
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการ 

โครงการ/
กิจกรรมหลกั 

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

1. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้น ในสถานศึกษา  จำนวน 
150 คน 

1. ร้อยละ 85  ของผู้เข้าร่วม
โครงการไดเ้รยีนรู้พระราชกรณีย
กิจของพระราชวงศ์จกัรี  
และมีเจตคติที่ดีต่อบา้นเมือง  มี
โอกาสทำหนา้ที่พลเมืองดี มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคณุธรรม  
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการในระดับมาก 
3.  ผู้เข้าร่วมโครงการผา่นการ
ฝึกอบรมจากการทดสอบและมี
ความรู้ความเข้าใจ เกีย่วกับการ
สร้างและส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  โดย
มีคะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 

 10500 158950  160000 ลส. 1 1 1 5 1 



โครงการ/
กิจกรรมหลกั 

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

2. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและปอ้งกันยาเสพติด 
 ผู้บริหาร ครู บุคลากร 

สถานศึกษาในจังหวัดตรังไดร้ับ
ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยเสพติดและอบายมุข 
สามารถขับเคลื่อนงานเป็นไป
ตามมนโยบาย 

1. จำนวนผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องที่
เข้าร่วมกิจกรรม 140  คน 
2. จำนวนผลงานนวัตกรรมฯ 
5 ผลงาน 
3. ร้อยละ 80 ขอผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรูค้วามเข้าใจ
ในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข ในระดับด ี

   21000 21000 พัฒนา 1 1 1 5 1 

3. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกบัอาชีวศึกษาและอุดมศกึษา 
 ผู้อำนวยการโรงเรยีน รอง

ผู้อำนวยการโรงเรยีน หัวหน้างาน
วิชาการ ครูผูส้อน ศึกษานิเทศก์ 
สถาบันคู่พัฒนา วิทยากรพีเ่ลี้ยง 
จากหน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดตรัง ผู้ทรงคณุวุฒิโครงการ 

1. จำนวนหลักสตูร โรงเรียนได้
พัฒนาหลักสตูรการศึกษาขั้น
พื้นฐานเช่ือมโยงกับ
อาชีวศึกษาและอาชีวศึกษา
เชื่อมโยงกับอุดมศึกษา อย่าง
น้อยโรงละ 1 หลักสูตร 

  40120 31880 72,000 พัฒนา 2 23 12 1 2 



โครงการ/
กิจกรรมหลกั 

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

และคณะทำงานโครงการ จำนวน 60 
คน ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่สอด
คลองกับบริบทของพื้นที ่

2. จำนวนโรงเรียนทีเ่ข้าร่วม
โครงการฯ ไดร้ับการนเิทศ 
ติดตามและประเมินผล ไม่
น้อยกว่า 3 โรง 
3. จำนวนโรงเรียน ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมรับชมการนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 
(symposium)ของโรงเรียน
เป้าหมายที่จดัทำ/พัฒนา
หลักสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 3 โรง 

4. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
 1. ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ

ทางการศึกษา นวัตกรรมและ
การวิจัยทางการศึกษาในระดับ
จังหวัดที่มีข้อมูลครบถ้วน 
สมบูรณ์และประสิทธิภาพ 

1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้า
รับการอบรมจำนวน 18 แห่ง 
2. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมี
นวัตกรรมอย่างน้อย 1 
นวัตกรรมต่อ 1 แห่ง 

 52800 6720 36480 96,000 นิเทศฯ 2 12 12 1 3 



โครงการ/
กิจกรรมหลกั 

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

2. มีนวัตกรรมการบรหิารจดัการ 
การจัดการเรยีนรู้ การนเิทศ 
ติดตามและประเมินผล  
อย่างน้อย 1 แนวทางต่อ 1 
โรงเรียน 
3. มีผลงาน และเผยแพร่
นวัตกรรมการบรหิารจดัการ การ
จัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตาม
และประเมินผลของจังหวัด 
4. เครือข่ายความร่วมมือ
ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของจังหวัดเพิ่มขึ้น" 

3. ร้อยละของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความ
เข้าใจในการอบรมการพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80" 

5. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่  
 1. เด็กปฐมวัยในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง 

(อายุ 3-6 ปี)  
2. สถานศึกษาและสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัด
ตรัง 
3. ครูปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัด
ตรัง 

1. ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัย 
(อายุ3-6 ปี) ได้รับบริการดูแล 
พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ 
และจัดการศึกษาให้มี
พัฒนาการสมวัยในทุกดา้น 
2. ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก

 7800 10980 33220 52,000 นิเทศฯ 3 11 12 1,2 3,4 



โครงการ/
กิจกรรมหลกั 

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

4. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
ศึกษาปฐมวัยในพ้ืนท่ี ทุกสังกัด 

ปฐมวัยมีคณุภาพระดับผ่าน
เกณฑ์ขั้นต้นตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ  
3. ครูปฐมวัยมีความรู้ ความ
เข้าใจการจัดประสบการณ์ที่
เน้นการพัฒนาทักษะทางสมอง 
(EF) สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้ 
Home Based Learning 
จำนวน 200 คน 
4. มีรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practices) ในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย (ระดับ
จังหวัด) จำนวน 2 ผลงาน 
(ผู้บริหาร 1 ผลงาน, ครู 1 
ผลงาน) 

6. โครงการสนับสนนุการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราซสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 1. ผู้บริหาร/ครู/โรงเรยีนสมาชิก

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ
1. โรงเรียนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนใน

 6800 8200  15,000 นิเทศฯ 1 1 12 4 3 



โครงการ/
กิจกรรมหลกั 

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน ได้รับ
การอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
โครงการฯ 
2. โรงเรียนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ไดร้ับการ
นิเทศการขับเคลื่อนโครงการฯ 

จังหวัดตรัง จำนวน 36 
โรงเรียน ได้เขา้ร่วมการประชุม
อบรม 
2. คณะกรรมการได้นเิทศ 
กำกับ ติดตามการขับเคลื่อน
การดำเนินงานโรงเรยีนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์ตาม
โครงการ จำนวน 20 โรงเรียน 
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ในสถานศึกษาท่ีเป็นสมาชิก
โครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ มี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ดำเนินงานโครงการฯ 
4.มีโรงเรยีนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์ในจังหวัดตรัง
เพิ่มมากข้ึน 

7. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

 1. หน่วยงานทางการศึกษา และ
สถานศกึษาในจังหวดัตรังมี
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 

1. มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ตรัง พ.ศ. 2566–2570   จำนวน 
1 ฉบับ 

  26220 4080 30,300 นผ. 6 20 2 6 5 



โครงการ/
กิจกรรมหลกั 

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

พ.ศ. 2566–2570 ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการวางแผนการจดั
การศึกษาตามภารกจิหน้าที่ ในช่วง
ระยะเวลา 5 ปี ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และขับเคลื่อนแผนสู่การ
ปฏิบัติที่มีประสิทธภิาพ  
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
มีแผนปฏิบัตกิารด้านศกึษาจังหวดั
ตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566  (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ
รายจา่ยประจำปี)  เพื่อเสนอขอรบั
จัดสรรงบประมาณ จากแหล่ง
งบประมาณตา่ง ๆ  

2. มีแผนปฏิบตัิการด้าน
การศึกษาจังหวดัตรัง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน  
1 ฉบับ 

8. โครงการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 1. สถานศึกษาในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดมี
ความพร้อมรับการตรวจติดตาม 
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
มีแผนตรวจราชการเป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบตัิงานตรวจฯ 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มี
ความพร้อมรับการตรวจติดตามฯ 
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตรังมีแผนตรวจราชการจำนวน 1 
ฉบับ  

10770 17270 15130 16380 60,000 นิเทศฯ 6 20 2 6 5 



โครงการ/
กิจกรรมหลกั 

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

ของผู้ตรวจ ตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมี
สรุปรายงานความก้าวหน้าสำเร็จ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอในการ
จัดการศึกษาตามนโยบายฯ  

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมี
สรุปรายงานความก้าวหน้าสำเร็จ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอใน
การจดัการศึกษาตามนโยบายฯ 
จำนวน 1 ฉบับ 
 

9. โครงการขับเคลื่อนการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและประสิทธภิาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกล กศจ. 
 1. จังหวัดตรังมีการ " พัฒนา

นวัตกรรมการกระดับคณุภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพตามประกาศจดุเนน้ร่วม
พัฒนาการศึกษาจังหวดัตรัง"   เป็น
แนวทางการยกระดับคณุภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้ม ี
คุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
สอดคล้องกับบริบทของจังหวดัที่
กำหนดขึน้อย่างมสี่วนร่วมและผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

1. จังหวัดตรังมี   " นวตักรรมการ
ยกระดับคณุภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคณุภาพ 
ตามประกาศจุดเน้นร่วมพัฒนา
การศึกษาจังหวดัตรัง "  เป็น
แนวทางการยกระดับคณุภาพ
การศึกษาและการเรียนรู ้
ให้มีคุณภาพเท่าเทยีมและทั่วถึง
สอดคล้องกับบริบทของจังหวดัที่
กำหนดขึน้อย่างมสี่วนร่วม  
และผ่านความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) 

 2200 6500 82200 90,900  นิเทศฯ 6 20 2 6 5 



โครงการ/
กิจกรรมหลกั 

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

2. หน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดตรังที่มสีถานศึกษา (ระดับ
ประถมศึกษา และระดบั 
มัธยมศกึษา/ขยายโอกาสฯ) ใน
จังหวัดตรัง   จำนวน 8 หน่วยงาน  
ซึ่งมีสถานศึกษาอย่างน้อย 24 แห่ง 
ดำเนินงานขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวดั โดยผ่านกลไกของ 
กศจ. ด้วย "นวัตกรรมการยกระดบั
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้
มีคุณภาพ ตามประกาศจุดเน้นร่วม
พัฒนาการศึกษาจังหวดัตรัง"         
จนเกดิผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
อย่างยั่งยืน และมีความเปน็เอกภาพ 
 

2. ร้อยละ 80  ของหน่วยงานทาง
การศึกษาในจังหวดัตรังที่มี
สถานศกึษา(ระดบัประถมศึกษา 
และระดับมธัยมศึกษา/ขยาย
โอกาสฯ) มีการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา ด้วย "นวัตกรรมการ
ยกระดับคณุภาพการศึกษา 
และการเรยีนรู้ใหม้ีคณุภาพ  
ตามประกาศจุดเน้นร่วมพัฒนา
การศึกษาจังหวดัตรัง'" 
2. ร้อยละ 80  ของหน่วยงานทาง
การศึกษาในจังหวดัตรังที่มี
สถานศกึษา(ระดบัประถมศึกษา 
และระดับมธัยมศึกษา/ขยาย
โอกาสฯ) มีการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา ด้วย "นวัตกรรมการ
ยกระดับคณุภาพการศึกษา 
และการเรยีนรู้ใหม้ีคณุภาพ  
ตามประกาศจุดเน้นร่วมพัฒนา
การศึกษาจังหวดัตรัง'" 



โครงการ/
กิจกรรมหลกั 

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

10. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดตรัง 
 1. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดตรังได้รับการพัฒนาทักษะ
เชิง ยุทธศาสตร์ดา้นดจิิทัล    
2. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรังที่เข้ารับการพัฒนา
ทักษะนำความรู้  ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ
เพิ่มขึ้น 

1. ร้อยละ 80 ของบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวดัตรัง
ไดร้ับการพัฒนาทักษะ  ดิจิทลัที่
จำเป็นในการปฏิบตัิงาน   
2. ร้อยละ 80 ของบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวดัตรัง
ที่เข้ารับการอบรมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมโครงการ 
3. ร้อยละ 85 ของบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวดัตรัง
ที่เข้ารับการอบรมมี ความรู้
เพิ่มขึ้น       
4. ร้อยละ 80 ของบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวดัตรัง
ที่เข้ารับการอบรม      นำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  

 40000   40,000 นผ. 6 20 2 6 5 

 


