
 

 

 

 

 

                                                                

บทนำ 
       ความสำคัญและความเป็นมา 

  ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 หมวด 9 กำหนดไว้ว่าการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามภารกิจ และให้มีการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วนราชการกำหนดขึ้น 
รวมทั้งเพื ่อเป็นการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดการศึ กษาของรัฐบาล  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง มีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ประกอบด้วย   
การดำเนินงานตามบทบาทอำนาจหน้าที่ตามคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื ่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 11 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการเพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ
การบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ี 
นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีมอบหมายและให้มีอำนาจหน้าท่ีในเขตจังหวัด 

วัตถุประสงค์ของรายงาน 

1. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของ
สำนักงานศึกษาธิการจ ังหว ัดตรัง เพื ่อใช ้ประกอบการวางแผนตัดส ินใจบริหาร      
จัดการศึกษาในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

2. เพื ่อรายงานงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ทราบ 

 

 

ส่วนที่ 1      
 

รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
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วิธีดำเนินการ 

1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ภารกิจ
ของหน่วยงานแล้วนำผลการวิเคราะหม์ากำหนดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณและกำหนด
เป้าหมายตวัชี้วัดในการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวัดตรัง 

3. กำหนดขอบเขตในการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

3. สร้างเครือ่งมอืติดตาม/เก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น ข้อมูลสารสนเทศด้าน

การจัดการศึกษาของจงัหวัดตรัง ข้อมลูผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ข้อมูลตาม
ตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติราชการตามคำรบัรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4. กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
5. ติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาเปน็รายไตรมาสรวม 4 

ไตรมาส/ปี  

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 โดยมีเกาะที ่สำคัญ เช่น เกาะลิบง เป็นเกาะที ่มีขนาดใหญ่ที ่สุด   

เกาะสุกร เกาะกระดาน เป็นต้นโดยมีอาณาเขตติดต่อจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 
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ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดกระบี่ 

ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดสตูลและทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง (มีเทือกเขาบรรทัดกั้นอาณาเขต) 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดกระบีแ่ละทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย 

 

บทบาทภารกิจ สถานที่ตั้ง และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

บทบาทภารกิจ 

               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  มีภารกิจในการบริหารและการ
จัดการศึกษาตามท่ีกำหนดกำหนดให้มีอำนาจหน้าท่ี ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางาน
ด้านวิชาการ ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด สั่งการ กำกับ เร่งรัด ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนด
ตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ  และปฏิบัติตามภารกิจตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับจังหวัดแบบความ
ร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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สถานที่ตั้ง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดตรัง  ตั้งอยู่ ถนนตรัง–ปะเหลียน ตำบล

โคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง   จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000   
โทรศัพท์. 075-572028    

โทรสาร. 075-224947   
Website : www.tpeotrang.go.th       

E-mail : tpeo2560@gmail.com 
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ศึกษาธิการจังหวัด
3%

กลุ่มอ านวยการ
3% กลุ่มพัฒนาการศึกษา

12%

กลุ่มนโยบายและแผน
9%

กลุ่มบริหารงานบุคคล
14%

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจการนักเรียน

3%

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา
15%

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาเอกชน

12%

หน่วยตรวจสอบภายใน
3%

เจ้าหน้าที่คุรุสภา
6%

ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้าง
ช่ัวคราว
20%

จ านวนบุคลากรส านักงานศึกษาธิกรจังหวัดตรัง

หน้า04

จำนวนบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
จำแนกตามกลุม่ เพศ วุฒิการศึกษา 

ข้อมูล  ณ  วันท่ี 30 ตุลาคม 2562 
 

ผู้บริหาร/บุคลากร/ลูกจ้าง 

จำนวนบุคลากร 

รวม 

วุฒิการศึกษา 

ชาย หญิง 
ต่ำกว่า

ปริญญาตรี 

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

โท 

รวมทั้งสิ้น 11 23 34 4 14 15 
รวมบุคลากร 6 19 25   10 14 

ศึกษาธิการจังหวัด 1   1       
รองศึกษาธิการจังหวัด             
กลุ่มอำนวยการ   1 1   1   
กลุ่มพัฒนาการศึกษา 1 3 4   3 1 
กลุ่มนโยบายและแผน   3 3   1 2 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 3 5   2 3 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน   1 1   1   
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2 3 5     5 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน   4 4   2 2 
หน่วยตรวจสอบภายใน   1 1     1 

เจ้าหน้าที่คุรุสภา   2 2   2   
ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างช่ัวคราว 5 2 7 4 2 1 
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 ( Promote and support the integration of educational agencies To manage education  

at all levels, all types to national standards) 

T-TRANG 

Spirit 

T-Teamwork 

R- Responsibility 

A- Active 

N- Nicety 

G-Good 

Governance 

S- Strategy 

TSPC.Model 

                                                                  

VISION 

                  
               
              

P- Participations 
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C-Control Outcome 
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ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดตรัง 

โค    ้            ำ                            

           (ว่าง)             

รองศึกษาธกิารจังหวัด

ตรังตรัง 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

ประชากร/เขตการปกครอง 

อำเภอ 
ระยะทาง 

(ก.ม.) 

พื้นที่  

(ตร.กม.) 

อบต. จำนวน 

ตำบล 

เทศ 

บาล 

จำนวน

หมู่บ้าน 

จำนวน  

บ้าน 

ราษฎร

ชาย 

ราษฎร

หญิง 

รวม  

ราษฎร 

อำเภอเมือง - 533.873 12 15 4 121 64,460 74,660 82,065 156,725 

อำเภอกันตัง 24 609.635 13 14 1 83 27,819 43,326 43,658 86,984 

อำเภอปะเหลียน 44 973.130 9 10 3 86  22,503 33,215 34,247 67,462 

อำเภอย่านตาขาว 22 431.057 6 8 3 67 20,824 31,465 33,018 64,483 

อำเภอสิเกา 33 523.983 4 5 3 40 13,560 19,193 19,006 38,199 

อำเภอห้วยยอด 28 747.274 14 16 5 133 33,113 46,643 47,899 94,542 

อำเภอวังวิเศษ 60 477.125 5 5 1 68 14,911 21,690 21,968 43,658 

อำเภอนาโยง 12 165.017 6 6 1 53 14,445 21,600 23,022 44,622 

อำเภอรัษฎา 57 232.425 5 5 1 50 10,823 14,448 14,863 29,311 

อ.หาดสำราญ      59 224.000 3 3 - 22   4,684 8,494 8,389 16,883 

รวม - 4,917.519 77 85 22 723 227,142 314,734 328,135 642,869 

(ข้อมูล  ณ  วันท่ี   3  เมษายน 2561) 

ท่ีมา  :  สำนักทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง  
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ข้อมูลจำนวนประชากรจังหวัดตรัง ปี 2561จำแนกรายอายุน้อยกว่า 1 ปี–60ปี  

  (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

 
 
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 

ท่ีมา : ระบบสถิติทางการทะเบียน (http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/) 

 
 
 
 
 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม

น้อยกว่า 1 ปี 3,214 2,908 6,122 1 ปี 3,453 3,279 6,732

2 ปี 3,553 3,404 6,957 3 ปี 3,849 3,620 7,469

4 ปี 4,175 3,842 8,017 5 ปี 4,240 3,939 8,179

6 ปี 4,504 4,264 8,768 7 ปี 4,430 4,186 8,616

8 ปี 4,292 4,001 8,293 9 ปี 4,466 4,096 8,562

10 ปี 4,486 4,211 8,697 11 ปี 4,441 4,306 8,747

12 ปี 4,539 4,351 8,890 13 ปี 4,457 4,263 8,720

14 ปี 4,402 4,028 8,430 15 ปี 4,376 3,874 8,250

16 ปี 4,396 4,102 8,498 17 ปี 4,429 4,107 8,536

18 ปี 4,470 4,181 8,651 19 ปี 4,408 4,083 8,491

20 ปี 4,731 4,572 9,303 21 ปี 4,586 4,825 9,411

22 ปี 4,683 4,960 9,643 23 ปี 4,790 4,990 9,780

24 ปี 4,775 4,721 9,496 25 ปี 4,942 4,854 9,796

26 ปี 4,954 5,031 9,985 27 ปี 4,899 4,704 9,603

28 ปี 5,075 4,926 10,001 29 ปี 4,851 4,838 9,689

30 ปี 4,757 4,556 9,313 31 ปี 4,799 4,638 9,437

32 ปี 4,728 4,575 9,303 33 ปี 4,986 4,947 9,933

34 ปี 4,958 5,028 9,986 35 ปี 4,804 4,787 9,591

36 ปี 5,042 5,040 10,082 37 ปี 4,898 4,967 9,865

38 ปี 4,989 5,075 10,064 39 ปี 5,012 5,196 10,208

40 ปี 4,721 4,719 9,440 41 ปี 5,133 5,106 10,239

42 ปี 4,673 5,041 9,714 43 ปี 4,945 5,069 10,014

44 ปี 4,804 5,060 9,864 45 ปี 4,498 4,818 9,316

46 ปี 4,649 4,954 9,603 47 ปี 4,700 5,175 9,875

48 ปี 4,491 5,029 9,520 49 ปี 4,435 4,898 9,333

50 ปี 4,561 4,869 9,430 51 ปี 4,242 4,618 8,860

52 ปี 4,228 4,698 8,926 53 ปี 4,308 4,770 9,078

54 ปี 4,200 4,598 8,798 55 ปี 4,261 4,495 8,756

56 ปี 4,016 4,377 8,393 57 ปี 3,895 4,276 8,171

58 ปี 3,739 4,278 8,017 59 ปี 3,396 3,727 7,123

60 ปี 3,101 3,397 6,498 61 ปี 2,879 3,374 6,253
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ข้อมูลจำนวนสถานศึกษา ครู/อาจารย์/นักเรียน/นักศึกษาในจังหวัดตรัง   
แยกสังกัด ปีการศึกษา 2561 

 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 

กราฟเปรียบเทียบข้อมูลจำนวนสถานศึกษาในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2561 
จำแนกตามสังกัด 
 

 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 
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กราฟเปรียบเทียบจำนวนนักเรียน/นักศึกษาในจังหวัดตรังปีการศึกษา 2561 
จำแนกตามสังกัด 

 
 ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 

 

ข้อมูลสัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ในจังหวัดตรัง ต่อประชากรกลุ่มอายุ 
3-5 ปี จังหวัดตรัง 

 
 ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 

ข้อมูลสัดส่วนครูต่อนักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2561 

 
 ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 

สัดส่วน
ประชากรวัยเรียน : นักเรียน

3 ปี 8,061 6,753 6:5
4 ปี 8,225 8,896 1:1
5 ปี 8,816 9,952 8:9

ช่วงอายุ ประชากรวัยเรียน นักเรียน/นักศึกษา

สัดส่วน
ครู : นักเรียน

ก่อนประถมศึกษา 1040 20,974 1:20
ประถมศึกษา 3613 52,165 1.15
มัธยมศึกษา 1928 36,603 1.19

ระดับ จ านวนครู จ านวนนักเรียน
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ข้อมูลร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้ว
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัย(TEDA4I)  

 
 

ข้อมูลร้อยละของเด็ก 3 – 5 ปี สูงดีสมส่วน 

 
 

 

ข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กวัยเรียน อายุ 6-18 ปี แยกภาคเรียน 
 

 

เป้าหมาย(คน) ประเมิน(คน) น  าหนักตามเกณฑ์อายุ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ น  าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน
เมืองตรัง 19,498 5,526 4,076 4,507 3,976 3,683
กันตัง 14,271 2,822 2,091 2,094 2,085 1,719
ย่านตาขาว 9,338 4,435 3,190 3,564 3,127 2,875
ปะเหลียน 10,513 4,367 3,342 3,496 3,313 3,002
สิเกา 6,505 2,980 2,284 2,486 2,225 2,080
ห้วยยอด 13,276 5,682 4,306 4,508 4,065 3,694
วังวิเศษ 7,435 2,550 1,793 1,792 1,665 1,420
นาโยง 6,633 3,057 2,289 2,576 2,280 2,136
รัษฎา 4,677 3,489 3,071 2,835 2,935 2,621
หาดส าราญ 2,872 543 371 363 295 256

รวม 95,018 35,451 26,813 28,221 25,966 23,486

อ าเภอ
ภาคเรียนท่ี 1(พค-กค)
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 ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

 
 ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ 

 
 ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ 

เป้าหมาย(คน) ประเมิน(คน) น  าหนักตามเกณฑ์อายุ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ น  าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน
เมืองตรัง 19,662 6,373 4,943 5,334 4,859 4,461
กันตัง 14,427 6,219 4,603 4,896 4,658 4,032
ย่านตาขาว 9,360 3,683 2,755 2,986 2,688 2,469
ปะเหลียน 10,559 5,944 4,727 4,944 4,630 4,283
สิเกา 6,482 2,631 1,951 2,165 1,915 1,754
ห้วยยอด 13,289 7,628 5,898 6,172 5,845 5,219
วังวิเศษ 7,415 3,607 2,709 2,797 2,557 2,283
นาโยง 6,653 3,235 2,529 2,742 2,545 2,385
รัษฎา 4,672 2,448 2,075 2,086 2,070 1,882
หาดส าราญ 2,890 360 279 300 274 251

รวม 95,409 42,128 32,469 34,422 32,041 29,019

อ าเภอ
ภาคเรียนท่ี 2(ตค-ธค)

ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐานO-NET ชั น ป.6 จ าแนกตามสังกัด รายเขตพื นท่ี
เพ่ิมขึ น/

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวม ลดลง
ระดับประเทศ 46.58 36.34 37.12 39.12 39.79 -3.40
ระดับ ศธภ.7 48.41 36.89 38.01 39.67 40.75 -3.55
ระดับจังหวัด 50.18 36.67 39.53 40.77 41.79 -4.16
สพฐ. 48.38 32.81 37.07 38.98 39.31 -4.31
  สพป.ตรัง 1 50.03 34.47 39.11 39.93 40.89 -4.31
  สพป.ตรัง 2 46.76 31.18 35.05 38.05 37.76 -4.27
สช. 54.79 45.33 45.31 44.81 47.56 -3.93
อปท. 44.6 30.62 34.47 37.78 36.87 -4.06
ตชด. 42.99 26.75 32.00 38.40 35.04 -3.51

ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐานO-NET ชั น ม.3  จ าแนกตามสังกัด รายเขตพื นท่ี
เพ่ิมขึ น/

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวม ลดลง
ระดับประเทศ 48.29 30.45 26.30 32.28 34.33 -3.96
ระดับ ศธภ.7 49.46 30.58 26.85 32.65 34.89 -4.04
ระดับจังหวัด 50.63 30.42 28.67 33.69 35.85 -4.37
สพฐ. 49.98 29.50 27.39 33.23 35.03 -4.01
  สพป.ตรัง 1 46.15 26.94 20.53 30.55 31.04 -3.96
  สพป.ตรัง 2 44.10 26.31 20.90 29.90 30.30 -3.33
  สพม.13 51.05 30.11 28.74 33.87 35.94 -3.97
สช. 54.32 34.14 34.61 36.17 39.81 -5.55
อปท. 44.76 27.22 21.56 30.02 30.89 -4.25
โรงเรียนกีฬา 42.10 25.96 17.96 27.59 28.40 -2.65
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 41.80 26.00 22.67 27.47 29.49 -1.96

ปีการศึกษา 2560
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 ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ 

 

ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน   
N-NET ระดับจังหวัด จำแนกตามระดับการศึกษาและรายวิชา 

 
 
 

 

 

ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐานO-NET ชั น ม.6  จ าแนกตามสังกัด รายเขตพื นท่ี
เพ่ิมขึ น/

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวม ลดลง
ระดับประเทศ 49.25 34.7 28.31 24.53 29.37 33.23 -1.26
ระดับ ศธภ.7 50.55 35.26 28.38 24.89 29.39 33.69 -1.38
ระดับจังหวัด 52.07 35.85 27.89 27.12 30.43 34.67 -1.31
สพฐ. 51.54 35.45 27.15 26.00 30.01 34.03 -1.56
  สพป.ตรัง 2 35.91 25.73 19.89 15.91 25.41 24.57 -2.19
  สพม.13 51.59 35.48 27.18 26.04 30.03 34.06 -1.55
สช. 54.63 37.84 31.22 32.33 32.65 37.73 -0.14
อปท. 56.98 36.58 29.36 27.83 29.71 36.09 -3.41
โรงเรียนกีฬา 33.72 27.25 21.05 15.08 23.70 24.16 -2.57
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 38.64 32.14 18.75 17.14 23.17 25.97 -3.63

ปีการศึกษา 2560
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ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน   
N-NET ระดับประถมศึกษา เปรียบเทียบระดับภาค และประเทศ จำแนกรายวิชา 

 
 

 
 

ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เปรียบเทียบระดับภาค และประเทศ จำแนกรายวิชา 
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ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปรียบเทียบระดับภาค และประเทศ จำแนกรายวิชา 
 

 
 
 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ปีการศึกษา 

2558-2561 ระดับ ปวช.3 รายวิชา  ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป ระดับ ปวช. 

ลำดบั คำอธิบาย 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

1 ระดับประเทศ 43.83 37.93 41.6 42.21 

2 ระดับภูมภิาค 43.99 38.08 42.16 42.78 

4 ระดับจังหวัด 43.21 37.21 41.26 41.66 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ปีการศึกษา 

2558-2561 ระดับ ปวส.2 รายวิชา ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป ระดับ ปวส. 

ลำดบั คำอธิบาย 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

1 ระดับประเทศ 41.69 37.35 37.11 40.04 

2 ระดับภูมภิาค 40.55 36.2 36.42 39.23 

4 ระดับจังหวัด 40.81 37.36 37.05 40.71 
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ระดบัประเทศ ระดบัภู ิภาค ระดบัจงัหวดั

2558 2559 2560 2561 ปีการศึกษา

คะแนนเฉล่ีย
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44

ระดบัประเทศ ระดบัภู ิภาค ระดบัจงัหวดั

คะแนนเฉล่ีย

ปีการศึกษา2558 2559 2560 2561
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ทิศทางการพัฒนา 
วิสัยทัศน ์ ตรังเมืองแห่งคุณภาพการศึกษา  สู่การเรียนรู้อย่างยัง่ยืน 

พันธกิจ   1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ทุกประเภท  

        2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาแหล่งเรียนรู้  
           อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
    3. พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา วิทยากรท้องถ่ิน  
           ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน      
     4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและนวัตกรรม 
            ทางการศึกษา   
         5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามหลัก 

ธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน                   
      6. พัฒนาการศึกษาด้านกีฬาสู่อาชีพ 
      7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับด้านเกษตรกรรม  
           อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

8. สง่เสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
  และสิ่งแวดล้อม 

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   

ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล                  

     ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียว 
และการกีฬาสู่อาชีพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ของท้องถ่ิน 
บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 

เป้าประสงค์ 
      เป้าประสงค์ 1 ผู้เรียนมีจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ยึดมั่นในวิถีประชาธิปไตย 

     เป้าประสงค์ 2 ผู้เรียนมีศักยภาพรองรับการพัฒนาและการแข่งขันของ
ประเทศ 

     เป้าประสงค์ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

     เป้าประสงค์ 4 ระบบการวดัและประเมินคุณภาพผู้เรียนมีประสิทธิภาพ 
     เป้าประสงค์ 5 ผู้เรียนได้รับโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อยา่งท่ัวถึงและเปน็ธรรม 
     เป้าประสงค์ 6 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาบริหาร 

จัดการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
อย่างมปีระสิทธิภาพ 

     เป้าประสงค์ 7 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     เป้าประสงค์ 8 หน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษา บริหารตามหลัก 
ธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

     เป้าประสงค์ 9 สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ผ่านการรับรอง
มาตรฐานทางการศึกษา 

     เป้าประสงค์ 10 ส่งเสริมและพฒันาการศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียวและกีฬา 

สู่อาชีพ  
     เป้าประสงค์ 11 ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมของท้องถ่ิน  

บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ และค่าเป้าหมาย 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ  

    เป้าประสงค์ท่ี 1  ผู้เรียนมีจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นใน 
               วิถีประชาธิปไตย 

    
ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีจิตสำนึกความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นใน
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขเพิ่มขึ้น 

85 90 95 100 

1.ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นพลเมืองดี
เป็นท่ียอมรับ 

90 90 90 90 

2. ร้อยละของสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานที่มี
การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือ
เสร ิมสร ้างความเป ็นพลเม ือง (Civic 
Education) เพ่ิมขึ้น 

40 45 50 55 

กลยุทธ์  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย์ ยึดมั่นในประชาธิปไตย  

      2. พัฒนาการจัดการศึกษามุ่งให้ผู้เรียนมีเปน็พลเมือง ท่ียอมรับและเห็นคุณค่า 
        ของการอยู่ร่วมกัน  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้าง 
           ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ท่ี 2  ผู้เรียนมีศักยภาพรองรับการพัฒนาและการแขง่ขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ท่ี 4  ระบบการวัดและประเมินคณุภาพผู้เรียนมีประสิทธิภาพ   
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 

44:56 47:53 50:50 50:53 

2. ร้อยละ ที ่ เพ ิ ่มข ึ ้นของคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก ระดับ
การศึกษาข ั ้นพื ้นฐานจากการทดสอบ
ระดับชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 
3 ของปี
ท่ีผ่านมา 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 
3 ของปี
ท่ีผ่านมา 

เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 
3 ของปี
ท่ีผ่านมา 

เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3 
ของปีท่ี
ผ่านมา 

3. ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัย 

90 95 100 100 

4. จำนวนโครงการงานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 

4 5 6 7 

5. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการสือ่สาร
ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 

80 90 95 100 

6. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา
โดยบูรณาการสอดคลอ้งกับความรูแ้บบ 
สะเต็มศึกษาเพ่ิมขึ้น 

70 75 80 85 

7. ร้อยละของผู้เรียนในระบบทวิภาคีต่อปี
เพ่ิมขึ้น  

30 30 30 30 

8. ร้อยละของผูม้ีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดา้นอื่น
ได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 

10 10 10 10 

9. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
อาชวีศึกษาและอดุมศึกษามีสมรรถนะเป็นท่ี
พอใจของสถานประกอบการเพ่ิมขึ้น 

50 60 70 80 

กลยุทธ์ 1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลสอดคล้องกับ 
       ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษ ท่ี 21  
  2. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 3. พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะผู้เรียนตรงตาม 
   ความต้องการของตลาดแรงงาน 
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 4. พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษและสาขาท่ีจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศอย่าง 
        ต่อเน่ืองทุกระดับ 

 5. ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
        และต่อยอดเชิงพาณชิย์  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การส่งเสริมและพัฒนาครู และบคุลากรทางการศึกษา วิทยากร 
           ท้องถ่ิน ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน      
เป้าประสงค์ท่ี 3  ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
           และสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ร ้อยละของคร ู คณาจารย ์  ครู
ประจำการ ท่ีสอนไม่ตรงวุฒิ ครูสาขาขาด
แคลน ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

95 95 95 95 

2. ร้อยละของผู ้บริหารสถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในการจัดการศึกษา และมีค ุณภาพตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนด 

95 95 95 95 

3. ร้อยละของผู้เสนอผลงานเพื่อเลื่อนวทิย
ฐานะ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

10 10 10 10 

4. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความพึงพอใจระบบบริหารงาน
บุคคลอยู่ในระดับมากข้ึนไป 

80 80 80 80 

กลยุทธ์   1. พัฒนาครู คณาจารย์ ครูประจำการท่ีสอนไมต่รงวุฒิ ครูสาขาขาดแคลน 
         อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษา  
         ทุกระดับ/ประเภทการศึกษา  
    2. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 
       3. เสริมสร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู  และบุคลากรทาง 
         การศึกษาให้มีความก้าวหนา้ทางวชิาชีพ 
   4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู และบคุลากรทางการศึกษาให้มี 
         ประสิทธิภาพ  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การสร้างโอกาสทางการศึกษาท่ีเชือ่มโยงทุกระดับทุกประเภท  
           และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ท่ัวถึงและเป็นธรรม   
เป้าประสงค์ท่ี 5  ผู้เรียนได้รับโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้  
           อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
เป้าประสงค์ท่ี 6  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาโดยใช้  
           เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาอยา่งมี  
           ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนในจังหวัดตรัง
อายุ 15-59 ปีเพ่ิมขึ้น 

11 11.5 12 12.5 

2. ร้อยละของผู ้เรียนได้รับโอกาสพัฒนา
สมรรถนะ หรือบริการทางการศึกษาท่ี
เหมาะสม 

100 100 100 100 

3. ร้อยละของผู ้สำเร ็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ซึ ่งไม ่ศ ึกษาต่อได ้ร ับการ
ฝึกอบรม/พัฒนาอาชีพ เพ่ิมขึ้น 

70 75 80 85 

4. ร้อยละของนักเรียนที ่ออกกลางคัน
ได้รับโอกาสกลับเข้าสู่การเรียนตามระบบ
เพ่ิมขึ้น 

60 65 70 85 

5. ร้อยละของผู ้พิการได้รับการฝึกอบรม
อาชีพ 

70 75 80 85 

6. ประชากรอายุ 6–11 ปี ได้เข้าเรียน
ระดับประถมศึกษาทุกคน 

100 100 100 100 

7. ประชากรอายุ 12- 14 ปี ได้เข้าเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุก
คน 

100 100 100 100 

8. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษา ที่มี
การจ ัดการเร ียนการสอนทางไกลด้วย

80 85 90 100 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ระบบ DLIT DLTV ETV ม ีผลส ัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 
9. มีระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา
ของจังหวัดท่ีทันสมัย เป็นปัจจุบัน 

มี มี ม ี ม ี

กลยุทธ์ 1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ 
        ผู้เรียน ครอบคลุมคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มคีวามต้องการพิเศษ 

 2. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เครือขา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
   การสื่อสารเพื่อการศึกษาท่ีทันสมัย 

     3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของจังหวดั เป็นเอกภาพ 
       เป็นปัจจุบัน 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตท่ีเป็นมิตรกับ 
           สิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ท่ี 7  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
           และสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ร้อยละของสถานศึกษาในจงัหวัดตรัง   
ได้รับการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้หลักสูตรสรา้งเสริมคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มเพ่ิมขึ้น 

70 80 90 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดการ
เรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
เพ่ิมขึ้น 

70 80 90 100 

3 . ร ้ อ ยล ะ ของขยะจากสถานศ ึกษา 
สามารถนำขยะกลับมาใช้ใหม่ 

30 40 50 60 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
4. ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 

50 60 70 80 

5. ร้อยละของโรงเรียน เข้าร่วมโครงการ
น ้อมนำแนวค ิดตามหล ักปร ัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้น 

85 90 95 100 

กลยุทธ์  1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างสำนึกรักษ์สิ่งแวดลอ้มในสถานศึกษาทุกระดับ 
      2. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอ้มในสถานศึกษาท่ีสร้างจิตสำนึกรักษ ์
        สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลัก 
           ธรรมาภิบาล                  
เป้าประสงค์ท่ี 8  หน่วยงานทางการศึกษา /สถานศึกษา บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
           โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ท่ี 9  สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
           ทางการศึกษา 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ร้อยละขององค์กร/ภาคีเครือขา่ยท้ังใน
และต่างประเทศ จัดการศึกษา และพฒันา
การศึกษา ดา้นสนบัสนุนทรัพยากรเพิม่ขึ้น 

20 25 30 35 

2. ร้อยละของการดำเนินงานของ
หน่วยงานทางการศึกษามีมคีวามคุม้ค่า 
เป็นธรรม โปรงใส่ ตรวจสอบได้ เพ่ิมขึ้น 

95 100 100 100 

3. จำนวนเครือข่ายที ่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรมต่อปี 

5 
กิจกรรม 

5 
กิจกรรม 

5 
กิจกรรม 

5 
กิจกรรม 

5. ร้อยละของสถานศึกษาผ่านการรับรอง
มาตรฐาน 

100 100 100 100 
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กลยุทธ์  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เน้นคณุธรรม 
        โปร่งใส และมีส่วนร่วม 
      2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสว่นร่วมและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  3.  เสริมสร้างร่วมมอื และสร้างเครอืข่าย/ความเปน็ภาคีหุ้นสว่นกับองค์กร  
        ท้ังภายในและต่างประเทศ  
      4. ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา   

ยุทธศาสตร์ท่ี 7  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท่องเท่ียว และกีฬาเพ่ืออาชีพ 
เป้าประสงค์ท่ี 10 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียว และกีฬาสู่อาชีพ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ร้อยละของบุคลากรด้านการกีฬาท่ีมี
ความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น 

85 90 95 100 

2. ร้อยละของเครอืขา่ยท้ังภาครัฐและเอกชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการสง่เสรมิสนบัสนนุ
พัฒนาการศึกษาท่องเท่ียวการกีฬาเพิม่ขึ้น 

30 30 30 30 

3. ร้อยละของผู้จบการศึกษาที่ได้ประกอบ
อาชีพตามความต้องการ 

60 70 80 90 

กลยุทธ์   1. พัฒนาการศึกษาเพ่ืออาชีพ การท่องเท่ียว  และกีฬา โดยการมีส่วนร่วม 
         จากทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถ่ิน บนพ้ืนฐาน ความเป็นไทย 
เป้าประสงค์ท่ี 11 ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถ่ินบนพื้นฐานความเป็นไทย 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เก่ียวกับการส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ินเพ่ิมขึ้น 

20 20 20 20 

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็น
ความสำคัญของวัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถ่ิน และร่วมสืบสานอนุรักษ์เพ่ิมขึ้น 

20 20 20 20 

กลยุทธ์  1. ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยากรท้องถ่ินเห็นคุณคา่ 
         ในการอนุรักษ์ สืบสานการพัฒนา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถ่ิน 
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สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดตรัง โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

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

ท่ี โครงการ งบประมาณ แหล่งงบ 

1. โครงการเปิดโลกทัศน์การศึกษาตรัง 3ม270,000 สป.ศธ. 

2. โครงการวิจัยระบบบริหารงานบคุลากรของขา้ราชการ
ครูและบคุลากรทางการศึกษา 

300,000 สป.ศธ. 

3. โครงการพัฒนายกระดับศักยภาพพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 126,000 สป.ศธ. 

4.  โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูท่ีสอนไม่ตรงวฒุิ ครู
สาขาขาดแคลน 

300,000 สป.ศธ. 

5. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอน 

300,000 สป.ศธ. 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวางแผน 100,000 สป.ศธ. 

7.  โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง  

600,000 สป.ศธ. 

8.  โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส, ผู้สูงวัย 795,000 สป.ศธ. 

9. โครงการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

50,000 สป.ศธ. 

10. โครงการส่งเสริมศักยภาพองค์คณะบุคคล และสรา้ง
ความร่วมมือเครอืข่ายทางการศึกษา 

200,000 สป.ศธ. 

ส่วนที่ 3 
ผลการ
ดำเนินงาน 

รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ แหล่งงบ 

11. โครงการประชุมสมัมนาขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษา 

200,000 สป.ศธ. 

12. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้มหาวิทยาลัย
เป็นพี่เลี้ยง 

100,000 สป.ศธ. 

13. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา 50,000 สป.ศธ. 

14. โครงการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 572,000 สป.ศธ. 

15. โครงการสานศลิป์ถ่ินตรัง 500,000 สป.ศธ. 

16. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมรักษ์อา่น 212,000 สป.ศธ. 

17. โครงการชมุนุมลูกเสอืจังหวัดตรงั 7,650,000 สป.ศธ. 

18. โครงการยกระดับทักษะภาษาตา่งประเทศแบบบูรณา
การเพ่ือเป็นเมืองแห่งการศึกษาแบบพหุภาษา 

10,000,000 สป.ศธ. 

19. โครงการพัฒนาสือ่นวัตกรรมเพ่ือฟื้นฟูผู้พิการ 200,000 สป.ศธ. 

20. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

250,000 สป.ศธ. 

 รวม 25,775,000  

 

ผลการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้รับจัดสรร

งบประมาณจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเงินนอกงบประมาณจากสำนัก

การลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 22 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 3,253,940.00 บาท เพ่ือ

ดำเนินงานตามภารกิจ และพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง จำแนกตามแผนงานดังนี้ 

1. แผนงานพื้นฐาน 2 ผลผลิต 11 โครงการย่อย  

งบประมาณทั้งส้ิน 829,580 บาท 
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          แผนงานรองด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน  

1.1. ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา  

งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ 234,800 บาท   

   1.2 ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  

งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ 594,780 บาท   

2. แผนบูรณาการ 2 โครงการหลัก 10 โครงการย่อย  

งบประมาณทั้งส้ิน 2,324,360 บาท 

 แผนงานรองการยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่า

เทียมและท่ัวถึง 

  1.1. โครงการหลักท่ี 1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

งบรายจ่ายอื่น  งบประมาณ 240,000 บาท 

1.2. โครงการหลักท่ี 2 โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ 
งบรายจ่ายอื่น  งบประมาณ 2,065,360 บาท 

แผนงานรองงานบูรณาการปอ้งกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
โครงการหลักท่ี 1 โครงการสร้างภมูิคุ้มกันและปอ้งกันยาเสพติด 
งบรายจ่ายอื่น  งบประมาณ 19,000 บาท 

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 1 โครงการหลัก 1 โครงการย่อย  
งบประมาณทั้งส้ิน 100,000 บาท 
แผนงานรองยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยนื 

    โครงการหลักท่ี 1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 
 งบรายจ่ายอื่น  งบประมาณ 100,000 บาท 
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รายละเอียกโครงการท่ีได้รับจดัสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาต ิ

1 
โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

   55,000.00  
สำนักลูกเสือ 

2 
โครงการประกวดระเบียบแถวลกูเสือ เนตรนารี ระดบั
จังหวัด ระดับภาค และระดบัปะเทศ 

   39,180.00  
สำนักลูกเสือ 

3 โครงการยุวกาชาดจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ฯ    10,000.00  สำนักลูกเสือ 

4 
โครงการสนับสนุนการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดท่ัว
ประเทศเฉลิมพระเกียรตเิน่ืองในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก 

   63,400.00  สำนักลูกเสือ 

5 
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นท่ี เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

   19,000.00  สป.ศธ 

6 
โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

  100,000.00  สำนักลูกเสือ 

7 โครงการยุวกาชาดจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ฯ    40,000.00  สำนักลูกเสือ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการ 

8 
โครงการส่งเสริมการใช้ส่ืออนไลน์และเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์(สร้างรายได้จาก Social 
Media) 

   49,200.00  
สป.ศธ 

9 โครงการ TFE (Teams For Education)   630,000.00  สป.ศธ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพือ่ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    

10 
โครงการ Coaching Teams เพือ่ยกระดบัคุณภาพ
การศึกษา 

  407,200.00  
สป.ศธ 

11 
โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน
ปฐมวัย  

   55,400.00  
สป.ศธ 

12 
โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

   67,760.00  
สป.ศธ 

13 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 
(O-NET)  

  405,000.00  
สป.ศธ 

14 โครงการมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ป ี2562   100,000.00  สป.ศธ 
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รายละเอียกโครงการท่ีได้รับจดัสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การสร้างโอกาสทางการศึกษาท่ีเชื่อมโยงทุกระดับทุกประเภท และส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ท่ัวถึงและเป็นธรรม  

15 
โครงการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กดอ้ยโอกาส 
เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

  240,000.00  สป.ศธ 

16 
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในระดับพื้นท่ี 

  320,000.00  
สป.ศธ 

17 
โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่
มีความต้องการจำเป็นพเิศษ 

   80,000.00  
สป.ศธ 

18 
โครงการสร้างเครือข่ายความัมพันธ์ระหว่างบ้านและ
โรงเรียน 

  100,000.00  
สป.ศธ 

19 
โครงการพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตภัย
ธรรมชาติและภัยต่างๆ 

  238,000.00  
สป.ศธ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม 
  ไม่มีโครงการท่ีได้รับจดัสรรงบประมาณ       

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล   
20 โครงจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด    60,000.00  สป.ศธ 

21 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

   54,800.00  
สป.ศธ 

22 
โครงการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้าน
นโยบายและยุทธศาสตร์ 

  120,000.00  
สป.ศธ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพื่อการท่องเที่ยวและการกีฬาสู่อาชีพ 
  ไม่มีโครงการท่ีได้รับจดัสรรงบประมาณ       

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ของท้องถ่ินบนพื้นฐานความเป็นไทย 
  ไม่มีโครงการท่ีได้รับจดัสรรงบประมาณ       

  รวมงบประมาณท่ีได้รับจดัสรร  3,253,940.00    
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ขับเคลื่อนภารกิจโดยใช้แผนเป็น

เคร ื ่องม ือในการบริหารจ ัดการและพัฒนาการศึกษาภายใต ้ 8 ยุทธศาสตร์ 11 

เป้าประสงค์ และปฏิบัติงานตามภารกิจในการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกำหนดให้

มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในระดับจังหวัดแบบความร่วมมือและ

บูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปรากฏผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของชาติ 

1.1 โครงการส่งเสร ิมศ ักยภาพ  

การตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและ
น ั กศ ึ กษ า งบปร ะ ม าณ  55,000 บ าท       

เพ่ือดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา  

 

ผลการดำเนินงาน   
ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา จำนวน 60 คน เพ ื ่อทบทวน

บทบาทหน้าท่ีในการเฝ้าระวัง ในวันท่ี  5 – 6 
มีนาคม 2562  และได้ออกปฏิบัติหน้าท่ีตรวจเฝ้า
ระว ังความประพฤตินักเร ียนและนักศึกษาในช่วง
เทศกาลวันวาเลนไทน์ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจน 
และมีทักษะประสบการณ์เก่ียวกับภารกิจ 
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1.2 โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ระดับ

ภาค ระะดับประเทศ งบประมาณ 39,180 บาท เพื่อจัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถว

ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดส่งเข้าประกวดระดับภาค 

ผลการดำเนินงาน   
 จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถว

ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด 7 กอง จำนวน 
252 คน วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ผลการ

ค ั ด เ ล ื อ ก เ ป็ น
ต ั ว แ ทน ร ะ ดั บ
จ ังหว ัด ได ้แก่ 
โรงเรียนบ้านช่องลม ประเภทลูกเสือสำรอง โรงเรียน
บ้านเกาะเคี ่ยม ประเภท ลูกเสือสามัญรุ ่นใหญ่ และ
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์ ประเภท เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ ่

 

1.3 โครงการยุวกาชาดจิตอาสาเฉลมิพระเกียรติ ฯ งบประมาณ 10,000 บาท 

เพื่อแสดงความจงรักภักดแีด่องคส์มเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลท่ี 10 และร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 

ผลการดำเนินงาน   
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาขิก

ยุวกาชาด อาสายุวกาชาด จำนวน 100 คน 
ได้แสดงความจงรักภักด ี

แด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรรัชกาลที่ 10 

และน้อมร  าล ึกถึงพระมหากรุณาธ ิค ุณ ทำ
กิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ร่วมกัน  
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1.4 โครงการสนับสนุนการจัด

งานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
งบประมาณ 63,400 บาท 

ผลการดำเนินงานสมาชิกยุวกาชาด 
ผู ้บ ังคับบัญชา โรงเรียน อนุบาลตรัง และ
โรงเรียนวัดคควนเมา เข้าร่วม  งานชุมนุมยุว
กาชาดท่ัวประเทศ ระหว่างวันท่ี 9-24 สิงหาคม 

2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี 
 

1.5 โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา งบประมาณ  19,000 บาท 

เพื ่อนิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 
ก ิจกรรมน ิ เทศและต ิดตามง าน

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
ได้กำหนดนิเทศและติตามงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพต ิดในสถานศ ึกษาจ ังหว ัดตร ัง จำนวน    
13 แห่ง คือ โรงเรียนตรังรังฤษฎ์, บ้านทุ่งค่าย, 
วัดเจริญร่มเมือง, บ้านควนปริง, วัดไม้ฝาด, นาโยง
วิทยาคม,  วัดนิกรรังสฤษฎ์, อัสอิมลามียะห์ ,  

กีฬาจังหวัดตรัง, กศน.อำเภอนาโยง, กศน. อำเภอกันตัง, วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง, 
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง  เพื่อติดตามการดำเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ  
ที่โรงเรียนใช้ในการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคในการตดำเนินงาน 
รวมท้ังติดตามการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โดยกำหนดระหว่างวันท่ี 13 สิงหาคม 2562 ถึง 10 กันยายน 2562   
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         1.6 โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว              
มหาวช ิราลงกรณ บด ินทรเทพยวรางกูร 
งบประมาณ 100,000 บาท เพ ื ่อจ ัดอบรม

สร้างความตระหนัก ให้ความรู ้พระราโชบาย
ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้กับ ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 
จัดอบรมการน้อมนำพระรา

โชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ให้กับครู 
บุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
ตรัง จำนวน 150 คน เม ื ่อว ันที ่ 30 
กรกฎาคม 2562 ผู ้เข ้ารับการอบรม มี
ความรู ้ความเข้าใจของการน้อมนำพระรา
โชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในระดับดี 

 

1.7 โครงการย ุวกาชาดจิต

อาสา เฉล ิมพระเก ี ยรต ิ ฯ งบประมาณ 
40,000 บาท เพ่ือจัดกิจกรรมให้ยุวกาชาดใน

จังหวัดตรัง ได้บำเพ็ญประโยชน์  

ผลการดำเนินการ  
จัดเม่ือวันที่ 26 กันยายน 
       2562 ณ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัด 
     ตรัง กลุ่มเป้าหมาย ผู้บัญชาการยุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด 
     และอาสายุวกาชาด จำนวน 270 คน กิจกรรมคือ ให้ความรู้ 
ด้านจิตอาสา และ ความรู้เกี่ยวกับยุวกาชาด แก่ผู้บัญชาการยุวกาชาด 

สมาชิกยุวกาชาด และอาสา ยุวกาชาด และร่วมทำกิจกรรมยุวกาชาดจิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน์ ผลที่ได้รับ ผู้บัญชาการยุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และอาสายุวกาชาด  
มีความรู้ความเข้าใจเรื่องจิตอาสา และความรู็เก่ียวกับยุวกาชาดไทย ได้ร่วมทำกิจกรรม
ยุวกาชาดจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  
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ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และ

นว ัตกรรมเพ ื ่อสร ้างข ีดความสามารถในการแข ่งข ัน ด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และการบริการ 

2.1 โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง

สร ้างสรรค ์ (สร ้างรายได ้จาก Social Media) 

งบประมาณ 49,200 บาท เพ่ือจัดกิจกรรมอบรมให้

ความรู ้การใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ และ
สร้างอาชีพเพื่อหารายได้ 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน 
จัดประชุมอบรมตามหลักสูตร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นักเรียน 

นักศึกษาและเยาวชน จำนวน 110 คนที่ผ่าน
การอบรมมีความรู้ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
อย่างสร้างสรรค์  มีวิจารณญาณ ตระหนัก
ถ ึ ง ผลกระทบภ ั ยค ุ กค าม Social Media 

สามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง สร้างสรรค์
สื่อปลอดภัยและเป็นประโยชน์ ทุกคนสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ มีความรู้และมีทักษะ
ในการนำ Social Media ไปสร้างอาชีพเพื่อ

หารายได้เล ี ้ยงตนเองได ้ เกิดค ุณลักษณะ    
ที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวง  
ลดปัญหาการออกกลางคันและนักเรียนสามารถศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
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2.2 โ ค ร ง ก า ร  TFE 

(Teams For Education) ง บ ป ร ะ ม าณ 

630,000 บาท เพื ่อว ิเคราะห์และจัดทำ

ข ้อม ูลสารสนเทศผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ในระดับจังหวัด หารูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด 
และคัดเลือกสถานศึกษานำร่อง 

ผลการดำเนินงาน 
จัดประชุมโครงการ Teams For Education (Teams For Education) 

และ Coaching Teams เพ ื ่ อว ิ เคราะห์

ข ้ อ ม ู ล ผ ล ส ั ม ฤ ท ธ ิ ์ ท า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า 
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื ่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด และ
จ ัดทำร ูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ้ระด ับจังหว ัด  ว ิพากย์
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ระดับจังหวัดวิเคราะห์กระบวนการ 
ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ปัญหา 
คัดเล ือกโรงเร ียนนำร่อง 5 แห่ง 5 
สังกัด ได้แก ่  โรงเร ียนวัดไทรทอง 
โรงเรียนกมลศรี โรงเรียนคันธพิทยาคาร  โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) โรงเรียน
ประชาวิทยา   โรงเรียนทั้ง 5 แห่ง 5 สังกัด เข้าร่วมแลกเปลี่ยน และถอดบทเรียน
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับโรงเรียน และคัดเลือกโรงเรียนนำร่อง
เป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้านำเสนอผลงานระดับภาค ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียน   
คันธพิทยาคาร ผลการคัดเลือกโรงเรียนนำร่องแลกเรียนรู้ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ระดับภาค ชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนคันธพิทยาคาร จังหวัดตรัง รองชนะเลิศอันดับ 1 
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา จังหวัดภูเก็ต รองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนสาครพิทยาคาร 
จังหวัดสตูล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อส่งเสริมการ

จัดการศึกษาทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    
3.1 โครงการ 

Coaching Teams เพื ่อยกระดับ

คุณภาพการศึกษางบประมาณ  
407,200 บ า ท เ พ ื ่ อ ป ร ะ ชุ ม

ปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งให้ 
Coaching Teams  และ นิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการบริหาร
การจัดการศึกษาสถานศึกษาท่ี
เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

 

 
 

ผลการดำเนินงาน   
ประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งให้ Coaching Teams  จำนวน 40 

คน ให้ได้ร ับความรู ้ และได้รับการพัฒนา พร้อมลงปฏิบัติการนิเทศ โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 โรงเรียน 
จาก 5 สังกัดท่ีมีการทดสอบระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน และได้ออกนิเทศ ติดตาม
และประเม ินผลการบร ิหารการจัด
ก า ร ศ ึ ก ษ า ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ท ี ่ เ ป็ น
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 โรงเรียน  

โรงเรียนละ 4 ครั้ง โดย Coaching 

Teams 
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3.2 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย 
งบประมาณ 55,400 บาท เพ ื ่ อจ ัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการจัดประสบการณ์การจัดการเรียนการ
สอนปฐมว ัย ของโรงเร ียนเอกชน และนิเทศ
ติดตาม  

ผลการดำเนินงาน  
จ ั ดอบรม เ ช ิ งปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร จั ด

ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนปฐมวัยจำนวน 40 คน 3 วัน ระหว่างวันที่ 12 -14 

มีนาคม 2562 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจวิธีการจัดประสบการณ์ การจัดการ

เรียนการสอนปฐมวัย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 100  โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยได้ตามมาตรฐาน 2 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนพรศิริกุล และโรงเรียนประชาวิทยา 

 

3.3 โครงการพัฒนาระบบการประเมิน
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา งบประมาณ 
67,760 บาท เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้รับผิดชอบงาน

ประกันคุณภาพภายใน  

ผลการดำเนินงาน   
จัดอบรมให้ความรู ้ผู ้รับผิดชอบงานประกัน

ค ุณภาพภายใน การประเม ินและการประกันค ุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก 
และการเขียนรายงานการประกันคุณภาพภายใน(SAR) ของ

โรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน 70 คน โรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนสามารถดำเนินการ

ประกันคุณภาพภายในอย่างมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
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3.4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติ (O-NET) งบประมาณ 405,000 บาท 

เพ่ือจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลการดำเนินงาน 
          จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู ้บริหาร
และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ จำนวน 128 คน วันท่ี 1-2  

พฤษภาคม 2562 จัดทำรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)  ผลการทดสอบความสามารถขั้น

พื้นฐานของผู ้เรียน (NT) และผลการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน   

(O-NET) โรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2561 ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนทุกโรง  

สามารถนำรายงานผลการวิเคราะห์ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ผลการ

ทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียน (NT) และผลการการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2561 ไปวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  
จัดประชมุเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและครู เร่ือง ทิศทางการขับเคลื่อนการจัด

ศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพและเทคนิคการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาผู้บริหารโรงเรียน 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูวดัและประเมินผลการจัดการศกึษา ระหวา่งวันท่ี 12-13 กรกฎาคม 
2562 จำนวน 213 คน ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูโรงเรียนเอกชน มีความรู้
ความเข้าใจ นำนโยบายและทิศทางการขับเคลือ่นการจดัศกึษาเอกชนให้มคีุณภาพไปบริหารจัดการ
โรงเรียนให้มีคณุภาพไดม้าตรฐาน จัดดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการครูกลุม่สาระภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบดว้ย ครูโรงเรียนเอกชน 
221 คน ระหว่างวันท่ี 29 – 30 เมษายน 2562 ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนทุกโรง 
มีต้นแบบ และสามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)        

ปีการศึกษา 2561 จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติ    

(O-NET) ปีการศึกษา 2561 นำผลการวิเคราะห ์

ไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันจะสง่ผลให้
โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้อยา่งมคีุณภาพ 
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3.5 โครงการ

มหกรรมว ันการศ ึ กษาเอกชน     
ป ี 2562 งบประมาณ 100,000 

บาท เพื ่อจัดกิจกรรมมหกรรมวัน
การศึกษาเอกชนภาคใต้ พ.ศ. 2562 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร่วมกับนายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวดั

ตรัง และประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนจังหวดัตรัง 
จัดงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ภาคใต้   ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562  
มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ข้าราชการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนเอกชนภาคใต้  
จำนวน 6,000 คน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เชื่อมโยงทุก

ระดับทุกประเภท และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั่วถึงและเป็น
ธรรม  

4.1 โครงการเพิ ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออก

กลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบท่ี
เหมาะสม งบประมาณ 240,000 บาท 

เพ ื ่อจ ัดทำข ้อม ูลสารสนเทศเด็กด้อย
โอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตก
หล่น นำมาใช้สนับสนุนการแก้ปัญหา 
และช่วยเหลือส่งเสริม ให้ได้รับโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

ผลการดำเนินงาน 
จัดประช ุมเตร ียมความ

พร้อมการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นของ
หน่วยงานศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) และสรุปชี้แจงการดำเนินงานโครงการและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปแบบจัดเก็บ

ข้อมูลเด็กด้อยโอกาสเด็กออกกลางคนั และเด็กตกหล่นในจังหวัดตรัง วันท่ี 22 สิงหาคม 
2562  จะดำเนินการรายงายผลและสรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม 
ในวันท่ี 20 - 21 กันยายน 2562 
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4.2 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
งบประมาณ 320,000 บาท เพื่อประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 

ประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอน 

ผลการดำเนินงาน 
   ประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด (พ.ศ.
2561-2564) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม  พ.ศ.2562 
จัดพิมพ์แผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดตรัง  
พ.ศ.2561-2564  จำนวน 50 เล่ม แจกหน่วยงาน
ทางการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดตรังทุกสังกัดท่ีเก่ียวข้อง 
  อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย  
ให้ครูและบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 100 คน   ในวัน
อังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562  ครูที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย คิดเป็นร้อยละ 100 

นิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ ่นจังหวัด
ตรัง 20 ศูนย์ และ ศูนย์ดูแลเด็กสังกัดสาธารณสุข
จังหวัดตรัง  2 ศูนย์ รวม 22 แห่ง  นิเทศติดตาม
ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน- 5 กรกฎาคม 2562  
หน่วยงานได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานตาม

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
  จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกวดนำเสนอผลงาน/นวัตกรรม/
รูปแบบปฏิบัติที ่ดี Best Practice สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง วันศุกร์ที ่ 26 

กรกฎาคม 2562  คัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) 

ได ้แก ่โรงเร ียนอนุบาลตรัง ชนะเล ิศเป็น
ตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค 6 จังหวัดภูเก็ต  
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4.3 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที ่ม ีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ งบประมาณ 80,000 บาท 

เพื่อจัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายการศึกษาพิเศษ
ของโรงเรียนเอกชน และสรุปผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
ประชุมคณะทำงานเครือข่าย

การศึกษาพิเศษของโรงเรียนเอกชนจังหวัด
ตรัง จำนวน 30 คนเมื ่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562  สรุปผลการประชุมคณะทำงาน
เครือข่ายฯ  ผู้บริหาร ครู ยังขาดความรู้ทางด้านการศึกษาพิเศษ  ประเภทของความ
พิการ การคัดกรอง วิธีการสอน การวัดประเมินความรู้  ไม่เข้าใจสิทธิของเด็กพิเศษ 
ศักยภาพของเด็กพิเศษ ผู้ปกครองไม่ยอยรับว่าลูกเป็นเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
หรือพกิารความต้องการด้านการศึกษาพิเศษ 

ประชุมคณะทำงานเครือข่ายการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในกลุ่มจังหวัด
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จำนวน 30 คน  เมื ่อวันที่  8 - 9  
สิงหาคม  2562  ให้ความรู้เรื่องสิทธิ
และโอกาสของเด็กและครูผู้สอนเด็กที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ วิเคราะห์
สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ
ด้านการศึกษาพิเศษ  แนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับ
เด ็กท ี ่ ม ีความต ้องการจำเป ็นพิเศษ  
จ ั ดทำแผนพ ัฒนาค ุณภาพการจัด
การศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 
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4.4 โครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน 
งบประมาณ 100,000 บาท เพื ่อจัดกิจกรรมเชื ่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง เด็ก ครู 

ผู้ปกครอง ร่วมมือกันช่วยเหลือพัฒนา เด็กให้เต็มความศักยภาพ ลดปัญหาความแตกแยก
ทางครอบครัว 

ผลการดำเนินงาน   
จัดการอบรมตามหลักสูตร 

พ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียน ครูแนะแนวหรือ
ครูที ่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
จำนวน 100 คน เมื ่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2562 ให้มีความรู ้เรื ่องการสื่อสาร วิธีการ
สื่อสารในครอบครัว วิธีการสื่อสารระหว่าง
คนต ่างร ุ ่น ต ่างว ัย  ร ักและเข ้ า ใจ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นักเรียน มีคุณลักษณะท่ี 
พ ึ ง ป ร ะ ส ง ค ์ มี
ภูมิคุ ้มกันทางจิตใจท่ี
เข ้มแข ็ง ม ีค ุณภาพ
ชีวิตที ่ดี มีทักษะการ
ดำรงชีว ิต และรอด พ ้ น จ า ก ว ิ ก ฤ ต ท ั ้ ง ป ว ง     
ลดป ัญหาการออก กล า ง ค ั น แ ล ะ น ั ก เ ร ี ยน
สามารถศึกษาต่อใน ระดับท่ีสูงขึ้น 

 

4.5 โครงการพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตภัยธรรมชาติและภัย
ต่าง ๆ งบประมาณ  238,000 บาท เพ่ือ

ฝึกอบรมให้นักเรียนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
ได้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์
เก่ียวกับเทคนิควิธีการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤต
ภัยธรรมชาติและภัยต่าง ๆ 

ผลการดำเนินงาน   
จัดประชุมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 

100 คน ในระหว่างวันท่ี  6 – 8 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพ 

ชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ไม่มีโครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ 

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่ 6 การพ ัฒนาระบบการบร ิหารจัดการให้มี

ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล   
6.1 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด งบประมาณ 60,000 

บาท เพ่ือจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดตรัง, แผนพัฒนา
การศึกษาจ ังหว ัด, แผนปฏิบ ัต ิราชการ
ประจำปีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตรัง (แผนขอเงิน) และ (แผนใช้เงิน) 

ผลการดำเนินงาน   
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ

ข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทาง   
การจัดการศึกษาในจังหวัดตรัง เมื ่อวันท่ี 
31 พฤษภาคม 2562 ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง  จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง (แผนขอเงิน) และ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง (แผนใช้เงิน) เมื่อ
วันที่ 28 มกราคม 2562 ส่งศึกษาธิการภาค และ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือทราบและ
เสนอขอจัดตั ้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และมอบให้บ ุคลากรสำนักงาน

ศึกษาธ ิการจ ังหว ัดตรังได ้ใช ้ เป ็นกรอบ
แนวทางในการดำเน ินงาน และกำกับ 

ต ิดตามการ
ดำเน ินงาน
ตามแผนงาน
ก ิ จ ก ร ร ม
โครงการ  
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6.2 โ ค ร ง ก า ร

เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรใน
สำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหวัด 
งบประมาณ  54,800 บาท เพื่อ

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการดำเนินงาน  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เมื ่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562   
ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, ระเบียบว่าด้วยการเงิน บัญชี และ

พัสด ุ, กรอบยุทธศาสตร์และแนว
ทางการจัด
การศ ึ กษ า
จังหวัดตรัง 
จ า ก ก า ร
ป ร ะ ชุ ม
ผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ ว ม
ป ร ะ ช ุ ม มี
ค ว า ม พึ ง
พ อ ใ จ ใ น
ระดับมาก  
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6.3 โครงการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านนโยบายและ

ยุทธศาสตร์งบประมาณ 120,000 บาท เพื ่อใช้ดำเนินการตามภารกิจตรวจ ติดตาม 

ประเมิน และนิเทศการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ผลการดำเนินงาน   
ได้ดำเนินการรับการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ จำนวน   

2 ครั้ง  

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียวและ 

การกีฬาสู่อาชีพ 
    ไม่มีโครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ   
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ของท้องถ่ิน 

บนพื้นฐานความเป็นไทย 
ไม่มีโครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ   
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สรุปผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
                                 
    รอบ  9 เดือน 
                     
    รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

หน่วย
วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ
ดำเนินงา

น 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ำหนัก 
 การประเมินประสิทธิผล  50       3.2400  
ตัวชี้วัดท่ี 1 ความสำเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายสำคัญ/แผนปฏิบัติ
ราชการ/ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง/สำนักงาน
ปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน 

          

  ตัวชี้วัดท่ี  1.1 ร้อยละความสำเร็จ
ของโครงการท่ีมีผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย
ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 12 

ร้อ
ยล
ะ 
60
 

ร้อ
ยล
ะ 
70
 

ร้อ
ยล
ะ 
80
 

ร้อ
ยล
ะ 
90
 

ร้อ
ยล
ะ 
10
0 

100.00 5.0000 0.6000 

ตัวชี้วัดท่ี 1.2  ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET)  

ระดับ
คะแนน
เฉลี่ย 

3 
1 2 3 4 5 

3.9 3.0000 0.0900 

ตัวชี้วัดท่ี 1.3  ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)  

ระดับ
คะแนน
เฉลี่ย 

3 
     

41.66 4.0000 0.1200 

ตัวชี้วัดท่ี 1.4 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
การศึกษานอกระบบ (N-NET)  

ระดับ
คะแนน
เฉลี่ย 

3 
1 2 3 4 5 

2 2.0000 0.0600 

ตัวชี้วัดท่ี 1.5 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากร
กลุ่มอายุ (3 – 5 ปี/ 6 – 11 ปี/  
12 – 14 ปี/15 – 17 ปี)  

 
4 

        

    1. ร้อยละของผู้เรียนระดับอนุบาล  
(3-5 ปี) 

ร้อยละ 1 

     76.91 2.0000 0.0600 

    2. ร้อยละของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา (6-11 ปี) ร้อยละ 1 

น้อ
ยก
ว่า
  

10
0.
00
 - - - 

10
0.
00
 

97.07 1.0000 0.0100 

    3. ร้อยละของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (12-14 ปี) 

ร้อยละ 1 

    

10
0.
00
 

93.36 1.0000 0.0100 

    4. ร้อยละของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (15-17 ปี) 

ร้อยละ 1 

     61.48 2.0000 0.0200 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
                                 
    รอบ  9 เดือน 
                     
    รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

หน่วย
วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ
ดำเนินงา

น 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ำหนัก 
ตัวชี้วัดท่ี 1.6 ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินการวิจัยทางการศึกษา 

(กรณีไม่มีตัวชี้วัดท่ี 1.10 น้ำหนัก : ร้อยละ 

6) 

ระดับ
ความสำ
เร็จ 

5 1 2 3 4 5 

2 2.0000 0.1000 

ตัวชี้วัดท่ี 1.7 ระดับความสำเร็จในการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
จังหวัด 

(กรณีไม่มีตัวชี้วัดท่ี 1.10 น้ำหนัก : ร้อยละ 

6) 

ระดับ
ความสำ
เร็จ 

5 1 2 3 4 5 

4 4.0000 0.2000 

ตัวชี้วัดท่ี 1.8 ระดับความสำเร็จของการ
ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
(กรณีไม่มีตัวชี้วัดท่ี 1.10 น้ำหนัก : ร้อยละ 
7) 

ระดับ
ความสำ
เร็จ 

5 1 2 3 4 5 

5 5.0000 0.2500 

ตัวชี้วัดท่ี 1.9  ระดับความสำเร็จในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพือ่คนพกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส และผูม้ีความสามารถพเิศษ 

(กรณีไม่มีตัวชี้วัดท่ี 1.10 น้ำหนัก : ร้อยละ 

6) 

ระดับ
ความสำ
เร็จ 

5 1 2 3 4 5 

5 5.0000 0.2500 

ตัวชี้วัดท่ี 1.10 ระดับความสำเร็จการนิเทศ
การศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาภายใน
จังหวัด 

ระดับ
ความสำ
เร็จ 
 
 
 
 
 

5 1 2 3 4 5 

5 5.0000 0.2500 

การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  20       3.0000  
ตัวชี้วัดที่ 2 ความสำเร็จในการสนับสนุน 
การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

          
 
 
 

ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสำเร็จในการ
ประหยัดงบประมาณ 

ระดับ
ความสำ
เร็จ 

10 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.4000 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
                                 
    รอบ  9 เดือน 
                     
    รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

หน่วย
วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ
ดำเนินงา

น 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ำหนัก 
ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสำเร็จในการ
รณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานภาครัฐ 

ระดับ
ความสำ
เร็จ 

10 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.5000 

การพัฒนาองค์การ   30       5.0000  
ตัวชี้วัดท่ี 3 ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
ผังงานตามกระบวนการหลักของหน่วยงาน 

ระดับ
ความสำ
เร็จ 

8 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.4000 

ตัวชี้วัดท่ี 4 ระดับความสำเร็จในการ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 

ระดับ
ความสำ
เร็จ 

7 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.3500 

ตัวชี้วัดท่ี 5 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ระดับ
ความสำ
เร็จ 

7 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.3500 

ตัวชี้วัดท่ี 6 ระดับความสำเร็จของการ
จัดทำลักษณะสำคัญของหน่วยงาน 

ระดับ
ความสำ
เร็จ 

8 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.4000 

รวม 100  4.3800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า51 



 

 

สรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

 รายการ 

 สรุปยอดงบประมาณ  

 งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร  

 ก่อหน้ีผูกพัน   เบิกจ่าย   
 

เบิกจ่าย 
%  

 คงเหลือ  
คงเหลือ 

% 

งบบุคลากร             

งบดำเนินงาน 4,336,779.50  4,273,908.56 98.55 62,870.94 1.45 

งบเงินอุดหนุน 
     

30000.00    
               30000.00     100 

งบลงทุน 3,358,300 929,400.00 2,419,226.00 72.04 9,674.00 0.29 

งบรายจ่ายอื่น 3,240,430.00  2,893,354.50 89.29 347,075.50 10.71 

งบเบิกแทน
หน่วยงานอื่น 

650,000.00  502,240.00 77.27 147,760.00 22.73 

รวมทั้งสิ้น 11,615,509.50 929,400.00 10,088,729.06 86.86 597,380.44 5.14 

 

ข้อมูลรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
งบดำเนินงาน 

 

 

 

1 งบด าเนินงาน 1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  2,072,000 บาท 2,464,000.00 -           

2. ค่าสาธารณูปโภค  392,000  บาท -           

2 งบด าเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค (ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต)  อัตราค่าบริการต่อเดือน 12,840 บาท 102,720.00 32,016.54   

โอนงวดท่ี 2 ร้อยละ 50 จ านวน 77,040 บาท -           

3 งบด าเนินงาน ค่าเช่าบ้าน 4 เดือน ตั งแต่ (ต.ค. 61- ม.ค. 62) 210,000.00 -           

4 งบด าเนินงาน ค่าเช่าบ้าน 8 เดือน ตั งแต่ (ก.พ. 62- ก.ย. 62) 420,339.50 8,999.78     

5 งบด าเนินงาน 1.โครงการตรวจติดตามการใช้จา่ยเงินอุดหนุนและการด าเนินกิจการโรงเรียนเอกชน 42,900.00            -           

เพ่ือเบิกเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนเอกชนในภูมิภาค

และเป็นค่าใช้จา่ยในการตรวจติดตามการใช้จา่ยเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน

(ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 ก.ย. 62 เหลือจา่ยส่งคืน ภายใน 30 ก.ย. 62)

6 งบด าเนินงาน 2.โครงการชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจติอาสาท าความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" 45,850.00            1,361.94     

7 งบด าเนินงาน โครงการจดังานเผยแพร่ผลการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 50,000.00 -           

8 งบด าเนินงาน ค่าใช้จา่ยในการเดินทางเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับช านาญการขึ นไป รุ่นท่ี 24 28,700.00 -           

9 งบด าเนินงาน ค่าใช้จา่ยในการเดินทางเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบริหาร ระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ) รุ่นท่ี 6 51,660.00 -           

10 งบด าเนินงาน ค่าใช้จา่ยโครงการสอบคัดเลือกข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  และลูกจา้งทดแทนอัตราก าลังท่ีขาดแคลนและการด าเนินงานทางวินัย 52,600.00 19,300.00   

11 งบด าเนินงาน โครงการขับเคล่ือนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  ปีงบประมาณ  2562 20,000.00 -           

12 งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดตรัง 150,000.00 -           

13 งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดตรัง เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการสอบคัดเลือบุคคลเพือบรรจแุต่งตั งให้ด ารงต าแหน่ง จ านวน 4 รายการ 691,510.00 1,192.68     

14 งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดตรัง เพ่ือเป็นค่าเบี ยเลี ยงและค่าพาหนะเดินทางเข้าอบรมการใช้งานระบบติดตามและรายงานผลการพัฒนาระบบ 6,500.00 -           

4,336,779.50       62,870.94  รวมทั งสิ น

ท่ี หมวดงบประมาณ รายละเอียด
 ได้รับโอนจดัสรร

งบประมาณ
 คงเหลือ
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1 อุดหนุน เงินอุดหนุนการพัฒนาความประพฤติฯ 30,000.00            30,000.00   

30,000.00           30,000.00  

1 งบลงทุน จดัซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน 6 รายการ  ได้แก่ 694,700.00 8,100.00    

1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) (ราคา 16,000 บาท) จ านวน 28 เคร่ือง 448,000.00 2,800.00     

2.เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก ส าหรับงานส านักงาน  (ราคา 16,000 บาท) จ านวน 2 เคร่ือง             32,000.00 200.00       

3.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (ราคา 3,800 บาท) จ านวน 30 ชุด 114,000.00 -           

4.เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 2 (ราคา 15,000 บาท) จ านวน 5 เคร่ือง 75,000.00 5,000.00     

5.เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) (ราคา 7,700 บาท) จ านวน 1 เคร่ือง 7,700.00 -           

6.สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการแบบท่ี 1 (ราคา 18,000 บาท) จ านวน 1 เคร่ือง 18,000.00 100.00       

2 งบลงทุน จดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะงบลงทุน 1,929,040.00 374.00       

ครุภัณฑ์ส านักงาน

1.โต๊ะ-เก้าอี  ผู้บริหาร (ราคา 35,000) จ านวน 1 ชุด             26,000.00 -           

2.โต๊ะ-เก้าอี  เจา้หน้าท่ี (ราคา 10,000 บาท) จ านวน 30 ชุด           238,410.00 -           

3.โต๊ะ-เก้าอี  ห้องประชุมสัมมนา  (ราคา 200,000 บาท) จ านวน 1 ชุด           167,560.00 374.00       

4.โต๊ะ อเนกประสงค์ (ราคา 5,000 บาท) จ านวน 2 ตัว               7,000.00 -           

5.โต๊ะหมู่บูชา (ราคา 8,500 บาท) จ านวน 1 ชุด               8,400.00 -           

6.ตู้เอกสารบานเล่ือน (ราคา 5,000 บาท) จ านวน 3 ตู้               9,600.00 -           

7.ตู้เหล็ก 4 ลิ นชัก (ราคา 7,900 บาท) จ านวน 2 ตู้             12,000.00 -           

8.ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ นชัก (ราคา 4,300 บาท) จ านวน 3 ตู้               9,600.00 -           

9.เคร่ืองพิมพ์ส าเนาดิจติอล ความละเอียด 300x600 จดุต่อตารางนิ ว (ราคา 180,000 บาท) จ านวน 1 เคร่ือง 150,000.00 -           

10.เคร่ืองโทรศัพท์ นอกเหนือจากตู้สาขา (ราคา 1,800 บาท) จ านวน 2 เคร่ือง 3,600.00 -           

11.เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั งพื นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู (ราคา 47,000 บาท) จ านวน 5 เคร่ือง 228,980.00 -           

12.ตู้เซฟ น  าหนัก 100 กิโลกรัมขึ นไป (ราคา 13,000 บาท) จ านวน 1 ใบ               9,850.00 -           

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1.เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens (ราคา 42,500 บาท) จ านวน 1 เคร่ือง 31,380.00 -           

2.จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ ว  (ราคา 32,000 บาท) จ านวน 1 จอ 18,460.00 -           

3.เคร่ืองเสียง (เคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองเล่น DVD ไมค์ประชุม)  (ราคา 90,000 บาท) จ านวน 1 ชุด 78,800.00 -           

ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างอ่ืน ๆ

1.ก่อสร้างรั วคอนกรีตเสริมเหล็ก 929,400.00 -           

 คงเหลือ

รวมทั งสิ น

ท่ี หมวดงบประมาณ รายละเอียด
 ได้รับโอนจดัสรร

งบประมาณ

ข้อมูลรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
งบเงินอุดหนุน/งบลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า53 



 

 

3 งบลงทุน อนุมัติโอนเปลียนแปลงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์เผยแพร่ 63,860.00 -            

1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920*1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ ว จ านวน 1 เคร่ือง 17,900.00 -            

2.กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจติอล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 18 ล้าน พิกเซล จ านวน 1 เคร่ือง 14,990.00 -            

3.เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 16,000 บาท 29,070.00 -            

4.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง 1,900.00 -            

4 งบลงทุน อนุมัติโอนเปล่ียนแปลงห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดตรัง 274,000.00 -            

5 งบลงทุน อนุมัติโอนเปลียนแปลงครุภัณฑ์ 396,700.00 1,200.00     

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 34 เคร่ือง ๆ ละ 2,500 บาท 85,000.00 -            

2.เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้กส าหรับส านักงาน จ านวน 6 เคร่ือง ๆ ละ 16,000 บาท 96,000.00 -            

3.เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 15,000 บาท 15,000.00 -            

4.เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 5 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 21,500.00 -            

5.เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 5 เคร่ือง ๆ ละ 2,600 บาท 13,000.00 -            

ครุภัณฑ์ส านักงาน

1.ตู้เอกสารบานเล่ือน จ านวน 18 ตู้ ๆ ละ 3,900 บาท 70,200.00 -            

2.ตู้เหล็ก 2 บาน  จ านวน 3 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท 16,500.00 -            

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.เคร่ืองท าน  าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 14,600 บาท 29,200.00 1,200.00      

2.เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 9,500 บาท 9,500.00 -            

3.เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ ว จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 11,000 บาท 11,000.00 -            

4.ถังต้มน  าไฟฟ้า ขนาด 15 ลิตร จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 14,900 บาท 29,800.00 -            

3,358,300.00       919,726.00-  

 คงเหลือท่ี หมวดงบประมาณ รายละเอียด
 ได้รับโอนจดัสรร

งบประมาณ

รวมทั งสิ น
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1 งบรายจ่ายอ่ืน  1. ค่าใช้จา่ยโครงการจดัท าแผนพัฒนาการศึกษาจงัหวัด 60,000.00            1,876.00      

 2. ค่าใช้จา่ยโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจงัหวัด 54,800.00            -            

 3. ค่าใช้จา่ยโครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามโนยบายและยุทธศาสตร์ 120,000.00          79,249.00    

2 งบรายจ่ายอ่ืน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 593,160.00          16,854.00    

1.โครงการพัฒนาการจดัประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย 55,400.00            -            

2.โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 405,000.00          14,570.00    

3.โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและกันคุณภาพการศึกษา 52,760.00            2,284.00      

4.ค่าใช้จา่ยในการยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 80,000.00            -            

3 งบรายจ่ายอ่ืน แจง้จดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1,553,340.00        195,680.00   

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง -            

1.ค่าใช้จา่ยโครงการ TFE  (Teams For Education) 630,000.00          79,880.50    

2.ค่าใช้จา่ยโครงการ  Coaching  Teams  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 407,200.00          115,705.00   

3.ค่าใช้จา่ยโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวัยในระดับพื นท่ี 276,140.00          84.50          

4.ค่าใช้จา่ยโครงการโครงการเพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส  เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบท่ีเหมาะสม 240,000.00          10.00          

4 รายจา่ยอ่ืน ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 55,000.00            6,800.00      

5 รายจา่ยอ่ืน ค่าใช้จา่ยโครงการขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติในพื นท่ี  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 19,000.00            527.00        

6 รายจา่ยอ่ืน ค่าใช้จา่ยโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจราชการและติดตามประเมินผลระดับภาคและระดับจงัหวัด 10,000.00            6,220.00      

7 รายจา่ยอ่ืน โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานมหกรรมการศึกษาเอกชนส่วนภูมิภาค 100,000.00          -            

8 รายจา่ยอ่ืน โครงการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา  ของสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร (สัมนาวิชาการ) 100,000.00 1,400.00      

9 รายจา่ยอ่ืน ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามพระราโชบายด้านการศึกษา  ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร ในระดับจังหวัด 568,390.00 38,470.00    

1.โครงการยุวกาชาดจติอาสาเฉลิมพระเกียรติ ฯ 40,000.00 -            

2.โครงการส่งเสริมการใช้ส่ืออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์(สร้างรายได้จาก Social Media) 49,200.00 3,000.00      

3.โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจงัหวัด ระดับภาค และระดับปะเทศ 39,180.00 1,260.00      

4.โครงการสร้างเครือข่ายความัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน 100,000.00 2,000.00      

5.โครงการยุวกาชาดจติอาสาเฉลิมพระเกียรติ ฯ 10,000.00 -            

6.โครงการสนับสนุนการจดังานชุมนุมยุวกาชาดท่ัวประเทศเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 63,400.00 9,600.00      

7.โครงการยุวกาชาดต้นแบบ 4,000.00 4,000.00      

8.โครงการพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตภัยธรรมชาติและภัยต่างๆ 238,000.00 -            

9.โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ  6,610.00 6,610.00      

10.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 6,000.00 -            

11.โครงการลูกเสือจติอาสาท าความดี  รวมใจภักดี  เทิดไท้องค์ราชัน 12,000.00 12,000.00    

10 รายจา่ยอ่ืน โคงการยกระดับผลสัมฤทธืทางการศึกษาชาติ (O-NET) 6,740.00              -            

3,240,430.00       347,076.00  

 คงเหลือท่ี หมวดงบประมาณ รายละเอียด
 ได้รับโอนจดัสรร

งบประมาณ

รวมทั งสิ น

1 งบ เบิ ก แทน ห น่ วยงาน อ่ืน จดัสรรงบเบิกแทนกันเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการประชุม กศค. , อกศจ. 400,000              -            

อ.พัฒนาฯ และ อ. ยุทศาสตร์ ฯ ครั งท่ี  1 (ค่าเบี ยประชุมกรรมการ , ค่าเบี ยเลี ยง , 

ค่าท่ีพัก , ค่าพาหนะ , ค่าอาหารว่างและค่าเคร่ืองด่ืม คนละ 35 บาท/มื อ)

2 งบ เบิ ก แทน ห น่ วยงาน อ่ืน ค่าใช้จา่ยในการประชุม กศจ./อกศจ. 150,000              88,302.00    

3 งบ เบิ ก แทน ห น่ วยงาน อ่ืน ค่าใช้จา่ยในการประชุม กศจ./อกศจ. 100,000              59,458.00    

650,000.00         147,760.00  

 คงเหลือท่ี หมวดงบประมาณ รายละเอียด
 ได้รับโอนจดัสรร

งบประมาณ

รวมทั งสิ น

ข้อมูลรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
งบรายจ่ายอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
งบเบิกแทนกัน 
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สรุปผล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ   
มีการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดตรัง 
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  
สรุปได้ด้งน้ี 

ปัญหา/อุปสรรค 
1. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการส่งเสริมจัดการศึกษาตามความต้องการ 

ของพื้นท่ี 
2. กิจกรรม/โครงการบางยุทธศาสตร์ ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน 

  2. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายยังไม่มาก 
3. งบประมาณโครงการท่ีได้รับจัดสรร เป็นการตอบสนองวัตถุประสงค์ภาพรวม  

แต่ยังไม่ตอบสนองความต้องการจำเป็นของพื้นท่ี 
     4. จำนวนโครงการที่เสนอของบประมาณกับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

ไม่ตรงตามความต้องการของพื้นท่ี 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือพฒันาในการดำเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1. ต้องมีการเสนอของบประมาณสนับสนุนจากหลายช่องทาง ทั้งระดับจังหวัด 

ระดับภาค  
2. ควรมีการสร้างความรับรู้ ความตระหนัก ถึงความสำคัญ จำเป็นของการมีส่วน

ร่วมของเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างประชากรให้มีคุณภาพ รองรับความต้องการใน
การพัฒนาชาติ 

     3. ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้ตามความจำเป็นของพื้นท่ีเพือ่ให้สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสามารถบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการ จำเป็นตอบสนองความ
พื้นท่ีตรงจุด 

 

 

ส่วนที่ 4 
ผลการ
ดำเนินงาน 

รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

หน้า56 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 
 



 

 

คณะทำงาน 

 

คณะท่ีปรึกษา 
นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ ์   ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
 

คณะทำงาน 
นางจุฑารัตน์  เลก็มาก         ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.ตรัง 
นางอมรรัตน์  เกลาเกลี้ยง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวปริศรา  เรืองฤทธิ ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

ปกและรูปเลม่ 
นางจุฑารัตน์  เลก็มาก         ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.ตรัง 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ท่ีร่วมกับหน่วยงานอื่น 

******************* 
 

๑. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

๒. ห้วงเวลารายงาน  ไตรมาสท่ี ๑:  ต.ค. - ธ.ค. 60          ไตรมาสท่ี ๒:  

ม.ค. - ม.ีค. 61  

    ไตรมาสท่ี ๓:  เม.ย. - ม.ิย. 61          ไตรมาสท่ี 

๔:  ก.ค. - ก.ย. 61 

    สถานะโครงการ  ยังไม่ส้ินสุดโครงการ          ส้ินสุดโครงการแล้ว 

๓. ชือ่งาน /โครงการ/ กิจกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย                    

(อนุบาล 1-3) 

๔. ความสอดคล้องกบัเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ  
  เป้าประสงค์ท่ี 1 หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 

  เป้าประสงค์ท่ี 2 ผู้รับบริการมีและใช้ระบบเทคโนโลยีดจิิทัลท่ีมปีระสิทธิภาพ 

                                    ในการบริหาร  การบริการ และการ

เรียนรู้  

  เป้าประสงค์ท่ี 3 ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

           เป้าประสงค์ท่ี 4 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

  เป้าประสงค์ท่ี 5 ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

        มศีักยภาพในการปฏบิัติงานและการจัดการศึกษาท่ีมคุีณภาพ 

๕. แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน 
   แผนงานบูรณาการ (โปรดระบุ .......) 

 1. แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์     

 2. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 3. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบดัรักษาผู้ติดยาเสพติด  

 4. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

 5. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 

 6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย     



 

 

 7. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 8. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดลอ้ม  

 9. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

6. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

7. วัตถุประสงค์ 
8. เป้าหมาย  

       8.1 เชิงปริมาณ 

       8.2 เชิงคุณภาพ 

9. ระยะเวลาดำเนินการ ตลุาคม 2560-กันยายน 2561  

10. กิจกรรมท่ีจะดำเนินการภายในโครงการ  
11. ผลการดำเนินงาน / ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
12. ภาพกิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จของเป้าประสงค์ จำนวน 5 ภาพ ขนาดของ 

file ภาพ เท่ากบัหรือมากกว่า 2 MB) 

13. งบประมาณ 
13.1 งบประมาณท่ีได้รบั จำนวน   ………………….  บาท 

13.2 งบประมาณท่ีใช้ในไตรมาส จำนวน   ……………………  บาท 

13.3 แหล่งงบประมาณท่ีได้รับจดัสรรจาก ................................. 

14. ปัญหา อปุสรรค .  

15. ข้อเสนอแนะ . 

16. แผนท่ีจะดำเนินการต่อไป 
17. ประโยชน์ท่ีสาธารณชนได้รับ  
15. ผู้รายงาน ..........................................................ตำแหน่ง 
......................................................... 

      โทรศัพท์ ......................................... โทรสาร ………………………. อเีมล์

....................................  

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี .............. เดอืน ...................... พ.ศ. 2562 
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