
 

 

 

 

 

                                                                

บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 
ความสำคัญและความเป็นมา 

  ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 หมวด 9 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามภารกิจ และให้มี
การติดตามและประเมินผล การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา คำสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ท่ี 19/2560 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหาร และการจัดการศึกษา
ตามท่ีกฎหมายกำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ี นโยบาย และยุทธศาสตร์ของสว่น
ราชการต่าง ๆ ท่ีมอบหมายและให้มีอำนาจหน้าท่ีในเขตจังหวัด 

วัตถุประสงค์ของรายงาน 

1. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  

2. เพ่ือรายงานงานเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

วิธีดำเนินการ 

1. ศึกษารวบรวมข้อมูล  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน 
3. กำหนดขอบเขตในการรายงาน 
3. สร้างเครื่องมือติดตาม/เก็บรวบรวมข้อมูล  

4. กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
5. ติดตามการดำเนินงาน  
 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 



 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานทางการศึกษา บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลผลการดำเนินงานไปใช้ในการวางแผน กำหนด
นโยบาย พัฒนาการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดตรังให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

สภาพทั่วไปจังหวัดตรัง 

         ตรังเป็นจังหวัดท่ีตั้งอยู่ทางภาคใต้ฝ่ังทะเลตะวันตกของประเทศไทย ติดกับ

ทะเลอันดามันแห่งมหาสมุทรอินเดีย มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,917.519 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ  3,088,400 ไร่ มีขนาดพื้นท่ีใหญ่เป็นลำดับท่ี 4 ของภาคใต้ และลำดับท่ี 33 

ของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางสายเพชรเกษม 828 กิโลเมตร   

มีฟื้นที่ฝั่งทะเลตลอดแนวเขตจังหวัดยาว 119 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่

จำนวน 46 เกาะ  

บทบาทภารกิจ 

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  มีภารกิจในการบริหารและการจัด
การศึกษาตามที่กำหนดกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางาน
ด้านวิชาการ ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด สั่งการ กำกับ เร่งรัด ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนด
ตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ  และปฏิบัติตามภารกิจตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับจังหวัดแบบความ
ร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อมูลการจัดการศึกษาจังหวัดตรัง 

  ในพื้นที่จังหวัดตรังประกอบด้วย 10 อำเภอ มีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน จำนวนทั้งสิ้น 514 แห่ง กระจายอยู่ทั่วทุกอำเภอ จัดการศึกษาครอบคลุมทุก
ระดับตั้งแต่เตรียมอนุบาล ปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา เป็นการศึกษาท้ัง
ในระบบและนอกระบบ มีสถานศึกษาของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัด
การศึกษาในจังหวัด เช่นสังกัดกระทรวงมหาดไทย สังกัดสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สังกัดสำนักงานสาธารณสุข สังกัดกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา มีนักเรียน (10 มิ.ย. 2561) 143,335 คน ครูอาจารย์ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี



 

 

สอน จำนวน 7,393 คน ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาของจังหวัดตรัง ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 สูงกว่าระดับประเทศ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ระดับ

ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดตรังต่ำกว่าระดับประเทศ    
ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสูงกว่าระดับประเทศ ผลการทดสอบทางการศึกษ า
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET ระดับ ปวช.3 ต่ำกว่าระดับประเทศ ส่วนระดับปวส. 

สูงกว่าระดับประเทศ 
 

ทิศทางการพัฒนา 

วิสัยทัศน ์ ตรังเมืองแห่งคุณภาพการศึกษา  สู่การเรียนรู้อย่างยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ  

     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการ 

     ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือส่งเสริมการจัด
การศึกษาทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาท่ีเชื่อมโยงทุกระดับ
ทุกประเภท และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต ท่ัวถึงและเป็นธรรม   

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล                  

     ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียว 
และการกีฬาสู่อาชีพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ของท้องถ่ิน 
บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
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เป้าประสงค์ 
      เป้าประสงค์ 1 ผู้เรียนมีจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ยึดมั่นในวิถีประชาธิปไตย 

     เป้าประสงค์ 2 ผู้เรียนมีศักยภาพรองรับการพฒันาและการแขง่ขันของประเทศ 
     เป้าประสงค์ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ ความรู้ 

ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
     เป้าประสงค์ 4 ระบบการวดัและประเมินคุณภาพผู้เรียนมีประสิทธิภาพ 
     เป้าประสงค์ 5 ผู้เรียนได้รับโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ

การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต อยา่งท่ัวถึงและเปน็ธรรม 
     เป้าประสงค์ 6 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาบริหาร 

จัดการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
อย่างมปีระสิทธิภาพ 

     เป้าประสงค์ 7 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     เป้าประสงค์ 8 หน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษา บริหารตามหลัก 
ธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

     เป้าประสงค์ 9 สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ผ่านการรับรอง
มาตรฐานทางการศึกษา 

     เป้าประสงค์ 10 ส่งเสรมิและพัฒนาการศกึษาเพื่อการท่องเท่ียวและกีฬาสู่อาชีพ 
     เป้าประสงค์ 11 ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมของท้องถ่ิน  

บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 

ผลการดำเนินงาน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2560 เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณ ที่สอดคล้องเชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์ และตามบริบทความจำเป็น
ต้องการของพื้นที่ เสนอของบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 21 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 25,775,000 บาท  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหว ัดตรัง ได้รับจัดสรร
งบประมาณจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเงินนอกงบประมาณจากสำนักการ
ลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 22 โครงการ งบประมาณทั้งสิ ้น 3,253,940 บาท ตอบสนอง



 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จำนวน 7 โครงการ ใช้งบประมาณ 326,580 บาท ยุทธศาสตร์ที ่ 2  

จำนวน 2 โครงการ ใช้งบประมาณ 679,200 บาท ยุทธศาสตร์ท่ี 3 จำนวน 5 โครงการ ใช้
งบประมาณ 1,035,360 บาท ยุทธศาสตร์ท่ี 4 จำนวน 5 โครงการ ใช้งบประมาณ 978,000 
บาท ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ไม่มีโครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 จำนวน 3 
โครงการ ใช้งบประมาณ 234,800 บาทยุทธศาสตร์ท่ี 7 และ 8 ไม่มีโครงการท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณ คิดร้อยละความสำเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ค่าคะแนนระดับ 5 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้รับ

จัดสรรงบประมาณท้ังสิ้น 11,615,509.50 ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 11,018,129.06 
บาท คงเหลือ 597,380.44 คิดเป็นร้อยละ 5.14 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
1. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการส่งเสริมจัดการศึกษาตามความ 

ต้องการของพื้นท่ี 
2. กิจกรรม/โครงการบางยุทธศาสตร์ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน 

  2. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายยังไม่มาก 
3. งบประมาณโครงการท่ีได้รับจัดสรร เป็นการตอบสนองวัตถุประสงค์ 

ภาพรวมแต่ยังไม่ตอบสนองความต้องการจำเป็นของพื้นท่ี 
     4. จำนวนโครงการท่ีเสนอของบประมาณกับโครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ 

ไม่ตรงตามความต้องการของพื้นท่ี 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1. ต้องมีการเสนอของบประมาณสนับสนุนจากหลายช่องทาง  
2. ควรมีการสร้างความรับรู้ ความตระหนัก ถึงความสำคัญ จำเป็นของ

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างประชากรให้มีคุณภา พ 
รองรับความต้องการในการพัฒนาชาติ 

     3. ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้ตามความจำเป็นของพื้นที ่เพื ่อให้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสามารถบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการ 
จำเป็นตอบสนองความพื้นท่ีตรงจุด 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


