผืนป่าแห่งนี้ได้แบ่งเนื้อที่ออกเป็นสัดส่วน
เพ่ือง่ายต่อการเดินทางในการศึกษาประเภทต่างๆ ของพรรณไม้ให้เป็นที่เข้าใจมากยิ่งขึ้น 

 
  9.7 น้ าตก 
     1. น้ําตกโตนเต๊ะ เป็นน้ําตกขนาดใหญ่ ต้นกําเนิดจากเทือกเขาบรรทัด มีน้ําไหลผ่านแอ่งหินตลอด
เป็นสีขาวสูงประมาณ 320 เมตร การขึ้นไปชมน้ําตกชั้นบนจะต้องเดินเท้าไปตามเส้นทางระยะทางประมาณ 1 
กิโลเมตร      
              2. น้ําตกเขาหลัก ตั้งอยู่ในเขตตําบลน้ําผุดห่างจากที่ทําการอําเภอประมาณ 18 กิโลเมตร มีน้ําไหล
ตลอดปีและธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ 
     3. น้ําตกเขาช่อง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเก่าแก่ของจังหวัดมีทางเดินป่าศึกษาธรรมชา ติ
เพ่ือสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด 
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     4. น้ําตกเจ้าพะ เป็นน้ําตกท่ีไหลลดหลั่นลงมาตามชั้นหินปูนรอบข้างเป็นป่าซึ่งยังคงสภาพธรรมชาติ
มีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่นเป็นที่อาศัยของเงาะป่าหรือซนเผ่าซาไกซึ่งเป็นชนเผ่าที่เร่ร่อนอยู่ในป่าเขตเทือกเขา
บรรทัด 
     5. น้ําตกสายรุ้ง เป็นน้ําตกชั้นเดียวที่ลงมาจากหน้าผาสูงใหญ่จุดเด่นที่สุดของน้ําตกแห่งนี้ คือ     
ทุกวันเวลา 15.00 – 17.00 น. ละอองน้ําของน้ําตกจะทํามุมกับแสงอาทิตย์ปรากฏเป็นประกายรุ้งสวยงาม 
   

9.8 น้ าพุร้อน 
     1. วนอุทยานบ่อน้ําร้อนกันตัง อยู่ในพ้ืนที่บ้านควนแคง ตําบลบ่อน้ําร้อน อําเภอกันตัง อยู่ในเขต     
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหวาง ป่าควนแคง และป่าน้ําราบ มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ประกาศ
จัดตั้งเป็นวนอุทยาน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549  
 2. บ่อน้ําร้อนควนแคง บริเวณพ้ืนที่พรุน้ําร้อน ได้พัฒนาปรับปรุงเป็นบ่อน้ําร้อน จํานวน 3 บ่อ อุหณภูม ิ
ของน้ําประมาณ 70 องศา/ 40 องศา/ 20 องศาตามลําดับ
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2. สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
และความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ 
 1) ด้านเศรษฐกิจ 
  1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP Per Capital) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP)ของจังหวัดตรัง ในปี 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 63,678 ล้านบาท  
เศรษฐกิจของจังหวัดตรังมีขนาดใหญ่   เป็นลําดับที่ 7 ของภาคใต้ และลําดับที่ 3  ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง  
อันดามัน 

ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP Per Capital) ในปี 2557 มีมูลค่า 103,220บาท/คน/ปี อยู่ใน
ลําดับที่ 8 ของภาคใต้ ลําดับ 4 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  และลําดับ 33 ของประเทศ 

ตารางผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด พ.ศ. 2557 ณ ราคาประจ าปี จ าแนกตามสาขาการผลิตจังหวัดตรัง 
 

สาขาการผลิต 2557 p 
ภาคเกษตร   22,805  

เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ 17,796 
การประมง 5,009 

ภาคนอกเกษตร   40,872  
การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน   205  
อุตสาหกรรม 8,684 
การไฟฟ้า แก๊สและการประปา   1,210  
การก่อสร้าง   1,936  
การขายส่ง การขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและ
ของใช้ในครัวเรือน 

7,299 

โรงแรมและภัตตาคาร   898  
การขนส่ง สถานที่เก็บสนิค้าและการคมนาคม   4,266  
ตัวกลางทางการเงิน   3,783  
บริการด้านอสงัหาริมทรัพย์การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ   1,916  
การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกัน สังคมภาคบงัคับ   2,444  
การศึกษา 5,485 
การบริการด้านสุขภาพและสังคม   2,043  
การให้บริการชุมชน สงัคมและบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ   592  
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล   112  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด   63,678  
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท) 103,220  
ประชากร (1,000 คน)   617  

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
1.2 โครงสร้างเศรษฐกิจยังพึ่งพาภาคการเกษตรเป็นหลัก 
มูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง ในปี 2557 ขึ้นกับภาคการเกษตรเป็นหลัก โดยภาคเกษตรมีมูลค่า 

22,805 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.81 และการผลิตนอกภาคเกษตรมูลค่า 40,872 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.18 
สาขาการผลิตที่เป็นมูลค่าเศรษฐกิจสําคัญของจังหวัดจํานวน 5 สาขา ตามลําดับ ได้แก่  
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(1) สาขาเกษตรกรรม มูลค่า 17,796  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.95 
(2) สาขาอุตสาหกรรม มูลค่า 8,684 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.63 
(3) สาขาการขายส่ง การขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและ

ของใช้ในครัวเรือน มูลค่า 7,299 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.47 
(4) สาขาการศึกษา มูลค่า 5,485 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.62 
(5) สาขาการประมง มูลค่า 5,009 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.87 

   1.2.1 ยางพารา 
   เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด  มูลค่าการผลิตส่วนใหญ่ของสาขาเกษตรกรรม    

มาจากพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ํามัน  
 ข้อมูลยางพารา จังหวัดตรัง ในปี 2558 สรุปดังนี้ 
 จํานวนครัวเรือนปลูกยางพารา จํานวน      67,427  ครัวเรือน 
 พ้ืนที่ปลูกยางพารา   จํานวน      1,560,507 ไร่  
 เนื้อท่ีให้เก็บเก่ียว    จํานวน      1,233,396 ไร่  
 ผลผลิตยางพารา   จํานวน      319,563  ตัน  
 

ข้อมูลยางพาราของจังหวัดตรงั ประจ าปี 2558 

ที ่ อ าเภอ จ านวนครัวเรือน 
เนื้อที่ปลูก   

 (ไร่) 
เนื้อที่ให้เก็บเกี่ยว 

(ไร่) 
ผลผลิต  
(ตัน) 

1 เมืองตรัง 8,756 166,569 130,740 35,038 
2 กันตัง 7,937 143,295 129,199 33,721 
3 ย่านตาขาว 7,952 149,505 99,291 26,908 
4 ปะเหลียน 10,292 281,709 231,672 58,613 
5 สิเกา 4,403 188,269 121,599 32,589 
6 ห้วยยอด 10,711 215,509 189,817 49,163 
7 วังวิเศษ 6,507 209,201 159,074 41,996 
8 นาโยง 4,889 80,574 66,108 15,800 
9 รัษฎา 3,746 81,989 68,737 17,116 
10 หาดสําราญ 2,234 43,887 37,159 8,621 

รวม 67,427 1,560,507       
67,427 

1,233,396 319,563 
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดตรัง 
   1.2.2 ปาล์มน้ ามัน 

   มีพ้ืนที่ปลูกไม่มากนักแต่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงข้อมูลปาล์มน้ํามันจังหวัดตรัง ในปี 
2558 สรุปดังนี้ 

 จํานวนครัวเรือนปลูกปาล์มน้ํามัน  จํานวน    7,960  ครัวเรือน 
 พ้ืนที่ปลูกยางพารา             จํานวน    165,225 ไร่  
 เนื้อท่ีให้เก็บเก่ียว    จํานวน     134,771 ไร่  
 ผลผลิตยางพารา   จํานวน     331,207 ตัน  
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ข้อมูลปาล์มน้ ามันของจังหวัดตรัง ประจ าปี 2558 

ที ่ อ าเภอ จ านวนครัวเรือน 
เนื้อที่ปลูก   

(ไร่) 
เนื้อที่ให้เก็บเกี่ยว 

(ไร่) 
ผลผลิต       
(ตัน) 

1 เมืองตรัง 700 11,529 8,594 27,870 
2 กันตัง 1,202 21,287 16,750 56,180 
3 ย่านตาขาว 605 7,520 4,932 16,246 
4 ปะเหลียน 528 9,907 7,930 26,336 
5 สิเกา 1,415 44,074 39,713 13,780 
6 ห้วยยอด 1,119 18,230 16,350 54,936 
7 วังวิเศษ 1,347 35,358 29,730 100,785 
8 นาโยง 177 2,326 2,081 7,057 
9 รัษฎา 222 9,359 5,473 17,968 
10 หาดสําราญ 645 5,635 3,218 10,050 

รวม 7,960 165,225 134,771 331,207 
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดตรัง 
   1.2.3 พืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ 
   ที่สําคัญรองลงมา ได้แก่ ไม้ผล เงาะ ทุเรียน มังคุด และลองกอง ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูก ไม่
มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นสวนหลังบ้าน และมีแนวโน้มลดลงเพราะมีราคาไม่แน่นอน  พ้ืนที่ปลูกกระจายในทุกอําเภอ  
สําหรับข้าว ปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกหลักใน 3 อําเภอ คือ ห้วยยอด นาโยง และอําเภอเมือง มีแนวโน้มลดลงเพราะ
ถูกทดแทนโดยพืชเศรษฐกิจอ่ืนโดยเฉพาะปาล์มน้ํามัน 
 

ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดตรัง ประจ าปี 2558 

ที่ พืช 
เกษตรกร พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตรวม มูลค่าผลผลิต 

( ครัวเรือน ) ( ไร่ ) ( ไร่ ) (ตัน) (ล้านบาท) 
1 ยางพารา 6,742 1,560,507 1,233,396 319,563 12,782 
2 ปาล์มน้ํามัน 7,980 165,225 134,771 331,207 1,432 
3 เงาะ 3,424 3,293 2,906 2,369 33 
4 ทุเรียน 2,325 2,784 2,321 2,101 104 
5 มังคุด 3,388 4,641 3,375 1,524 17 
6 ลองกอง 5,106 6,433 5,256 3,018 45 
7 ข้าว 3593 12,170 12138 4910 243 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
  1.3 ภาวการณ์ลงทุนด้านอุตสาหกรรม 

ผลจากการพิจารณาข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายน 2558 เปรียบเทียบกับ
ช่วงระยะเวลาเดียวกัน ของปีก่อน พบว่ามีอัตราการขยายตัวของจํานวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตใหม่เพ่ิมขึ้น   
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คิดเป็นร้อยละ 0.151 จํานวนเงินลงทุน  ลดลง  คิดเป็นร้อยละ 0.774  และอัตราการจ้างงานลดลง  คิดเป็น
ร้อยละ 0.017  โดยรายละเอียดความเคลื่อนไหวของภาวการณ์ลงทุนดังกล่าวข้างต้น สามารถจําแนก
รายละเอียดตามประเภทอุตสาหกรรม  ได้ดังนี้ 

จ านวนโรงงาน เงินลงทุน และคนงาน ปี 2558 
ประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต 

ประกอบกิจการโรงงาน 
จ านวนโรงงาน 

(โรงงาน) 
เงินลงทุน 

 (ล้านบาท) 
คนงาน 
(คน) 

-ทํายางแผ่นผึ่งแห้งและยางแผ่นรมควัน 1 5.880 8 

-แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกข้ึนโดยเฉพาะและไม้ที่ 
ปลูกข้ึน 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจําหน่าย 

1 2.740 30 

-ขุดหรือลอกกรวด ทรายหรือดิน สําหรับใช้ในก่อสร้าง 1 5.750 2 

รวม 3 14.37 40 

 
  1.4 การค้าชายแดนมีมูลค่าเพิ่มข้ึนและยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

มูลค่าการค้าชายแดน ณ ด่านศุลกากรกันตัง ในปี 2558  ประเภทสินค้าส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ยางพารา ไม้ยางพาราแปรรูป และปูนสิเมนต์เทา สินค้านําเข้าที่สําคัญ ได้แก่ ถ่านหิน  เครื่องจักร
และเครื่องกล, สายพานระบบลําเลียง   

สถิติการน าเข้าด่านศุลกากรกนัตัง 
รายการสินค้า น้ าหนัก (KGM) มูลค่าน าเข้า (ล้านบาท) 

ถ่านหิน 214,433,691.00 458.264 
เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงาน 132,043.00 25.79 
สายพานระบบลําเลียง 84,623.00 8.02 
เครื่องบรรจุอัตโนมัติ 8,350.00 3.00 
ปุ๋ยเคมี 200,000.00 1.46 

รายการสินค้า น้ าหนัก (KGM) มูลค่าน าเข้า (ล้านบาท) 
รถโฟล์คลิฟ 10,670.00 1.28 
เบ็ดเตล็ด 87.00 0.02 
อ่ืนๆ 4,116,391.16 85.71 

รวม 218,985,855.16 583.55 
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สถิติการส่งออกผ่านด่านศุลกากรกันตัง 
รายการ น้ าหนัก (KGM) มูลค่าส่งออก (บาท) 

ผลิตภัณฑ์ยางพารา 123,411,905.00 5,293.26 
ไม้ยางพาราแปรรูป 215,304,450.00 3,134.15 
ปูนซิเมนต์เทา 525,091,750.00 1,218.80 
ยางผสมสําเร็จ 12,257,280.00 566.62 
แร่ยิบซั่ม 666,937,000.00 422.93 
โซเดี่ยมเฟลสปาร์ 63,800,000.00 75.04 
ปูนพลาสเตอร์ 88,606,000.00 59.40 
แท่นรองยางทําด้วยเหล็ก 15,510.00 0.67 
อ่ืนๆ 1,699,544,286.16 10,856.57 

รวม 3,394,968,181.16 21,627.44 
ที่มา: สํานักงานพาณิชย์จงัหวัดตรัง 

 

ภาวะการส่งออกที่ผ่านด่านศุลกากรกันตัง ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2559  มีมูลค่า 847.137 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น
จากเดือนก่อน 304.588 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 56.14  สําหรับดุลการค้า  ในเดือนกรกฎาคม 2558    
มีดุลการค้า 708.913 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 209.266  เมื่อเทียบกับดุลการค้า 499.647  ล้านบาท 
ในเดือนที่ผ่านมา 

1. สินค้าส่งออก มูลค่าสินค้าส่งออก 778.025  ล้านบาท  เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน  256.927 ล้าน
บาท  หรือเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 49.304  สินค้าส่งออกที่สําคัญได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยางพารา ไม่ยางแปรรูป ยางผสม
สําเร็จและแร่ยิบซั่ม 

2. สินค้าน าเข้า มูลค่าสินค้านําเข้า 69.112 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 47.661 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 222.19 สินค้านําเข้าที่สําคัญ ได้แก่ ถ่านหิน ใยแก้ว แกนหลักยึดใบค้อนเครื่องบด         
ไม้สับ แกนหลักยึดใบค้อน เครื่องบดไม้สับ และสายพานลําเลียง เป็นต้น 

 

มูลค่าการค้า ณ  ด่านศุลกากรกันตัง จังหวัดตรงัเดือนกรกฎาคม 2559 
 

 มูลค่า(ล้านบาท) การเปลี่ยนแปลง 
รายการ มิถุนายน กรกฎาคม มูลค่า(ล้านบาท) ร้อยละ 

มูลค่าการค้ารวม 542.549 847.137 304.588 56.14 
มูลค่าการส่งออก 521.098 778.025 256.927 49.30 
มูลค่าการนําเข้า 21.451 69.112 47.661 222.19 
ดุลการค้า 499.647 708.913 209.266 41.88 
  1.5 รายได้จากการท่องเที่ยว 
  ปัจจุบันการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังเริ่มมีทิศทางท่ีชัดเจนและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมาก
ขึ้น จังหวัดตรังมีมรดกทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และวัฒนธรรมที่โดดเด่น มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย    
ทั้งเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมและมีอัตลักษณ์ของตัวเองในด้านความสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม  ความมี
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ไม่เปลี่ยนแปลง และการให้บริการแบบเจ้าบ้านที่ดี  

1. จํานวนนักท่องเที่ยว ในปี 2558  จังหวัดตรังมีจํานวนนักท่องเที่ยว 1,414,663  คน เป็น    
ชาวไทย 1,233,566  คน และชาวต่างประเทศ  181,097  คน 

2. รายได้จากการท่องเที่ยว ในปี 2558 จังหวัดตรังมีรายได้จากการท่องเที่ยว จํานวน 7,710 ล้านบาท 
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 2) ด้านสังคมและคุณภาพของชีวิต 
  2.1 จังหวัดตรังมีอัตราการขยายตัวของประชากรเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง 

ในระหว่างปี 2553-2556 มีประชากร จํานวน 622,659 คน , 626,708 คน , 631,920 คน, 
636,043 คน และ 638,746 คน ตามลําดับ โดยในปี 2553  มีจํานวนประชากร 622,659  คน , เพ่ิมขึ้น       
เป็น 638,746 คน ในปี 2557 มีอัตราการเพ่ิมของประชากรในอัตราที่ลดลงจากร้อยละ 0.65 ในปี 2556            
เป็นร้อยละ 0.42 ในปี 2557 

 

  2.2 โครงสร้างประชากรของจังหวัดเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้แนวโน้มภาระการพึ่งพิงสูงขึ้น 
สืบเนื่องจากนโยบายประชากรและการวางแผนครอบครัวที่ประสบผลสําเร็จในอดีต รวมทั้ง

ผลการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม ทําให้สัดส่วนโครงสร้างประชากรของจังหวัดตรัง มีแนวโน้ม   
การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ 

สัดส่วนโครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุ 
หน่วย : ปี 

 
จังหวัด 

2555 2556 2557 

0-14 15-59 60 ปี
ขึ้นไป 

รวม 0-14 15-59 60 ป ี
ขึ้นไป 

รวม 0-14 15-59 60 ปี
ขึ้นไป 

รวม 

ตรัง 22.85 66.21 10.94 100 22.60 66.14 11.26 100 22.36 66.00 11.64 100 
 

2.3 ประชากรมีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงข้ึน 
ในปี 2557 พบว่า นักเรียนในกลุ่มจังหวัดอันดามัน มีจํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยมีค่ามากกว่าประเทศ และภาค 
โดยมีจํานวนปีการศึกษาเฉลี่ย 9.32 ปี 2557 เพ่ิมขึ้นจาก ในปี 2556 ปีการศึกษาเฉลี่ย 9.22 ประชากรในกลุ่มจังหวัด
ฝั่งอันดามัน จังหวัดระนองมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด 7.90 ปี เท่านั้น  

จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15-59 ปี 
               หน่วย : ปี 

 2555 2556 2557 
ประเทศ 8.80 8.77 8.91 
ภาคใต ้ 8.95 9.04 9.24 
กลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทย 8.96 8.90 9.13 
กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน 8.95 9.22 9.32 
ระนอง 7.56 8.20 7.90 
ภูเก็ต 9.37 9.70 9.90 
พังงา 8.85 9.00 9.60 
กระบี่ 9.40 9.80 9.60 
ตรัง 9.59 9.40 9.60 

2.4 ชีวิตครอบครัวมีความอบอุ่นลดลง 
โดยในช่วงปี 2555-2557 อัตราการหย่าร้างในจังหวัดตรังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จาก 3.61 คู่ต่ออันครัวเรือน       
ในปี 2553 เป็น 3.351 คู่ ในปี 2557 ตามลําดับ 
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อัตราการหย่าร้างจังหวัดตรัง 
         หน่วย : คู่พันครัวเรือน 

จังหวัด 2555 2556 2557 
ตรัง 3.58 3.51 3.71 

 
  2.5 สัดส่วนเกิดคดีคดียาเสพติด 

สถานการณ์ด้านยาเสพติดปี 2559 จังหวัดตรังมีจํานวนคดียาเสพติด 1,482 คดี ลดลงจากปี 
2558  ที่มีจํานวน  3,569 คดี (ข้อมูล ณ ต.ค.58 - มิ .ย.59) อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏพ้ืนที่ผลิตยาเสพติด               
และนําเข้า - ส่งออกในพ้ืนที่จังหวัด เนื่องจากจังหวัดตรังไม่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านจึงไม่มีปัญหา
ตามแนวชายแดน ผู้ค้ายาเสพติดในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ค้ารายย่อยที่รับยาเสพติดมาจากพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยใช้
เส้นทางหลวงหมายเลข 403 ซึ่งสามารถเชื่อมติดต่อกับจังหวัดตรังได้พ้ืนที่ค้ายาเสพติดและแพร่ระบาดของยา
เสพติด ได้แก่ อําเภอเมืองตรัง อําเภอห้วยยอด และอําเภอกันตังกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ 
12-40 ปี  ประกอบอาชีพรับจ้างและผู้ใช้แรงงาน 

 
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.1 พื้นที่ป่าไม้รวมของจังหวัดตรัง 

จังหวัดตรัง มีอัตราการขยายตัวของพ้ืนที่ป่าไม้ ใน ปี 2558 ร้อยละ 0.65 ปัจจุบันมีพ้ืนที่ป่าไม้ 
ประมาณ  1,292,632 ไร่ ที่ตั้งของพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดตรัง มีลักษณะคล้ายกําแพงเมืองของจังหวัด เนื่องจาก
โดยรอบจังหวัดตรัง ซึ่งติดต่อกับอาณาเขตจังหวัดอ่ืน จะมีพ้ืนที่ป่าไม้ขึ้นอยู่ติดต่อเกือบตลอดแนว  คล้ายกําแพง 
รั้วบ้าน พ้ืนที่ป่าไม้ทางด้านทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช พ้ืนที่ป่าไม้ทางด้านตะวันออกติดต่อกับ
จังหวัดพัทลุง พ้ืนที่ป่าไม้ทางด้านทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดสงขลาและสตูล  และพ้ืนที่ป่าไม้ทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือเขตติดต่อกับจังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่ป่าบก มีภูเขาสูงชัน เป็นแหล่งต้นน้ําสําคัญของลําห้วย ลําคลอง        
ที่ไหลผ่านพ้ืนที่ ของจังหวัด และราษฎรใช้น้ําดังกล่าวสําหรับอุปโภคเกือบทั้งสิ้น ส่วนใหญ่พื้นที่ดังกล่าวยังมี
สภาพป่าสมบูรณ์ สําหรับด้านติดต่อกับริมทะเลทางทิศตะวันตกของจังหวัดพื้นที่ป่าไม้จะเป็นป่าชายเลน
พ้ืนที่จังหวัดบริเวณตอนกลางจะเป็นพ้ืนที่ราบสลับกับควนเขา  โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นควนเขา จะมีป่า     
หย่อมเล็กหย่อมน้อยอยู่กระจัดกระจายทั่วไป ถูกบุกรุกทําลายไปเกือบหมดสภาพป่าแล้วเป็นส่วนมาก และตาม
เกาะแก่ง ในทะเลก็มีพ้ืนที่มีสภาพธรรมชาติสวยงามหลายเกาะด้วยกัน 

พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดตรังอยู่ในเขตท้องที่อําเภอต่างๆ ทุกอําเภอ มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่เป็นป่าอนุรักษ์ตาม
กฎหมาย  พ้ืนที่ป่าที่ เป็นป่าต้นน้ําลําธารของจังหวัด มีความสําคัญทางระบบนิเวศวิทยามีความสําคัญ           
ต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และมีความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์ป่าพืชพรรณ โดยพ้ืนที่
ป่าไม้แต่ละประเภทมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 64 ป่า เนื้อที่จํานวน 1,475,625 ไร่แต่พ้ืนที่บางส่วนเสื่อมโทรมได้มี
การจัดสรรที่ดินให้ราษฎรทํากินตามกฎหมายโดยส่งมอบให้สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
จํานวน 6 ป่า เนื้อที่จํานวน 267,357 ไร่ ดังนั้น ปัจจุบันจังหวัดตรัง ยังคงเหลือพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติตาม
หลักฐาน จํานวน 58 ป่า เนื้อที่ จํานวน 1,208,268 ไร่ 

2) พ้ืนที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี จํานวน 48 ป่า มีเนื้อที่จํานวน  56,037 ไร่  
3) พ้ืนที่ป่าชายเลน (ป่าสงวนแห่งชาติและป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี) มีเนื้อที่ตามหลักฐาน 

จํานวน 311,553 ไร่ เหลือพ้ืนที่ป่าชายเลนในปัจจุบัน จํานวน 220,975  ไร่ 
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พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดตรัง  แยกรายอ าเภอ  
 
 

อ าเภอ 

ก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตามมติ ครม. 

ป่าบก ป่าชายเลน ป่าบก ป่าชายเลน 
ไร ่ ป่า ไร ่ ป่า ไร ่ ป่า ไร ่ ป่า 

เมืองตรัง 55,869 12 - - 1,293 4 - - 

นาโยง 83,362 3 - - 2,111 2 - - 

ย่านตาขาว 76,154 2 16,979 2 1,375 2 - - 

ปะเหลียน  315,058 4 129,700 4 3,952 6 3,113 3 

กันตัง 89,739 10 82,980 9 9,148 7 1,104 4 

สิเกา 70,373 6 56,275 2 8,763 4 149 1 

วังวิเศษ 63,565 5 - - 16,994 5 - - 

ห้วยยอด 139,515 7 - - 2,515 5 - - 

รัษฎา 31,500 2 - - 3,817 4 - - 

หาดสําราญ 4,976 3 19,550 2 - - 1,703 1 

รวม 930,611 44 305,484 19 49,968 32 6,069 9 

ที่มา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง  
 

 3.2 ทรัพยากรน้ า 
  ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งมักจะเกิดในฤดูร้อนของทุกปี โดยเฉพาะในปีที่มีฝนทิ้งช่วง นอกจากปัญหา
ภัยแล้งแล้ว ในช่วงฤดูร้อนพื้นที่บริเวณปากแม่น้ําตรัง และปะเหลียน รวมถึงคลองต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ทะเล มักจะ
เกิดปัญหาน้ําเค็มหนุนจนทําให้น้ําจืดในหลาย ๆ พื้นที่กลายเป็นน้ํากร่อยไม่สามารถนํามาใช้อุปโภคบริโภคได้ 
  ปัญหาน้ าท่วม (อุทกภัย) มักเกิดในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม-ธันวาคม) ของทุกปี พ้ืนที่ที่เกิด 
น้ําท่วมจะเป็นพื้นท่ีบริเวณท่ีลุ่ม/พื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้ําตรัง แม่น้ําปะเหลียน และลําคลองต่าง ๆ ลักษณะการเกิด
น้ําท่วมจะเป็นการท่วมแบบไหลหลากและเฉียบพลัน สาเหตุ ของปัญหาส่วนหนึ่งเพราะพ้ืนที่ลุ่ม/พ้ืนที่ราบถูก
เปลี่ยนสภาพไปเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัย และสวนยางพารา ทําให้ขาดพ้ืนที่ซับน้ํา และไม่สามารถระบายน้ําได้ทัน
ประกอบกับมีน้ําทะเลหนุน 
 

 3.3 เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างย่ังยืน 
ปัจจุบันการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังมีนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวที่จํานวนเพ่ิมขึ้น อย่างต่อเนื่อง 
การท่องเที่ยวเริ่มมีทิศทางท่ีชัดเจนและเริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากข้ึน เนื่องจากมีชื่อเสียงที่แตกต่างจาก
แหล่งท่องเที่ยวอ่ืนอย่างชัดเจน และมีอัตลักษณ์ของตัวเองในด้านความสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามและ
ความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น จึงมีแหล่งท่องเที่ยว  ที่น่าสนใจมากมาย     
ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ การผจญภัย และอาหารการกินสําหรับผู้ที่หลงใหล
บรรยากาศของหาดทราย ชายทะเล กลุ่มเกาะ ถ้ํา และอาหารอร่อยที่ไม่ เหมือนใคร จะต้องไปที่เมืองตรัง   
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เมืองแห่งความสุข เมืองท่าค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต และเติบโตต่อเนื่องยาวนาน มาจนถึงปัจจุบัน 
โดยสั่งสมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็นมรดกตกทอดไว้ในแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง การไปเยือนจังหวัดตรัง
จึงนับว่าได้ท่องเที่ยวครบทุกชนิด ทั้งดินแดนประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต การให้บริการยังเป็นการบริการแบบ     
เจ้าบ้านที่ดี 
 
3. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 1) ข้อมูลด้านปริมาณ 
ตารางที่ 1 จํานวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย์ของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2560 

รวมทัง้สิน้ 526 7268 156030 4481

1. กระทรวงศึกษาธกิาร (ศธ.)

   1.1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 303 4639 72298 3442
         ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 136 1553 22405 1287
         ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 138 1221 24760 1358
         ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 13 (โรงเรียนใน จ.ตรัง) 28 1832 24851 778
         ศูนย์การศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 4 จ.ตรัง 1 33 282 19
   1.2. ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 35 1101 21621 668
   1.3. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) 9 236 2667 61
   1.4. ส านักงานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 11 199 32238 0

         1) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 10 178 32238 0
         2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษาตรัง 1 21 0 0
   1.6. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 267 7874
2. กระทรวงมหาดไทย 156 647 17452 274
   2.1. กรมสง่เสริมการปกครองสว่นทอ้งถ่ิน : โรงเรียนเทศบาล 14 359 7012 274
   2.2 ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็ 142 288 10440 0
3. กระทรวงสาธารณสขุ 2 69 650 0
4. กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา 2 73 861 12
   4.1 โรงเรียนกฬีาจังหวัดตรัง 1 33 345 12
   4.2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง 1 40 516 0
5. ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 2 20 255 18
   5.1กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน 2 20 255 18
6. ส านักพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 1 17 114 6

2560

สถานศึกษา
ครู/อาจารย ์

ปฏิบตัหิน้าทีส่อน
นักเรียน นักศึกษา หอ้งเรียน

สังกัด
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ตารางท่ี 2 ข้อมูลจํานวนสถานศึกษาในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2560 จําแนกตามระดับการจัดการศึกษา  
รายสังกัด 

การศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน

อาชีวะศึกษา อดุมศึกษา
จัดการศึกษา
นอกระบบ

การศึกษา
พเิศษ

เตรียม
อนุบาล

รวม 526 356 9 8 11 1 142

1 สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 57.60  303 303 1
     ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 25.86  136 137
     ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 26.24  138 138
     ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 13 (ตรัง) 5.32   28 28
     ศูนย์การศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 0.19   1 1

2 สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 6.65   35 35
3 สังกดัส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 29.66  156 14 142
4 สังกดัส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 0.19   1 1
5 สังกดัส านักงานต ารวจแห่งชาติ 0.38   2 2
6 สังกดัสถาบันการพลศึกษา 0.38   2 1 1
7 สังกดัส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 0.38   2 2
8 สังกดัส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 1.71   9 9
9 สังกดัส านักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา 0.95   5 5
10 สังกดัส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 2.09   11 11

ท่ี

2560

ร้อยละ
จ านวน

สถานศึกษา

จัดการศึกษาระดับ
สังกดั
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลจํานวนสถานศึกษาในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2560 จําแนกตามระดับการศึกษารายสังกัด 

สพฐ. สช. อปท. ตชด พศ. สอศ สพล  สกอ. สป.สธ. กศน.
ร้อยละ 100.00 57.12 6.73 30.00 0.38 0.19 1.73 0.38 0.96 0.38 2.12
รวม 520 297 35 156 2 1 9 2 5 2 11

เตรียมอนุบาล 27.31 142 142
เตรียมอนุบาล-มธัยมต้น 0.19 1 1
อนุบาล 0.58 3 1 2
อนุบาล-ประถม 47.69 248 220 19 7 2
อนุบาล-มธัยมต้น 10.19 53 45 5 3
อนุบาล-มธัยมปลาย 1.73 9 1 6 2
ประถม 0.38 2 1 1
ประถม-มธัยมต้น 0.19 1 1
ม.ต้น - ม.ปลาย 6.15 32 28 2 1 1
ปวช.-ปวส. 1.54 8 8
ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 0.19 1 1
ปวส. ปริญญาตรี 0.19 1 1
ปริญญาตรี 0.58 3 1 1 1
ปริญญาตรี-ปริญญาโท 0.77 4 4
นอกระบบ 2.12 11 11
การศึกษาพเิศษ 0.19 1 1

2560
ระดบัการศึกษาทีจั่ดสอน ร้อยละ

จ านวน
สถานศึกษา
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ตารางท่ี 4 ข้อมูลจํานวนสถานศึกษาสังกัด สพฐ. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2560   
จําแนกตามขนาด 

ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนสถานศึกษา 
1 จํานวน 1-120 คน 145 
 จํานวน 1-20 คน 6 
 จํานวน 21-60 คน 37 
 จํานวน 61-120 คน 102 
2 จํานวน 121-200 คน 60 
3 จํานวน 201-300 คน 26 
4 จํานวน 301-499 คน 32 
5 จํานวน 500-1,499 คน 31 
6 จํานวน 1,500-2,499 คน 5 
7 จํานวน 2,500 ขึ้นไป 4 
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ตารางที่ 5 จํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 1-120 คน) ในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2560 จําแนกตามสังกัด 

จ านวนนักเรียน จ านวนสถานศึกษา 
สพป.ตรัง เขต 1 76 
สพป.ตรัง เขต 2 60 
สช. 4 
ตชด. 1 
พศ. 1 
สพม. 13(ตรัง) 1 
อปท. 1 
สอศ. 1 
รวม 145 
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ตารางท่ี 6 ข้อมูลจํานวนนักเรียน/นักศึกษา  จําแนกตามระดับการศึกษา รายสังกัด  

สพฐ. สช. อปท. ตชด. พศ. สพล. สอศ. สป.สธ. สกอ. กศน.
รวมทัง้สิน้ 72,320  21,621  17,452  255      114      861      5,867   660      7,884   32,238  159,272      

เตรียมอนุบาล 6.57     18       10,440         10,458

     อ.1 1.64     1,709       660 2,369         
     อ.2 5.24     4,929    1,879       694 58       7,560         
     อ.3 5.13     4,881    1,803       681 33       7,398         
รวมก่อนประถม 12.01   9,810   5,391   2,035   91       17,327       
     ป.1 5.69     5,714    1,881       570 42       8,207         
     ป.2 5.53     5,516    1,914       523 24       7,977         
     ป.3 5.63     5,632    1,907       554 22       8,115         
     ป.4 5.60     5,655    1,836       557 30       8,078         
     ป.5 5.49     5,626    1,726       544 24       7,920         
     ป.6 5.25     5,374    1,630       552 22       7,578         
รวมประถม 33.19   33,517  10,894  3,300   164      47,875       
     ม.1 5.32     6,051    1,012       494 46       78       7,681         
     ม.2 5.10     5,909    937       435 20       62       7,363         
     ม.3 4.75     5,575    815       394 17       54       6,855         
รวมมัธยมตน้ 15.18   17,535  2,764   1,323   83       194      21,899       
     ม.4 3.43     3,836    906       140 8         60       4,950         
     ม.5 3.21     3,665    793       124 11       43       4,636         
     ม.6 3.24     3,675    855        90 12       48       4,680         
รวมมัธยมปลาย 9.89     11,176  2,554   354      31       151      14,266       
     ปวช. 1 1.09     1,570    1,570         
     ปวช. 2 0.82     1,189    1,189         
     ปวช. 3 0.88     1,265    1,265         
รวม ปวช. 2.79     4,024   4,024         
     ปวส.1 0.65     913      26       939           
     ปวส.2 0.63     883      32       915           
รวม ปวส. 1.29     1,796   58       1,854         
ปริญญาตรี 5.98     516      47       602      7,468   8,633         
ปริญญาโท 0.29     416      416           
นอกระบบ 22.35   32,238  32,238       
การศึกษาพิเศษ 0.20     282      282           

ระดับการศึกษา ร้อยละ
นักเรียน/นักศึกษาจังหวัดตรัง

 รวม
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2558-2560 จําแนกตามระดับ
การศึกษา 

2558 2559 2560
ตรัง ตรัง ตรัง

เตรียมอนุบาล 10,448 10,458 10,458
รวมเตรียมอนุบาล 10,448 10,458 10,458

     อนบาล 1 3,452 3,252 2,369
     อนบาล 2 (สพฐ.) 8,348 8,393 7,560
     อนบาล 3 (สพฐ.) 8,188 8,219 7,398

รวมก่อนประถม 19,988 19,864 17,327
     ประถมศึกษาปีท่ี 1 9,257 9,046 8,207
     ประถมศึกษาปีท่ี 2 9,058 8,816 7,977
     ประถมศึกษาปีท่ี 3 8,983 8,954 8,115
     ประถมศึกษาปีท่ี 4 8,837 8,916 8,078
     ประถมศึกษาปีท่ี 5 8,573 8,759 7,920
     ประถมศึกษาปีท่ี 6 8,479 8,417 7,578

รวมประถม 53,187 52,908 47,875
     มธัยมศึกษาปีท่ี 1 8,358 8,195 7,681
     มธัยมศึกษาปีท่ี 2 7,778 7,879 7,363
     มธัยมศึกษาปีท่ี 3 7,483 7,371 6,855

รวมมัธยมตน้ 23,619 23,445 21,899
     มธัยมศึกษาปีท่ี 4 4,768 4,817 4,950
     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 4,818 4,551 4,636
     มธัยมศึกษาปีท่ี 6 5,019 4,598 4,680

รวมมัธยมปลาย 14,605 13,966 14,266

ระดบัการศึกษา
ปกีารศึกษา

 
 

จ านวนนักเรียน 
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ตารางท่ี 8 จํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2560 จําแนกตามวุฒิ 
รายสังกัด 

อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 49 3130 1004 8

      ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 10 1015 307 3
      ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 11 1110 264 1
      ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 13 (ตรัง) 2 977 421 4
      ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ 26 28 12 0

2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 340 2434 354 4
3 ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 5 214 122 1
4 ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 2 12 7 0
5 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 3 16 2 0
6 สถาบันการพลศึกษา 20 47 37 0
7 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 0 12 37 11
8 ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 85 126 137 3
9 ส านักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา
10 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 2 135 31 0

รวม 506 6126 1731 27

ท่ี หน่วยงานการศึกษา
จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตรัง

 

 

จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตรัง 
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ตารางที่ 9 จํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2560 จําแนกตามวิทยฐานะ 
รายสังกัด 

ไม่มีวิทยะ ช านาญการ ช านาญการพเิศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพเิศษ

1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 1251 2015 921 4 0
      ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 288 648 398 1 0
      ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 489 653 243 1 0
      ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 13 (ตรัง) 413 711 278 2 0
      ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ 61 3 2 0 0

2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1949 0 0 0 0
3 ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 58 145 136 3 0
4 ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 21 0 0 0 0
5 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 21 0 0 0 0

6 สถาบันการพลศึกษา 70 19 15 0 0
7 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 10 20 30 0 0
8 ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 140 147 64 0 0
9 ส านักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา
10 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 144 4 20 0 0

รวม 3664 2350 1186 7 0

ท่ี หน่วยงานการศึกษา
จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตรัง
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ตารางท่ี 10 จํานวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2560 จําแนกตาม 
วิทยฐานะ รายสังกัด 

ครู/อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย์:นักเรียน/นักศึกษา
1 เตรียมอนุบาล 177 10440 1:59
2 เตรียมอนุบาล-มธัยมต้น 60 624 1:10
3 อนุบาล 15 410 1:27
4 อนุบาล-ประถม 2618 45712 1:17
5 อนุบาล-มธัยมต้น 1345 21645 1:16
6 อนุบาล-มธัยมปลาย 807 13786 1:17
7 ประถม 40 825 1:21
8 ประถม-มธัยมต้น 5 79 1:16
9 ม.ต้น - ม.ปลาย 1621 27120 1:17
10 ปวช.-ปวส. 239 3157 1:13
11 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 122 2439 1:20
12 ปวส. ปริญญาตรี 28 295 1:11
13 ปริญญาตรี 62 904 1:15
14 ปริญญาตรี-ปริญญาโท
15 นอกระบบ 168 31258  1:186
16 การศึกษาพเิศษ 62 260  1:4

ท่ี ระดับการศึกษา
จังหวัดตรัง
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2) ข้อมูลด้านโอกาส 
        ข้อมูลด้านโอกาส 
 ตารางท่ี 11 ตารางข้ออมูลอัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนในเขตจังหวัดตรัง 
 ปีการศึกษา 2556จําแนกตามระดับการศึกษา 

ประชากร นักเรียน/ อตัราการเข้าเรียน
วัยเเรียน นักศึกษา ของประชากรวัยเรียน

1 กอ่นประถมศึกษา 3-5 ปี 26,036      30,322       116.46                 
2 ประถมศึกษา 6-11 ปี 52,525      52,908       100.73                 
3 มธัยมศึกษาตอนต้น 12-14 ปี 25,543      23,445       91.79                   
4 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 15-17 ปี 27,310      17,835       65.31                   
5 ปวส./อนุปริญญา-ปริญญาตรี * 18-21 ปี 40,294      2,926         7.26                     

รวม 171,708    127,436      

จังหวัดตรัง
ที่ ระดับการศึกษา กลุ่มอายุ
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ตารางที่ 12 เปรียบเทียบจํานวนนักเรียน/นักศึกษาออกกลางคันของจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2558-2559  
จําแนกตามสังกัด 

คิดเป็น คิดเป็น

ทั้งหมด ออกกลางคัน ร้อยละ ทั้งหมด ออกกลางคัน ร้อยละ

รวม 134042 125 0.0933 133,252  125 0.0933

1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 48,172   34 0.07      47,149   37 0.08      

      ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 22,049   16 0.07      22,038   20 0.09      

      ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 23,814   5 0.02      24,126   7 0.03      

      ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 13 (ตรัง) 25,845   18 0.07      24,851   17 0.07      

      ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ 278       0 -        260       0 -        

2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 33,319   0 -        32,041   0 -        

3 ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาล อบต. 6324 86 1.36      6,514 92 1.41      

4 ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 135       0 -        114       0 -        

5 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 233       0 -        255       0 -        

6 สถาบันการพลศึกษา : โรงเรียนกฬีาจังหวัดตรัง 851       0 -        861       0 -        

7 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 819       0 -        650       0 -        

8 ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 4,596    0 -        5,596    0 -        

9 ส านักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา 8,121    0 -        7,834    0 -        

10 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 7,658    0 -        32,238   0 -        

ปีการศึกษา 2559

จ านวน นร.

จังหวัดตรัง

ที่ ระดับ
ปีการศึกษา 2558

จ านวน นร.

 
 

            

136 
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ตารางที่ 13 เปรียบจํานวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคันของจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2558-2559  จําแนกตาม
ระดบัการศึกษา 

คิดเป็น คิดเป็น

ทัง้หมด ออกกลางคัน ร้อยละ ทัง้หมด ออกกลางคัน ร้อยละ

รวม 91,411        125 0.14 91,411        136 0.14

1 ประถมศึกษา 53,187     70 0.13 47,875     75 0.16
2 มธัยมศึกษาตอนต้น 23,619     37 0.16 21,899     44 0.20
3 มธัยมศึกษาตอนปลาย 14,605     18 0.12 14,266     17 0.12

ปีการศึกษา 2559

จ านวน นร.

จังหวัดตรัง

ท่ี ระดับ
ปีการศึกษา 2558

จ านวน นร.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2558   ปี 2559 
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ตารางที่  14 ร้อยละการศึกษาต่อโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน ของนัก เรียนที่ เรียนจบ              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2558  จําแนกตามสังกัด 
 

นักเรียน
ที่จบ ป.6 ร.ร.รัฐ ร้อยละ ร.ร.เอกชน ร้อยละ

1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
      ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 2645 2518 95.20 127 4.80

      ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 2508 2398 95.614 110 4.386

      ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 13 (ตรัง) 0 0 0 0 0

      ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ 0 0 0 0 0

2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2587 705 893

3 ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 490

4 ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 0 0 0 0 0

5 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 25 25 100 0 0

6 สถาบันการพลศึกษา 0 0 0 0 0

7 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 0 0 0 0 0

8 ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 0 0 0 0 0

9 ส านักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา 0 0 0 0 0
10 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 27

รวม 8282 5646 68.17 1130 13.64

ศึกษาต่อ
หนว่ยงานการศึกษาที่

จังหวัดตรัง
ปีการศึกษา 2558

 

 

ปีการศึกษา 2559 



40 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง                         ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง 
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)                                                                                         กระทรวงศึกษาธิการ                            
 

ตารางที่ 15 ร้อยละการศึกษาต่อสายสามัญ สายอาชีพ ของนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดตรัง 
ปีการศึกษา 2558  จําแนกตามสังกัด 

นักเรียน
ท่ีจบ ม.3 สายสามญั ร้อยละ สายอาชีพ ร้อยละ

1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
      ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 241 80 33.20 106 43.98

      ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 439 182 41.46 210 47.84

      ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 13 (ตรัง) 4071 3468 85.19 359 8.82

      ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ 0 0 0 0 0.00

2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1552 1264 81.44 288 18.56

3 ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 221 189 85.52 32 14.48

4 ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 13 13 100.00 0 0.00

5 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 0

6 สถาบันการพลศึกษา : โรงเรียนกฬีาจังหวัดตรัง 43 41 95.35 2 4.65

7 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 0

8 ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 0

9 ส านักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา 0
10 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 0

รวม 6580 5237 79.59 997 15.15

ที่ หนว่ยงานการศึกษา

จังหวัดตรัง
ปีการศึกษา 2558

ศึกษาต่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2559 



               ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง                     แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
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ตารางที่ 16 ร้อยละการศึกษาต่อสายสามัญ สายอาชีพ ของนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดตรัง 
ปีการศึกษา 2558  จําแนกตามสังกัด 

นักเรียน
ท่ีจบ ม.6 สายสามญั ร้อยละ สายอาชีพ ร้อยละ

1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
      ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 0 0 0 0 0

      ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 6 1 16.67 5 83.33

      ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 13 (ตรัง) 3966 2882 72.67 29 0.73

      ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ 0 0 0 0 0

2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 789 750 39

3 ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 60 38 63.33 15 25.00

4 ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 9 4 44.44 2 22.22

5 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 0 0 0 0 0

6 สถาบันการพลศึกษา : โรงเรียนกฬีาจังหวัดตรัง 32 26 81.25 3 9.38

7 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 0 0 0 0 0

8 ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 0 0 0 0 0

9 ส านักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา 0 0 0 0 0
10 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 0 0 0 0 0

รวม 4862 3701 76.12 93 1.913

ที่ หนว่ยงานการศึกษา

จังหวัดตรัง
ปีการศึกษา 2558

ศึกษาต่อ

 

 

ปีการศึกษา 2559 



42 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง                         ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง 
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)                                                                                         กระทรวงศึกษาธิการ                            
 

ตารางท่ี 17 ร้อยละการศึกษาต่อของนักเรียนในจังหวัดตรัง ที่เรียนจบปีการศึกษา 25598  จําแนกตามสังกัด
ระดบัการศกึษา 

นักเรียน
ทีจ่บทัง้หมด

จบประถมศึกษาปีที ่6 8,282                           6,776                 81.82
จบมธัยมศึกษาปีที ่3 6,580                           6,234                 94.74
จบมธัยมศึกษาปีที ่6 4,862                           3,794                 78.03

รวม 19,724                         16,804                85.20

ร้อยละ

จังหวัดตรัง
ระดับการศึกษา

ศึกษาต่อ

 

 

 

 



               ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง                     แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
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ตารางท่ี 18 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาสายอาชีพ ปีการศึกษา 2559  จําแนกตามระดับการศึกษา 
ประเภทวิชา        

 

 

 

ช่าง
อุตสาหกรรม

พาณชิยก
รรม/

บรหิารธุรกิจ
คหกรรม เกษตรกรรม

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สือ่สาร

อุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ว

ช่าง
อุตสาหกรรม

พาณชิยก
รรม/

บรหิารธุรกิจ
คหกรรม เกษตรกรรม ประมง

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สือ่สาร

อุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ว

วิทยาลัยเทคนิคตรัง 26 68 5 0 14 25 105 65 5 0 0 29 32
วิทยาลัยการอาชีพกนัตัง 8 21 0 0 0 0 19 24 0 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง 61 30 10 0 0 0 29 20 0 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 106 57 2 0 0 0 57 38 0 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 10 10 0 0 0 0 39 30 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 0 7 14 26 0 0 0 3 11 61 5 0 0
วิทยาลัยสารพดัช่างตรัง 19 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง 0 71 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง 0 13 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม 26 6 0 0 0 8 11 10 0 0 0 0 0

รวม 256 284 31 26 14 33 265 255 16 61 5 29 32

ปวช ปวส.

ชื่อสถานศึกษา



44 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง                         ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง 
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)                                                                                         กระทรวงศึกษาธิการ                            
 

ตารางที่ 19 การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในเขตจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2560    จําแนกตามสังกัด 

               

จ าวนครอบครัวทีจ่ัด นักเรียน ระดับชัน้
ตรัง
สพป.ตรัง เขต 1 6 8 อนุบาล/ประถมศึกษา
สพป.ตรัง เขต 2 0 0

สพม. 0 0
สช. 0 0

อปท. 0 0
ตชด. 0 0
พศ. 0 0

สพล. 0 0

จังหวัด การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

 
 
ตารางท่ี 20 ข้อมูลอัตราการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของประชากรวัยเรียนอายุ 7 ปี 
จําแนกตามสังกัดระดับการศึกษา 

    

ประชากร
อายุ 7 ปี

นักเรียนชัน้
 ป.1

ประชากร
อายุ 7 ปี

นักเรียนชัน้
 ป.1

รวม 8802 9048 102.79 8966 8990 100.27
สพป.ตรัง เขต 1 2759 31.35 2625 29.82
สพป.ตรัง เขต 2 2907 2910

สพม.  -  -  -  -
สช. 2804 31.86 2898 32.92

อปท. 541 6.15 524 5.95
ตชด. 37 0.42 33 0.37
พศ.  -  -  -  -

สพล.  -  -  -  -

ปกีารศึกษา 2560
ร้อยละ

จังหวัดตรัง

ร้อยละ
สังกดั

ปกีารศึกษา 2559

 

                       

 ปี 2560         ปี 2559 



               ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง                     แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
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3.) ข้อมูลด้านคุณภาพ 
ตารางท่ี 21 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O - NET วิชาหลัก 5 รายวิชา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

จําแนกตามสังกัด เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 - 2559 

ภาษาไทย สงัคมฯ อังกฤษ คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลีย่ ภาษาไทย สงัคมฯ อังกฤษ คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลีย่

ระดบัประเทศ 49.33 49.18 40.31 43.47 42.59 44.98 52.98 46.68 34.59 40.47 41.22 43.19
ระดบัสงักัด สพฐ. 48.39 47.64 36.61 41.76 41.55 43.19 51.88 45.08 35.20 38.76 40.27 42.24
ระดบัจงัหวัดตรัง 52.65 52.89 40.82 46.75 44.56 47.53 56.13 50.34 35.20 44.24 43.84 45.95
ระดับเขตพืน้ที ่- สพป. เขต 1 52.93 52.50 38.72 46.96 44.50 47.12 56.78 49.48 32.29 43.96 43.50 45.20
ระดับเขตพืน้ที ่- สพป. เขต 2 49.37 49.52 34.26 40.70 41.22 43.01 52.99 47.31 29.80 38.45 41.60 42.03
สช. 56.70 57.67 51.50 54.96 48.64 53.89 60.97 56.30 46.71 53.96 48.21 53.23
อปท. 48.57 50.75 39.86 39.21 41.63 44.00 50.65 47.51 29.53 36.77 40.17 40.93
ตชด. 58.75 57.34 50.42 42.92 45.92 51.07

ระดบัระดบั
25592558

 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O - NET วิชาหลัก 5 รายวิชา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
จําแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2559 

 

 

 

 
 
  



46 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง                         ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง 
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)                                                                                         กระทรวงศึกษาธิการ                            
 

ตารางท่ี 22 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET วิชาหลัก 5 รายวิชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     
จําแนกตามสังกัด เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 - 2559 

ภาษาไทย สงัคมฯ อังกฤษ คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลีย่ ภาษาไทย สงัคมฯ อังกฤษ คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลีย่

ระดบัประเทศ 35.20 46.79 27.46 29.65 38.62 35.54 42.64 46.24 30.34 32.40 37.63 37.85
ระดบัสงักัด สพฐ. 42.89 46.42 30.08 32.42 37.88 37.94 46.81 49.34 31.39 29.53 35.12 38.44
ระดบัจงัหวัด (ขยายโอกาส) 43.53 47.67 30.13 34.14 38.88 38.87 48.27 50.06 30.60 30.43 35.81 39.03
ระดบัจงัหวัด มัธยมศึกษา 43.88 48.57 31.22 35.37 39.75 39.76 49.01 51.43 32.14 31.80 36.74 40.22
ระดับเขตพืน้ที ่- สพป.เขต 1 42.85 44.74 27.24 29.81 36.30 36.19 43.47 46.60 26.62 24.68 33.66 35.01
ระดับเขตพืน้ที ่- สพป.เขต 2 42.64 46.24 30.62 32.40 37.67 37.91 42.07 44.90 26.31 22.71 32.18 33.63
ระดับเขตพืน้ที ่- สพม.13 (ตรัง) 43.51 47.94 30.31 33.61 38.43 38.76 48.22 50.01 31.07 29.91 35.41 38.92
สช. 39.13 52.86 31.26 38.52 45.79 41.51 52.64 57.36 38.88 38.72 41.22 45.76
อปท. 41.30 44.41 27.33 28.49 34.02 35.11 44.85 46.41 27.63 24.46 32.35 35.14
พศ. 39.05 39.58 26.94 26.01 29.63 32.24
สพล. 39.05 39.58 25.67 26.01 29.63 31.99

ระดบั
2558 2559

 
 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O - NET วิชาหลัก 5 รายวิชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จําแนกตามสังกดั ปีการศึกษา 2559 
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ตารางท่ี 23 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O - NET วิชาหลัก 5 รายวิชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
จําแนกตามสังกัด เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 - 2559 

ภาษาไทย สงัคมฯ อังกฤษ คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลีย่ ภาษาไทย สงัคมฯ อังกฤษ คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลีย่

ระดบัประเทศ 49.36 39.70 24.98 26.59  33.40  34.81 52.29 35.89   27.76 24.88  31.62  34.488
ระดบัสงักัด 49.95 40.01 24.68 26.65  33.55  34.97 53.09 36.17   27.35 24.90  31.77  34.656
ระดบัจงัหวัด (ขยายโอกาส) 51.41 40.67 24.56 28.74  34.70  36.02 55.27 37.22   27.50 27.32  32.60  35.982
ระดบัจงัหวัด (มัธยมศึกษา) 51.56 40.73 24.77 28.83  34.72  36.12 52.29 35.89   27.76 24.88  31.62  34.488
ระดับเขตพืน้ที ่- สพป.ตรัง เขต 2 36.71 32.14  13.71  19.64  28.57  26.15 39.5 29.55   21.25  15.68   27.82   26.76
ระดับเขตพืน้ที ่- สพม. 50.13 40.31  24.21  27.04  33.79  35.10 53.44 35.49   26.61  25.03   31.56   34.426
สช. 51.72 40.98  25.96  29.65  34.65  36.59 55.95 38.61   30.03  30.77  34.08  37.888
อปท. 58.14   41.90   27.00   35.05   37.30 39.88 63.07    39.09   27.74   32.07   35.52 39.498
พศ. 35.4   34.23   17.77   17.63   27.47 26.50
สพล. 35.4   34.20   17.77   17.83   27.47 26.53

ระดบั
2558 2559

 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O - NET วิชาหลัก 5 รายวิชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
จําแนกตามสังกดั ปีการศึกษา 2559 
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ปรับปรุง
เร่งด่วน

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
ปรับปรุง
เร่งด่วน

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
ปรับปรุง
เร่งด่วน

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
ปรับปรุง
เร่งด่วน

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

รวม สังกดั สอศ. (โรง) 1 6 0 1 2 0 2 0 6 2 2 5 2 1 0 0 2 6 2
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง  /  /   /  /
     วิทยาลัยอาชีวิศึกษาสหตรัง  /  /  /  /
     วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม  /  /  /  /
     วิทยาลัยเทคนิคตรัง  /  /  /  /
     วิทยาลัยการอาชีพตรัง  /  /  /  /
     วิทยาลัยการอาชีพหัวยยอด  /  /  /  /
     วิทยาลัยการอาชีพกนัตัง  /  /  /  /
     วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน  /  /  /  /
     วิทยาลัยสารพดัช่างตรัง  /  /  /  /
     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  /  /  /  /

ระดับคุณภาพ
ปีการศึกษา 2558

สังกดั
ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ

ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 3

ระดับคุณภาพ
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2
ปีการศึกษา 2557

ตารางท่ี 24 ข้อมูลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ V-NET ปีการศึกษา 2558 – 2559 

จ านวนผู้มี
สิทธ์ิสอบ

จ านวนผู้
เข้าสอบ

ร้อยละ
จ านวนผู้มี
สิทธ์ิสอบ

จ านวนผู้
เข้าสอบ

ร้อยละ
จ านวนผู้

มสิีทธ์ิสอบ
จ านวนผู้
เข้าสอบ

ร้อยละ
จ านวนผู้มี
สิทธ์ิสอบ

จ านวนผู้
เข้าสอบ

ร้อยละ

รวมสงักัด สอศ. 1027 962 93.67 850 789 92.82 516 483 93.60 603 585 97.01
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง 21 21 100.00 8 8 100.00 13 13 100.00 31 31 100.00
     วิทยาลัยอาชีวิศึกษาสหตรัง 86 80 93.02 79 77 97.47 37 36 97.30 32 32 100.00

     วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม
55 22 40.00 49 25 51.02 27 20 74.07 24 19 79.17

     วิทยาลัยเทคนิคตรัง 388 375 96.65 325 302 92.92 230 212 92.17 273 267 97.80
     วิทยาลัยการอาชีพตรัง 152 149 98.03 128 124 96.88 51 48 94.12 52 50 96.15
     วิทยาลัยการอาชีพหัวยยอด 172 166 96.51 128 124 96.88 51 48 94.12 52 50 96.15
     วิทยาลัยการอาชีพกนัตัง 41 39 95.12 36 34 94.44 20 20 100.00 44 43 97.73
     วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 38 37 97.37 21 21 100.00 17 16 94.12 34 33 97.06
     วิทยาลัยสารพดัช่างตรัง 9 9 100.00 23 23 100.00 8 8 100.00 5 5 100.00
     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 65 64 98.46 53 51 96.23 62 62 100.00 56 55 98.21

สังกดั

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 3 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2
57 58 57 58

 
ตารางท่ี 25 ข้อมูลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ V-NET ปีการศึกษา 2558 – 2559 ด้านคณุภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 26 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน จังหวัด 
                ตรัง (N-Net) เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 -2559 ระดับประถมศึกษา 

ภาษา คณิต วิทยา ภาษา คณิต วิทยา ภาษา ภาษา คณิต วิทยา
องักฤษ ศาสตร์ ศาสตร์ องักฤษ ศาสตร์ ศาสตร์ ไทย องักฤษ ศาสตร์ ศาสตร์

คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ 42.94    41.33   33.20  33.36  51.98  40.40    36.99 26.31 33.13 43.03 39.12 35.06 29.51 32.99 50.80  
ระดบัภาค 41.81    37.06   31.24  31.09  48.65  38.59    33.71 24.76 31.50 40.37 38.01 32.32 27.66 32.33 48.65  
ระดบัจงัหวัด 37.83    32.17   32.52  28.31  52.78  38.84    25.04 28.72 30.17 37.96 34.34 29.29 33.72 31.84 29.00  

ผลการทดสอบ N-NET
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559

ภาษาไทย
สังคม
ศึกษา

ภาษาไทย
สังคม
ศึกษา

สังคม
ศึกษา
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ตารางท่ี 27 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน จังหวัด 
                ตรัง (N-Net) เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 -2559 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ภาษา คณิต วิทยา ภาษา คณิต วิทยา ภาษา ภาษา คณิต วิทยา
องักฤษ ศาสตร์ ศาสตร์ องักฤษ ศาสตร์ ศาสตร์ ไทย องักฤษ ศาสตร์ ศาสตร์

คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ 49.87    33.59   31.30  35.34  36.74  46.67    30.04 27.17 29.79 43.03 46.44 29.57 26.77 26.18 39.56  
ระดบัภาค 48.23    31.13   29.77  34.61  34.38  46.03    29.29 27.01 29.26 41.99 45.23 28.61 25.43 25.13 37.68  
ระดบัจงัหวัด 50.04    28.10   30.67  36.55  34.27  49.16    28.89 27.13 30.13 43.92 38.93 28.05 26.23 25.97 39.96  

ผลการทดสอบ N-NET
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559

ภาษาไทย
สังคม
ศึกษา

ภาษาไทย
สังคม
ศึกษา

สังคม
ศึกษา

 
 
ตารางท่ี 28 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน จังหวัด 
                ตรัง (N-Net) เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 -2559 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ภาษา คณิต วิทยา ภาษา คณิต วิทยา ภาษา ภาษา คณิต วิทยา
องักฤษ ศาสตร์ ศาสตร์ องักฤษ ศาสตร์ ศาสตร์ ไทย องักฤษ ศาสตร์ ศาสตร์

คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ 49.35    25.98   28.07  30.50  35.76  42.14    24.07 22.60 22.63 34.92 50.70 25.14 22.93 27.46 46.02  
ระดบัภาค 49.26    23.32   23.87  29.54  34.47  41.52    22.95 22.32 22.48 33.63 50.06 24.31 22.56 27.58 39.92  
ระดบัจงัหวัด 51.33    21.32   24.20  30.86  35.81  44.51    23.91 22.64 35.08 30.32 53.42 24.13 23.62 28.22 41.74  

ผลการทดสอบ N-NET
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559

ภาษาไทย
สังคม
ศึกษา

ภาษาไทย
สังคม
ศึกษา

สังคม
ศึกษา

 
 
 
4.) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
ตารางท่ี 29 ข้อมูลจํานวนโรงเรียนประชารัฐปีการศึกษา 2559-2560 

สพป. 276 34 12.32 277 34 12.27
สพม. 28 1 3.57 28 1 3.57

สงักัด จ านวน
สถานศึกษาทัง้หมด

เข้าร่วมโครงการจ านวน
 (แหง่)

คิดเปน็ร้อยละ คิดเปน็ร้อยละ

ป ี2559 ป ี2560

จ านวนสถานศึกษา
ทัง้หมด

เข้าร่วมโครงการ
จ านวน (แหง่)

 
 
ตารางท่ี 30 จํานวนสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต  

                            ปีการศึกษา 2559-2560 

สพป. 276 70 25.36 274 70 25.55
สพม. 28 15 53.57 28 15 53.57

สงักัด

ป ี2559 ป ี2560

จ านวนสถานศึกษา
ทัง้หมด

เข้าร่วมโครงการจ านวน 
(แหง่)

คิดเปน็ร้อยละ
จ านวน

สถานศึกษา
ทัง้หมด

เข้าร่วมโครงการ
จ านวน (แหง่)

คิดเปน็ร้อยละ
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ตารางท่ี 31 จํานวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 

                        

จังหวัดตรัง
โรงเรียนทีเ่ข้าร่วม

1 DLTV 122
2 การอา่นออกเขียนได้ 304
3 มหาลัยพีเ่ล้ียง 2
4 โรงเรียน Boot camp 27 โรงเรียน 35 คน
5 DLIT 200
6 การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 128
7 การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง 280
8 การท่องจ าในส่ิงทีค่วรจ าและน าไปฝึกคิดวิเคราะห์ 272
9 โรงเรียนทีต้่องช่วยเหลือและพฒันา

เป็นพเิศษอย่างแร่งด่วน (ICU)
51

10 การบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม 146

นโยบาย โครงการ

 
 
 



               ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง                     แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
            กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                     (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)                            51 

 

 

ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

 
1. หลักการและเหตุผล  (ความเป็นมา )  
   ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
   มาตรา 9 ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้   
     (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด  ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติ ราชการ ไว้เป็นการ
ล่วงหน้า  
  (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม  (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน  
ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เปูาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 
  (3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
  (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้นหรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติ
ราชการให้เหมาะสม 
 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น  
       “ในแต่ละปงีบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุ สาระส าคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการส่วนราชการ เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้
และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 
        เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้ว ให้ส านักงบประมาณ
ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว   
        ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้ เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับ         
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น”  
        ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท า
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ให้ส่วนราชการ จัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในก าหนดเวลา
ดังต่อไปนี้  
        “(2) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้จัดท าและเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีงบประมาณต่อไป” 

 

2. วัตถุประสงค์ของแผน 
    2.1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นกรอบในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย

ประจ าป ีพ.ศ. 2561   
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2.2 เพ่ือให้บุคลากรมีแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2561 

2.3 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน และให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า สอดคล้องกับมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  
   2.5 เพ่ือให้การรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด 
 
3. กรอบแนวคิดการจัดท าแผน 
       จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดกรอบ  
แนวคิดส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรังพ.ศ.2560 -2564 ฉบับนี้ มีข้อมูลส าคัญที่ศึกษา 
ประกอบด้วย ทิศทางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 -2564 นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579)  เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) แผนงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
(แนวทางปี 2561)จุดเน้น นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
10 ยุทธศาสตร์ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงศึกษาธิ การ  
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ทิศทางกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
      ทิศทางกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ที่คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่างตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา   
ในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน 
รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทย มั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ 
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
     วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
     ความม่ังคง  
•  การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัย และการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุก
ระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
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•  ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่ เข้มแข็ง            
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหาร
ประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
•  สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง 
ครอบครัว มีความอบอุ่น 
•  ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
•  ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
             ความม่ังคั่ง 
•  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศรายได้สูง    
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน 
•  เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ       
สร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญ
ของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจมีบทบาท
ส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
•  ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน 
ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ความย่ังยืน 
•  การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
•  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก  ซึ่งเป็นที่
ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนที่ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
•  มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพ่ือการพัฒนา
ในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
•  ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 6 ด้าน ได้แก่ 
   1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564) 
    จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้         
การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยหลักการ
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ของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข และ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศ “มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน” 
    การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น ประเทศไทย
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน การขนส่งและโลจิสติกส์      
ของภูมิภาค  สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น แหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย 5 เปูาหมาย ดังนี้ 
  1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
           2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ ได้แก่ 1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 3) สถาบันทางสังคม 
มีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
  3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ได้แก่ 1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 2) บริการ
ทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
   4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1) รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ยั่งยืนและเป็นธรรม 2) ขับเคลื่อน
ประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
  5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม      
มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
  ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา ฯ ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัย เพ่ือให้คนไทย      
เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วน
สูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรัง  การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐาน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การปูองกันและควบคุม
ปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทยรวมทั้งการ
เสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 
  2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ า     
ในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร 
แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการ       
ทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้
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เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมะสม 
เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาอาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐาน  
ที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่ องทาง      
การเข้าถึงที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน การเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้าง
โอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ า       
อันจะน าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย 
  3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลังโดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบ เพ่ือรักษาเสถียรภาพ
และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
บริการการลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโต           
ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
รวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้
เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่ โดยเฉพะภาคการผลิตและบริการที่มี
ศักยภาพที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร 
อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรม     
ระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุม           
และนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว           
ศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค เป็นต้น ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การ
สร้างความเชื่อมโยง   การผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ 
รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุง
กฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่การเป็นชาติการค้า 
อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 5 ซึ่งเป็นปฐมบทของการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่  การเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ     
ในระยะยาว 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลงร้อยละ 20 ตามเปูาหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่
รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการปูองกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่ อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งนี้ เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ       
และสังคมอย่างยั่งยืน 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ   
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ สามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ 1) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคง      
เป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม 2) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติและสร้างความเชื่อมั่น   
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ในกระบวนการยุติธรรม 3) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ 4) การบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการแก้ไขปัญหา      
ด้านความมั่นคง 5) สร้างความเชื่อม่ันและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศอาเซียนและประชาคมโลก เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถปูองกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติภัยก่อการร้าย 6) เสริมสร้างความ
มั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไชเบอร์ 7) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม    
และปกปูองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 8) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงานและน้ า โดยการ
ก าหนดแนวทางบริหารจัดการ 9) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
ภายในและความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 10) พัฒนาระบบ    
การเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 11) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง ให้เกิดผลในการปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐ    
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม รวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม   
มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค  และท้องถิ่น โดยมี
ประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุง        
การให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น    
โดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น          
และการปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเปูาหมาย
ที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี 2564 
  7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน     
และระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศที่ได้มาตรฐานการพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุน       
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่  
ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 
อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบระหว่างประเทศการพัฒนาบุ คลากร ระบบโลจิสติกส์    
และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวย      
ความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 
  8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อน   
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับ 11 ทั้งการเพ่ิม      
การลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย 
โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป น าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้าง
สังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทยบริหาร
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จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน 
รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
สนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทย
ก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้า โดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางและก้าวสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  
ในอนาคต 
  9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง    
และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่
รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็ง โดยมีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน          
เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็น
เมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่  
และสร้างความอยู่ดี มีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ 1) การพัฒนาภาค 2) การ
พัฒนาเมืองศูนย์กลางความสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 3) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก และ 4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์ 
อุตสาหกรรมและบริการ ที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 
  10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค ก าหนดยุทธศาสตร์             
การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานงานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่าง
ประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินตามข้อผูกพันและพันธกรณี
ตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค 
และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การด าเนินงานเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์    
และอ่ืน ๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการ
รองรับและด าเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 (Post-ASEAN 2015)        
การปรับตัวพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการด าเนินงาน   
ตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships 
ZRCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค
และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการ    
ด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพ่ือการวิจัยพัฒนาฯ รวมทั้ง
เป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 
 
นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 
  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเป็นนโยบายระดับชาติ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการ     
ด้านความมั่นคงของภาครัฐในระยะ 7 ปี โดยได้ประเมินสภาวะแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ สถานการณ์       
และความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคง น าไปสู่การก าหนดทิศทางหลักในการด า เนินการเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ได้ก าหนดล าดับ
ความส าคัญ โดยพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบต่อความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ ซึ่งส่งผลต่อความ    
อยู่รอดปลอดภัยของชาติและส่งผลกระทบต่อความม่ันคงในด้านต่าง ๆ  
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  วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม
อาเซียนและด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ” 
  นโยบายความม่ันคง ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 นโยบายส าคัญเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของประเทศ 3 นโยบาย คือ        
1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์   
ทรงเป็นประมุข 2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ และ 3) ปูองกันและแก้ไข
การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป 13 นโยบาย คือ 4) จัดระบบบริหารจัดการชายแดน  
เพ่ือปูองกันและแก้ปัญหาข้ามพรมแดน  5)สร้างเสริมศักยภาพการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
6) ปกปูอง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 7)จัดระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง         
8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 9) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
คอร์รัปชั่น  10)เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 11) รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12) เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 13) พัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 14) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการปูองกัน
ประเทศ 15) พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 16) เสริมสร้างดุลยภาพในการด าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 
 
นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี) 
  1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
           โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสาร       
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลัก
ของชาติ โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะ
สนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่  
ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง 
   2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
           2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย 
           - การบริหารจัดการชายแดน  
           - การสร้างความมั่นคงทางทะเล  
           - การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  
           - การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
           - การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือปูองกัน 
แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
           2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่าง
จากรัฐ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือก
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ปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งจะเพ่ิม
ระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
           2.3 พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษา
อธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์    
และเทคโนโลยี เพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมปูองกันประเทศได้ 
           2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศ        
เป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม  

   3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
           3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน 
           3.2 ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงาน
ข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด้วยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับ
ที่จ าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 
           3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชน 
ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์
ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 
           3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรม        
ที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืน 
และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงิน
การคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 
           3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลาย  
           3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
ประกาศไว้แล้ว 
           3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตปุาสงวน โดยการกระจายสิทธิ        
การถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการปูองกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของ  
ผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อน     
และแนวเขตพ้ืนที่ปุาที่ไม่ชัดเจน  

   4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
           4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ            
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
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ศักยภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
           4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดให้มีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
           4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาส
ร่วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
           4.4 พัฒนาระบบการผลิดและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  
           4.5 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
ส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
   5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
           5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมี
คุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพ 
           5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการปูองกันโรคมากกว่ารอให้ปุวยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไก
จัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากร    
และทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น  
           5.3 ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือปูองกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์      
ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้
มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม 
 
   6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
           รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไป 
ที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
           6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก าหนด
ภายในสิ้นปีนี้ 
           6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้จัดท าไว้   
โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ให้ความส าคัญ        
ในการบูรณาการงบประมาณ และความพร้อมในการด าเนินงานร่วมน าแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณา
ด้วย ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น และแสดง
รายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
           6.3 กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี  
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           6.4 ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดตุ้นการผลิต การช่วยเหลือในเรื่อง
ปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง 
           6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐาน
สินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น 
           6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจาก
การประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท าได้  
           6.7 ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนตัว
ของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 
           6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล โดยระดมความ
คิดเห็นเพ่ือหาทางออกไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่งด าเนินการ
สร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลาประมาณ 1 ปี 
           6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษี           
ที่เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิตก๊าซ
ธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด า เนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟูาเพ่ิมขึ้นโดย
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 
           6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงภาษีเงินได้
ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและขยาย
รากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด  
           รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษี
ประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น 
           6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งจ านวนสูงมากกว่า 700,000 ล้าน
บาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะท าให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศ
น้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาช าระ
คืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต 
           6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
           - ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟูาขนส่งมวลชนใน กทม. และรถไฟฟูา
เชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพ่ิมเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพ่ือตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปท าได้
ทันที  
           - ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง 
และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
           - ด้านการคมนาคมทางน้ า โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล าน้ าชายฝั่งทะเล เพ่ือลดต้นทุนระบบ        
โลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจน
ผลักดันให้ท่าเรือในล าน้ าเจ้าพระยาและปุาสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยง
กับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ าลึก 
           6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน  
ในระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแลระบบราง  
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เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่ าบริการที่เป็นธรรม        
การลงทุน การบ ารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลัก
ของประเทศ 
           6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ ก าหนดเปูาหมาย  
และมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการคงบทบาทการเป็น
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
           6.15 ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร   
ให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ  
           6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ อาทิ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น 
           6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 
ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้  

   7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
           7.1 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนตาม
แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียน 
           7.2 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน 
พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด่าน 
ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 
 
    8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา       
และนวัตกรรม 
           8.1 สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเปูาหมายให้ไม่ต่ ากว่า 1%  
ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้
ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน 
           8.2 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ 
ไฟฟูา การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความ
เหมาะสม ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 
 
   9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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            9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกปูองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา โดยให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชน 
เพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากปุาธรรมชาติ 
           9.2 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนว
พระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับปุาได้ เช่น การก าหนดเขตปุาชุมชนให้ชัดเจน 
           9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้
มีแผนบริหารน้ าของประเทศ เพ่ือให้การจัดท าแผนงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
           9.4 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพ้ืนที่ใดที่
สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น
จะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน        
และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเด็ดขาด 

  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
           10.1 จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม       
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของ
ภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถ
ด าเนินการได ้
           10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะ
วางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต 
หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน  
           ส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้าน
บริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 
           10.3 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปูองกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคค ล       
ของเจ้าหน้าที่ฝุายต่าง ๆ 
           10.4 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้อง
แทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน 

   11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
           11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ         
ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้น   
เฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ 
           11.2 ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซงของรัฐ  
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แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 -2579) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติมีเปูาหมายดังนี้ 
  1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้ รับการศึกษา
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันของประเทศ มีเปูาหมาย ดังนี้ 
  2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีเปูาหมาย 
ดังนี้ 
  3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็น     
ในศตวรรษท่ี 21 
  3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
  3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน 
  3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
  3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
  3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
  3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเปูาหมาย ดังนี้  
      4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี คุณภาพ  
  4.2  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับ คนทุกช่วงวัย  
  4.3  ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม มีเปูาหมาย 
ดังนี้  
  5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ น าแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
  5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ  สิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบัติ มี 
  5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต  ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปูาหมาย ดังนี้  
  6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว  ชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได้มี 
  6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อ  คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  
  6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ  ของประชาชน  
และพ้ืนที่  
  6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ ลักษณะที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ มี 
  6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความ  เป็นธรรม สร้างขวัญ
ก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) (พ.ศ. 2559-2573) 
        เป็นวาระการพัฒนาภายหลังปี 2015 ระยะ 15 ปี ( ค.ศ. 2016 -2030) ที่ผู้น าประเทศสมาชิก
สหประชาชาติ จ านวน 193 ประเทศ ได้ร่วมกันลงนามรับรองพันธะสัญญาทางการเมืองระดับผู้น าในเอกสาร 
“Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” เพ่ือก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 15 ปีข้างหน้า เพ่ือยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันและขับเคลื่อน        
การแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกมิติและทุกรูปแบบ โดยมีเปูาหมายหลัก 17 ข้อ ครอบคลุม 3 เสาหลักด้าน
การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการสานต่อภารกิจที่ยังไม่บรรลุผลส าเร็จ
ภายใต้เปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) (ค.ศ. 2000-2015)  
  การด าเนินการในส่วนของประเทศไทยนั้น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ เป็นกรรมการ และมี
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะภายใต้ กพย. ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน 2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ 3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และมีการแต่งตั้งคณะท างานต่าง ๆ ภายใต้คณะอนุกรรมการ ทั้ง 3 คณะ  
 ทั้งนี้ กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวงต่าง ๆ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละเปูาหมาย            
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเปูาหมายที่ 4 สร้าง
หลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ซึ่งประกอบด้วย10 เปูาประสงค์ โดยมี 2 เปูาประสงค์ที่ถูกจัดล าดับให้อยู่ในเปูาประสงค์การพัฒนา
ที่ยั่งยืนทีม่ีส าคัญ 30 ล าดับแรก ได้แก่  
  เป้าประสงค์ที่  4.1  สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผลภายในปี 2573 
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  เป้าประสงค์ที่ 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล      
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพ่ือให้เด็ก
เหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
  เป้าประสงค์ที่ 4.3 ให้หญิงและชายทุกคนเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึง
มหาวิทยาลัย ที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573 
  เป้าประสงค์ที่ 4.4 เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จ าเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิค      
และอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดีและการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573 
  เป้าประสงค์ที่ 4.5  ขจัดความเหลื่อมล้ าทางเพศในการศึกษาและสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบาง  
ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายใน       
ปี 2573 
  เป้าประสงค์ที่ 4.6  สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนที่สูง ทั้งหญิงและชาย 
สามารถอ่านออกเขียนได้ และค านวณได้ ภายในปี 2573 
  เป้าประสงค์ที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริม
การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืนฯ ภายใน      
ปี 2573 
  เป้าประสงค์ที่ 4.8 สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ 
และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมี
ประสิทธิผลส าหรับทุกคน 
  เป้าประสงค์ที่ 4.9 ขยายจ านวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้ส าหรับประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะ
ประเทศท่ีพัฒนาน้อยที่สุด ฯ 
  เป้าประสงค์ที่ 4.10 เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการด าเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนาฯ   
 
แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (แนวทางของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 29 แผน)  

1. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
2. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3. การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
4. การปูองกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
5. การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
6. การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
7. การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
8. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
9. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
10. การวิจัยและนวัตกรรม 
11. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
12. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
13. การพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 
14. การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 



               ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง                     แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
            กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                     (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)                            67 

 

 

15. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
16. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
17. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
18. การจัดการปัญหาที่ดินท ากิน 
19. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
20. การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
21. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
22. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
23. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
24. การปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
25. การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
26. การอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ 
27. การส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
28. การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
29. แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 

 
จุดเน้นเชิงนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)  
  ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งในวันที่ 20 
ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  ได้มอบนโยบาย   
และจุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  
 
ส่วนที่ 1  
   1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา             
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ถือเป็น
พรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้  
   1.1 พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์  บดินทรเทพ
ยวรางกูร  มีใจความส าคัญว่า 1) "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียน
มีทัศนคติ ที่ถูกต้อง 2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิก   
และอุปนิสัย ที่ดีงาม (Character Education)"  
   1.2. สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา  
    1.2.1 นักเรียน  



68 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง                         ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง 
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)                                                                                         กระทรวงศึกษาธิการ                            
 

 

    “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้าหลัง มิใช่
สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่
ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย. 2555)  
      “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน 
ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (6 มิ.ย. 2555)  
      “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มี 
ความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค. 2555) 
“ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค. 2555)  
    1.2.2 ครู  
      “เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะ
จ านวน ไม่พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้
ได้ผล ตามที่ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูก
จิตส านึก โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทาง
วิชาการ ในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ      
มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน 
ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย. 2555)   
      “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40 - 50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง” 
( 6 มิ.ย. 2555)   
      “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหารเพ่ือให้ได้ 
ต าแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน 
ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ  หากคนใด
สอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค. 2555)  
       “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียน
ต้องการรู้ ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัว     
ก็ตาม” (5 ก.ค. 2555)  
 
  2. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
       2.1 กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา      
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา        
ที่จะด าเนินการ 6 ด้าน คือ  1) ความมั่นคง  2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3) การพัฒนา        
และเสริมสร้างศักยภาพคน  4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
   3. จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ  
   3.1 ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)   
   3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  
   3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE  มีการด าเนินการ
สอดคล้อง กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....   
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   3.4 ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม  
   4 .  จุ ด เน้นส า คัญ  น โยบาย แนวทางหลั กการด า เนิน งานและ โครงการส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ  นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้น
เชิงนโยบาย  แนวทางการด าเนินงาน และโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ     
6 ด้าน เป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้  
   1. ด้านความม่ันคง  
  แนวทางหลัก   
  1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน         
        1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน าพระราชปณิธานและพระราชกระแส         
ด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเก่ียวประวัติศาสตร์และสถาบันพระกษัตริย์  
            1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น กิจกรรม   
เพ่ือนช่วยเพื่อน  
  1.2 การบริหารจัดการ        
        1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน        
        1.2.2 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
   2. ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
  2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร  สื่อ และครูด้านภาษา  
        2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดท า 
Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการอบรม
โดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย   
        2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560  จะด าเนินการ   
เป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน  
        2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลน 
บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ  
       2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ  การแข่งขัน  
   2.2 ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัดการศึกษา       
ทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน”  
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มี 
สมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ   
  2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรมและ เทคโนโลยี 
รองรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่  
    3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
   แนวทางหลัก  
   3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  
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     1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3  (เด็กอายุ   
3 – 5 ปี) และจัดท ามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพ่ือประกันคุณภาพให้แก่ เด็กปฐมวัย      
ทุกสังกัด   
    2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
  3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม   
    1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน และต่อยอด
การสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางท้ังกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้งรูปแบบโรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี  
    2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตยา 
  3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน   
    1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้  
    2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์  ICT        
และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ 
จากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา  
    3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่าน ให้เด็กอนุบาล
ฟังและการปรับปรุงห้องสมุด  
    4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning             
ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม / วิธีการย่อย รวมทั้ง
การรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education  
   3.1.4 การวัดและประเมินผล   
    1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น  
    2) การประเมินผล O – Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ  
    3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูปคณะท างาน        
ออกข้อสอบ  
  3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
  3.2.1 การสรรหาครู   
    1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน
และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู (การผลิต รูปแบบการสรรหา 
การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา)  
    2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู  
  3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนเพ่ือให้ครู      
อยู่ในห้องเรียน  
  3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู 1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับ  
วิทยฐานะและการได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ / เห็นชอบ 
รวมทั้งการพัฒนาครูด้วย ระบบ TPEP Online 2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู 
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คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา  
 
   4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
   แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
  4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการ      
ความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการด าเนินการตามแนวทาง No Child Left 
Behind คือ จัดท าข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้เรียน การปูองกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครอง     
ร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กท่ีมีความจ าเป็นและต้องการเป็นพิเศษ   
  4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา     
ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ       
เพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์      
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง   
  4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์
เขา้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House  
   5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
   1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ น ากลับมาใช้ประโยชน์  
   2. การสร้างจิตส านึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด าริ : ต้นแบบการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม   
  3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ  
   6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ  
  แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
  6.1 เรื่องกฎหมาย เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....  
จ านวน 12 ฉบับ ดังนี้  
        6.1.1 กฎหมายหลัก 1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 2) พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. .... 3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา : จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน  
        6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. . ... 4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจ า
ต าแหน่งข้าราชการครู 5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. .... 6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 7) 
พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... 8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... 9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู 
พ.ศ. ....   
    6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน  
  6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพ้ืนที่ ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เป็นฐานในการขับเคลื่อน นโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก  
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   5.  การขับ เคลื่ อน  ก ากับและการติดตามการน าจุด เน้น เชิ งนโยบายรั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ  
  5.1 ให้ส่วนราชการ หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิงนโยบาย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน   
       5.2 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักและก าหนดกรอบการติดตาม ประเมินผล 
และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  
        5.2.1 จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการน าจุดเน้นเชิงนโยบาย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและติดตาม ประเมินผล     
การด าเนินงานตามนโยบาย  
        5.2.2 ติดตามการน าจุดเน้นเชิงนโยบายนโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การประชุมติดตาม 
รายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งการรายงานข้อมูลเป็นเอกสาร / e-report และการตรวจราชการ  
       5.2.3 จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นที่ต้องเร่งรัดให้ปรากฏผล 
โดยเร็วในทุกเดือน (ก่อนวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน)  
       5.2.4 จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามจุดเน้นเชิงนโยบายทุกนโยบายเป็นรายไตรมาส     
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 5.2.5 การรายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามข้อ 5.2.1  – 5.2.4 อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง  ซึ่งจะมีการสั่งการ ให้ทราบเพื่อให้การด าเนินการเกิดความเหมาะสมต่อไป  
 

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

    สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)        
จากบริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาค  อาเซียนและสังคมโลก 
อ านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ          
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 กับทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้าน  สังคม และมิติ
ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ที่ส าคัญคือได้ประเมินสถานะของกระทรวง ศึกษาธิการโดยการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตามบริบทในข้างต้นแล้ว จึงสามารถ ก าหนดเป็น
สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งได้แก่ 
เปูาหมายหลักและตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด  ภายใต้
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ได้ดังนี้ 

วิสัยทัศน ์  “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณ ธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”   
   “ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจาก     
    กระทรวงศึกษาธิการ  
   “มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน    
    สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่งเป็น ๒ เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   “มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในการด ารงชีวิต  
   “มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร มีความสามัคคี   
    ปรองดอง  
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   “สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 
  พันธกิจ 
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล  
  2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม  
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
  2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
  3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ  การพัฒนา
ประเทศ  
  4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต  
  5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
  6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
           กลยุทธ์  
   1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา ผู้เรียนในรูปแบบ    
ที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
  2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท  การศึกษา         
ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
  3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิต สื่อการเรียน
การสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
  4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ  จัดการ
เรียนการสอน  
  5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ  เศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
   กลยุทธ์  
  1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับ  ความต้องการในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา  
  2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
  3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอน  คละชั้นและครู  
ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  
  4. สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
  5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ม ีประสิทธิภาพ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ  ของการ
พัฒนาประเทศ 
 กลยุทธ์  
  1. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
แพทย์ และพยาบาล  
  2. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี 
และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
  3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพ ให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่
วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ  
  5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ
ตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ  
  6. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 
  กลยุทธ์  
  1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน  ในทุกพ้ืนที่ 
ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ  
  2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ ความสนใจ และวิถี
ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย  
  3. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผล  เป็นรูปธรรม   
อย่างกว้างขวาง  
  4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
  5. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  มีความ
หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  กลยุทธ์  
   1. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และไม่
ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
  2. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ  การรายงานผล
ของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอกภาพ เป็นปัจจุบัน และมี
มาตรฐานเดียวกัน  
  3. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ เรียน สถานศึกษา          
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
  4. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ  ทั่วถึง    
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา 
  กลยุทธ์  
  1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น ด้านคุณธรรม 
ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด  
  2. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ  
  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดความ เหลื่อมล้ า  
สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  4. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้ง  สนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา  
   5. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็น ภาคีหุ้นส่วนกับ
องค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ  
  6. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อมพัฒนา เป็นสถานศึกษา
นิติบุคคลในก ากับ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของภาค 7 
 วิสัยทัศน์  ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ตามศักยภาพ เพ่ือเป็นก าลังคน   
ที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
  พันธกิจ 
  1. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานศึกษาธิการภาค     
ให้สามารถด าเนินบทบาทในฐานะผู้ก ากับนโยบายแผน มาตรฐาน ติดตามประเมินผล และส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษา ตามแนวทางการบริหารจัดการที่กระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษา 
  2. ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา       
ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาการศึกษาภาคและแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
  3. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมท่ีมีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและจัดการศึกษา 
  4. ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของผู้ให้บริการการศึกษา (สถานศึกษา) และผู้รับบริการ
การศึกษา (ผู้เรียน) เพ่ือสร้างกลไกการแข่งขันท่ีเป็นธรรมภายใต้การก ากับของรัฐ  
  เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามศักยภาพและความสามารถ     
และเป็นก าลังคนที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาประเทศ 
  2. สถานศึกษาสามารถให้บริการการศึกษาที่แสดงความรับผิดชอบต่อผู้เรียนด้วยคุณภาพมาตรฐาน 
สามารถเปิดโอกาสให้ประชากรทุกช่วงวัยสามารถศึกษาและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
  3. การบริหารและการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
  ยุทธศาสตร์/มาตรการจุดเน้น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
    1) ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนที่ด้อยโอกาส ยากจน แต่มีศักยภาพในการเรียน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา 
  2) ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาที่หลากหลาย สนองตอบความต้องการของ
ผู้เรียน โดยเฉพาะผู้เรียนที่ด้อยโอกาส ยากจน มีปัญหาด้านการเรียนรู้ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา 
  1) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี
ให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเคียงกับระดับสากล 
  2) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่บูรณาการเชื่อมโยง
กับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก การติดตามประเมินผลของศึกษาธิการภาค/จังหวัด และการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
  3) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนของครูให้สามารถพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ         
และสมรรถนะในวิชาชีพครู   ให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ใฝุรู้ใฝุเรียน และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3: การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
   1) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพ่ือให้สามารถใช้ข้อมูล  
เพ่ือการบริหารและจัดการศึกษาระดับสถานศึกษา การก าหนดนโยบาย แผน การก ากับคุณภาพมาตรฐาน     
การส่งเสริมสนับสนุน การติดตามประเมินผลของศึกษาธิการภาค/จังหวัด 
  2) การจัดท าแผนที่ตั้งสถานศึกษาด้วยระบบ GIS เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษา 
  3) ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการบริหารและจัดการศึกษานิติบุคคล
หรือสถานศึกษาพันธะสัญญา 
  4) ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษานิติบุคคล/สถานศึกษาพันธะสัญญา เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการ
เรียนรู้และพัฒนา เพ่ือขยายผลไปสู่สถานศึกษาอ่ืน 
  5) พัฒนาทักษะและสมรรถนะของส านักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด และกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ให้สามารถด าเนินบทบาทในฐานะผู้ก ากับนโยบาย แผน มาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุน และติดตามประเมินผล  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมสนับสนุนและจัด
การศึกษา 
  1) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม เกี่ยวกับ
แนวคิดการจัดการศึกษา 4.0 การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ 4.0 และการมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา     
ในพ้ืนที่  
  2) ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างการรับรู้ของประชาชน ชุมชนและสังคม ต่อการลงทุนทางการศึกษา    
ของรัฐ และความตระหนักในการมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่าย 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง  
   วิสัยทัศน์จังหวัดตรัง (Vision)  ตรังเมืองแห่งความสุข บนฐานการเกษตร อุตสาหกรรม การเกษตร 
และการท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐานสากล 
  พันธกิจ  
  1. มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้มีความมั่งคั่ง
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
  2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ 
  3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนความหลากหลาย         
ทางชีวภาพ 
  4. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน    
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  5. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เป้าประสงค์รวม (Objective)   
  1. เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้อย่าง    
มีคุณภาพ 
  3. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมีสิ่ งแวดล้อมดี ตลอดจนมีการบริหารจัดการ            
แบบบูรณาการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

1. สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
3. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ี และมีความยั่งยืน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ม่ันคง  
และย่ังยืน 
  เป้าประสงค์ 
  1. รายได้จากการเกษตรเพิ่มขึ้น 
  2. ผลผลิตทางอุตสาหกรรมและการเกษตรมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
  2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. จัดหาแหล่งน้ าเพิ่มเติมส าหรับด้านการเกษตรอุปโภค– บริโภค 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
  5. ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ ให้เติบโต
อย่างต่อเนื่อง 
  เป้าประสงค์ 
  1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
  กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว 
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การตลาดสมัยใหม่ และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอย่าง

เป็นระบบ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
  เป้าประสงค์ 

1. ตรังเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
  2. ประชาชนมีรายได้และหลักประกันที่ม่ันคง 
  3. อัตราการตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาส าคัญลดลง 
  4. ประชาชนมีการศึกษาเรียนรู้ดีและมีคุณภาพ 

  กลยุทธ์ 
1. เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
2. เสริมสร้างสังคมคุณธรรม ศาสนธรรม และประเพณีวัฒนธรรม 
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในขับเคลื่อนต าบลสร้างสุขให้ครบทุกพ้ืนที่ต าบล 
4. ส่งเสริมอาชีพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีรายได้น้อย 

  5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปูาหมายทุกช่วงวัย รวมถึงแรงงานในระบบและนอกระบบ แรงงาน
ผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  6. พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็งครอบคลุมทั้งจังหวัด 

7. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
8. ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมให้เกิดชุมชนสุขภาวะ (5 ดี) 
9. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และลดการเกิดอุบัติเหตุ 

  10. พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชื่อมโยงระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

11. พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ 
12. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพประชนทุกช่วงวัย 
13. สนับสนุนให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
14. ส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมทักษะและการประกอบอาชีพเสริม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ 
และมีความย่ังยืน 
  เป้าประสงค์ 

1. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ 
2.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการบูรณาการอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
  3. พัฒนาคนและแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มีความพร้อมในการ
บริหารจัดการ 

กลยุทธ์ 
1. ปูองกันการบุกรุกท าลายปุาและส่งเสริมการปลูกปุาแบบบูรณาการ 

  2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ปุาต้นน้ า แม่น้ าล าคลอง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
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  3. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  4. บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการขยะแบบบูรณาการและเป็นระบบ 
  6. ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ผลการติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง (ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข) 
1. กลุ่มนโยบายและแผน 
ปัญหา  อุปสรรค  

1. เนื่องจากบุคลากรมีความรู้ในเรื่องการปฏิบัติงานตามภารกิจงานของกลุ่มนโยบายและแผนไม่พียงพอ  
 2. ขาดอัตราก าลังที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถเป็นการเฉพาะ 
 3. ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยรองรับการปฏิบัติงานที่ต้องรวดเร็ว   
 4. ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการ 
 5. ขาดระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 
แนวทางแก้ไข 
  1. ควรมีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น อบรมด้าน ICT  ระบบ
เครือข่าย  การน าเสนอ  การจัดท าฐานข้อมูล  การจัดท าแผนงานโครงการ  การจัดท ายุทธศาสตร์ การเสนอ
จัดตั้งจัดสรรงบประมาณ  อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ แนวทางการปฏิบัติ  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
  2. ควรมีการจัดตั้งเครือข่าย เช่น กลุ่มไลน์  กลุ่มเฟสบุ๊ค  เพ่ือติดต่อประสานงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้         
เป็นพ่ีเลี้ยง ตอบข้อค าถาม ชี้แจงแนวทาง  หรือวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน ติดต่องานด่วน เป็นต้น  โดยจะต้องมี
การจัดตั้งที่เป็นระบบ  เพื่อการใช้งานดังกล่าวเท่านั้น   
  3. จัดสรรอัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์   หรือจัดสรรงบประมาณเพ่ือจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
  4. เร่งรัดการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และทันด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในปีงบประมาณ 2560 
  5. ให้ส่วนกลางด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุม เชื่อมโยง สอดคล้องกับฐานข้อมูล             
ทางการศึกษาของทุกหน่วยงาน ทุกสังกัด  ให้ง่ายในการจัดเก็บ สามารถประมวลผลได้ตามความต้องการใช้ 
สืบค้นได้ทุกที่ทุกเวลา  
2. หน่วยตรวจสอบภายใน   
ปัญหา  อุปสรรค  

 1. ภารกิจ และขอบข่ายงานของหน่วยตรวจสอบภายใน  เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน 
และการบัญชี  ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ       
ยังขาดความชัดเจน 
แนวทางแก้ไข 

1. ควรจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร 
2. จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

  3. ควรจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับหน่วยตรวจสอบภายในของ ส านักงานปลัดกระทรวง        
เพ่ือสร้างเครือข่าย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต 
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3. กลุ่มอ านวยการ   
ปัญหา  อุปสรรค  
  1. บุคลากรขาดทักษะการปฏิบัติงาน ควรจัดอบรมบุคลากรในงานต่าง ๆ  

2. ขาดพนักงานท าความสะอาด นักการภารโรง พนักงานขับรถ ควรจัดสรรงาบประมาณจัดจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว เพ่ือจ้างพนักงานบริการ 

3. ในการยืมครุภัณฑ์ของ  สพป.ตรัง เขต 2  และ สพม.เขต 13  ให้ส่งคืนครุภัณฑ์เพ่ือพิจารณาการยืม 
ท าให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  
  4. ด้านการการเงินและบัญชี พัสดุ มีเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานพร้อมเพราะได้รับการบริจาค
จากโรงเรียนเอกชน 
  5. ยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ และทักษะปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการเงินบัญชีและพัสดุ 
ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางแก้ไข 
  1. ควรจัดสรรงบลงทุนเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับการปฏิบัติงาน 
  2. ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชี พัสดุ เป็นการเฉพาะเพ่ือพัฒนางานในระบบ 
(GFMIS) และระบบ e-GP ได้รวดเร็วถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ 
  3. ควรมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี พัสดุ เพ่ือได้ปฏิบัติงานครอบคลุมถูกต้อง
ตามกระบวนการปฏิบัติงานและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
4. กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
ปัญหา  อุปสรรค  
   1. เกิดความสับสน/ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากับภารกิจของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
   2. การส่งต่อข้อมูลการด าเนินงานจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ไม่เป็นปัจจุบันและไม่ต่อเนื่อง  
   3. การด าเนินงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง ไม่มี USERNAME และ PASSWORD ที่จะเข้าใช้โปรแกรม การรายงานผลการด าเนินงานในระบบ 
NISPA (งบประมาณ จาก ส านักงาน ป.ป.ส) ท าให้ไม่ทราบว่าโรงเรียนใดบ้างในจังหวัดยังไม่มีการรายงานข้อมูล 
โดยเฉพาะข้อมูลด้านการอบรม/กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ทั้งนี้ เนื่องจากที่ประชุม
คณะกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดตรัง ได้ทวงถามความคืบหน้าในการงานข้อมูล 
โดยต้นสังกัดไม่ได้เร่งรัด/ติดตามการรายงานข้อมูล( สพป./สพม.) ตลอดจนข้อมูลของโรงเรียนเอกชน          
ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ไม่ได้น าเข้าข้อมูลท าให้ข้อมูลส่วนนี้ไม่มี  
  4. หน้าที่รับผิดชอบของงานพัฒนาการศึกษา ข้อ 3 จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดีจิทัลเพ่ือการศึกษาฯ ซึ่งต้องเป็นต้องนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีความรู้ความ
สามารรถในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบของคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี แต่ในกลุ่มพัฒนาการศึกษา มี แต่
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ซึ่งไม่มีความช านาญการด้านนี้ 
แนวทางแก้ไข 
  1. ส่วนกลาง จัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานของแต่และกลุ่มงาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง   
และชัดเจนมากขึ้น ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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  2. ส่วนกลางควรท าความเข้าใจในภารกิจของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ภารกิจของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน และลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน 
  3. ส่วนกลาง ควรจัดฝึกอบรมบุคลากรทุกกลุ่ม เพ่ือชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
  4. ส่วนกลาง (ส านักงานส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.ศธ.) ควรก าหนด ให้ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เพ่ือความคล่องตัวในการก ากับติดตามการน าเข้าข้อมูลของโรงเรียนในจังหวัด  และควรจัดอบรม/
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
5. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
ปัญหา  อุปสรรค  

 1. อัตราก าลังที่ได้รับ ไม่สอดคล้องกับภารกิจงาน จึงไม่สามารถปฏิบัติงานในด้านการก ากับดูแล 
ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาให้โรงเรียนเอกชนได้อย่างทั่วถึง    

  2. ภารกิจเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์และเงินทดแทน ซึ่งกองทุนฯ เป็นหน่วยงานอิสระ เป็นงานดูแล
สวัสดิการครู เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือบุตรเป็นต้น มีปริมาณงานเยอะมาก       
ควรให้กองทุน ฯ จ้างเจ้าหน้าที่มาด าเนินงานนี้โดยเฉพาะอย่างน้อยจังหวัดละ 1 คน  หรือจัดสรร เงินมาจ้าง
ลูกจ้างเพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 คน 

3. ปัญหาเรื่องการรับ-ส่งหนังสือ การประสานงานระหว่างสถานศึกษาเอกชนจังหวัดตรังกับ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งโรงเรียนเอกชนครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัดตรัง โรงเรียนเอกชนบางแห่ง        
ต้ังอยู่ห่างไกลส านักงานศึกษาจังหวัดประมาณ 70 กิโลเมตร ไม่มีระบบ E-office    
    4. ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการ 
              5. ระเบียบกฎหมายเปลี่ยนแปลงบ่อย โดยเฉพาะเรื่องการเงินและน าระบบโปรแกรมมาใช้  
              6. ระบบข้อมูลสารสนเทศไม่ชัดเจน 
แนวทางแก้ไข 
             1. ควรจัดสรรอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจงานที่ต้องปฏิบัติ และควรมีศึกษานิเทศก์ในงานกลุ่มนี้ด้วย 
             2. ภารกิจเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์และเงินทดแทน ซึ่งกองทุนฯ เป็นหน่วยงานอิสระ เป็นงานดูแล
สวัสดิการครู เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือบุตรเป็นต้น มีปริมาณงานเยอะมาก  ควร
ให้กองทุนฯจ้างเจ้าหน้าที่มาด าเนินงานนี้โดยเฉพาะอย่างน้อยจังหวัดละ 1  คน หรือจัดสรรเงินมาจ้างลูกจ้าง
เพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 คน  
           3.  ควรจัดระบบ E-office  เพ่ือสะดวกในการรับ-ส่งหนังสอื 
            4.  ควรจัดสรรงบประมาณจาก สช. เพ่ือเป็นงบด าเนินงานเกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชน   

5.  ควรจัดประชุมบุคลากร ที่ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน 
6.  ให้ส่วนกลางด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุม เชื่อมโยง สอดคล้องกับฐานข้อมูลทาง

การศึกษาของทุกหน่วยงาน ทุกสังกัด  ให้ง่ายในการจัดเก็บ สามารถประมวลผลได้ตามความต้องการใช้ สืบค้น      
ได้ทุกที่ทุกเวลา   
6. กลุ่มบริหารงานบุคคล   
ปัญหา อุปสรรค  
   1. ขอบข่ายการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกว้างเกินไป ท าให้ไม่สามารถ
แยกแยะงานได้ระหว่างส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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 2. เรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล หลังจากที่  กศจ.  มีมติแล้ว  ยังไม่เข้าใจตรงกันระหว่าง
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาว่าหน่วยงานใดจะด าเนินการให้ต่อเนื่องกัน     
ตรงจุดไหน ส่งผลให้เกิดความไม่เข้าใจกันจึงท าให้งานล่าช้ายิ่งขึ้น    
  3. จ านวนบุคลากรกับภารกิจงานไม่สอดคล้องกัน ส่งผลให้งานด่วนหลายเรื่องมีความล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 
  4. ไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ภารกิจงานของแต่ละกลุ่ม ท าให้การมอบหมายภารกิจงานบางอย่าง
ไม่ตรงกับกลุ่มงานที่ต้องปฏิบัติ 
แนวทางแก้ไข 
  1. ก.ค.ศ. และ สป. ควรร่วมมือกันเร่งออกคู่มือการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  เพ่ือแก้ปัญหา
ความสับสนและขัดแย้งในการปฏิบัติงานระหว่างส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   2. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ควรจัดให้มีการประชุมบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดทุกคน เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจและชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารานบุคคล  
ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน  
   3. การด าเนินการสอบต่าง ๆ เนื่องจากขณะนี้บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีไม่เพียงพอ 
เห็นควรให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ก าหนด หรือเป็นผู้ด าเนินการออกข้อสอบ เพ่ือให้ได้
ข้อสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและเพ่ือแก้ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ
ทุกประเภท 
   4. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ควรเร่งออกค าสั่งตัดโอนข้าราชการที่มาปฏิบัติงานที่
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดโดยเร็วหากล่าช้าอาจะจะท าให้บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลง และขอกลับคืน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
ปัญหา  อุปสรรค  

1. เนื่องจาก ระเบียบ ข้อกฎหมาย ไม่รองรับ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ปัจจุบันการปฏิบัติงานยังซ้ าซ้อน 
ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัด และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
แนวทางแก้ไข 
  ควรมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
8.  ลุ่มศึกษานิเทศก์  ติดตาม  และประมวลผลการศึกษา 
ปัญหา อุปสรรค  
  เนื่องจากภารกิจของกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล   ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ปัจจุบันยังไม่มีชัดเจน  ซึ่งอาจจะเกิดความซ้ าซ้อนระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดกับส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดได้  
แนวทางแก้ไข 
 1. ต้องการให้ส านักปลัดกระทรวงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม  และประเมินผล 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

2. ต้องการให้มีการจัดประชุมศึกษานิเทศก์ ศธจ. ทั่วประเทศ/หรือระดับภาค 
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อ านาจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2548  ให้ส านักงาน

ปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าข้อมูลเพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบาย เปูาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง  
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง  

  3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ  
  4. จัดท างบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
  5. ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของกระทรวง  
  6. ด าเนินการเกี่ยวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  

7. ส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คณะกรรมการการศึกษา
เอกชน คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา  

8. ส่งเสริมประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา เพ่ือการศึกษา ตลอดจนงานอ่ืน ๆ       
ที่มิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง  

9. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับงานความ   
ช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศในส่วนที่มิได้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัด   
กระทรวง 

10. พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานของกระทรวง  
11. ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาและกฎหมายอ่ืน ที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้อยู่ในอ านาจ

หน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง  
12. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส านักงาน   

ปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

อ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
  1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และการปฏิบัติงานราชการให้เป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย  
  2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด  
  3) สั่งการ กากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน      
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
  4) จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และก าหนดตัวชี้วัดการดาเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  
  5) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งปฏิบัติ
ภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด 

การวิเคราะห์สภาพองค์กร  (SWOT Metrix) 
การก าหนดประเด็น SWOT ที่ส าคัญ อาศัยการรวบรวมจากหน่วยงานในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดตรัง  น ามาวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ ตามหลักการและวิธีการ ดังนี้  
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          วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  ใช้หลักการวิเคราะห์  STEP ประกอบด้วย  
1) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-Cultural Factors : S)   
2) ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors :T)  
3) ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors : E )  
4) ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors : P)   

           วิเคราะห์สภาพปัจจัยภายใน ใช้ประเด็น 7S (7S Model) McKinsey 7s Framework ประกอบด้วย 
  1) ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure) S1  

2) ด้านกลยุทธ์ (Service) S2  
3) ด้านระบบ (System) S3 
4) ด้านแนวทางการบริหาร (Style) S4 
5) ด้านบุคลากร (Staff) S5  
6) ด้านทักษะ (Skill) S6 
7) ด้านค่านิยมร่วม (Shared Values) S7 

 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis) แสดงให้เห็นตามตารางต่อไปนี้ 
1) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-Cultural Factors : S)   

ด้านโอกาส (opportunity) ด้านอุปสรรค (Threat) 
1. มีสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา หน่วยงานทาง
วิชาการท่ีหลากหลาย ส่งผลให้มีศักยภาพในการ
พัฒนาความรูห้ลายแขนง  
2. มีแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาทางธรรมชาติ ศิลปะ 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่หลากหลาย  

1. ผู้ปกครองไม่นิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษาใน              
สายอาชีพ 
 

2) ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors :T)  
โอกาส (opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. มีการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง       
และเท่าเทียม    
2. ยุทธศาสตร์ทุกระดับให้ความส าคัญด้านเทคโนโลยี
และสนับสนุนให้หน่วยงานมีระบบเครือข่ายที่ทันสมัย 

1. การบริหารจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ด้านการศึกษาไม่เชื่อมโยงกันในพื้นที่จังหวัด  
2. การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า 
 

3) ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors:E) 
โอกาส (opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1 .  มี ศั ก ยภ า พท า ง เ ศ ร ษฐ กิ จ สู ง ทั้ ง ด้ า น ก า ร
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รองรับโอกาสในอาชีพ
ที่หลากหลาย สถานศึกษาสามารถก าหนดหลักสูตร 
ทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  
2. ทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ เอื้อต่อการ 
พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสร้างงานอาชีพ  

1. มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ท าให้การส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่อาจไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่และความต้องการที่แท้จริง  
2. ผู้ปกครองมีทัศนคติในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
สายสามัญมากกว่าสายอาชีพ  



               ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง                     แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
            กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                     (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)                            85 

 

 

4) ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors : P)   
โอกาส (opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญต่อบทบาทของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในฐานะที่เป็นหน่วย
บูรณาการพัฒนาการศึกษาและขับเคลื่อนการศึกษา
ทั้งในระบบ นอกระบบ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
ภายในพ้ืนที่จังหวัด  

1. มีการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการบริหารจัดการ
การศึกษา ท าให้การน านโยบายสู่การปฏิบัติในระดับ
พ้ืนที่ไม่ต่อเนื่อง ตลอดจนการมอบภารกิจจาก
ส่วนกลางไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน  
2. การสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินการไม่
สอดคล้องตามบทบาทภารกิจ  

 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Analysis)  

1) ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure) s1 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีการจัดโครงสร้างและกลุ่มงานที่สอดคล้องกับ
ภารกิจใน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา
แบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในและนอก
กระทรวงศึกษาธิการหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
2. การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดตรัง    
ที่สอดคล้องกับบริบท นโยบายของรัฐ และความ 
เปลี่ยนแปลงเชิงสังคม 
 

1. โครงสร้างอัตราก าลังไม่มีความสมดุลกับบทบาท
ภารกิจของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

2) ด้านกลยุทธ์ (Service) S2  
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ โดยการก าหนดยุทธศาสตร์และ
ตัวชี้วัดสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน  
2. มีการวางแผนในการพัฒนาองค์กรที่ชัดเจน  

1. เนื่องจากเป็นหน่วยงานใหม่จึงยังไม่สามารถน า
แผนพัฒนาองค์กรไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ขาดการสื่อสารสร้างความเข้าใจในแผน
ยุทธศาสตร์ เช่นความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ 
ค่านิยมองค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์ และการ
เชื่อมโยงตัวชี้วัดลงสู่ระดับ ต่าง ๆ  
 

3) ด้านระบบ (System) S3 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีระบบการควบคุมการบริหารจัดการและติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของบุคลากรทาให้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรประสบผลส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

1. หน่วยงานมีขาดสิ่งอานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานมีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
2. ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ ยังไม่เป็นเอกภาพ  
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
2. สามารถประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ใน
พ้ืนที่อย่างเป็นระบบ 

3. ยังไม่มีระบบสารสนเทศส าหรับการเชื่อมโยง
ข้อมูลการศึกษาในจังหวัด การจัดเก็บข้อมูลเป็นไป
อย่างล่าช้า 

4) ด้านแนวทางการบริหาร (Style) S4 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ส่วนราชการมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล     
มีระบบการประเมิน โปร่งใส ตรวจสอบได้  
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ทั้งด้านการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ  
 

1. ขาดการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
องค์กร  

5) ด้านบุคลากร (Staff) S5  
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. บุคลากรมีความมุ่งม่ันมีความกระตือรือร้นในการ
พัฒนาตนเองส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
2. บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ให้ความ
ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และให้ความส าคัญกับการ
ท างานเป็นทีม โดยค านึงถึงผลสาเร็จของหน่วยงาน  
3. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายอย่างอย่างต่อเนื่อง  
 

1. บุคลากรมคีวามรู้ความสามารถไม่ตรงตามภารกิจ 
ที่ได้รับมอบหมาย เนื่องจากมีการเปลี่ยนสายงาน 
2. ขาดคู่มือแนวทางในการปฏิบัติงาน 

6) ด้านทักษะ (Skill) S6 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. บุคลากรมีทักษะด้านวิชาการความรู้ความสามารถ
ด้าน (สมรรถนะหลัก) ศักยภาพ มีความพร้อม และมี
ประสบการณ์ในการท างานสูง อันจะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. บุคลากรสามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลาย
ช่องทางมาใช้ในทางปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
 

1. บุคลากรมีทักษะที่จ าเป็นด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ  
2. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจด้านการวิจัยและ
ประเมินผลไม่เพียงพอ  
3. การพัฒนา อบรม บุคลากรยังไม่ตรงตามความ
ต้องการ  หรือไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหา       
และความต้องการ ส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรไม่
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ 
 

7) ด้านค่านิยมร่วม (Shared Values) S7 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีการขับเคลื่อนค่านิยมร่วมไปในทิศทางเดียวกัน  
 

1. ขาดการขับเคลื่อนค่านิยมร่วม อย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง  
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ส่วนที่ 3 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง   

 
  
วิสัยทัศน์ (Vision) 
     มุ่งประสาน บูรณาการหน่วยงานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท สู่ความเป็นเลิศ  
 Focus on co-ordination and Inlegration for all of educations to be excellence 
 
พันธกิจ (Mission)   

1. จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา  
2. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
3. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา 
4. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ชาติ 
5. กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ 
 

ค่านิยมองค์การ/วัฒนธรรมองค์การ  
  TRANG Spirit หมายถึง จิตสํานึกชาวศึกษาธิการจังหวัดตรัง เพ่ือนําสู่การปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยใน
การบริหารการศึกษาเป็นอัตลักษณ์ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง มีรายละเอียดดังนี้ 
        T  มาจากคําว่า  Teamwork  หมายความว่า การทํางานเป็นทีม 
         R  มาจากคําว่า  Responsibility  หมายความว่า ความรู้สึกรับผิดชอบ  กล้าตัดสินใจด้วยตนเอง รู้จัก
หน้าที่ 
         A  มาจากคําว่า  Active  หมายความว่า คล่องแคล่ว 
         N  มาจากคําว่า  Nicety  หมายความว่า รอบคอบ พิถีพิถัน 
         G  มาจากคําว่า Good Governance หมายความว่า ธรรมมาภิบาล 

Spirit  หมายความว่า จิตสํานึก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์   

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยากรท้องถิ่น ให้มีคุณภาพ

และมาตรฐาน      
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาท่ีเชื่อมโยงทุกระดับทุกประเภท และส่งเสริมการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั่วถึงและเป็นธรรม   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล                  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท่องเที่ยว และกีฬาเพ่ืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ของท้องถิ่น บนพื้นฐานความเป็นไทย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ  
  เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนมีจิตสํานึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในวิถีประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์    
1.ร้อยละของผู้เรียนมีจิตสํานึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในวิถีประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะความเป็นพลเมืองดี เป็นที่ยอมรับ 
กลยุทธ์   
1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ยึด

มั่นในประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ิมข้ึน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งให้ผู้เรียนมีเป็นพลเมืองดี เป็นที่ยอมรับเพ่ิมขึ้น  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
เป้าประสงค์ที่ 2  ผู้เรียนมีศักยภาพรองรับการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ 

        ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  
  2.1 ร้อยละ 85 ของผู้เรียนของหน่วยงานทางการศึกษารับการพัฒนาและมีทักษะการแข่งขันใน
ระดับประเทศ 
  2.2 ร้อยละ 90 บุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมเพ่ือ ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ 
Thailand 4.0 และเข้า  รับการฝึกอบรม Boot Camp ร่วมกับสถาบันภาษาอังกฤษ 
  2.3 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนเข้ารับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา 

2.4 ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถจัดทําโครงงานคุณธรรมผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.5 บุคลาการศึกษาได้รับการพัฒนาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.6 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนได้รับการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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2.7 ร้อยละ 85 ของกําลังคนได้รับการส่งเสริมเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตร สื่อ 
และการสอนด้านภาษา 

2.8 กําลังคนร้อยละ 85 มีความสามารถในการวิจัยและการแข่งขันทางการศึกษา 
    กลยุทธ์    
  1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสอดคล้องทักษะที่จําเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 และThailand 4.0 

2. นิเทศ กํากับ ติดตาม  และประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และมีความสามารถในการแข่งขัน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยากรท้องถิ่น ให้มีคุณภาพ        
และมาตรฐาน 
   เป้าประสงค์ที่ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานตามาตรฐานวิชาชีพ 
 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์   
   3.1 พ่ีเลี้ยง เด็กพิการได้รับความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการช่วยเหลือฟ้ืนฟู รวมทั้ง
สามารถคัดกรองคนพิการเบื้องต้นได้ร้อยละ 100 

  3.2 ร้อยละ 95 ของครู ที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูสาขาขาดแคลน ได้รับการพัฒนา สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3.3 ร้อยละ 95 ของผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการใน
การจัดการศึกษา และมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 

3.4 ร้อยละ 10 ของผู้เสนอ ผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
   3.5 ร้อยละ 85 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดทําแผนของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและการนําแผนสู่การปฏิบัติ 
   3.6 แผนพัฒนาฯ แผนปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัด มีความสอดคล้องเชื่ อมโยงสู่การ
พัฒนาการจัดการศึกษาจังหวัดตรังในระดับมาก 
 เป้าประสงค์ที่ 4 ระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนมีประสิทธิภาพ 
         ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์   

4.1 ผู้ใช้บริการข้อมูลกลางทางการศึกษา มีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
4.2 ร้อยละของข้อมูลมีความครบถ้วนตามความต้องการใช้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4.3 ร้อยละ 100 ของข้อมูลมีความถูกต้อง 

 กลยุทธ์    
   1. พัฒนาครู คณาจารย์ ครูประจําการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูสาขาขาดแคลนอย่างเป็นระบบให้
สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ทุกประเภท 
   2. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 
   3. เสริมสร้างขวัญกําลังใจ สร้างแรงจู งใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
   4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เชื่อมโยงทุกระดับทุกประเภท และส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั่วถึงและเป็นธรรม 
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   เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้เรียนได้รับโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์   
   5.1 ผู้ด้อยโอกาส เด็กพิการ ได้รับโอกาสทางการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

 5.2 ผู้ด้อยโอกาส เด็กยากจน ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาจนจบหลักสูตร สามารถ
ประกอบอาชีพได้  

5.3 ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงวัย ผู้ว่างงาน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพ สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้ 
   เป้าประสงค์ที่ 6 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์      
    6.1. ผู้ใช้บริการข้อมูลกลางทางการศึกษา มีความพึงพอใจในระดับมาก  
   6.2. ร้อยละของข้อมูลมีความครบถ้วนตามความต้องการใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   6.3 ร้อยละ100 ของข้อมูลมีความถูกต้อง   
  กลยุทธ์    
   1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้ เรียน 
ครอบคลุม คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
   2. เพ่ิมโอกาสให้ผู้สูงอายุ/ผู้ว่างงานได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา เพ่ือพัฒนาอาชีพ 

  3. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
เพ่ือการศึกษาที่ทันสมัย 
   4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของจังหวัด เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสาร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ที่  7  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ            
และสิ่งแวดล้อม 
          ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  
    7.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังได้รับการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
               7.2  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์    
   1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาทุกระดับ 

2. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาที่สร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล   
  เป้าประสงค์ที่ 8  หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา  บริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 
  ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  



               ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง                     แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
            กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                     (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 93 

 

   1. จํานวนเครือข่ายสถานศึกษาที่มีศักยภาพมีความพร้อมในการส่งเสริม  สนับสนุนการจัด
การศึกษา  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพ่ิมข้ึน 

  2. จํานวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมการจัดการศึกษา  สถาบันการศึกษา  จําแนกตาม
ระดับ  ประเภทการศึกษา  และสาขาวิชาเพ่ิมข้ึน 
   3. มีระบบการสรรหา  บรรจุ  แต่งตั้ง  และการเลื่อนเงินเดือน  ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ตามหลักเกณฑ์  ความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์การทํางาน  ความสําเร็จในวิชาชีพ  ที่เน้น
คุณธรรม  โปร่งใส  มีส่วนร่วม  และสามารถตรวจสอบได้  
  กลยุทธ์    
  1. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นด้าน
คุณธรรม  โปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 
  2. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่าย   
   3. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา  รวมทั้ง  สนันสนุนทรัพยา
กรเพ่ือการศึกษา 
 
  เป้าประสงค์ที่ 9  สถานศึกษาทุกระดับ  ทุกประเภท  ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
  ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  
   1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
  กลยุทธ์    

  1. ส่งเสริมการบริหารจัดการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท่องเที่ยว และกีฬาเพื่ออาชีพ 
  เป้าประสงค์ที่ 10       
   1. บุคลากรทางด้านกีฬาให้ความรู้และทักษะในการเล่นกีฬาที่ถูกต้อง  สามารถนําไปพัฒนา
นักกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2. ผู้ เรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยผู้ฝึกสอนที่มี
ความสามารถเฉพาะด้าน 
  ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์    
    1. ร้อยละ  100  ของสถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้   
สุขศึกษาและ พลศึกษา 
   2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาได้รับการพัฒนาศักยภาพส่งเสริม    
สู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ 
    1. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา      
และพลศึกษา 
    2. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
    3. ส่งเสริมและสนับกิจกรรมด้านสุขศึกษาและพลศึกษาในสถานศึกษาโดยผู้มีความรู้เฉพาะด้าน 
     
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ของท้องถิ่น บนพื้นฐานความเป็นไทย 
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  เป้าประสงค์ที่ 11     
   1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียนให้ความสําคัญและอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ  
วัฒนธรรม ของท้องถิ่น บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
   2. สถานศึกษาบูรณาการความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม ของท้องถิ่น บนพื้นฐานความ
เป็นไทยกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์    
   1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศาสนา ศิลปะ  
วัฒนธรรม ของท้องถิ่น  บนพื้นฐานความเป็นไทย 
   2. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมสามารถเป็นต้นแบบการ
อนุรักษ์  ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม ของท้องถิ่น บนพื้นฐานความเป็นไทย 
   3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความตระหนักและเห็นประโยชน์ของ  ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น บนพื้นฐานความเป็นไทย 
  กลยุทธ์   
   1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนให้สอดคล้องกับ ศาสนา ศิลปะ  
วัฒนธรรม ของท้องถิ่น 
   2. เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายชุมชนด้านศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรมในท้องถิ่น  
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการเรียนการสอนทุกชั้นเรียน 
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์  ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม ของท้องถิ่น    
ทุกโรงเรียนและทุกชั้นเรียน           
 

 
 



ส่วนที่ 4 

โครงการ/งบประมาณ 
 

4.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
ตารางรายละเอียดแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)                                                                            

กิจกรรมหลกั งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หมายเหตุ

แผนงานบคุลากรภาครัฐ

1. งบบคุลากร

  1.1 เงนิเดอืนและค่าจ้างประจ า

     1.1.1 เงนิเดอืน

    - อัตราเดิม 15.8383 กลุ่มบริหารงานบุคคล

    - เงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ 0.8022 กลุ่มบริหารงานบุคคล

    - เงินอื่นๆ ท่ีจา่ยควบกับเงินเดือน

     1.1.2 ค่าจ้างประจ า

  1.2 ค่าจ้างชั่วคราว  (จ านวน 6 คน) 0.7920 กลุ่มอ านวยการ

  1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2. งบด าเนินงาน

  2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

     2.1.1 ค่าตอบแทน (เฉพาะทีจ่่ายใหใ้นลกัษณะเงนิเดอืนหรือจ่ายควบกับเงนิเดอืน)

      (1)ค่าเช่าบ้าน 1.1640 กลุ่มอ านวยการ

      (2) ค่าตอบแทนเหมาจา่ยแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง

      (3) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพืน้ท่ีพเิศษ 0.0061 กลุ่มบริหารงานบุคคล

      (4) เงินพเิศษท่ีจา่ยให้แก่ลูกจา้งของส านักราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น

      (5) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซ่ึงมตี าแหน่งหน้าท่ีประจ าอยู่ในต่างประเทศ

      (6) เงินตอบแทนพเิศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ

      (7) เงินตอบแทนพเิศษของลูกจา้งประจ าผู้ได้รับค่าจา้งขั้นสูงของต าแหน่ง

      (8) เงินพฒันาคุณภาพการศึกษาในพืน้ท่ีจงัหวัดชายแดนภาคใต้

      (9) ค่าประกันภัย

    2.1.2 ค่าใช้สอย

     (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.0396 กลุ่มอ านวยการ  
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง                         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังตรัง                                                                                                                                                                    

(ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี)                                                                  กระทรวงศึกษาธิการ 
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4.2 แผนงานพื้นฐาน       
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและค่าเปา้หมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10) สป. (11)

1. งบบริหารจดัการส านักงาน (12)  

  1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  

  1.2 ค่าสาธารณูปโภค

 3.4780

2.9260

0.5520

2 กลุ่มอ านวยการ

ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัตรัง

3 3 3

2. งบลงทุน (13)

   2.1 ค่าครุภัณฑ์  

   2.2 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

0.3332

0.2332

0.1000

2 กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัตรัง

3 3 3

สอดคลอ้ง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง               แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัด 

กระทรวงศึกษาธิการ                                                       (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี) 
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4.2 แผนงานพื้นฐาน       
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 6                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและค่าเปา้หมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10) สป. (11)

3. โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิาร

จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ

จังหวดัตรงั แผนปฏบิตักิารของ

จังหวดัตรงั และจัดท าแผนปฏบิตัิ

ราชการของส านักงานศึกษาธกิาร

จังหวดัตรงั

  3.1 กจิกรรมหลัก จดัประชมุเชงิ

ปฏบิติัการคณะกรรมการทบทวน 

และจดัท าแผนพัฒนาการศึกษา 

แผนปฏบิติัการของจงัหวดั

  3.2 กจิกรรมหลัก จดัประชมุเชงิ

ปฏบิติัการคณะกรรมการจดัท า

แผนปฏบิติัราชการของส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดั

  3.3 กจิกรรมหลัก จดัประชมุเชงิ

ปฏบิติัการคณะกรรมการติดตาม 

การด าเนนิงานโครงการตาม

แผนปฏบิติัราชการประจ าปี

งบประมาณ 2562 ของส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัตรัง

1. เพื่อทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนา

การศึกษา (พ.ศ.2562-2565) 

จงัหวดั วเิคราะหค์วามสอดคล้อง

ของยทุธศาสตร์ เปาูประสงค์ กลยทุธ์

จดุเนน้ ตัวชีว้ดัของแผนพัฒนาฯ 

กบัยทุธศาสตร์ชาติ  นโยบายรัฐบาล 

เปาูประสงค์ กลยทุธ ์ตัวชีว้ดั 

ของหนว่ยงานต้น

2. เพื่อวเิคราะหโ์ครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณทีก่ าหนดไวใ้นแผนพัฒนา

การศึกษา (พ.ศ.2562-2564) 

จงัหวดั วา่ควรจะมีการปรับเปล่ียน

เพิ่มเติมแกไ้ข ใหส้อดคล้องกบั

วสัิยทศัน ์พันธกจิ เปาูประสงค์ 

กลยทุธ ์ตัวชีว้ดั เพื่อน าเขา้จดัท า

เปน็แผนปฏบิติัการประจ าปี

งบประมาณพ.ศ. 2562 ของจงัหวดั

ตรัง ใชเ้ปน็กรอบแนวทางในการ

ด าเนนิงานด้านการจดัการศึกษาให้

มีประสิทธภิาพ

เชงิปรมิาณ     

1.จดัประชมุเชงิปฏบิติัการ

คณะกรรมการทบทวน และ

จดัท าแผนพัฒนาการศึกษา 

แผนปฏบิติัการของจงัหวดั 

2.จดัประชมุเชงิปฏบิติัการ

คณะกรรมการจดัท า

แผนปฏบิติัราชการของ

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

3.จดัประชมุเชงิปฏบิติัการ

คณะกรรมการติดตาม 

การด าเนนิงานโครงการตาม

4.จดัประชมุเชงิปฏบิติัการ

คณะกรรมการสรุปผลการ

ด าเนนิงาน จดัท าเปน็

รายงานผลการด าเนนิงาน

ตามแผนงานโครงการ  

5. ท าเอกสารแผนพัฒนา

การศึกษาจงัหวดั จ านวน 50

 เล่ม6.ท าเอกสารแผนปฏบิติั

เชงิปรมิาณ  

1. ร้อยละ 100 ของ

ผู้บริหารการศึกษา

และบคุลากรส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัตรัง 

มีแผนพัฒนาการศึกษา

(พ.ศ. 2562-2565) 

จงัหวดัตรัง ใชเ้ปน็กรอบ

แนวทางการด าเนนิงาน

2. ร้อยละของผู้บริหาร/

บคุลากรของส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัตรัง 

มีแผนปฏบิติัราชการ

ประจ าปงีบประมาณ 2561

ของส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัตรัง ใชเ้ปน็กรอบ

แนวทางการด าเนนิงาน

เปน็ไปก าหนดการใน

ปฏทินิ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ

 80

0.4055 2 กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัตรัง

6 6 6

สอดคลอ้ง

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง                         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังตรัง                                                                                                                                                                    

(ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี)                                                                  กระทรวงศึกษาธิการ 
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4.2 แผนงานพื้นฐาน       
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 6                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและค่าเปา้หมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10) สป. (11)

4. โครงการบรหิารจัดการงบประมาณ

หน่วยงานส านักงานศึกษาจังหวดั

    4.1 กจิกรรมหลัก ประชมุ

คณะกรรมการจดัต้ังงบประมาณ

ประจ าป ี 2561

    4.2 กจิกรรมหลัก ประชมุ

คณะกรรมการจดัท าค าขอ และจดัสรร

งบประมาณประจ าป ี 2561

    4.3 กจิกรรมหลัก ประชมุ

คณะกรรมการพิจารณาใชเ้งินเหลือจา่ย  

1. เพื่อใหก้ารจดัต้ัง  จดัสรร

งบประมาณเปน็ไปตามหลักเกณฑ์

วธิกีารแนวทางที ่สป.ก าหนด

2. เพื่อใหก้ารจดัต้ัง  จดัสรร

งบประมาณเปน็ไปตามขอ้มูลสภาพ

ความจ าเปน็ขาดแคลนของหนว่ยงาน

3. เพื่อใหก้ารด าเนนิงานเกีย่วกบั

งบประมาณเปน็ไปอยา่งถกูต้อง

เชงิปรมิาณ    

1. จดัประชมุพิจารณาจดัต้ัง

งบประมาณ จ านวน 1 คร้ัง  

2. จดัประชมุการจดัท าค าขอ

งบประมาณ และจดัสรรงบ

งบประมาณ จ านวน 6 คร้ัง  

3. ประชมุคณะกรรมการพิจารณา

ใชเ้งินเหลือจา่ย จ านวน 2 คร้ัง

เชงิคุณภาพ 

1. ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตรัง

สามารถจดัต้ังงบประมาณได้

ถกูต้องตามหลักเกณฑ์วธิกีาร

ทีก่ าหนด

2. ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตรัง

 สามารถจดัสรรงบประมาณ

ตรงตามความจ าเปน็ขาดแคลน 

3. บคุลากรในหนว่ยงานมีความ

พึงพอใจในการบริหารจดัการ

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ

1. ร้อยละ 100 ของ

หนว่ยงานทีส่ามารถเสนอ

ขอจดัต้ังงบประมาณ

รายการต่าง ๆ ได้ถกูต้อง

ตามหลักเกณฑ์วธิกีารที่

ก าหนด

2. ร้อยละ 100 ของ

หนว่ยงานได้รับจดัสรร

งบประมาณตรงตามความ

ต้องการจ าเปน็ขาดแคลน ฯ 

เชงิคุณภาพ 

1. บคุลากรมีความพึงพอใจ

ในการบริหารจดัการ

งบประมาณในระดับดีมาก

0.0297 2 กลุ่มนโยบายและแผน

ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัตรัง

6 6 6

สอดคลอ้ง

 
 

ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง               แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัด 

กระทรวงศึกษาธิการ                                                       (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี) 
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4.2 แผนงานพื้นฐาน       
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 6                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและค่าเปา้หมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10) สป. (11)

5. โครงการ การประชมุ

คณะอนุกรรมการบรหิารราชการเชงิ

ยทุธศาสตร ์ และคณะอนุกรรมการ

เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา

    5.1 กจิกรรมหลัก จดัประชมุ

คณะอนกุรรมการบริหารราชการเชงิ

ยทุธศาสตร์  

    5.2 กจิกรรมหลัก จดัประชมุ

คณะอนกุรรมการพัฒนาการศึกษา

1. เพื่อใหม้ีการกล่ันกรองงานเกีย่วกบั

ภารกจิงานของกลุ่มนเิทศ ติดตาม 

และประเมินผล กอ่นน าเขา้ขอความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ศึกษาธกิารจงัหวดั 

2. เพื่อใหม้ีการกล่ันกรองงานเกีย่วกบั

ภารกจิงานของกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

กอ่นน าเขา้ขอความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการศึกษาธกิารจงัหวดั

เชงิปรมิาณ    

1. จดัประชมุคณะอนกุรรมการ

บริหารราชการเชงิยทุธศาสตร์  

ประจ าป ี2561 จ านวน 12 คร้ัง

2. จดัประชมุคณะอนกุรรมการ

เกีย่วกบัการพัฒนาการศึกษา  

ประจ าป ี2561 จ านวน 12 คร้ัง

เชงิคุณภาพ 

1. ร้อยละของเร่ืองทีผ่่านการ

กล่ันกรองของคณะอนกุรรมการฯ 

ผ่านความเหน็ขอบของ 

คณะกรรมการศึกษาธกิารจงัหวดั  

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

2. เร่ืองทีผ่่านการกล่ันกรองของ

คณะอนกุรรมการฯ 

มีความถกูต้อง ครบถว้นสมบรูณ์ 

เพิ่มขึน้

เชงิปรมิาณ

1.ร้อยละของหนว่ยงานที่

สามารถจดัการประชมุได้

ตามจ านวนทีก่ าหนด  

เชงิคุณภาพ

1. เร่ืองทีผ่่านการประชมุ

กล่ันกรอง มีความ

ถกูต้อง ครบถว้นสมบรูณ์

ในระดับมาก  

0.3412 2 ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัตรัง

6 6 6

สอดคลอ้ง

 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง                         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังตรัง                                                                                                                                                                    

(ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี)                                                                  กระทรวงศึกษาธิการ 
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4.2 แผนงานพื้นฐาน       
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 6                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและค่าเปา้หมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10) สป. (11)

6. โครงการ ประชุมสมัมนาผู้บริหาร

โรงเรียนเอกชนสญัจร

  6.1 กิจกรรมหลัก ประชุมสัมมนา

ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจรสัญจร

  6.2 กิจกรรมหลัก ประชุมสัมมนา

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนใน

ระบบและนอกระบบ

1. เพือ่ให้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

กับส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดตรัง

มโีอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

รับทราบปัญหา และก าหนด

ยุทธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพ

การจดัการศึกษาของโรงเรียน

เอกชนให้มคุีณภาพ

2. เพือ่ให้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 

มคีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

นโยบาย ระเบียบ กฎหมายท่ี

เกี่ยวข้อง

เชิงปริมาณ    

1. จดัประชุมผู้บริหารโรงเรียน

เอกชนโรงเรียน ในระบบ 35 โรง

และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง รวม 40 คน  

จ านวน 4 คร้ัง 

2. จดัประชุมสัมมนาผู้รับ

ใบอนุญาต/ผู้บริหารโรงเรียน

เอกชนในระบบ 35 โรง โรงเรียน

เอกชนนอกระบบ 80 โรง และผู้ท่ี

เกี่ยวข้อง 5 คน  จ านวน 1 คร้ัง 

เชิงคุณภาพ 

1. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนใน

ระบบ มคีวามเข้าใจในระเบียบ 

กฎหมายและแนวปฏิบัติท่ี

เกี่ยวข้อง

2. ผู้รับใบอนุญาต/ผู้บริหาร

เชิงปริมาณ

1.ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร

โรงเรียนเอกชนในระบบ

และนอกระบบ มคีวามรู้ 

ความเข้าใจและ 

สามารถบริหารจดัการ

โรงเรียน ให้เป็นไปตาม

ระเบียบกฎหมายท่ีก าหนด

เชิงคุณภาพ

1. ผู้บริหารเอกชนใน

ระบบและโรงเรียนเอกชน

นอกระบบ สามารถ

บริหารจดัการโรงเรียนให้

คุณภาพได้มาตรฐาน

0.0824 2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เอกชน

ส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง

6 6 6

สอดคลอ้ง

 
 
 
 
 

ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง               แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัด 

กระทรวงศึกษาธิการ                                                       (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี) 
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4.2 แผนงานพื้นฐาน       
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 6                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและค่าเปา้หมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10) สป. (11)

7. พัฒนาประสทิธภิาพการบริหาร

จัดการและการด าเนินกิจการของ

โรงเรียนเอกชน ดว้ยการตรวจสอบ

ภายใน 

     7.1 กิจกรรมหลักตรวจสอบ

ด้านการใช้จา่ยเงินและสรุปรายงาน

ผลการตรวจสอบ

1. เพือ่ตรวจสอบความถูกต้อง

และเชื่อถือได้ด้านการเงิน การบัญชี

2. เพือ่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์

ท่ีก าหนด

3. เพือ่ประเมนิผลการด าเนินงาน 

และให้ข้อเสนอแนะเพือ่พฒันา

ปรับปรุงการด าเนินงาน

เชิงปริมาณ

1. งานการเงิน  กลุ่มอ านวยการ 

ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดตรัง  

ได้รับการตรวจสอบการบริหารงาน

การเงินบัญชี ในปีงบประมาณ 2561

จ านวน 1 คร้ัง 

2. โรงเรียนเอกชนในสังกัด จ านวน 

35 โรง ได้รับการตรวจสอบด้านการ

ใช้จา่ยเงินอุดหนุน และเงินอื่น ๆ 

ท่ีโรงเรียนได้รับ

เชิงคุณภาพ

1. งานการเงิน  กลุ่มอ านวยการ  

ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดตรัง   

และโรงเรียนเอกชนในสังกัด ท่ีได้รับ

การตรวจสอบภายใน สามารถ

ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง

2. ฝุายบริหารรับทราบปัญหาการ

ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  

สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทัน

เหตุการณ์

เชิงปริมาณ

1.งานการเงิน  กลุ่มอ านวยการ 

ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดตรัง

จ านวน 1 กลุ่มงาน  และโรงเรียน

เอกชนในสังกัด จ านวน

35 โรง  ได้รับการตรวจติดตามปี

ละ 1 คร้ัง 

เชิงคุณภาพ

1. งานการเงิน  กลุ่มอ านวยการ 

 ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดตรัง

 และโรงเรียนเอกชนในสังกัด  

ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  

0.0328 2 หน่วยตรวจสอบภายใน

ส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง

6 6 6

สอดคลอ้ง

 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง                         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังตรัง                                                                                                                                                                    

(ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี)                                                                  กระทรวงศึกษาธิการ 
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4.2 แผนงานพื้นฐาน       
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 2                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและค่าเปา้หมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10) สป. (11)

8. โครงการ นิเทศ ตดิตามการจัดการ

เรียนการสอนโรงเรียนแอกชน

    8.1 กิจกรรมหลัก ด าเนินการนิเทศ

ก ากับ และติดตาม  

    8.2 กิจกรรมหลัก สรุปรายงานผล/ 

สัมมนาศึกษานิเทศก์

1. เพือ่นิเทศ ติดตาม การเตรียม

ความพร้อมข้อมลูสารสนเทศ

ของสถานศึกษาเอกชนในจงัหวัด

2. เพือ่ประสานความร่วมมอื 

ความเข้าใจของผู้มส่ีวนเกี่ยวข้อง 

ในการขับเคล่ือนนโยบาย

การศึกษากับหน่วยงาน

และสถานศึกษาในจงัหวัด

3. เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนการ

จดัการเรียนการสอนของ

สถานศึกษาเอกชน

เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนเอกชนในสังกัด

ศึกษาธิการจงัหวัดตรัง จ านวน 35 

โรงเรียน

เชิงคุณภาพ

1. ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด

มคีวามพร้อมด้านข้อมลูสารสนเทศ

ในการด าเนินงาน 

2. โรงเรียนเอกชนในสังกัด

ศึกษาธิการจงัหวัดตรัง จ านวน 35 

โรงเรียน มคีวามเข้าใจ ในการ

ขับเคล่ือนนโยบายการศึกษา 

3. โรงเรียนเอกชนในสังกัด

ศึกษาธิการจงัหวัดตรัง จ านวน 35 

โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ก ากับ

และติดตาม

เชิงปริมาณ

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 

มคีวามเข้าใจ ในการขับเคล่ือน

นโยบายการศึกษา

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน

เอกชนในสังกัดศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง ได้รับการนิเทศ 

ก ากับและติดตาม

3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน

เอกชนในสังกัดศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง ได้รับการส่งเสริม 

และสนับสนุนในการจดัการเรียน

การสอน

เชิงคุณภาพ

ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดตรัง

มคีวามพร้อมด้านข้อมลู

สารสนเทศในการด าเนินงาน

0.0790 2 กลุ่มศึกษานิเทศ ฯ

ส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง

2 3 2

สอดคลอ้ง

 
 
 
 
 

ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง               แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัด 

กระทรวงศึกษาธิการ                                                       (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี) 

101 



4.2 แผนงานพื้นฐาน       
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 2                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและค่าเปา้หมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10) สป. (11)

9. โครงการ นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการด าเนินงาน

ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร

เพ่ือรองรับการตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธกิาร

    9.1 กิจกรรมหลัก ประชุมจดัท า

เอกสารข้อมลูสนับสนุนการนิเทศ 

ติดตาม ตรวจสอบประเมนิผล

สถานศึกษา ในจงัหวัดตรัง

    9.2 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมนิผลการด าเนินงานตามนโยบาย

ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

และระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา

    9.3 จดัท าสรุปรายงานผลการนิเทศ 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการ

ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวง

ศึกษาธิการ และระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา

1. เพือ่จดัท าข้อมลูสารสนเทศ 

เพือ่ประโยชน์ในการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมนิผล

การจดัการศึกษาในระดับจงัหวัด

2. เพือ่นิเทศ ติดตาม และ

ประเมนิผลการบริหารจดัการ

ศึกษาของหน่วยงานการศึกษา

ในระดับจงัหวัด

3. เพือ่จดัท ารายงานผลนิเทศ 

ติดตาม และประเมนิผลการ

บริหารจดัการศึกษาของหน่วยงาน

การศึกษาในระดับจงัหวัด

4. เพือ่รายงานผลนิเทศ ติดตาม 

และประเมนิผลการบริหารจดั

การศึกษาของหน่วยงานการศึกษา

ในระดับจงัหวัดเสนอต่อ

คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัด 

และส านักงานศึกษาธิการภาค

เชิงปริมาณ

1. จดัท าข้อมลูสารสนเทศ จ านวน 50 ชุด

2. นิเทศ ติดตาม และประเมนิผล ฯ

ของหน่วยงานการศึกษาในระดับ

จงัหวัดปีงบประมาณละ 2 คร้ัง

3. จดัท ารายงานผลนิเทศ ติดตาม ฯ  

งบประมาณละ 2 คร้ัง ๆ ละ 50 เล่ม

4. จดัท ารายงานผลนิเทศ ติดตาม ฯ

เสนอต่อ กศจ. และส านักงานศึกษา

ธิการภาค ปีงบประมาณละ 2 คร้ัง

เชิงคุณภาพ

1. ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดตรัง 

มขี้อมลูสารสนเทศท่ีถูกต้อง ใช้ในการ

นิเทศ ติดตาม และประเมนิผล 

สถานศึกษาในจงัหวัด

2. ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดตรัง 

สามารถน าผลการนิเทศ ติดตาม ฯ น าไป

พฒันาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน

เชิงปริมาณ

1. ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด 

มขี้อมลูสารสนเทศของทุกหน่วยงาน

การศึกษา

2. หน่วยงานการศึกษาในระดับ

จงัหวัด ได้รับการนิเทศ ติดตาม ฯ

ปีงบประมาณละ 2 คร้ัง 

3. มกีารรายงานผลนิเทศ ติดตาม ฯ

ปีงบประมาณละ 2 คร้ัง

เชิงคุณภาพ

1. ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดตรัง

มขี้อมลูสารสนเทศท่ีถูกต้อง

เป็นปัจจบุัน 

2. ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดตรัง 

ใช้ข้อมลูพฒันาปรับปรุงแก้ไขการ

ด าเนินงาน

0.4026 2 กลุ่มศึกษานิเทศ ฯ

ส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง

2 3 2

สอดคลอ้ง

 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง                         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังตรัง                                                                                                                                                                    

(ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี)                                                                  กระทรวงศึกษาธิการ 
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4.2 แผนงานพื้นฐาน       
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและค่าเปา้หมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10) สป. (11)

10.โครงการ พัฒนาครูผู้สอนคณติศาสตร์  

วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

ชั้นประถมศึกษาปทีี ่6

    10.1 กิจกรรมหลัก ประชุมคณะท างาน

จดัท าหลักสูตร 

    10.2 กิจกรรมหลัก จดัประชุมเชิง

ปฏิบัติการครูผู้สอนคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์

 และภาษาอังกฤษ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนเอกชน

    10.3 กิจกรรมหลัก จดัท าสรุปรายงานผล

1. เพือ่ให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียน

เอกชน มคีวามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการจดัการเรียนรู้การ

จดัการเรียนรู้ตามหลักสูตร

แกนกลางการพืน้ฐาน

พทุธศักราช  2551   

2. เพือ่ให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียน

เอกชน การจดัการเรียนรู้การจดัการ

เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง

การพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551   

เชิงปริมาณ

1. พฒันาครูผู้สอนคณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ของโรงเรียนเอกชน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ละ 40 คน 

เชิงคุณภาพ

1. เพือ่ให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ของโรงเรียน

เอกชน น าความรู้ไปใช้การจดัการ

เรียนรู้การจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน  

เชิงปริมาณ

1. ร้อยละ 100 เพือ่ให้ครูผู้สอน

คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และ

ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ของโรงเรียนเอกชน  มคีวามรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการจดัการเรียนรู้การ

จดัการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง

การพืน้ฐาน พทุธศักราช  2551   

เชิงคุณภาพ

1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6  ของโรงเรียน

เอกชน  ในสังกัดส านักงาน

ศึกษาธิการจงัหวัดตรัง  น าความรู้ไป

ใช้การจดัการเรียนรู้การจดัการเรียนรู้

ในชั้นเรียน

0.3680 2 กลุ่มศึกษานิเทศ ฯ

ส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง

3 2 2

สอดคลอ้ง

 
 
 
 
 

ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง               แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัด 

กระทรวงศึกษาธิการ                                                       (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี) 
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4.2 แผนงานพื้นฐาน       
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 2                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและค่าเปา้หมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10) สป. (11)

11. โครงการ การพัฒนาระบบ

การประเมินและการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา

    11.1 กิจกรรมหลัก ประชุมสัมมนาส่ือสาร

และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ

ประเมนิแนวใหมเ่พือ่เตรียมความพร้อมแก่

สถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมนิคุณภาพ

ภายนอกรอบส่ี

    11.2 กิจกรรมหลัก จดัท าแผนปฏิบัติการ

นิเทศ/เคร่ืองมอืนิเทศ

    11.3 กิจกรรมหลัก นิเทศติดตาม และ

สรุป/รายงานผล

1. เพือ่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา 

และองค์ความรู้ใหม่ๆ  เกี่ยวกับ

การประเมนิคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาแนวใหมต่ามระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา

ให้แก่สถานศึกษา 

2. เพือ่ให้โรงเรียนเตรียมการเพือ่

การวางแผนการด าเนินงาน

ขับเคล่ือนระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาให้

บรรลุผลอย่างมปีระสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ  

1. โรงเรียนเอกชนสังกัดศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง จ านวน 35 โรง

เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ 

เสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ  เพือ่วาง

ระบบการเตรียมความพร้อมเข้ารับ

การประเมนิคุณภาพภายนอกรอบส่ี

เชิงปริมาณ  

1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการ

พฒันามคีวามรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

มาตรฐานการศึกษา และองค์ความรู้

ใหม่ๆ เกี่ยวกับการประเมนิคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาแนวใหมต่าม

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

เชิงคุณภาพ 

1. สถานศึกษาสามารถเตรียมการเพือ่

การวางแผนการด าเนินงานขับเคล่ือน

ระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาให้บรรลุผลอย่างมี

ประสิทธิภาพ

0.1133 2 กลุ่มศึกษานิเทศ ฯ

ส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง

2 1 1

สอดคลอ้ง

 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง                         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังตรัง                                                                                                                                                                    

(ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี)                                                                  กระทรวงศึกษาธิการ 
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4.2 แผนงานพื้นฐาน       
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 2                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและค่าเปา้หมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10) สป. (11)

12. โครงการ ประชุมเชิงปฏบิตักิารระบบ

การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนโรงเรียน

เอกชนจังหวัดตรัง

    12.1 กิจกรรมหลัก จดัอบรมเชิง

ปฏิบัติการการวัดและประเมนิผลในชั้นเรียน

1. เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน 

การด าเนินการระบบการวัด

และประเมนิผลกระดับชั้นเรียน

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

2. เพือ่นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ

และประเมนิผลกระบวนการวัด

และประเมนิผลระดับชั้นเรียน

ของโรงเรียนเอกชนให้มี

ประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ

1. จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ

วัดและประเมนิผลในชั้นเรียนให้ครู

สังกัดโรงเรียนเอกชน จ านวน 35 

โรงเรียนๆ ละ 2 คน 

2. ประชุมคณะกรรมการจดัประชุม

เชิงปฏิบัติการวัดและประเมนิผล

ในชั้นเรียนจ านวน  10 คน

3. นิเทศติดตาม การวัด และ

ประเมนิผลในชั้นเรียนโรงเรียน

เอกชนจ านวน 35  โรงเรียน 

 เชิงคุณภาพ

1  ครูผู้เข้ารับการอบรมเชิง

ปฏิบัติการวัดและประเมนิผลในชั้น

เรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ ให้บรรลุ

ตามเปูาหมาย ในระดับมาก

2. ครูผู้สอนสามารถวัดและ

ประเมนิผลในชั้นเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ บรรลุตามเปูาหมาย 

ในระดับมาก

เชิงปริมาณ               

1. ร้อยละ 100 ของครูผู้เข้ารับการ

อบรมเชิงปฏิบัติการวัดและ

ประเมนิผลในชั้นเรียน มคีวามรู้ 

ความเข้าใจ และน าไปใช้ในการวัด

และประเมนิผลในชั้นเรียน

2. ร้อยละ 100  ของครูผู้สอน

สามารถวัดและประเมนิผลในชั้น

เรียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

เชิงคุณภาพ

1. ครูผู้สอนสามารถพฒันาการวัด

และประเมนิผลในชั้นเรียน และ

น าไปใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

0.1414 2 กลุ่มศึกษานิเทศ ฯ

ส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง

2 1 1

สอดคลอ้ง

 
 
 

ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง               แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัด 

กระทรวงศึกษาธิการ                                                       (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี) 
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4.2 แผนงานพื้นฐาน       
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและค่าเปา้หมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10) สป. (11)

13. โครงการ สง่เสริมการเรียนการสอนเพ่ือ

สร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา

    13.1 กิจกรรมหลัก ประชุมเชิงปฏิบัติการ

จดักิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในการจดัการ

เรียนการสอนในสถานศึกษา ให้ครูในสังกัด

โรงเรียนเอกชน

    13.2 กิจกรรมหลัก นิเทศติดตาม การจดั

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในการจดัการ

เรียนการสอนในสถานศึกษา   โรงเรียนเอกชน

1. เพือ่ส่งเสริมครูผู้สอนให้มี

ความรู้การออกแบบจดัการ

เรียนรู้ท่ีบูรณาการความรู้คู่

คุณธรรมจริยธรรม

2. เพือ่ให้ผู้เรียนรับการพฒันา

แบบองค์รวมเน้นกระบวนการ

มส่ีวนร่วมโดยใช้โครงงาน

คุณธรรม (Moral Project)

เชิงปริมาณ

1. จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ให้ครูในสังกัดโรงเรียนเอกชน 

จ านวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน

2. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

เป็นเวลา 5 วัน

4. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

(good practice) จ านวน 10 

โรงเรียน

เชิงคุณภาพ

1. ครูในสังกัดเอกชนท่ีเข้ารับการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ มคีวามรู้ 

ความเข้าใจ ให้บรรลุตาม

เปูาหมาย ในระดับมาก

2. ครูผู้สอนสามารถจดักิจกรรม

การเรียนการสอนเสริมสร้าง

คุณธรรมในสถานศึกษา ได้อย่าง

มปีระสิทธิภาพ บรรลุตาม

เปูาหมาย ในระดับมาก

เชิงปริมาณ               

1. ร้อยละ 100  ของครูผู้เข้ารับการ

อบรมเชิงปฏิบัติการจดักิจกรรม

เสริมสร้างคุณธรรมในการจดัการ

เรียนการสอนในสถานศึกษาโรงเรียน

เอกชน  มคีวามรู้ ความเข้าใจ 

และน าไปใช้ในการจดักิจกรรม

ในชั้นเรียน

2. ร้อยละ 100  ของครูผู้สอน

สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอน

เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา  

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

เชิงคุณภาพ

1. ครูผู้สอนสามารถจดักิจกรรม

เสริมสร้างคุณธรรมในการเรียนการ

สอน และน าไปใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

0.1455 2 กลุ่มศึกษานิเทศ ฯ

ส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง

3 6 6

สอดคลอ้ง

 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง                         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังตรัง                                                                                                                                                                    

(ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี)                                                                  กระทรวงศึกษาธิการ 
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4.2 แผนงานพื้นฐาน       
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและค่าเปา้หมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10) สป. (11)

14. โครงการ การพัฒนาระบบการประเมิน

และการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา

    14.1 กิจกรรมหลัก ประชุมสัมมนา

ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบงาน

ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน

    14.2 กิจกรรมหลัก จดัท าแผนปฏิบัติการ

    14.3 กิจกรรมหลัก นิเทศตามแผนและ

ปฏิทินการนิเทศ

1. เพือ่เสริมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐาน

การศึกษา และองค์ความรู้ใหม่ๆ  

เกี่ยวกับการประเมนิคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาแนวใหมต่ามระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่

สถานศึกษา

2. เพือ่ให้โรงเรียนเตรียมการ

เพือ่การวางแผนการด าเนินงาน

ขับเคล่ือนระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาให้บรรลุผล

อย่างมปีระสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ  

1. โรงเรียนเอกชนสังกัด

ศึกษาธิการจงัหวัดตรัง 

จ านวน 35 โรง

เชิงคุณภาพ 

2. โรงเรียนได้รับความรู้

ความเข้าใจ เสริมสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ๆ  เพือ่วางระบบ

การเตรียมความพร้อมเข้ารับ

การประเมนิคุณภาพภายนอก

รอบส่ี

เชิงปริมาณ  

1. ร้อยละ  100 ของผู้เข้ารับการ

พฒันามคีวามรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

มาตรฐานการศึกษา และองค์ความรู้

ใหม่ๆ เกี่ยวกับการประเมนิคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาแนวใหมต่าม

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

เชิงคุณภาพ 

1. สถานศึกษาสามารถเตรียมการเพือ่

การวางแผนการด าเนินงานขับเคล่ือน

ระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาให้บรรลุผลอย่างมี

ประสิทธิภาพ

0.1133 2 กลุ่มศึกษานิเทศ ฯ

ส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง

3 2 3

สอดคลอ้ง

 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง               แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัด 

กระทรวงศึกษาธิการ                                                       (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี) 
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4.2 แผนงานพื้นฐาน       
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและค่าเปา้หมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10) สป. (11)

15. โครงการ นิเทศ ตดิตามการจัดการ

เรียนการสอนโรงเรียนแอกชน

  15.1 กิจกรรมหลัก ด าเนินการนิเทศ 

ก ากับ และติดตาม  

  15.2 กิจกรรมหลัก สรุปรายงานผล

1) เพือ่นิเทศ ติดตาม การเตรียม

ความพร้อมข้อมลูสารสนเทศของ

สถานศึกษาเอกชนในจงัหวัด

 2) เพือ่ประสานความร่วมมอื 

ความเข้าใจของผู้มส่ีวนเกี่ยวข้อง 

ในการขับเคล่ือนนโยบายการศึกษา

กับหน่วยงานและสถานศึกษา

ในจงัหวัด

 3) เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนการจดัการ

เรียนการสอนของสถานศึกษาเอกชน

เชิงปริมาณ

1. โรงเรียนเอกชนในสังกัด 

จ านวน 35 โรงเรียน

เชิงคุณภาพ 

1. ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดมี

ความพร้อมด้านข้อมลูสารสนเทศ

ในการด าเนินงาน 

2. โรงเรียนเอกชนในสังกัด 

มคีวามเข้าใจ ในการขับเคล่ือน

นโยบายการศึกษา 

3) โรงเรียนเอกชนในสังกัด

ได้รับการนิเทศ ก ากับและติดตาม

เชิงปริมาณ

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 

มคีวามเข้าใจ ในการขับเคล่ือน

นโยบายการศึกษา

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน

เอกชนในสังกัด ได้รับการนิเทศ 

ก ากับและติดตาม

3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน

เอกชนในสังกัดได้รับการส่งเสริม 

และสนับสนุนในการจดัการเรียน

การสอน

เชิงคุณภาพ

1. ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดตรัง

มคีวามพร้อมด้านข้อมลูสารสนเทศใน

การด าเนินงาน

0.0790 2 กลุ่มศึกษานิเทศ ฯ

ส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง

2 1 2

สอดคลอ้ง

 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง                         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังตรัง                                                                                                                                                                    

(ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี)                                                                  กระทรวงศึกษาธิการ 
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4.2 แผนงานพื้นฐาน       
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและค่าเปา้หมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10) สป. (11)

16. โครงการ ประชุมคณะกรรมการ

กลัน่กรองการเกลีย่อัตราก าลงั 

การย้ายข้าราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษา สายงานการสอน 

และสายงานบริหารสถานศึกษา 

  16.1 กิจกรรมหลัก จดัประชุม

คณะกรรมการกล่ันกรองเพือ่พจิารณา

เกล่ียอัตราก าลังและย้ายข้าราชการครู

  16.2 กิจกรรมหลัก จดัประชุม

คณะกรรมการกล่ันกรองการย้าย

ผู้บริหารสถานศึกษา

1. เพือ่ให้สถานศึกษาในสังกัด

ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดตรัง 

มอีัตราก าลังครูเพยีงพอ ตามเกณฑ์

ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด

2. เพือ่ให้ความขาดแคลนครู

ของสถานศึกษาในภาพรวมลดลง

3. เพือ่ให้สถานศึกษาสังกัดส านักงาน

ศึกษาธิการจงัหวัดตรังมคีรูผู้สอนตรง

ตามวิชาเอกท่ีสถานศึกษาต้องการ

4. เพือ่ให้สถานศึกษาในสังกัด

ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดตรัง

มผู้ีบริหารสถานศึกษาท่ีมคุีณภาพ 

และครบตามเกณฑ์

5. เพือ่ให้การบริหารงานบุคคล

เกิดความรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส

และเป็นธรรม ตรวจสอบได้

เชิงปริมาณ           

1. ประชุมคณะกรรมการ

กล่ันกรองการย้ายข้าราชการครู

จ านวน 10 คร้ัง 

2. ประชุมคณะกรรมการ

กล่ันกรองการย้ายผู้บริหาร

สถานศึกษา 6 คร้ัง 

เชิงคุณภาพ

1. สถานศึกษามคีรูครบชั้นเรียน

ตรงตามวิชาเอกท่ีต้องการ

2. สถานศึกษามผู้ีบริหาร

สถานศึกษาครบทุกโรงท าให้การ

บริหารจดัการมปีระสิทธิภาพขึ้น

เชิงปริมาณ

1. จ านวนข้าราชการครูท่ีได้รับการ

พจิารณาให้ย้าย

2. จ านวนผู้บริหารสถานศึกษาท่ี

ได้รับการพจิารณาให้ย้าย

 เชิงคุณภาพ

1. สามารถย้ายข้าราชการครูวิชาเอก

ตรงกับความต้องการของโรงเรียน

ส่งผลให้การเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพ

2. สามารถย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

ตามความต้องการของผู้ขอย้ายสร้าง

ความพงึพอใจของผู้ขอย้าย

0.0256 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง

6 6 6

สอดคลอ้ง

 
 
 
 

ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรงั               แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัด 

กระทรวงศึกษาธิการ                                                       (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี) 

109 



4.2 แผนงานพื้นฐาน       
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและค่าเปา้หมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10) สป. (11)

17. โครงการ สง่เสริมประสทิธภิาพ

การบริหารงานบคุคลในทกุระดบั

ของเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา

    17.1 กิจกรรมหลัก คัดเลือกบุคคล

เพือ่บรรจแุละแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้บริหารสถานศึกษา

    17.2 กิจกรรมหลัก คัดเลือกบุคคล

เพือ่บรรจแุละแต่งต้ังบุคคลเข้ารับ

ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์

สังกัดส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดตรัง 

1. เพือ่ให้ส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง  มบีัญชีผู้ผ่านการ

คัดเลือกต าแหน่งผู้บริหาร

สถานศึกษาเพยีงพอส าหรับ

การบรรจแุละแต่งต้ังในต าแหน่ง

ว่างและคาดว่าจะว่างต่อเนื่อง 

2. เพือ่ให้ส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง มบีัญชีบุคคลผู้ผ่าน

การคัดเลือก เพือ่บรรจแุละแต่งต้ัง

ให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

แทนอัตราว่าง

3. สถานศึกษาในสังกัด 

ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดตรัง 

มผู้ีบริหารสถานศึกษาครบทุกโรง 

4. ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ทุกเขต มอีัตราก าลังศึกษานิเทศก์

เป็นไปตามกรอบอัตราก าลังท่ี 

ก.ค.ศ.ก าหนด

เชิงปริมาณ

1. ด าเนินการคัดเลือกบุคคล

เพือ่บรรจแุละแต่งต้ังให้ด ารง

ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

จ านวน 1 คร้ัง

2. ด าเนินการคัดเลือกบุคคล

เพือ่บรรจแุละแต่งต้ังเข้ารับ

ราชการเป็นข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งศึกษานิเทศก์

จ านวน 1 คร้ัง

เชิงคุณภาพ

1. สถานศึกษาทุกเขตพืน้ท่ี

การศึกษามผู้ีบริหารสถานศึกษา 

สามารถบริหารจดัการศึกษาได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ

2. ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ทุกเขตในสังกัด มอีัตราก าลัง

ศึกษานิเทศก์ ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด

เชิงปริมาณ

1. ร้อยละของผู้ผ่านการคัดเลือก

เพือ่บรรจแุละแต่งต้ังให้ด ารง

ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

2. ร้อยละของผู้ผ่านการคัดเลือก

บุคคลเพือ่บรรจแุละแต่งต้ังเข้ารับ

ราชการเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง

ศึกษานิเทศก์ 

เชิงคุณภาพ 

1. การบริหารจดัการของสถานท่ี

ได้รับการบรรจแุละแต่งต้ังผู้บริหาร

สถานศึกษามปีระสิทธิภาพ ส่งผลให้

เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

2. ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 

มจี านวนศึกษานิเทศก์ปฏิบัติงานตาม

เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ส่งผลให้มี

ศึกษานิเทศก์พอกับจ านวนโรงเรียน

ในสังกัด

  

0.0784 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง

6 6 6

สอดคลอ้ง

 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง                         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังตรัง                                                                                                                                                                    

(ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี)                                                                  กระทรวงศึกษาธิการ 
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4.2 แผนงานพื้นฐาน       
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและค่าเปา้หมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10) สป. (11)

18. โครงการ อบรมเชิงปฏบิตัคิรู

บรรจุใหม่

    18.1 กิจกรรมหลัก อบรมเชิงปฏิบัติ

ครูบรรจใุหม่

1. เพือ่ให้ข้าราชการครูมคีวามรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับความ

ประพฤติและการปฏิบัติ

ของวิชาวิชาชีพครู  ส่งเสริม

ให้มคุีณธรรม จริยธรรม

และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน

วิชาชีพ

2. เพือ่ให้ข้าราขการครู้มคีวามรู้

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน  พฒันาการจดั

กระบวนการเรียนรู้เพือ่ยกระดับ

คุณภาพการศึกษา

เชิงปริมาณ    

1. ข้าราชการครูท่ีบรรจใุหม ่ 

ท้ัง 3 เขตพืน้ท่ีการศึกษา 

จ านวน 200  คน  

เชิงคุณภาพ 

1. ข้าราชการครู มคีวามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับความประพฤติ

และการปฏิบัติของวิชาวิชาชีพครู  

2. ข้าราชการครู มวีินัย มคุีณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ

เชิงปริมาณ

1. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครู

ที่บรรจใุหม ่ได้รับการพฒันา

ของแต่ละเขตพืน้ที่การศึกษา

เชิงคุณภาพ

1.ข้าราชการครูท่ีได้รับการพฒันา

 สามารถน าความรู้ ความเข้าใจ 

ไปพฒันาในอาชีพของตนเอง 

และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น

ได้อย่างมคีวามสุข

0.1134 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง

3 2 3

สอดคลอ้ง

 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง               แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัด 

กระทรวงศึกษาธิการ                                                       (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี) 
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4.2 แผนงานพื้นฐาน       
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและค่าเปา้หมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10) สป. (11)

19. โครงการ กิจกรรม 5 ส

    19.1 กิจกรรมหลัก ประชุม

ก าหนดกรอบแนวทางการ

เพือ่มอบหมายความรับผิดชอบ

   19.2 กิจกรรมหลัก ปฏิบัติ

ภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมาย

1. เพือ่ให้บุคลากรทุกระดับ

มคีวามรู้ความเข้าใจ และมวีินัย

ในการปฏิบัติงาน ให้ความส าคัญ

ต่อการพฒันางานอย่างต่อเนื่อง

2. เพือ่น ากิจกรรม 5 ส 

มาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรส านักงานให้มี

ประสิทธิภาพ

3. เพือ่ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมใน

การพฒันาคุณภาพการท างาน

ให้แก่บุคลากรในส านักงาน

เชิงปริมาณ    

1. ข้าราชการทุกคนในสังกัด

เชิงคุณภาพ 

1. บุคลากรทุกกลุ่ม/หน่วย

ของ ศธจ.ตรัง ร่วมมอืกัน

ด าเนินกิจกรรม 5 ส

เชิงปริมาณ

1. ร้อยละ 100 ของข้าราชการ

ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม

เชิงคุณภาพ

1. ขจดัความส้ินเปลืองของ

ทรัพยากร

2. เกิดสภาพแวดล้อมท่ีดี

น่าท างาน

0.0489 2 กลุ่มอ านวยการ

ส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง

3 3 3

สอดคลอ้ง

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง                         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังตรัง                                                                                                                                                                    

(ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี)                                                                  กระทรวงศึกษาธิการ 
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4.2 แผนงานพื้นฐาน       
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและค่าเปา้หมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10) สป. (11)

20. โครงการ ประชาสมัพันธ ์

    20.1 กิจกรรมหลัก จดัท า

เอกสารประชาสัมพนัธ์ 

1. เพือ่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม

ของส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง

เชิงปริมาณ    

1. จดัท าเอกสารเผยแพร่

กิจกรรม เดือนละ 1 คร้ัง 

จ านวน 1,000  ฉบับ

2. จดัท าปูายท าเนียบ

ผู้บริหาร/บุคลากร

3. จดัปูายประชาสัมพนัธ์

เพือ่เผยแพร่ผลงาน

และกิจกรรม

เชิงคุณภาพ 

1. มกีารประชาสัมพนัธ์

กิจกรรมตามภารกิจของ

หน่วยงานให้ส่วนราชการ/

บุคลากร ทราบอย่างต่อเนื่อง

เชิงปริมาณ

1.ได้จดัท าเอกสาร

ประชาสัมพนัธ์  แผ่นพบั  

แผ่นปลิว จดหมายข่าว 

จดหมายเวียนให้ส่วน

ราชการทราบทุกเดือน

เชิงคุณภาพ

1. หน่วยงานราชการได้รับ

ทราบข้อมลูข่าวสารจาก

ส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง

0.1200 2 กลุ่มอ านวยการ

ส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง

3 3 3

สอดคลอ้ง

 
 
 
 
 

ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง               แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัด 

กระทรวงศึกษาธิการ                                                       (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี) 
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4.2 แผนงานพื้นฐาน       
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 2                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและค่าเปา้หมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10) สป. (11)

21. โครงการ  แข่งขันทกัษะ

วิชาการโรงเรียนเอกชน  

ปกีารศึกษา 2561 

    21.1 กิจกรรมหลัก แข่งขัน

ทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน

1. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้

นักเรียนโรงเรียนเอกชนได้มเีวที

แสดงออกทางด้านทักษะวิชาการ

และการงานอาชีพ 

2. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้

นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีมี

ความสามารถพเิศษได้รับการ

ส่งเสริมและพฒันาเต็มตาม

ศักยภาพ 

3. เพือ่คัดเลือกตัวแทนนักเรียน

โรงเรียนเอกชนในระดับกลุ่ม เข้า

แข่งขันทักษะวิชาการงาน

ศิลปหัตถกรรมในระดับเขตพืน้ท่ี

การศึกษา จงัหวัดตรัง

เชิงปริมาณ    

1. จดังานแข่งขันทักษะวิชาการ

 จ านวน 1  คร้ัง นักเรียน

โรงเรียนเอกชน 

ได้เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 1,500 คน 

เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียน ที่มคีวามสามารถ

พเิศษ ด้านวิชาการ และการ

งานอาชีพได้มโีอกาสแสดงออก

และได้รับการส่งเสริมพฒันา

อัจฉริยภาพ

2. นักเรียน ได้รับการพฒันา

ทักษะและศักยภาพ 

เชิงปริมาณ    

1. ร้อยละ 80  ของ

นักเรียนที่เข้าแข่งขันฯ 

ได้รับรางวัลการแข่งขัน

ระดับเหรียญทอง 

เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 100 ของ

นักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกคน

ได้มโีอกาสแสดงออกและ

ได้รับการส่งเสริมพฒันา

อัจฉริยภาพ

2. นักเรียนโรงเรียนเอกชน

ท่ีมคีวามสามารถพเิศษ 

ได้รับการพฒันาทักษะและ

ศักยภาพสามารถยกระดับ

คุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น

ท้ังระบบอย่างยั่นยืน  

0.1110 2 กลุ่มพฒันาการศึกษา

ส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง

2 2 2

สอดคลอ้ง

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง                         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังตรัง                                                                                                                                                                    

(ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี)                                                                  กระทรวงศึกษาธิการ 
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4.2 แผนงานพื้นฐาน       
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 8                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและค่าเปา้หมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10) สป. (11)

22. โครงการ  อบรมเชิง

ปฏบิตักิารฝึกอบรมมารยาทไทย

แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชน

 จังหวัดตรัง 

    22.1 กิจกรรมหลัก อบรมเชิง

ปฏิบัติการฝึกอบรมมารยาทไทย

1. ให้ความรู้ความเข้าใจและการ

ปฏิบัติแก่ครูและนักเรียนโรงเรียน

เอกชน เกี่ยวกับมารยาทไทยได้

ปฏิบัติอย่างถูกต้อง

2. เพือ่สืบสานวัฒนธรรมด้าน

มารยาทไทย

3. เพือ่ให้ครูและนักเรียนโรงเรียน

เอกชนได้น าไปถ่ายทอดให้แก่ครู

และนักเรียนต่อไป

เชิงปริมาณ

1. สถานศึกษาเอกชนใน

จงัหวัดตรัง จ านวน 35 แห่ง

2. ครู จ านวน 35  คน

3. นักเรียน จ านวน 175  คน

เชิงคุณภาพ

1. ครูและนักเรียนมคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาท

ไทยและปฏิบัติได้ถูกต้อง

2. ครูและนักเรียนที่ผ่านการ

อบรมสามารถน าความรู้

ไปถ่ายทอดต่อไปได้

เชิงปริมาณ

1. สถานศึกษาในสังกัด 

จ านวน 35 แห่ง

2. ครู จ านวน 70  คน

3. นักเรียน จ านวน 175  คน

เชิงคุณภาพ

1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม สามารถน าความรู้

ไปปฏิบัติได้เต็มศักยภาพ

0.1341 2 กลุ่มพฒันาการศึกษา

ส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง

3 2 3

สอดคลอ้ง

 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง               แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัด 

กระทรวงศึกษาธิการ                                                       (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี) 
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4.3 แผนงานบูรณาการ 

ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 6                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ กลุม่เปา้หมาย พ้ืนทีเ่ปา้หมาย ตวัชี้วัดและ งบประมาณ แหลง่งบประมาณ หน่วยงาน หมายเหตุ

(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเปา้หมาย (หน่วย : ลา้นบาท) (9) รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7)  (8) (10) ชาต ิ20 ปี (11) ศธ. (12) สป. (13)

แผนงานบรูณาการ การวิจัยและนวัตกรรม

2. โครงการ การพัฒนาประสิทธภิาพ

บรหิารจัดการท าขอ้มลูสารสนเทศ

ทางการศึกษาเชงิพ้ืนที่

    2.1 กจิกรรมหลัก ประชมุอบรมเชงิ

ปฏบิติัการพัฒนาประสิทธภิาพบริหาร

จดัการท าขอ้มูลสารสนเทศทางการศึกษา

เชงิพื้นที่

1. เพื่อใหก้ารจดัเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลทางการศึกษาของจงัหวดั

มีความเปน็เอกภาพ

2. เพื่อใหบ้คุลากรทีรั่บผิดชอบ

จดัท าขอ้มูลสารสนเทศของ

หนว่ยงานทางการศึกษาในแต่

ละสังกดัมีส่วนร่วมในการจดัวาง

ระบบฐานขอ้มูลทางการศึกษา

ของจงัหวดั

เชงิปรมิาณ

1. บคุลากรทีรั่บผิดชอบและจดัท า

ขอ้มูลสารสนเทศของหนว่ยงาน

ทางการศึกษาในจงัหวดัตรัง

จ านวน 30 คน

2. ผู้บริหารส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัตรัง จ านวน 1 คน และ

บคุลากรกลุ่มนโยบายและแผน  

จ านวน 3 คน

เชงิคุณภาพ 

1. ผู้เขา้โครงการมีความรู้ความ

เขา้ใจในระบบฐานขอ้มูลทาง

การศึกษาของจงัหวดัตรัง

2. มีฐานขอ้มูลทางการศึกษา

ของจงัหวดัตรังทีค่รอบคลุม 

ถกูต้อง และเปน็ปจัจบุนั

3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

เกีย่วกบัขอ้มูลสารสนเทศข

องจงัหวดัตรังในระดับดี

1. บคุลากรทีรั่บผิดชอบ

และจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ

ของหนว่ยงานทาง

การศึกษาในจงัหวดัตรัง

2. ผู้บริหารส านกังาน 

และบคุลากรกลุ่มนโยบาย

และแผน ส านกังานศึกษา

ธกิารจงัหวดัตรัง 

จงัหวดัตรัง เชงิปรมิาณ

1. ร้อยละ 100 ของบคุลากร

ทีรั่บผิดชอบและจดัท าขอ้มูล

สารสนเทศของหนว่ยงานทาง

การศึกษาในจงัหวดัตรังมี

ความรู้ความเขา้ใจในระบบ

ฐานขอ้มูลทางการศึกษาของ

จงัหวดัตรัง

เชงิคุณภาพ

1. ผู้รับบริการมีความพึ่งพอใจ

เกีย่วกบัขอ้มูลสารสนเทศของ

จงัหวดัตรัง

0.0630 2 กลุ่มนโยบายและแผน

ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัตรัง

3 5 2

สอดคลอ้ง

 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง                         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังตรัง                                                                                                                                                                    

(ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี)                                                                  กระทรวงศึกษาธิการ 
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4.3 แผนงานบูรณาการ 

ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 1                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ กลุม่เปา้หมาย พ้ืนทีเ่ปา้หมาย ตวัชี้วัดและ งบประมาณ แหลง่งบประมาณ หน่วยงาน หมายเหตุ

(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเปา้หมาย (หน่วย : ลา้นบาท) (9) รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7)  (8) (10) ชาต ิ20 ปี (11) ศธ. (12) สป. (13)

แผนงานบรูณาการ การสร้างความปรองดองและสมานฉนัท์

3. โครงการ การฝึกอบรม

ผู้บงัคับบญัชาลกูเสอื 

ระดบัผู้น า ขั้นความรู้

ชั้นสงู (A.T.C) 

    3.1 กิจกรรมหลัก ประชุม

คณะกรรมการด าเนินงาน

    3.2 กิจกรรมหลักฝึกอบรม

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้น า 

ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 

1. เพือ่ให้เข้ารับการฝึกอบรม  

มคีวามรู้  ความเข้าใจและทักษะ

ในกระบวนการลูกเสือ

2. เพือ่ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

ได้มวีุฒิทางลูกเสือตามข้อบังคับ

คณะกรรมการบริหาร

ลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งต้ัง

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553

3. เพือ่ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

สามารถน าความรู้และทักษะใน

กระบวนการลูกเสือไป

ใช้ในการจดัการเรียนการสอนหรือ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

เชิงปริมาณ 

1.การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา

ลูกเสือ  ระดับผู้น า ขั้นความรู้

ชั้นสูง (A.T.C) จ านวน 1 รุ่น  

จ านวน 80 คน 

เชิงคุณภาพ

1. ผู้ผ่านการฝึกอบรม ร้อยละ 

80 มคีวามรู้ ความเข้าใจและ

ทักษะในกระบวนการ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้าราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา

ในสังกัด

จงัหวัดตรัง เชิงปริมาณ  

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม มคีวามรู้ 

ความเข้าใจและทักษะ

ในกระบวนการลูกเสือ

เชิงคุณภาพ  

ร้อยละ 80  ของผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม สามารถน าความรู้ไป

ใช้ในการจดัการเรียนการสอน

ได้มปีระสิทธิภาพ

0.6587 2 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด ฯ 

ส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง

1 6 3

สอดคลอ้ง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง               แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัด 

กระทรวงศึกษาธิการ                                                       (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี) 
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4.3 แผนงานบูรณาการ 

ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 1                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ กลุม่เปา้หมาย พ้ืนทีเ่ปา้หมาย ตวัชี้วัดและ งบประมาณ แหลง่งบประมาณ หน่วยงาน หมายเหตุ

(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเปา้หมาย (หน่วย : ลา้นบาท) (9) รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7)  (8) (10) ชาต ิ20 ปี (11) ศธ. (12) สป. (13)

แผนงานบรูณาการ การปอ้งกัน ปราบปราม และบ าบดัรักษาผู้ตดิยาเสพตดิ

4. โครงการ ประชุมชี้แจงการ

ด าเนินงานโครงการสถานศึกษา

สขีาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 

    4.1 กิจกรรมหลัก ประชุมชี้แจงการ

ด าเนินงานโครงการสถานศึกษา

สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมขุ

1. เพือ่ชี้แจงแนวทางการ

ด าเนินงานปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดตามนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการ

2. เพือ่สร้างความตระหนักให้มี

ส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาการ

แพร่ระบาดของยาเสพติด

และอบายมขุท้ังในและนอก

สถานศึกษา

3. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้

สถานศึกษามกีระบวนการ

ด าเนินงานปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดโดยกระบวนการท่ี

เข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน

เชิงปริมาณ   

1. สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 35 แห่ง

2. ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 35 คน

3. ครูผู้รับผิดชอบ จ านวน 70 คน

4. บุคลากร/ผู้เกี่ยวข้อง 15 คน

เชิงคุณภาพ

1. ผู้บริหารสถานศึกษา/ครู/บุคลากร

มคีวามเข้าใจแนวทางการด าเนินงาน

ปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด

สถานศึกษา ตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ

2. ผู้บริหารสถานศึกษา/ครู/บุคลากร

สามารถด าเนินงานโครงการสถานศึกษา

สีขาว ปลอดยาเสพติด

และอบายมขุ ตามมาตรการท่ี

กระทรวงศึกษาธิการก าหนด

 3. สถานศึกษาปลอดยาเสพติด

และอบายมขุอย่างยั่งยืน

1. สถานศึกษาในสังกัด 

จ านวน 35 แห่ง

2. ผู้บริหารสถานศึกษา 

จ านวน 35 คน

3. ครูผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 70 คน

4. บุคลากร/ผู้เกี่ยวข้อง

จ านวน 10 คน

จงัหวัดตรัง เชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษาในสังกัด 

จ านวน 35 แห่ง

2. ผู้บริหารสถานศึกษา 

จ านวน 35 คน

3. ครูผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 70 คน

4. บุคลากร/ผู้เกี่ยวข้อง   

จ านวน 10 คน

เชิงคุณภาพ

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา

สามารถด าเนินงานโครงการ

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยา

เสพติดและอบายมขุ 

2. ร้อยละ 70 ของสถานศึกษา

ผ่านการประเมนิผลการ

ด าเนินงาน ปีการศึกษา 2560 

ตามเกณฑ์มาตรการฯ ระดับเงิน

0.0632 2 กลุ่มพฒันาการศึกษา

ส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง

1 2 1

สอดคลอ้ง

 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง                         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังตรัง                                                                                                                                                                    

(ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี)                                                                  กระทรวงศึกษาธิการ 
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4.3 แผนงานบูรณาการ 

ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 1                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ กลุม่เปา้หมาย พ้ืนทีเ่ปา้หมาย ตวัชี้วัดและ งบประมาณ แหลง่งบประมาณ หน่วยงาน หมายเหตุ

(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเปา้หมาย (หน่วย : ลา้นบาท) (9) รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7)  (8) (10) ชาต ิ20 ปี (11) ศธ. (12) สป. (13)

แผนงานบรูณาการ การปอ้งกัน ปราบปราม และบ าบดัรักษาผู้ตดิยาเสพตดิ

5. โครงการ อบรมเชิงปฏบิตักิารการ

ใช้โปรแกรมรายงานผลการ

ด าเนินงานปอ้งกันและแก้ไขปญัหายา

เสพตดิในสถานศึกษา

  5.1 กิจกรรมหลัก อบรมเชิง

ปฏิบัติการการใช้โปรแกรมรายงานผล

การด าเนินงาน ระบบ NISPA 

  5.2 กิจกรรมหลัก 10.2 อบรมเชิง

ปฏิบัติการการใช้โปรแกรมรายงานผล

การด าเนินงาน ระบบ CATAS

1. เพือ่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ครู/

 บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานปูองกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา

2. เพือ่พฒันาศักยภาพของครู /

บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานปูองกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษาด้านการใช้โปรแกรม

การรายงานผลการด าเนินงาน

3. นักเรียนกลุ่มเส่ียงได้รับการ

ช่วยเหลือและบ าบัดฟืน้ฟู

เชิงปริมาณ

1. สถานศึกษา 35  แห่ง

2. ครู/บุคลากรของสถานศึกษา 70 คน

3. คณะท างาน/ผู้เกี่ยวข้อง 10 คน

เชิงคุณภาพ

1. ครู/บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจ

ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดในสถานศึกษา 

2. ครู/บุคลากร สามารถใช้โปรแกรม

การรายงานผลการด าเนินงานได้อย่าง

ถูกต้อง

3. สถานศึกษารายงานข้อมลูต่อเนื่อง 

มขี้อมลูเป็นปัจจบุัน

1. สถานศึกษา 35  แห่ง

2. ครู/บุคลากร 70 คน

3. คณะท างาน/วิทยากร/

ผู้เกี่ยวข้อง 10 คน

จงัหวัดตรัง เเชิงปริมาณ   

1. สถานศึกษา 35  แห่ง

2. ครู/บุคลากร 70 คน

3. คณะท างาน/วิทยากร/

ผู้เกี่ยวข้อง 10 คน

เชิงคุณภาพ

1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับ

การอบรม สามารถใช้โปรแกรม

รายงานผลการด าเนินงานได้

อย่างถูกต้อง

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา

รายงานข้อมลูครบถ้วน

 3. ผู้เกี่ยวข้อง/หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมลู

ไปใช้ได้

0.0694 2 กลุ่มพฒันาการศึกษา

ส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง

1 3 1

สอดคลอ้ง

 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง               แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัด 

กระทรวงศึกษาธิการ                                                       (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี) 
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4.3 แผนงานบูรณาการ 

ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 1                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ กลุม่เปา้หมาย พ้ืนทีเ่ปา้หมาย ตวัชี้วัดและ งบประมาณ แหลง่งบประมาณ หน่วยงาน หมายเหตุ

(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเปา้หมาย (หน่วย : ลา้นบาท) (9) รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7)  (8) (10) ชาต ิ20 ปี (11) ศธ. (12) สป. (13)

แผนงานบรูณาการ การปอ้งกัน ปราบปราม และบ าบดัรักษาผู้ตดิยาเสพตดิ

6. โครงการ ประกวดสถานศึกษาสขีาว 

ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข จังหวัดตรัง

    6.1 กิจกรรมหลัก ประกวดสถานศึกษา

สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมขุ ระดับ

ทอง ปีการศึกษา 2559

    6.2 กิจกรรมหลัก ประกวดสถานศึกษา

สีขาวปลอดยาเสพติด

และอบายมขุ (สถานศึกษาเอกชน)

    6.3 กิจกรรมหลัก ประกวดผลงาน

โครงการสานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด

และอบายมขุ ระดับทอง

1. เพือ่ประกวดสถานศึกษาตาม

โครงการสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพติและอบายมขุของ

สถานศึกษาเอกชน   

 2. เพือ่รับรองผลงาน

สถานศึกษา/หน่วยงานท่ีมผีลการ

ด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสี

ขาว 

ปลอดยาเสพติดและอบายมขุ  

ระดับทอง ในจงัหวัดตรัง

3. เพือ่ยกย่องเชิดชูสถานศึกษา/

ผู้บริหาร/ครู ท่ีมผีลงานดีเด่น

เชิงปริมาณ

1. สถานศึกษา/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จ านวน 83  แห่ง

2. ผู้บริหารสถานศึกษา/ครู/บุคลากร

ท่ีเกี่ยวข้อง/คณะกรรมการ 

จ านวน 100 คน

เชิงคุณภาพ

1. สถานศึกษาสามารถด าเนินงานด้าน

การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษาได้ตามโครงการ

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมขุ

1. สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ทุกสังกัด

2. ครู/บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง

 

จงัหวัดตรัง เชิงปริมาณ

 1. สถานศึกษา สังกัด สพป. 

จ านวน 20 แห่ง

 2. สถานศึกษา สังกัด สพม. 

จ านวน 20 แห่ง

 3. สถานศึกษา สังกัด สช. 

จ านวน 35 แห่ง

 4. สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา 

จ านวน  4 แห่ง

 5. กศน.จงัหวัด/กศน. อ าเภอ 

จ านวน 4 แห่ง

 6. ผู้บริหารสถานศึกษา/ครู/

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง/คณะกรรมการ

จ านวน 100 คน

เชิงคุณภาพ

สถานศึกษาสามารถด าเนินงาน

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา

เสพติดและอบายมขุ ตามนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการ

0.1690 2 กลุ่มพฒันาการศึกษา

ส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง

1 2 1

สอดคลอ้ง

 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรงั                         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังตรัง                                                                                                                                                                    

(ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี)                                                                  กระทรวงศึกษาธิการ 
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4.3 แผนงานบูรณาการ 

ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 1                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ กลุม่เปา้หมาย พ้ืนทีเ่ปา้หมาย ตวัชี้วัดและ งบประมาณ แหลง่งบประมาณ หน่วยงาน หมายเหตุ

(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเปา้หมาย (หน่วย : ลา้นบาท) (9) รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7)  (8) (10) ชาต ิ20 ปี (11) ศธ. (12) สป. (13)

แผนงานบรูณาการ การปอ้งกัน ปราบปราม และบ าบดัรักษาผู้ตดิยาเสพตดิ

7. โครงการ โครงการประชุมชี้แจง

นโยบายการด าเนินงานปอ้งกัน

และแก้ไขปญัหายาเสพตดิใน

สถานศึกษา ปกีารศึกษา 2561 

    7.1 กิจกรรมหลัก รประชุมชี้แจง

นโยบายการด าเนินงานปูองกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

1. เพือ่ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน

ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

2. เพือ่เสริมสร้างความเข้าใจ

และกระตุ้นการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู

และผู้เกี่ยวข้อง

3. เพือ่ลดปัญหาการแพร่ระบาด

ของยาเสพติดและอบายมขุท้ังใน

และนอกสถานศึกษา

4. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้

สถานศึกษามกีระบวนการด าเนินงาน

ปูองกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด

และอบายมขุให้มกีระบวนการ

ท่ีเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน

เชิงปริมาณ  

 1. ผู้บริหารสถานศึกษา/หน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง 357  แห่ง

 2. บุคลากร/ผู้เกี่ยวข้อง 23 คน

เชิงคุณภาพ

1. ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากร

มคีวามเข้าใจแนวทางการด าเนินงาน

ปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด

สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

2. สถานศึกษามกีระบวนการ

ด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดและอบายมขุให้มกีระบวนการ

ท่ีเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด 

สพป. , สพม. , สช. , 

อาชีวศึกษา , กศน.จงัหวัด

/กศน. อ าเภอ  และ

ผู้บริหารหน่วยงาน/บุคลากร

ที่เกี่ยวข้อง  

จงัหวัดตรัง เชิงปริมาณ  

1. ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป . 

จ านวน 274 แห่ง , จ านวน 28 แห่ง 

, สช. จ านวน 35 แห่ง , อาชีวศึกษา 

จ านวน  9 แห่ง, กศน.จงัหวัด

/กศน. อ าเภอ จ านวน 11 แห่ง

, บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

จ านวน  23 คน

เชิงคุณภาพ

1. สถานศึกษาทุกโรงสามารถ

ด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2561 

2. สถานศึกษาทุกโรงมกีระบวน

การด าเนินงานปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดและอบายมขุให้มี

กระบวนการท่ีเข้มแข็ง ต่อเนื่อง

และยั่งยืน

0.1775 2 กลุ่มพฒันาการศึกษา

ส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง

1 2 1

สอดคลอ้ง

 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง               แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัด 

กระทรวงศึกษาธิการ                                                       (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี) 
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4.3 แผนงานบูรณาการ 

ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 7                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ กลุม่เปา้หมาย พ้ืนทีเ่ปา้หมาย ตวัชี้วัดและ งบประมาณ แหลง่งบประมาณ หน่วยงาน หมายเหตุ

(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเปา้หมาย (หน่วย : ลา้นบาท) (9) รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7)  (8) (10) ชาต ิ20 ปี (11) ศธ. (12) สป. (13)

แผนงานบรูณาการ การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

8. โครงการ อบรมเชิงปฏบิตักิาร

พัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาสูค่วามเปน็เลศิ

    8.1 กิจกรรมหลัก  อบรมเชิง

ปฏิบัติการพฒันาผู้ฝึกสอนกีฬา

1. เพือ่พฒันาผู้ฝึกสอนกีฬาให้มคีวามรู้

และทักษะในการเล่นกีฬาท่ีถูกต้อง 

สามารถน าความรู้และทักษะไปพฒันา

นักกีฬาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

2. เพือ่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน 

นักศึกษาท่ีมคีวามสามารถทางด้านกีฬา

 ได้รับการพฒันาโดยผู้ฝึกสอน

ท่ีมคีวามรู้ความสามารถ

เชิงปริมาณ

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ฝึกสอนกีฬา

ฟตุบอล หลักสูตร C–License 

จ านวน  40  คน   

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาหรือบุคลากรทางด้านกีฬา

ในจงัหวัดตรัง

จงัหวัดตรัง เชิงปริมาณ

ร้อยละ 100 ผู้เข้ารับการอบรม

ทุกคนผ่านการประเมนิผล

ตามหลักสูตรที่ก าหนด  

สามารถน าไปพฒันา

นักกีฬาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

0.3363 2 กลุ่มพฒันาการศึกษา

ส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง

3 2 3

สอดคลอ้ง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง                         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังตรัง                                                                                                                                                                    

(ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี)                                                                  กระทรวงศึกษาธิการ 
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4.3 แผนงานบูรณาการ 

ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 7                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ กลุม่เปา้หมาย พ้ืนทีเ่ปา้หมาย ตวัชี้วัดและ งบประมาณ แหลง่งบประมาณ หน่วยงาน หมายเหตุ

(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเปา้หมาย (หน่วย : ลา้นบาท) (9) รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7)  (8) (10) ชาต ิ20 ปี (11) ศธ. (12) สป. (13)

แผนงานบรูณาการ การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

9. โครงการ กีฬาตา้นยาเสพตดิ 

“อดตีทมีชาตสิอนน้องเลน่ฟุตบอล”

    9.1 กิจกรรมหลัก  ฝึกทักษะการ

เล่นกีฬาฟตุบอลให้กับนักเรียน

1. เพือ่สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน

หันมาสนใจการเล่นกีฬาฟตุบอล 

และได้ฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟตุบอล 

โดยมอีดีตนักฟตุบอลทีมชาติไทย

เป็นผู้ฝึกสอน

2. เพือ่พฒันานักกีฬาฟตุบอลท่ีมี

ความสามารถ

ไปสู่ความเป็นเลิศ

เชิงปริมาณ        

ฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟตุบอล

ให้กับนักเรียนท่ีมคีวามสามารถ

ทางด้านกีฬาฟตุบอล 

รุ่นอายุ  12 ปี  จ านวน 40  คน 

รุ่นอายุ  14 ปี  จ านวน 40 คน 

ระยะเวลา 5 วัน

คัดเลือกจากนักกีฬาท่ีเข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและ

ประชาชนจงัหวัดตรัง

 “คอซิมบี้เกมส์”  และรายการ

ฟตุบอล อบจ.ตรัง คัพ

จงัหวัดตรัง เชิงปริมาณ

1. ร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมทุกคนมกีารพฒันา

ทักษะการเล่นกีฬาฟตุบอล

ได้ดีขี้น

เชิงคุณภาพ

1.นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับการพฒันาให้มทีักษะ

ความสามารถทางด้านกีฬา

ฟตุบอลมากยิ่งขึ้น

0.2035 2 กลุ่มพฒันาการศึกษา

ส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง

3 4 3

สอดคลอ้ง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรงั               แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัด 

กระทรวงศึกษาธิการ                                                       (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี) 
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4.3 แผนงานบูรณาการ 

ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 4                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ กลุม่เปา้หมาย พ้ืนทีเ่ปา้หมาย ตวัชี้วัดและ งบประมาณ แหลง่งบประมาณ หน่วยงาน หมายเหตุ

(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเปา้หมาย (หน่วย : ลา้นบาท) (9) รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7)  (8) (10) ชาต ิ20 ปี (11) ศธ. (12) สป. (13)

แผนงานบรูณาการ การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

10. โครงการ พัฒนาศักยภาพ

ครูแนะแนว เพ่ือการศึกษาตอ่

และการมีงานท า

    10.1 กิจกรรมหลัก แนะแนว

เพือ่การศึกษาต่อและการมงีานท า

1. เพือ่พฒันาครูและบุคลาการ

ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวให้มี

ความรู้ความเข้าใจ  สามารถจดั

กิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพืน้ฐานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

2. เพือ่พฒันารูปแบบการ

ด าเนินงานและการบริหาร

จดัการกิจกรรมแนะแนว

ให้สามารถน าไปสู่การ

ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

3. เพือ่ให้นักเรียนมคีวามรู้

ความเข้าใจในการเลือก

สายการเรียนได้อย่างเหมาะสม

ตามความถนัดและความต้องการ

4. เพือ่เป็นการขับเคล่ือนจดุเน้น

เร่ืองการศึกษาเพือ่การมงีานท า

เชิงปริมาณ       

1. ครูแนะแนว/บุคลกรท่ีรับผิดชอบ

งานแนะแนว โรงเรียนขยายโอกาส

ทุกโรงเรียนทุกสังกัด และโรงเรียน

มธัยมศึกษาทุกโรง

เชิงคุณภาพ

1. ครูแนะแนว/บุคลกรท่ีรับผิดชอบ

งานแนะแนว มคีวามรู้ ความเข้าใจ

สามารถบริหารจดัการงานแนะแนว

และจดักิจกรรมแนะแนวเพือ่

การศึกษาต่อและการมงีานท า 

2. สถานศึกษามกีารขับเคล่ือนจดุเน้น

เร่ืองการศึกษาเพือ่การมงีานท า

ครูแนะแนว/บุคลกรท่ีรับผิดชอบ

งานแนะแนว โรงเรียนขยายโอกาส

ทุกโรงเรียนทุกสังกัด 

และโรงเรียนมธัยมศึกษา

จงัหวัดตรัง เชิงปริมาณ       

1. ร้อยละ 100 ของครู

แนะแนว/บุคลกรท่ีรับผิดชอบ

งานแนะแนว ได้รับการพฒันา

ศักยภาพ

เชิงคุณภาพ

1. ครูแนะแนว/บุคลกร

ท่ีรับผิดชอบงานแนะแนว 

มคีวามรู้ ความเข้าใจ

สามารถบริหารจดัการงาน

แนะแนวและจดักิจกรรม

แนะแนวเพือ่การศึกษาต่อ

และการมงีานท า 

2. สถานศึกษามกีารขับเคล่ือน

จดุเน้นเร่ืองการศึกษาเพือ่การ

มงีานท า

0.0854 2 กลุ่มพฒันาการศึกษา

ส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง

3 2 3

สอดคลอ้ง

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง                         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังตรัง                                                                                                                                                                    

(ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี)                                                                  กระทรวงศึกษาธิการ 
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4.3 แผนงานบูรณาการ 

ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ กลุม่เปา้หมาย พ้ืนทีเ่ปา้หมาย ตวัชี้วัดและ งบประมาณ แหลง่งบประมาณ หน่วยงาน หมายเหตุ

(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเปา้หมาย (หน่วย : ลา้นบาท) (9) รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7)  (8) (10) ชาต ิ20 ปี (11) ศธ. (12) สป. (13)

แผนงานบรูณาการ การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

11. โครงการ พัฒนาศักยภาพ

ครูผู้สอนกลุม่สาระสขุศึกษา

และพลศึกษา

    11.1 กิจกรรมหลัก อบรม

เชิงปฏิบัติการครูผู้สอน

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

1. เพือ่พฒันาศักยภาพครูผู้สอน

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

ให้มคีวามรู้และทักษะในการเล่น

กีฬาท่ีถูกต้อง สามารถน าความรู้

และทักษะไปพฒันานักเรียนได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ

2. เพือ่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน 

นักศึกษาท่ีมคีวามสามารถทางด้าน

กีฬา ได้รับการพฒันาทางด้านกีฬา

สู่ความเป็นเลิศ

เชิงปริมาณ

1. อบรมเชิงปฏิบัติการครู

ผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษา

และพลศึกษา จ านวน 105 คน

ระยะเวลา 2 วัน

เชิงคุณภาพ

1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถ

น าไปพฒันานักกีฬาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา 

สังกัดสถานศึกษาเอกชน

จงัหวัดตรัง

จงัหวัดตรัง เชิงปริมาณ

1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา สังกัด

สถานศึกษาเอกชนจงัหวัดตรัง 

จ านวน  105 คน

เชิงคุณภาพ

1. ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน

ผ่านการประเมนิผลตามหลักสูตร

ท่ีก าหนด  สามารถน าไปพฒันา

นักกีฬาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

0.0897 2 3 2 3

สอดคลอ้ง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง               แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัด 

กระทรวงศึกษาธิการ                                                       (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี) 
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4.3 แผนงานบูรณาการ 

ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 5                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ กลุม่เปา้หมาย พ้ืนทีเ่ปา้หมาย ตวัชี้วัดและ งบประมาณ แหลง่งบประมาณ หน่วยงาน หมายเหตุ

(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเปา้หมาย (หน่วย : ลา้นบาท) (9) รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7)  (8) (10) ชาต ิ20 ปี (11) ศธ. (12) สป. (13)

แผนงานบรูณาการ การบริหารจัดการขยะและสิง่แวดลอ้ม

12. โครงการรวมพลงัสานฝันเพ่ือ

สร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเ่ปน็มิตรกับ

สิง่แวดลอ้ม

    12.1 กิจกรรมหลัก แลกเปล่ียน

เรียนรู้และนิทรรศการผลงานเกี่ยวกับ

การจดัการศึกษาท่ีเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตท่ีเป็นมติรกับส่ิงแวดล้อมกับ

สถานศึกษา

1. เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ น าเสนอ

ผลงานการจดักิจกรรมสร้างเสริมคุณภาพ

ชีวิตท่ีเป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม ของ

หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด

ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดตรัง

เชิงปริมาณ

1. หน่วยงานทางการศึกษาสังกัด

ศึกษาธิการจงัหวัดตรัง จ านวน 6 

หน่วยงาน

เชิงคุณภาพ 

1. หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด

ในส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดตรัง 

ได้รับการส่งเสริมการจดัการเรียนการ

สอนโดยใช้หลักสูตรสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม

สถานศึกษาในสังกัด

ส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง

จงัหวัดตรัง เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทาง

การศึกษามกีารจดัการเรียนการสอน/

กิจกรรมเพือ่สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่

เป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม

เชิงคุณภาพ

1. หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด

ได้รับการส่งเสริมการจดัการเรียนการ

สอนโดยใช้หลักสูตรสร้างเสริม

คุณภาพชีวิต

ที่เป็นมติรกับส่ิงแวดล้อมอย่างมี

ประสิทธิภาพ

0.1560 2 กลุ่มศึกษานิเทศ ฯ

ส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง

5 4 5

สอดคลอ้ง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง                         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังตรัง                                                                                                                                                                    

(ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี)                                                                  กระทรวงศึกษาธิการ 
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4.3 แผนงานบูรณาการ 

ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 2                                                      (หน่วย : ลา้นบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ กลุม่เปา้หมาย พ้ืนทีเ่ปา้หมาย ตวัชี้วัดและ งบประมาณ แหลง่งบประมาณ หน่วยงาน หมายเหตุ

(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเปา้หมาย (หน่วย : ลา้นบาท) (9) รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7)  (8) (10) ชาต ิ20 ปี (11) ศธ. (12) สป. (13)

แผนงานบรูณาการ ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

13. โครงการ เปดิโลกทศัน์การศึกษาตรัง

      13.1 กิจกรรมหลัก จดันิทรรศการ

      13.2 กิจกรรมหลัก จดัท าเอกสารสรุป

รายงานผลและเผยแพร่ผลงาน

1. เพือ่น าเสนอพลังความคิด

/ความคิดสร้างสรรค์ 

ศักยภาพการจดัการศึกษา

ศาสตร์พระราชา และการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

2. เพือ่จดับรรยากาศ

เชิงประจกัษ์ของการ

แลกเปล่ียนความรู้ 

แลกเปล่ียนประสบการณ์ 

และสร้างโอกาสการตัดสินใจ

ในการศึกษาต่อและประกอบ

อาชีพ นักเรียน นักศึกษา

ผู้ปกครองและผู้สนใจท่ัวไป

เชิงปริมาณ

1. ผู้บริหาร ครู คณาจารย์ 

เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 

ของหน่วยงานและสถานศึกษา    

แหล่งเรียนรู้/ภูมปิัญญา 

ผู้ปกครอง และผู้สนใจท่ัวไป 

จ านวน 5,000 คน

เชิงคุณภาพ 

1. ผู้บริหาร ครู คณาจารย์ เด็ก  

เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 

ของหน่วยงานและสถานศึกษา    

แหล่งเรียนรู้/ภูมปิัญญา 

ผู้ปกครองและผู้สนใจท่ัวไป 

ได้เรียนรู้ได้รับมวลประสบการณ์

ผู้บริหาร  ครู คณาจารย์ 

เด็ก เยาวชน นักเรียน 

นักศึกษา ของหน่วยงาน

และสถานศึกษา  

ภูมปิัญญาผู้ปกครอง

และผู้สนใจท่ัวไปในพืน้ท่ี

จงัหวัดตรัง และใกล้เคียง

จงัหวัดตรัง เชิงปริมาณ 

1. ผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 85 

ได้รับความรู้และประสบการณ์

ตรง ตามวัตถุประสงค์โครงการ

เชิงคุณภาพ

1. ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้

และประสบการณ์ตรง

ตามวัตถุประสงค์โครงการ

3.2700 2 กลุ่มศึกษานิเทศ ฯ

ส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดตรัง

2 3 2

สอดคลอ้ง

 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง               แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัด 

กระทรวงศึกษาธิการ                                                       (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี) 

117 
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(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)                                                                                         กระทรวงศึกษาธิการ                            
 

 

ส่วนที่ 5 
การติดตามประเมินผลแผน 

 
การบริหารจัดการ  
  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน มีการประชุมชี้แจงในการปฏิบัติให้รับทราบถึงวัตถุประสงค์      
และแนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือให้แผนบังเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยได้ด าเนินการ ดังนี้  

  1. ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม
ในการก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมร่วม ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติงาน  
 2. เสนอแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อศึกษาธิการจังหวัดตรังพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ  
 3. ที่ปรึกษาและคณะท างานร่วมด าเนินงานในการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือรับทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนางาน  
 5. น าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการต่อที่ประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังเป็นระยะ  
 6. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นราย
ไตรมาส พร้อมกับรายงานความส าเร็จให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบ  
 
การติดตามประเมินผลแผน  
 ก าหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี ดังนี้  
  1. ไตรมาสที่ 1 ผลการด าเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560 ภายในวันที่ 12 
มกราคม 2561  
 2. ไตรมาสที่ 2 ผลการด าเนินงานระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2561 ภายในวันที่ 12 
เมษายน 2561  
 3. ไตรมาสที่ 3 ผลการด าเนินงานระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561 ภายในวันที่ 12 
กรกฎาคม 2561  
 4. ไตรมาสที่ 4 ผลการด าเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2561 ภายในวันที่ 12 
ตุลาคม 2561  
  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีการสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทาง
ในการด าเนินงานในปีต่อไปเสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 



               ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง                     แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
            กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                     (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)                            119 
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(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)                                                                                         กระทรวงศึกษาธิการ                            
 

 

 



               ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง                     แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
            กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                     (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)                            121 
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ค าสั่งส านักงานศกึษาธิการจังหวดัตรัง  

ท่ี  163 / 2560 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  

                      ของส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดตรัง   
............................................ 

          ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ก าหนดจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ.  2562  เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และแผนงานบูรณาการ  ตามสภาพปัญหา  
จุดเน้นการพัฒนา  ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้บรรลุเป้าหมาย 

          เพื่อให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  บรรลุตามเป้าหมาย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562       
มีหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  จุดเน้น    การด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง  ให้มีความสัมพันธ์  เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และแผนงานบูรณาการ  ตามสภาพปัญหา  จุดเน้นการพัฒนา  ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  และพิจารณาโครงการ  กิจกรรม  ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์  จุดเน้น  และตัวชี้วัด  ประกอบด้วย 

  1.  นายนิวรณ์  แสงวิสุทธิ ์  รองศกึษาธิการจังหวัดตรัง                    ประธานกรรมการ 
2.  นางสมคิด  ศรีแก้ว   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                   กรรมการ 
3.  นางเสาวลกัษณ์  ทองย้อย   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ                       กรรมการ 
4.  นางสาวจริยา  เนียมสวัสด์ิ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ                       กรรมการ 
5.  นางกนกวรรณ  ศรีเพญ็   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                   กรรมการ 
6.  นางปุณยนุช  อายุสุข  นักวิชาการศึกษาช านาญการ                    กรรมการ 
7.  นางผอูณ  ชนะสิทธิ ์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                   กรรมการ 
8.  นางกัณฑิมา  ณ พัทลุง   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ                    กรรมการ

 9.  นางผกาอุษา  สุทรนนท ์   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ       กรรมการ 
10. นางจุฑารัตน์  เล็กมาก   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
11.นางอมรรัตน์  เกลาเกลี้ยง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ           ผู้ช่วยเลขานุการ 

    12. นางสาวอังคณา  พลประสิทธิ์  นักวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัติการ        ผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งนี้ ขอใหค้ณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง และปฏิบัติหน้าทีอ่ย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชนส์ูงสุดต่อทางราชการ 

สั่ง  ณ  วันที่   15    สิงหาคม  พ.ศ. 2560 

 
(นายนิวรณ์  แสงวิสุทธิ์) 

รองศกึษาธิการจังหวัด รักษาการในต าแหน่ง 
ศึกษาธกิารจังหวัดตรัง 
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คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา :  
   นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์         รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในต าแหน่ง 
         ศึกษาธิการจังหวัดตรัง    
ข้อมูล :  
   บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง   
 
คณะท างาน :  

1.  นายนิวรณ์  แสงวิสุทธิ์  รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง       ประธานกรรมการ 
2.  นางสมคิด  ศรีแก้ว   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       กรรมการ
3.  นางเสาวลักษณ์  ทองย้อย   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ        กรรมการ
4.  นางสาวจริยา  เนียมสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ        กรรมการ
5.  นางกนกวรรณ  ศรีเพ็ญ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ       กรรมการ
6.  นางปุณยนุช  อายุสุข  นักวิชาการศึกษาช านาญการ        กรรมการ
7.  นางผอูณ  ชนะสิทธิ์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ       กรรมการ
8.  นางกัณฑิมา  ณ พัทลุง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ       กรรมการ
9.  นางผกาอุษา  สุทรนนท์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ      กรรมการ
10. นางจุฑารัตน์  เล็กมาก            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
11. นางอมรรัตน์  เกลาเกลี้ยง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวอังคณา พลประสิทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 
 
 
  


