


  

คำนำ 
แผนปฏิบ ัต ิราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดตรัง จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

รวมทั้งเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหาร ในการควบคุม กำกับนิเทศ และการติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงาน ซึ ่งจะส่งผลให้การขับเคลื ่อนแผนงาน โครงการ กิจกรรม เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในสำนักงานทุกคนร่วมกันกำหนดทิศทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา เครื่องมือติดตามประเมินผล ตามบทบาทหน้าที่ ภารกิจที่กฎหมาย

กำหนดในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดให้มีคุณภาพสอดคล้องเชื ่อมโยงกับ

นโยบายจุดเน้นระดับประเทศ ทั้งนี้ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนกังานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 

พ.ศ. 2564  

สำนักงานศึกษาธิการจ ังหว ัดตรัง ขอขอบคุณผู ้บร ิหารและบุคลากร            

ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ ่ง  จึงทำให้

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดตรัง จะนำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ไปใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ และใช้กำกับ 

ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานให้สำเร็จบรรลุผลตามเป้าหมายต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 

• ความเป็นมา 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง  
ที่ ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 9 (1)  (2) ได้กำหนดว่า ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด 
ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว
ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละ
ขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
มาตรา 7 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่า ภารกิจใดมีความ
จำเป็นหรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการต่อไปหรือไม่      
โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลัง
เงินงบประมาณของประเทศความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน กอรปกับ 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผน
ระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น  

 ดังนั ้น เพื ่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
ในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 แผนพัฒนา
จังหวัดตรัง แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง และบริบทที่เกี่ยวข้อง สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้ง
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เป็นเครื่องมือในการควบคุม กำกับนิเทศ และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับ
ผู้บริหาร ซึ่งจะส่งผลให้การขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ กิจกรรม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• สภาพทั่วไปของจังหวัดตรัง 

ตรังเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย ติดกับ

ทะเลอันดามันแห่งมหาสมุทรอินเดีย มีเนื ้อที ่ทั ้งสิ ้น 4,917.519 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ  3,088,400 ไร่  ทิศเหนือต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดกระบี่  ทิศใต้

ติดต่อกับจังหวัดสตูลและทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย  ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัด

พัทลุง ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดกระบี่และทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย การปกครอง

แบ่งออกเป็น 10 อำเภอ 87, ตำบล 723, หมู่บ้าน 77, องค์การบริหารส่วนตำบล และ 22 

เทศบาล  ประชากรทั้งหมด 640,151 คน เป็นประชากรชาย 313,123 คน และประชากร

หญิง 327,028 คน  

ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาของจังหวัดตรัง 

ในปัจจุบัน การจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง จัดการศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบ ครอบคลุมทุกอำเภอ ทุกระดับชั้นตั้งแต่เตรียมอนุบาลจนถึงระดับปริญญา มีหน่วยงาน
ทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นผู้จัด โดยแบ่งการจัดการศึกษาออก ดังนี้ 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ       
1.1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ    

เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 เขต 
ได้แก่          

1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รับผิดชอบการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และขยาย
โอกาสชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในปีการศึกษา 2564 มีจำนวนโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบ 
จำนวน 132 แห่ง ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตรัง อำเภอนาโยง อำเภอ
ย่านตาขาว อำเภอปะเหลียน และอำเภอหาดสำราญ มีนักเรียน จำนวน 21,358 คน มี
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ห้องเรียน จำนวน 1,343 ห้อง และมีครู/ผู้สอน จำนวน 1,795 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 
มิถุนายน 2564)     

2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 รับผิดชอบการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และขยาย
โอกาสชั ้นมัธยมศึกษา ปีที ่ 1-6 ในปีการศึกษา 2564 มีจำนวนโรงเรียนในเขตความ
รับผิดชอบ จำนวน 135 แห่ง ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกันตัง อำเภอรัษฎา 
อำเภอ  วังวิเศษ อำเภอสิเกา และอำเภอห้วยยอด มีนักเรียน จำนวน 22,964 คน มี
ห้องเรียน จำนวน 1,412 ห้อง และมีครู/ผู้สอน  จำนวน 1,814 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 
มิถุนายน 2564)        

3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ จัดการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษา ชั้น ม.1- ม.6 ซึ่งมีสถานศึกษาที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดตรัง มีทั้งสิ้น 28 
แห่ง   มีนักเรียนจำนวน 25,107 คน  มีห้องเรียน จำนวน 795 ห้อง และมีครู/ผู้สอน จำนวน 
1,756 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)     

4) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง  จัดการศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อม และฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่คนพิการทุกประเภท ในระดับก่อนวัยเรียน ซึ่ง
ให้บริการทางการศึกษาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ แบบไป-กลับ และการให้บริการนอกศูนย์
การศึกษาพิเศษ ได้แก่ การให้บริการที่บ้าน และการให้บริการที่หน่วยบริการ มีนักเรียน 
จำนวน 303 คน และมีครู/ผู้สอน จำนวน 39 คน 

1.2  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 
1) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา และ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา โดยยึดชุมชน  
เป็นฐานในการดำเนินงาน โดย กศน.ตำบล มีบทบาทเป็นผู้ประสานงานและอำนวยความ
สะดวก บทบาทหน้าที่ ครู กศน.ตำบล บทบาทหน้าที่ ของกศน.ตําบล มีสถานศึกษาจำนวน 
11 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 5,797 คน มีครูผู้สอน จำนวน 157 คน 

2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีสถานศึกษาเอกชน     
จัดการศึกษาในระบบการศึกษา ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา           
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ในพื้นที่จังหวัดตรัง มีทั้งสิ้น 37 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 29,669 คน     
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มีห้องเรียน จำนวน 951 ห้อง และมีครู/ผู ้สอน จำนวน 1,423 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 
มิถุนายน 2564)   

1.3  ส ังก ัดสำน ักงานคณะกรรมการการอาช ีวศ ึกษา ประกอบด ้วย 
สถานศึกษาที่จัดโดยรัฐบาล จำนวน 7 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 5,875 คน มีครูผู้สอน จำนวน 
305 คน  มีห้องเรียน จำนวน 311 ห้อง และจัดโดยเอกชน จำนวน 2 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 
360 คน มีครู/ผู้สอน จำนวน 74 คน มีห้องเรียน จำนวน  23 ห้อง 

สังกัดกระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  ประกอบด้วย
สถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนเทศบาล ซึ่งมีจำนวน 14 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 8,165 คน มีครู/
ผู้สอน จำนวน 455 คน มีห้องเรียน จำนวน 298 ห้อง และเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 
137 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 6,512 คน มีครู/ผู้สอน จำนวน 608 คน       

สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย สังกัดสำนักพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 
1 แห่ง มีนักเรียน 42 คน มีครู/ผู ้สอน จำนวน 17 คน มีห้องเรียน 3 ห้อง และสังกัด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จัดการศึกษาระดับอนุบาล-
ประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง  มีนักเรียน จำนวน 223 คน มีครู/ผู้สอน จำนวน 21 คน       
มีห้องเรียนจำนวน 18 ห้อง 

สังกัดกระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬา  ประกอบด้วย โรงเรียนกีฬาจัด
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีนักเรียน จำนวน 363 คน มีครู/ผู้สอน จำนวน 36 
คน มีห้องเรียน 12 ห้อง และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตรัง  จัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีนักศึกษา จำนวน 843 คน มีครู/ผู้สอน จำนวน 36 คน  

สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีสถานศึกษา
จำนวน 5 แห่ง จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี -ปริญญาโท มีนักศึกษา จำนวน 9,197 คน    
มีครู/ผู้สอน จำนวน 262 คน           

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดตรัง จัดการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี มีนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 496 คน    
มีครู/ผู้สอน จำนวน 86 คน มีห้องเรียน 12 ห้อง และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง          
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มีนักศึกษา จำนวน 413 คน มีครู/ผู้สอน จำนวน 85 คน      
มีห้องเรียนจำนวน 8 ห้อง  
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บริบทที่เกี่ยวข้องกบัด้านการศึกษา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได ้ศ ึกษาวิเคราะห์บริบทที ่ เก ี ่ยวข้อง 

ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.

2561 - 2580  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็น

ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด - 19 (พ.ศ. 2564 – 2565) และโครงการ

สำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ

มั ่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2565)   นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี)  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579)  นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา

มัน (พ.ศ. 2563 - 2565) ประเด็นพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2565  แผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2563 - 2565 ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาจังหวัดตรัง 

(SWOT)  และบริบทต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง  มาเชื ่อมโยงกับอำนาจหน้าที ่ของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดตรัง กำหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ดังนี้  

วิสัยทัศน์ : ส่งเสริม สนับสนุน บูรณาการหน่วยงานทางการศึกษา เพื ่อจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม และยั่งยืน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

พันธกิจ  
1. พัฒนาระบบและกระบวนการในการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม 

ทุกภาคส่วน 
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกช่วงวัย 

อย่างมีคุณภาพ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต อย่ างทั่วถึง 
เท่าเทียม ตามศักยภาพของผู้เรียน 

4. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
เป้าประสงค์รวม  คนทุกช่วงวัยในจังหวัดตรัง ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันตามศักยภาพ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน 
ค ่าน ิยมองค ์การ  TRANG Spirit :   Teamwork : การทำงานเป ็นทีม   

Responsibility : ความรู ้สึกรับผิดชอบ  กล้าตัดสินใจด้วยตนเอง รู ้จัก หน้าที ่  Active : 
คล่องแคล่ว   Nicety : รอบคอบ พิถีพิถัน   Good Governance : ธรรมมาภิบาล  Spirit : 
จิตสำนึก 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับ

ทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่ความมั่นคงของชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม  เพื่อสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริม

การจัดการศึกษาทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เชื่อมโยงทุกระดับทุกประเภท 

และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั่วถึงและเป็นธรรม   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล                  
ยุทธศาสตร์ที ่ 7 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพื่อการท่องเที่ยวและ   

การกีฬาสู่อาชีพ 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานให้ผู้เรียน     

มีความรู ้ ทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที ่ 21 มีคุณธรรม รักในสถาบันชาติ  ศาสนา  
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พระมหากษัตริย ์ ยึดมั ่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์            
ทรงเป็นประมุข 

2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำหลักสูตรบูรณาการเชื ่อมโยงการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน สู่อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

3. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้งานวิจัยด้านการศึกษาและนวัตกรรม 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ 
5. ส่งเสริมการใช้ส่ือและนวัตกรรม ในการพัฒนาครูในรูปแบบหลากหลาย 
6. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของคนทุกระดับทุกประเภท 
7. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพ่ือการศึกษาที่ทันสมัย 
8. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของจังหวัด เป็นเอกภาพ    

เป็นปจัจุบัน    
9. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ความรู ้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก      

และร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาทุกระดับ 
10. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาที่สร้างจิตสำนึก

รักษ์สิ่งแวดล้อม  
11. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการนำหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา 
12. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เน้นคุณธรรม 

โปร่งใสและมีส่วนร่วม 
13. ส่งเสริมการจัดการศึกษา การท่องเที่ยว  การกีฬา เพื่อความเป็นเลิศ  

โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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ท่ี งบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 2,345,200.00          

โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน

กิจกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค

1 งบด าเนินงาน 2,124,000.00            

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,732,000.00            

1.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 

1.1.1.1 นักวิชาการเงินและบัญชี 86,400.00                

1.1.1.2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 85,200.00                

1.1.1.3 ค่าจ้างนักวิชาการพัสดุ 85,800.00                

1.1.1.4 ค่าจ้างนักประชาสัมพันธ์ 85,200.00                

1.1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 5,000.00                  

1.1.3 ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 120,000.00               

1.1.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 18,000.00                 

1.1.5 ค่าจ้างเหมาบริการ 

1.1.5.1 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดส านักงาน 61,200.00                 

1.1.5.2 ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ 61,200.00                 

1.1.5.3 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 66,000.00 

1.1.5.4 ค่าจ้างเหมาอ่ืน 120,000.00               

1.1.5.5 ค่าจ้างต าแหน่งท าความสะอาดส านักงานและพนักงานขับรถยนต์ 105,000.00               

1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 96,000.00                 

1.1.7 วัสดุส านักงาน 72,000.00                 

1.1.8 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 39,600.00                 

1.1.9 วัสดุงานบ้านงานครัว 48,000.00                 

1.1.10 วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000.00               

1.1.11 วัสดุการเกษตร 3,600.00                  

1.1.12 วัสดุก่อสร้าง 5,000.00                  

1.1.13 ค่าเช่ารถยนต์  (รถตู้)  1 คัน 294,000.00               

งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.  2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

รายละเอียดกิจกรรม

ท่ี งบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 2,345,200.00          

โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน

กิจกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค

1.1.14 ค่าใช้จ่ายโครงการ

1.1.14.1 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสัญจร 12,000.00                 

1.1.14.2 โครงการกล่ันกรอง ตรวจสอบ และประเมินผลการขอมีวิทยฐานะ และขอเล่ือนวิทยฐานะของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดตรัง

6,000.00                  

1.1.14.3 โครงการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2565 3,000.00                  

1.1.14.4 โครงการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินโรงเรียนเอกชนในระบบ 10,000.00                 

1.1.14.5 โครงการโครงการพิธีฉลองรางวัลนักเรียน และสถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 15,000.00                 

1.1.14.6 โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นท่ี 14  ปีการศึกษา 2565 10,000.00                 

1.1.14.7 โครงการนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 25,000.00                 

1.1.14.8 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 3,000.00                  

1.1.14.9 โครงการการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 5,000.00                  

1.1.14.10 โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดตรัง

5,000.00                  

1.1.14.11 โครงการองค์กรคุณธรรม 12,000.00                 

1.1.15 ค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นเร่งด่วน 68,800.00                 

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 392,000.00              

1.2.1 ค่าไฟฟ้า 252,000.00               

1.2.2 ค่าประปา 4,400.00                  

1.2.3 ค่าโทรศัพท์ 57,600.00                 

1.2.4 ค่าไปรษณีย์ 78,000.00                 

2 งบรายจ่ายอ่ืน 221,200.00              

1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 30,300.00 

2 ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด 40,000.00 

3 ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 60,000.00 

4 ค่าใช้จ่ายโครงการการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. 90,900.00 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.  2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

รายละเอียดกิจกรรม

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
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ท่ี งบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 2,345,200.00          

โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน

กิจกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค

1.1.14 ค่าใช้จ่ายโครงการ

1.1.14.1 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสัญจร 12,000.00                 

1.1.14.2 โครงการกล่ันกรอง ตรวจสอบ และประเมินผลการขอมีวิทยฐานะ และขอเล่ือนวิทยฐานะของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดตรัง

6,000.00                  

1.1.14.3 โครงการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2565 3,000.00                  

1.1.14.4 โครงการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินโรงเรียนเอกชนในระบบ 10,000.00                 

1.1.14.5 โครงการโครงการพิธีฉลองรางวัลนักเรียน และสถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 15,000.00                 

1.1.14.6 โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นท่ี 14  ปีการศึกษา 2565 10,000.00                 

1.1.14.7 โครงการนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 25,000.00                 

1.1.14.8 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 3,000.00                  

1.1.14.9 โครงการการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 5,000.00                  

1.1.14.10 โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดตรัง

5,000.00                  

1.1.14.11 โครงการองค์กรคุณธรรม 12,000.00                 

1.1.15 ค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นเร่งด่วน 68,800.00                 

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 392,000.00              

1.2.1 ค่าไฟฟ้า 252,000.00               

1.2.2 ค่าประปา 4,400.00                  

1.2.3 ค่าโทรศัพท์ 57,600.00                 

1.2.4 ค่าไปรษณีย์ 78,000.00                 

2 งบรายจ่ายอ่ืน 221,200.00              

1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 30,300.00 

2 ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด 40,000.00 

3 ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 60,000.00 

4 ค่าใช้จ่ายโครงการการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. 90,900.00 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.  2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

รายละเอียดกิจกรรม

ท่ี งบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 2,345,200.00          

โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน

กิจกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค

1.1.14 ค่าใช้จ่ายโครงการ

1.1.14.1 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสัญจร 12,000.00                 

1.1.14.2 โครงการกล่ันกรอง ตรวจสอบ และประเมินผลการขอมีวิทยฐานะ และขอเล่ือนวิทยฐานะของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดตรัง

6,000.00                  

1.1.14.3 โครงการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2565 3,000.00                  

1.1.14.4 โครงการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินโรงเรียนเอกชนในระบบ 10,000.00                 

1.1.14.5 โครงการโครงการพิธีฉลองรางวัลนักเรียน และสถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 15,000.00                 

1.1.14.6 โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นท่ี 14  ปีการศึกษา 2565 10,000.00                 

1.1.14.7 โครงการนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 25,000.00                 

1.1.14.8 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 3,000.00                  

1.1.14.9 โครงการการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 5,000.00                  

1.1.14.10 โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดตรัง

5,000.00                  

1.1.14.11 โครงการองค์กรคุณธรรม 12,000.00                 

1.1.15 ค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นเร่งด่วน 68,800.00                 

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 392,000.00              

1.2.1 ค่าไฟฟ้า 252,000.00               

1.2.2 ค่าประปา 4,400.00                  

1.2.3 ค่าโทรศัพท์ 57,600.00                 

1.2.4 ค่าไปรษณีย์ 78,000.00                 

2 งบรายจ่ายอ่ืน 221,200.00              

1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 30,300.00 

2 ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด 40,000.00 

3 ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 60,000.00 

4 ค่าใช้จ่ายโครงการการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. 90,900.00 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.  2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

รายละเอียดกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1. : การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับทักษะ           
ในศตวรรษที่ 21 สู่ความม่ันคงของชาติ  
มีแผนงานโครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน   9   โครงการ  ได้แก่ 

1. โครงการพิธีฉลองรางวัลนักเรียน และสถานศึกษา รับรางวัล พระราชทานปีการศึกษา 2563
           2. โครงการนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

3. โครงการส่งเสริมการจัดงาน 100 ปี ยุวกาชาด 
4. โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 
5. โครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงวัย  
6. โครงการพัฒนาความประพฤตินักเรียน 
7. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
8. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่

การปฏิบัติ 
9. โครงการฝึกอบรมลูกเสือ   เนตรนารี จราจร 
 

ฌ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่  2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื ่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ  

มีแผนงานโครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน   2   โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดรูปแบบและแนวทางการพัฒนา

หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
2. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนา

การศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี ่ 3. : การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื ่อส ่งเสริม              

การจัดการศึกษาทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

มีแผนงานโครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน  3   โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการยกระดับคุณภาพการจ ัดการศึกษาสำหร ับเด ็กพิ การและเด ็กท ี ่มี            

ความต้องการจำเป็นพิเศษ 
2. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
3. โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. : การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เชื่อมโยงทุกระดับทุกประเภทและส่งเสริม  

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั่วถึงและเป็นธรรม   

มีแผนงานโครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน  3  โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565  

2. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 
3. บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5. : การจัดการศึกษาเพื ่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  

มีแผนงานโครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน   1  โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราซสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วน
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล   

มีแผนงานโครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน   10  โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสัญจร 
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2. โครงการกลั่นกรอง ตรวจสอบ และประเมินผล การขอมีวิทยฐานะและขอเลื่อนวิทย
ฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดตรัง 

3. โครงการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินโรงเรียนเอกชนในระบบ  
4. การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
6. โครงการองค์กรคุณธรรม 
7. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
8. โครงการตรวจติดตามประเมนผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
9 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา

จังหวัดโดยผ่านกลไกล กศจ. 
10. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7. : การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพื่อการท่องเที่ยวและการกีฬาสู่อาชีพ  

มีแผนงานโครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน   -    โครงการ  

 

การขับเคลื่อนแผนไปสูก่ารปฏิบัติ 
การบริหารจัดการ 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงานทุกคนร่วมกันกำหนด
ทิศทาง เป้าหมาย ตัวขี้วัด โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา เครื่องมือติดตาม
ประเมินผล ตามบทบาทหน้าที ่ตามภารกิจที ่กฎหมายกำหนดในการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาในจังหวัดให้มีคุณภาพสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายจุดเน้นระดับประเทศ  
การติดตามประเมินผล 

การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดตรัง   และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ดังนี้ 

1. แต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
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    2. จัดทำเครื่องมือติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
    3. ติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาเป็นรายไตรมาส รวม  4  
ไตรมาส/ปี   และให้มีการรายงานตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้ 
   ไตรมาสที่ 1 ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ 
           รายงานภายในวันที่ 12 มกราคม 2565 
   ไตรมาสที่ 2 ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ 
           รายงานภายในวันที่ 12 เมษายน 2565  
   ไตรมาสที่ 3 ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ 
           รายงานภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
   ไตรมาสที่ 4  ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ
                   รายงานภายในวันที่ 5 กันยายน 2565 
 
การรายงานผล 
     1. จ ัดทำรายงานผลการดำเน ินงานตามแผนปฏิบัต ิราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง   ภายในวันที่ 30 กันยายน 
2565  
     2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการได้ทราบ ผ่านหน้าเว็บไซต์ ศธจ.ตรัง 
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 
ความเป็นมา 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 หมวด 3 มาตรา 9 (1)  (2) ได้กำหนดว่า ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน
ว่า ภารกิจใดมีความจำเป็นหรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการต่อไป
หรือไม่ โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณ
ของประเทศความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน กอรปกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น  

 ดังนั ้น เพื ่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 
และแผนระดับ 2 รวมทั ้งสอดร ับกับมติคณะรัฐมนตร ี นโยบายร ัฐบาล นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 6 แผนพัฒนาจังหวัดตรัง แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง และบริบทที่เกี่ยวข้อง และ
เชื่อมโยงขอมูลเข้าสูระบบติดตามและประเมินผล แหงชาติ(Electronic Monitoring and Evaluation 
System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม 

ก 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ขึ้น  

วัตถุประสงค ์
บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 25645 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที ่ได้ร ับจัดสรร และใช้กำกับ ติดตาม ประเมินผล           
การดำเนินงานให้สำเร็จบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีดำเนินการ  
1) ศึกษา วิเคราะห์ ความเชื ่อมโยงของแผนระดับ 1 แผนระดับ 2 แผนระดับ 3       

ของหน่วยงานต้นสังกัด บริบทต่าง ๆ ในพื้นที่ ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ข้อมูล
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กับภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ  

2) กำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  

3) จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการต่อศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
4) แต่งตั ้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
5) เสนอขออนุมัติจัดโครงการและใช้งบประมาณ 
6) ประสานงาน จัดเตรียมการประชุม เตรียมข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
7) นำผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนทั้ง 3 ระดับ นโยบาย บริบท ภารกิจ

หน้าที่รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน ยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

8) จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  

9) กลุ่ม/หน่วย จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง เชื่อมโยง กับแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร  

10) สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

11) เสนอศึกษาธิการจังหวัดตรังอนุมัติร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

12) รายงานแผนงานโครงการเข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR 
เพ่ือให้ผู้มีอำนาจตามลำดับอนุมัติ 

13) จัดทำแผนปฏิบัต ิราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรังฉบับสมบูรณ์ 

14) แจ้งบุคลากรทุกคนในสำนักงาน ได้รับทราบและนำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน  

15) แจ้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง สาธารณชน 
ได้รับทราบ 

16) สำรวจการรับรู ้ เข้าใจ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ . 2565       
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เพื่อปรับปรุงงาน   
ในปีต่อไป 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง มีแผนปฏิบัติราชการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน ดำเนินงาน
แผนงานโครงการ งบประมาณ และการกำกับ ติดตาม ให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดตรัง 

ตรังเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย  ติดกับทะเลอันดา

มันแห่งมหาสมุทรอินเดีย มีเนื้อที่ทั ้งสิ้น 4,917.519 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  3,088,400 ไร่       

มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 4   ของภาคใต้ และลำดับที่ 33 ของประเทศอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร

ตามเส ้นทางสายเพชรเกษม 828 

กิโลเมตร   มีฟื้นที่ฝั่งทะเลตลอดแนว

เขตจ ั งหว ัดยาว  119 ก ิ โล เมตร 

ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวน 

46 เกาะ โดยมีเกาะ  ที ่สำคัญ เช่น 

เกาะลิบง เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 

เกาะสุกร เกาะกระดาน เป็นต้น  โดยมี

อาณาเขตติดต่อจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 

 

 

 

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดกระบี่ 

ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดสตูลและทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง (มีเทือกเขาบรรทัดกั้นอาณาเขต) 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดกระบี่และทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

เขตการปกครอง 

การปกครองแบ่งออกเป็น 10 อำเภอ 87, ตำบล 723, หมู่บ้าน 77, องค์การบริหาร
ส่วนตำบล และ 22 เทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

อ ำเภอห้วยยอด อ ำเภอรัษฎำ 

อ ำเภอวังวิเศษ อ ำเภอเมืองตรัง 

อ ำเภอนำโยง อ ำเภอสิเกำ 

อ ำเภอกันตัง อ ำเภอย่ำนตำขำว 

อ ำเภอปะเหลียน อ ำเภอหำดส ำรำญ 

5  อบต. 
5  ต ำบล 
1  เทศบำล 
50  หมู่บ้ำน 

14  อบต. 
16  ต ำบล 
4  เทศบำล 
133  หมู่บ้ำน 

12  อบต. 
15  ต ำบล 
4  เทศบำล 
121  หมู่บ้ำน 

6  อบต. 
6  ต ำบล 
1  เทศบำล 
53  หมู่บ้ำน 

6  อบต. 
8  ต ำบล 
3  เทศบำล 
67  หมู่บ้ำน 

8  อบต. 
10  ต ำบล 
3  เทศบำล 
86  หมู่บ้ำน 

3  อบต. 
3  ต ำบล 
-  เทศบำล 
22  หมู่บ้ำน 

13  อบต. 
14  ต ำบล 
1  เทศบำล 
83  หมู่บ้ำน 

4  อบต. 
5  ต ำบล 
3  เทศบำล 
40  หมู่บ้ำน 

5  อบต. 
5  ต ำบล 
1  เทศบำล 
68  หมู่บ้ำน 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ประชากร 
จังหวัดตรังมีประชากรทั้งหมด 640,151 คน เป็นประชากรชาย 313,123 คน และ

ประชากรหญิง 327,028 คน ดังนี้ 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ข้อมูลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

บทบาทภาระกิจ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  มีภารกิจในการบริหาร  และการจัดการศึกษา   
ตามท่ีกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านวิชาการ ของกระทรวงศึกษาธิการ
ในระดับจังหวัด สั่งการ กำกับ เร่งรัด ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัด จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และกำหนดตัวชี ้ว ัดการดำเนินงานในลักษณะ
ตัวชี ้วัดร่วมของส่วนราชการ  และปฏิบัต ิตาม
ภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธ ิการ   
เพื ่อขับเคลื ่อนการศึกษาในระดับจังหวัดแบบ  
ความร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

สถานที่ตั้ง 

 

 

 

 
 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ตั้งอยู ่เลขที ่ 193 หมู ่ 12 ถนนตรัง-ปะเหลียน   
ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000   

โทรศัพท์/โทรสาร :075-296900 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 075-572028          
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน : 075-291756           กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
และกลุ่มอำนวยการ : 075-290293                         คุรุสภาตรัง : 075-290136 

E-mail : tpeo2560@gmail.com       Website : www.tpeotrang.go.th  
                    Facebook page : www.facebook.com/tpeotrang 

mailto:tpeo2560@gmail.com
http://www.tpeotrang.go.th/
http://www.facebook.com/tpeotrang
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

 

ผู้บริหาร 

     

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 

 
นางอรทัย  เกิดภิบาล 
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

นายอดิศร  แก้วเซ่ง 
รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง  

 
 

นางนิตยา เหนี่ยวสกุล 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ 
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

กลุ่มอำนวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

นายธีระพล ดำทอง 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

นางปริศรา โออินทร์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

นายจีรยุทธ กังแฮ 
นักวิชาการพัสดุ 

นายขรรค์ชัย สงเหมือน 
พนักงานขับรถยนต์ 

นายศิริพงศ์ ศิริรวม 
นักการภารโรง 

นางสาวสุจิรา เซ่งหล่ี 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

นางชัชชญา หลีสู 
นักประชาสัมพันธ์ 

นางสาวกัลยาณี  เกื้อเส้ง 
นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติการ 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

กลุ่มนโยบายและแผน 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
 

 
 

  

 
 

 

 
 
 

นางจุฑารัตน์ เล็กมาก 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นางสาวอังคณา พลประสิทธิ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

นายประภาส ขำแก้ว 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

นางแสงอรุณ  สมประสงค์ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

นางสาวฮัลลีนา  แมละมัย 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

นางอมรรัตน์  เกลาเกลี้ยง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

นางผกาอุษา สุนทรนนท์ 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

นายวิรัช ชูเมือง 
พนักงานธุรการ ส.2 

นางกนกวรรณ ศรีเพ็ญ 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางกชสมน นกแก้ว 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

นายจีระวัฒน์ อาจเอ่ียม 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

นายวีระชัย บุญดีสมชัย 
นิติกรชำนาญการ 

นายทะนงศักดิ์  นาคะ 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มคุรุสภา 

 
 
  

 

 
 
 
 

นางเสาวลักษณ์ ทองย้อย 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นางมยุรี รอดราวี 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

นางปรีดิ์ฐนันท์ แซ่โค้ว 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

นางเรณู มีแก้ว 
เจ้าพนกังานธุรการชำนาญงาน 

นางสาวอติพร ยิ่งยงค์ 
พนักงานราชการ 

นางธารารัตน์ ทองรัตน์ 
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

นางสาวรพิพรรณ สุขสง 
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

นางฉวีวรรณ ศิลปะ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

นางชเนตตี ชนชอบธรรม 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

นายประดิษฐ์ ทองใย 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

นางสาวนาฏยา สิทธิชัย 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

นางสาวอัมพา ข่ายม่าน 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

นางทองทิพย์ ตรังคธนสิน 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

นางสุจิรา ณ พัทลุง 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

  นางยุพิน ลักษณะพร้ิม 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ข้อมูลการจัดการศึกษาของจังหวัดตรัง 

ข้อมูลจำนวนประชากรวัยเรียน ช่วงอายุ 3 – 17 ปี ในพื้นที่จังหวัดตรัง ปี 2564 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบร้อยละการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2563 - 2564 
    

 
 
 
 
 
 

     

       

 

ชว่งอายุ 3 – 5 ปี 

ปี 

256

ปี 

256

ชว่งอาย ุ6 – 11 ปี 

ปี ปี 

ชว่งอายุ 12 – 14 ปี 

ปี 

256
ปี 

256

ชว่งอาย ุ15 – 17 ปี 

ปี 

256

ปี 

256
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

สพฐ. สช. อปท. ศพด. ตชด. พศ. กก. สอศ. กศน. อว. สธ. การศึกษา

พิเศษ

รวมท้ังหมด 69,429 29,669 8,165 6,512 223 42 1,206 6,235 5,797 9,197 909 303 137,687

เตรียมอนุบาล 168 2,771 2,939

อ.1 1,970 1,846 642 2,459 19 6,936

อ.2 3,520 1,997 668 859 9 7,053

อ.3 4,110 2,109 671 423 21 7,334

รวมก่อนประถม 9,600 6,120 1,981 6,512 49 0 0 0 0 0 0 0 24,262

ป.1 5,140 2,352 721 21 8,234

ป.2 5,124 2,500 697 32 8,353

ป.3 5,321 2,716 785 28 8,850

ป.4 5,303 2,630 717 33 8,683

ป.5 5,242 2,492 654 27 8,415

ป.6 5,334 2,567 547 33 8,481

รวมประถม 31,464 15,257 4,121 0 174 0 0 0 0 0 0 0 51,016

ม.1 5,870 1,867 552 16 61 8,366

ม.2 5,704 1,865 567 74 8,210

ม.3 5,404 1,877 471 57 7,809

รวม ม.ต้น 16,978 5,609 1,590 0 0 16 192 0 0 0 0 0 24,385

ม.4 4,244 1,001 171 59 5,475

ม.5 3,711 848 175 13 65 4,812

ม.6 3,432 834 127 13 47 4,453

รวม ม.ปลาย 11,387 2,683 473 0 0 26 171 0 0 0 0 0 14,740

ปวช.1 1,621 1,621

ปวช.2 1,294 1,294

ปวช.3 1,242 1,242

รวม ปวช. 0 0 0 0 0 0 0 4,157 0 0 0 0 4,157

ปวส.1 1,089 89 1,178

ปวส.2 835 84 919

รวม ปวส. 0 0 0 0 0 0 0 1,924 0 0 173 0 2,097

ป.ตรี 843 154 9,006 736 10,739

ป.โท 191 191

นอกระบบ 5,797 5,797

การศึกษาพิเศษ 303 303

ระดับการศึกษา

นักเรียน/นักศึกษา

รวม

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา และสังกัด ปีการศึกษา 2564 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

 สถานศึกษา
 ครู/อาจารย์ ปฏิบัติ

หน้าท่ีสอน
 นักเรียน/นักศึกษา สัดส่วน

รวมท้ังส้ิน 515 8,969 137,687 1 : 15

1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 352 7,363 111,433 1 : 15

   1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 296 5,404 69,732 1 : 13

       1.1.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 132 1,795 21,358 1 : 12

       1.1.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 2 135 1,814 22,964 1 : 13

       1.1.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตรัง กระบ่ี 28 1,756 25,107 1 : 14

       1.1.4 ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 4 จ.ตรัง 1 39 303 1 : 8

   1.2 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 47 1,580 35,466 1 : 22

        1.2.1 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) 10 157 5,797 1 : 37

       1.2.2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.) 37 1,423 29,669 1 : 21

   1.3 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) 9 379 6,235 1 : 16

       1.3.1 อำชีวศึกษำรัฐบำล 7 305 5,875 1 : 19

       1.3.2 อำชีวศึกษำเอกชน 2 74 360 1 : 5

2. กระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 151 1,063 14,677 1 : 14

   2.1 โรงเรียนเทศบำล 14 455 8,165 1 : 18

   2.2 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 137 608 6,512 1 : 11

3. ส านักนายกรัฐมนตรี 3 38 265 1 : 7

   3.1 ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (โรงเรียนพระปริยัติธรรม) 1 17 42 1 : 2

   3.2. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน) 2 21 223 1 : 11

4. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 2 72 1,206 1 : 17

   4.1 โรงเรียนกีฬำ 1 36 363 1 : 10

   4.2 มหำวิทยำลัยกีฬำแห่งชำติ 1 36 843 1 : 23

5. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 5 262 9,197 1 : 35

6. กระทรวงสาธารณสุข 2 171 909 1 : 5

สังกัด

 ปีการศึกษา 2564

จำนวนสถานศึกษา ครู/อาจารย์ นร./นศ. ปีการศึกษา 2564 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ข้อมูลการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามสังกัด 

สังกัด 
ช่วงอายุ 

รวม 
3-5 ปี 6-11 ปี 12-14 ปี 15-17 ปี 

สพป.ตรัง เขต 1 3,106 14,758 3,140 353 21,357 
สพป.ตรัง เขต 2 3,424 14,619 4,060 835 22,938 
สพม.ตรัง กระบี ่

 
1 9,726 12,407 22,134 

สช. 5,395 14,889 5,920 3,068 29,272 
อปท. 1,981 4,121 1,590 473 8,165 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,741 

   
5,741 

ตชด. 49 174 
  

223 
สอศ. 

   
4,157 4,157 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 99 86 33 29 247 
โรงเรียนสิทธิธรรม 

  
16 26 42 

โรงเรียนกีฬา 
  

192 171 363 
home school 3 6 2 1 12 

นักเรียน 19,798 48,654 24,679 21,520 114,651 
ประชากรวัยเรียน 20,712 49,727 26,169 25,541 122,149 

ร้อยละ 95.59 97.84 94.31 84.26 93.86 
 

ข้อมูลนักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามประเภทความพิการ และระดับการศึกษา 

ประเภทความพิการ 

ระดับการศึกษา 

รวม ก่อน
ประถมศึ

กษา 

ประถม 
ศึกษา 

ม.ต้น 
ม.

ปลาย 
ปวช. ปวส. 

ความพิการทางการมองเห็น   9 4     1 14 

ความพิการทางการได้ยิน   11 6 2   2 21 

ความพิการทางสติปัญญา   98 37 4   2 141 

ความพิการร่างกายและสุขภาพ 3 58 37 22 3 2 125 

ความพิการทางการเรียนรู้ 1 622 196 50 2   871 

ความพิการทางการพูดและภาษา 1 7 1 2     11 

ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์   23 9 12     44 
ความพิการทางการออทิสติก 1 34 1 3     39 
ความพิการทางการซ้ำซ้อน   12 4 2     18 
อื่น ๆ            1 1 

รวม 6 874 295 97 5 8 1,285 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามสาเหตุการออกกลางคัน และระดับการศึกษา 

สาเหตุการออก
กลางคัน 

ระดับการศึกษา 

รวม ก่อน
ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา ม.ต้น 
ม.

ปลาย 
ปวช. ปวส. 

มีปัญหาในการปรับตัว   11 22 7 53 23 116 

สมรส   1 4 1 9 2 17 

ต้องคดี/ถูกจับ   4 10 2 2 1 19 

เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ   25 23 8 81 53 190 

หาเลี้ยงครอบครัว   10 26 11 109 52 208 

อพยพตามผู้ปกครอง 7 16 9 8 29 31 100 

ฐานะยากจน 3 68 26 12 314 110 533 

มีปัญหาครอบครัว   3 3 1 122 7 136 

กรณีอื่น ๆ 39 61 22 7 93 17 239 

รวม 49 199 145 57 812 296 1,558 

ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส  และระดับการศึกษา 

ประเภทความด้อยโอกาส 
ระดับการศึกษา 

รวม ก่อน
ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย 

เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน         0 
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ         0 
เด็กถูกทอดทิ้ง 3 7 8 4 22 
เด็กในสถานพินจิและคุ้มครองเยาวชน       1 1 
เด็กเร่ร่อน     1   1 
ผลกระทบจากเอดส ์         0 
ชนกลุ่มน้อย 1 12     13 
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ         0 
เด็กยากจน 3,720 16,911 8,084 2,642 31,357 
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด     1 14 15 
กำพร้า 13 110 64 28 215 
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว   2 18 12 32 
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท 11 58 45 11 125 
อายุนอกเกณฑ ์     2   2 

รวม 3,748 17,100 8,223 2,712 31,783 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ภาพรวมของจังหวัดตรัง  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ภาพรวมของจังหวัดตรัง  
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาพรวมของจังหวัดตรัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ของจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2561 – 2563 

 
 



 

21 
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ของจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2561 – 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ของจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2561 – 2563 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
ปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษา เปรียบเทียบระดับประเทศ, ศธภ. และระดับจังหวัด 

สาระวิชา ครั้งที่ ประเทศ ศธภ.6 ศธจ.ตรัง 

ทักษะการเรียนรู ้
ครั้งที่ 1 41.92 40.16 39.52 

ครั้งที่ 2 36.90 33.45 29.79 

ความรู้พื้นฐาน 
ครั้งที่ 1 40.88 39.73 40.65 

ครั้งที่ 2 40.36 37.44 34.79 

การประกอบอาชีพ 
ครั้งที่ 1 46.86 43.59 50.24 

ครั้งที่ 2 39.19 36.46 36.77 

ทักษะการดำเนินชีวติ 
ครั้งที่ 1 49.53 47.13 48.57 

ครั้งที่ 2 41.73 39.31 39.38 

การพัฒนาสังคม 
ครั้งที่ 1 47.99 42.51 46.67 

ครั้งที่ 2 43.47 39.81 36.67 

รวม 
ครั้งที่ 1 45.44 42.62 45.13 

ครั้งที่ 2 40.33 37.29 35.48 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ปีการศึกษา 
2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เปรียบเทียบระดับประเทศ, ศธภ. และระดับจังหวัด 

สาระวิชา ครั้งที่ ประเทศ ศธภ.6 ศธจ.ตรัง 

ทักษะการเรียนรู ้
ครั้งที่ 1 34.88 36.50 36.68 

ครั้งที่ 2 38.30 39.85 39.80 

ความรู้พื้นฐาน 
ครั้งที่ 1 32.30 32.85 32.35 

ครั้งที่ 2 33.30 33.45 33.39 

การประกอบอาชีพ 
ครั้งที่ 1 38.02 41.13 41.27 

ครั้งที่ 2 38.07 39.19 39.84 

ทักษะการดำเนินชีวติ 
ครั้งที่ 1 45.92 51.47 53.01 

ครั้งที่ 2 43.30 45.50 46.60 

การพัฒนาสังคม 
ครั้งที่ 1 40.44 42.53 42.66 

ครั้งที่ 2 35.74 35.75 35.83 

รวม 
ครั้งที่ 1 38.31 40.90 41.19 

ครั้งที่ 2 37.74 38.75 39.09 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปรียบเทียบระดับประเทศ, ศธภ. และระดับจังหวัด 

สาระวิชา ครั้งที่ ประเทศ ศธภ.6 ศธจ.ตรัง 

ทักษะการเรียนรู ้
ครั้งที่ 1 35.66 39.44 38.65 
ครั้งที่ 2 29.02 30.62 30.27 

ความรู้พื้นฐาน 
ครั้งที่ 1 26.61 27.18 27.08 
ครั้งที่ 2 31.53 32.26 32.30 

การประกอบอาชีพ 
ครั้งที่ 1 38.95 42.31 41.93 
ครั้งที่ 2 38.12 41.24 41.06 

ทักษะการดำเนินชีวติ 
ครั้งที่ 1 39.70 43.17 43.09 
ครั้งที่ 2 28.95 30.42 29.81 

การพัฒนาสังคม 
ครั้งที่ 1 40.19 43.61 41.93 
ครั้งที่ 2 29.16 29.58 29.71 

รวม 
ครั้งที่ 1 36.22 39.14 38.54 
ครั้งที่ 2 31.36 32.82 32.63 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ตรัง ได้จ ัดทำภายใต้กรอบแนวคิดความเชื ่อมโยงของแผนทั ้ง 3 ระดับ และแนวนโยบายของ

คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น แผน รายงานผล

การปฏิบัติราชการ และผลการวิเคราะห์ SWOT ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ตรัง รวมทั้งเชื ่อมโยงข้อมูลสู ่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and 

Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ดังนี้ 

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

 2. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580     

 3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์

ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด - 19 (พ.ศ. 2564 – 2565) และโครงการสำคัญเพื่อบรรลุ

เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

4. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

 5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560 - 2564) 

 6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2565)   

 7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  

 8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

 9. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579)  

 10. นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  

 11. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

 12. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

13. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน6 (พ.ศ. 2563 

- 2565) 

14. ประเด็นพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2565  

 15. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2563 - 2565 

16. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  (SWOT) 

17. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการ

ปกครองประเทศได้กำหนดหมวดสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัด

การศึกษาและการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน  

หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรม 

ในการศึกษาภาคบังคับ  

 หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา

สิบสองปีตั ้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้อง

ดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ 

วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษา

ตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือ

ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่

ดำเนินการกำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 

ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี ่ยวกับการจัดทำแผน 

การศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษา

แห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถ

เชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  

ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ หรือให้ประชาชน

ได้รับการศึกษาตามความต้องการ ในระบบต่าง ๆ  และได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รัฐต้อง

ดำเนินการให้ผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัด    
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา

และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน

หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการ

ลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหาร

จัดการกองทุนเป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  

 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ดำเนินการปฏิร ูปประเทศในด้าน

การศึกษา ให้เกิดผลดังต่อไปนี้  

 1) เริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 

เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บ

ค่าใช้จ่าย  

 2) ดำเนินการตรากฎหมายเพื ่อจัดตั ้งกองทุนเพื ่อใช้ในการช่วยเหลือผู ้ขาดแคลน       

ทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู   

ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  

3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 

ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม

กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงาน

บุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู    

4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความ

ถนัด และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งใน

ระดับชาติและระดับพื้นท่ี  

หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา 

ให้มีคณะกรรมการที ่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั ้งดำเนินการศึกษาและจัดทำ 

ข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

ดำเนินการ  
 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผน

ต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

 วิส ัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ย ั ่งย ืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว          

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน และภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญท้ัง 6 ด้าน ดังนี้ 

 1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   

 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          

 การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  

 1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

 2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 

 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

 4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

 

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  

อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการสำคัญเพ่ือ

บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 3.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื ่อบรรลุเป้าหมายตามที่

กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้ เป็นไปตามนั้น 

รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 23 ประเด็น 62 แผนย่อย (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื ่อง           
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 7  ประเด็น 14 แผนย่อย  

 1) ประเด็นความมั่นคง ใน 2 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การรักษาความสงบภายใน ประเทศ 

3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

 10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ  

      3.1 การปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและ

การเป็นพลเมืองที่ด ี

 11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ใน 4 แผนย่อย ได้แก่  

       3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 3.3 การพัฒนาช่วงวัย

เรียน/วัยรุ่น  3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 

 12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

 20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 

การพัฒนาบริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงาน

ภาครัฐ 3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

 21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การ

ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.4 การวิจัย และ

พัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 

 3.2 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์

โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเป้าหมายสำคัญ คือ “คนสามารถ    

ยังชีพอยู่ได้มีงานทำ กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจาย รายได้สู่ท้องถิ่น 

เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐาน เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

ใหม่” โดยการพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิด Resilience มีมิติที่ต้องให้ความสำคัญ 3 ประการ ได้แก่  

 การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้ สภาวะ

วิกฤต ให้ประเทศยังคงยืนหยัดและต้านทานความยากลำบาก 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

 การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทางการพัฒนา รูปแบบ และแนวทาง       

ที่ดำเนินการอยู่ ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน และบริบทการพัฒนาประเทศ   

ที่เปลี่ยนแปลงไป  

 การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึง การ เปลี่ยนแปลง

เชิงโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐาน เช่น กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และ สถาบัน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมืองการปกครอง ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพโดยรวม

ของประเทศ 

โดยได้ระบุแนวทางการพัฒนาที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ

ในการฟื้นฟู และขับเคลื่อนประเทศให้สามารถ “ล้มแล้ว ลุกไว หรือ Resilience” 4 แนวทางการพัฒนา 

ประกอบด้วย 1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ  2) การยกระดับ   

ขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ในระยะยาว 3) การพัฒนาศักยภาพ   

และคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนและ 4) การพัฒนาประเทศการปรับปรุง   

และพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพื่อส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ 

 ภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาที่ 3 ดังนี้ 

 3. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื ่อน   

การพัฒนาประเทศ (Human Capital) โดยการยกระด ับและปรับท ักษะแรงงานให ้สน ับสนุน

อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงานและโครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ

จากภาวะวิกฤต และจัดสวัสดิการทางสังคมให้เหมาะสม เพียงพอกับความจำเป็นในการดำรงชีวิต

โดยเฉพาะในด้านรายได้และสุขภาพ 

 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  

 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และได้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 จำนวน 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน

การเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้าน

เศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื ่อสารมวลชน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

และประพฤติ มิชอบ 12) ด้านการศึกษา และ 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์

 ภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เกี่ยวข้องและสนับสนุนเป้าประสงค์

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวม 3 ด้าน ประกอบด้วย (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

(11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (12) ด้านการศึกษา   

 2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน   

เป้าประสงค์ เพ่ือให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ใน

ทุกมิติและรองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และทิศทางที่กำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรม Big Rock ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังเกี่ยวข้อง 4 กิจกรรมปฏิรูป 

 (1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล  

  (2) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว 

และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์  

  (3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพ่ือให้ได้มา 

และรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม  

 (4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  

11) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน 

และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม

การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริตของบุคลากรใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง 

รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนว

ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับ

หน่วยงานภาครัฐ  

กิจกรรม Big Rock ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 4  

 (4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์  

12) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา  

เป ้าประสงค์ เพื ่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื ่อมล้ำ       

ทางการ ศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงระบบ

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของ

การจ ัดการศึกษาและสร ้างเสร ิมธรรมภิบาล ซ ึ ่งครอบคลุมการปฏิร ูปการเร ียนร ู ้ตลอดช ีวิต                

ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ 

   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

ข้อ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้        

ที ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 ข้อ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์           

ที่หลากหลาย  

  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อ 4.1 

การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทาง

เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ข้อ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม  ความสอดคล้องของการปฏิรูป

ประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

   1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด   

ช่วงชีวิต 1.1 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากข้ึน  

1.2 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 

รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 

สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  

1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่

จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและ

ความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น  

1.4 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี ่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทำวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมข้ึน  

1.5 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้

พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
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2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  2.1 คนไทยได้รับ

การศึกษาที ่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 

สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพลังทางสังคม 3.1 ประชากรไทยมี    

การเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

 กิจกรรม Big Rock ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 - 3 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ

ปฐมวัย (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ

ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ) 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม) 

ภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังมีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุน ในขั้นตอน

ของกิจกรรมปฏิรูปที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ

ปฐมวัย (กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 

1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการทำงานเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูป 

2. การสนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน (Prevention) และการแก้ไข (Correction) 

ปัญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

3. การสนับสนุนกลไกการดำเนินงานในระดับพ้ืนที่และต้นสังกัด 

4. การติดตามความคืบหน้าและการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ

ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 

ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 

1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ 

2. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
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3. ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

5. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ติดตาม

ความคืบหน้าในการดำเนินการ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 

ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 

 2) ด้านกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและ

สายอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและ

ตัวชี้วัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและ

ตัวชี้วัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามความต้องการจำเป็น 

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามช่วยเหลือครู 

และการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามความต้องการจำเป็น 

ขั ้นตอนที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนระบบกลไกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา          

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามช่วยเหลือครูใหม่ ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา  

ครูที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณลักษณะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ครูและสถานศึกษาในท้องถิ่นยากจน ห่างไกลและทุรกันดาร อาทิ การร่วมมือกับชุมชน (PLC&CPD: 

(Professional Learning Community & Continuous Professional Development) กา รศ ึ ก ษ า

อบรม และแพลตฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้การบริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา  

ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู 

ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาระบบกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และ

การคงวิทยฐานะของครู โดยนำผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนสำคัญในการประเมินและการ

ปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
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5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง (พ.ศ.2560-2564)  

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560-2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทย  

ในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียม

ความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งค่ัง 

ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ซึ ่งภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายรวม 4 

ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่  

1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2) การสร้างความเป็น

ธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ     

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

 

6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)   

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็น 

แผนหลักของชาติที่เป็นกรอบทิศทางการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม 

เพ่ือธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด 16 นโยบาย 19 แผน ซึ่ง ภารกิจของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดตรังมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 2 นโยบาย 1 แผน ได้แก่นโยบายที่ 1) เสริมสร้างความมั่นคง

ของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

นโยบายที่ 8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน สอดรับด้วยแผนที่ 10) แผนการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

 

7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  

 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่ง

ภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 4 นโยบายหลัก 3 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  

 นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 3 การ

ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั ้งด้านคุณธรรม 
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จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมี ส่วนร่วมทำ

ประโยชน์ให้ประเทศและการเป็นพลเมืองดี) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการ

พัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และ

พัฒนาทักษะทุกช่วงวัย) นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  

 นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไข

ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการ

ประชาชน 

 

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly - 

UNGA) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ผู้นำประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศไทย รวม 193 

ประเทศ ได้ลงนามรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) 

ทดแทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals ; MDGs) ซึ่งหมดอายุ

ลงในปี 2558 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะถูกใช้เป็นเครื่องกำหนดทิศทางการพัฒนาทั้งของประเทศ

ไทยและของโลกจนถึงปี ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ที ่ประกอบด้วย 17 

เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าประสงค์ (Target) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อขจัดความ

ยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ไม่ทำลายแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง

ให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งจะต้องร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

1. รายเป้าหมายหลัก (Goal) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลัก 

ประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้

ตลอดชีวิต     

2. รายเป้าหมายย่อย (Target) ที่ 4.1/4.2/4.4/4.5/4.6/4.7/4.A/4.C  

 เป้าหมายย่อย 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษา

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการ

เรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
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เป้าหมายย่อย 4.2 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา 

การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็ก

เหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573 

เป้าหมายย่อย 4.4 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะ

ทางด้านเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี  

2573 

 เป้าหมายย่อย 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษาและสร้างหลักประกัน 

ว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ 

อย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573 

เป้าประสงค์ที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงทั้งชาย

และหญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี 2573  

เป้าประสงค์ที่ 4.7  สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็น

สำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิต

ที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้

ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีสว่น

ร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ที่ 4.A สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหว

ต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง 

ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 

เป้าประสงค์ที่ 4.C เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความ

ร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนา

น้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573  

ภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง มีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน รายเป้าหมายหลัก (Goal) ที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม

และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู ้ตลอดชีวิตและทุกรายเป้าหมายย่อย (Target) ที่

กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน  
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9. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)  

   แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทาง  

การจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความ  

เสมอภาค ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคน  

ให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและ

ทั ่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และ

หลักการมีส ่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั ้งย ึดตามเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน 

(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ 

คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการ

กระจายรายได้และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการ

จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้ร ับการศึกษาและเรียนรู้ ตลอดชีว ิตอย่างมีคุณภาพ 

ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ศตวรรษท่ี 21 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะ 

ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 

 3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก

สามัคคี และร่วมมอืผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ำ 

ภายในประเทศลดลง 

 ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
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เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแล

และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

 แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน

หลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3) ยกระดับ

คุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน

และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและ

แรงงานต่างด้าว) 4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบ

ใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรค

อุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื ่อสร้าง         

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 เป้าหมาย 1) กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการ

ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัด

การศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์

ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   

 แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความ

ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา 

กำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้

และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 เป้าหมาย 1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ

คุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตาม

มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุก

ระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

4) แหล่งเรียนรู้ สื ่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน

สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมี
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ประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 7) ครู 

อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

 แนวทางการพัฒนา 1) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนให ้คนทุกช ่วงว ัยม ีท ักษะ ความรู้  

ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 2) ส่งเสริม

และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชน

สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคน

ไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด

และประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

และมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 7) 

พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการ ศึกษา

เป้าหมาย 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 2) การ

เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 3) ระบบข้อมูล

รายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหาร

จัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 

 แนวทางการพัฒนา 1) เพิ ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี

คุณภาพ 2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 3) พัฒนาฐานข้อมูลด้าน

การศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนำ

แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้

ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรม 

จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 2) 

ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
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การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้าน

การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 เป้าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 

ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผล

ต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนและพื้นที่ 4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการ

ศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษาและความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 

5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ

กำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

 แนวทางการพัฒนา 1) ปร ับปร ุงโครงสร ้างการบร ิหารจ ัดการศ ึกษา 2) เ พ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด

การศึกษา  

4) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื ่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

 

10. นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  

หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 2565 

1. สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อม่ัน ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก

และผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถท่ีจะเป็นหลัก หรือเป็นที่พ่ึงได้  

 T (Transparency)  หมายถึง ความโปร่งใส  

R (Responsibility)  หมายถึง ความรับผิดชอบ 

U (Unity)   หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 

S (Student-Centricity)  หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา 

T (Technology)  หมายถึง เทคโนโลยี 

2. ให้ทุกหน่วยงานนำรูปแบบการทำงาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การทำงาน

ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และนำ “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการทำงานที่จะทำ



 
 

41 
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการทำงาน

ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการทำงานและ

กระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  

3. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง

องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน      

โดยผ่านกลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา   

ดังนั้น จึงกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 

 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง

ของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่

เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย  

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ

ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย 

และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 

3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 

(NDLP) และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนา

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและ

เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน

สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้

จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มี

ระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มี

คุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัด

เป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ

วัดความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้

ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้

ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความ

เป็นธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจาย

ทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และ

กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบัติ 

เป็นการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ

การศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทำ

มาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้  

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา

ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการ

พัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม  โดย

หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการ

ติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 

9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้

จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพ

ชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา

ใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่

ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง

การศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
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12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้

ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

 นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)  

1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง

ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแล

ตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

 2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถ

ของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน 

เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และ

สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน

การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของ

แต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของ

ผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มี

คุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน 

เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียม

ความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้

ผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมี

เกียรติ ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 

 1.1 เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัย

คุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่น ๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครู

และบุคลากรในสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in 

school (SSS) หรือ การจัดกิจกรรม Safety School Success จัดให้ม ีการฉีดว ัคซีนเพื ่อป้องกัน

โรคติดต่อ การจัดการความรุนแรงเกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ และเพศ เป็นต้น 

1.2 เร ่งพัฒนาบรรจุต ัวช ี ้ว ัดเร ื ่องความปลอดภัยให้อยู ่ ในเกณฑ์มาตรฐานของ

สถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับ 

 1.3 เร่งพัฒนาให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง

อย่างชัดเจนในทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 2.1 เร่งจัดทำและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 

โดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสมความเป็นไปได้และ

ทดลองใช้ก่อนการประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565   

2.2 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้น

กระบวนการเรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 

(Active Learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ   

2.3 พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและมีแพลตฟอร์ม

การเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการ

ประเมินและพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) สำหรับ

ผู้เรียนทุกช่วงวัย 

2.4 มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม                   

ให้มีความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

ของท้องถิ่นและการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  

 2.5 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน 

โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคาร
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กรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ 

กอช. โครงการธนาคารโรงเรียน และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน 

 2.6 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular 

System)  ที่มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื ่อมโยงการจัดการ

อาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block 

Course) เพื ่อสะสมหน่วยการเรียนรู ้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการ

อาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทำ 

2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความสำเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทาง

ให้หน่วยงาน สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  

 3.1 ดำเนินการสำรวจและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพ่ือนำเข้าสู่ระบบ

การศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ  

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที ่มีอายุตั ้งแต่ 3 ปีขึ ้นไปทุกคน เข้าสู ่ระบบ

การศึกษาเพ่ือรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ 

โดยบูรณาการร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.3 มุ ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที ่ไม่ได้ร ับการศึกษาเข้าสู ่ระบบการศึกษา        

โดยกำหนดตำแหน่ง (ปักหมุด) บ้านเด็กพิการทั่วประเทศ   

 3.4 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ในยุคโควิด โดยการ

สร้างความพร้อม  ในด้านดิจิทัลและด้านอ่ืน ๆ 

3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กร    

ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอ่ืน  

4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 4.1 ขับเคลื ่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และ

ส่งเสริมการผลิตกำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ      

โดยการ Re-skill,  Up-skill ,New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้ง
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สร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบที่หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุที่มี

ความสนใจ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 4.3 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพ

และการเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริม และ

พัฒนาผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และ

สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่  

 4.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย โดยการนำร่อง

ผ่านการให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) จำนวน 100 ศูนย์ ให้ครอบคลุมการ

ให้บริการแก่ประชาชน 

5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal 

(PA) โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA)   

 5.2 พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดทำกรอบระดับสมรรถนะ

ดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

ระดับอาชีวศึกษา  

 5.3 ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับ

การให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 

 6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการจัดระบบ

ทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 

 6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน                  

ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผู้ปกครองโดยตรง 

7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ จัดทำกฎหมายลำดับ

รองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้

ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  

 

 



 
 

47 
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

11. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบ ัต ิราชการประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

 “พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะอาชีพ 

และมีทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปัญญา”  

 พันธกิจ  

 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน 

 2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร 

เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริม

ธรรมาภิบาล 

 เป้าประสงค์รวม  

 1. ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

2. ผู้เรียนได้รับการปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง และรู้เท่าทันต่อภัย

คุกคามรูปแบบใหม่ 

3. ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 5. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และ

เหมาะสมกับช่วงวัย 

6. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาของผู้เรียน 

 7. กำลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แรงงาน 

8. องค์ความรู ้ สิ ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปใช้

ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม   

9. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ

สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายในระดับพ้ืนที่ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 



 
 

48 
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล (7 แผนงาน) 

 2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ (5 แผนงาน)

    3. เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(5 แผนงาน)     

4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (5 แผนงาน)     

5.  ผลิตกำลังคน รวมทั ้งงานวิจัยที ่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (7 

แผนงาน) 

6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ 

ศึกษา (6 แผนงาน) 

 

12. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

วิสัยทัศน์ 

การบร ิหารและจ ัดการศ ึกษาแบบบ ูรณาการม ีประส ิทธ ิภาพ ผ ู ้ เร ียนได ้รับ 

การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

พันธกิจ 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับทุกพ้ืนที่

อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่าง

ทั่วถึง ตาม ศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของ

ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม และค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์รวม/ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม/หน่วยหลักรบัผิดชอบ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจดัการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

เป้าประสงค์รวม/ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม/หน่วยหลักรบัผิดชอบ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

*1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA (Integrity & Transparency 

Assessment) (ศปท.) 

ไม่น้อยกว่า  85 

คะแนน 

 

2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคณุภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

*2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มขึ้น (สช.)  

ร้อยละ 51 

 

3. ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ระดับดีขึ้นไป (สช.)  

ร้อยละ 80 

*4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) แต่ละภาคเรียนเพิ่มขึ้น (กศน.) 

ร้อยละ 40 ข้ึนไป 

5. ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามหลักสูตรการศึกษา

นอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ระดับดีขึ้นไป (กศน.)  

ร้อยละ 80 

 

3. ผู้เรียนไดร้ับโอกาสเข้าถึงการศกึษาที่มีคุณภาพอยา่งทั่วถึงและเสมอภาค 

*6. จำนวนครั้งท่ีประชาชนเข้าถึงหลักสตูร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จดัการศึกษา 

ในรูปแบบการเรียนรูต้ลอดชีวิต (Lifelong Learning) (กศน.)  

10,000,000 ครั้ง 

4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัตงิานในศตวรรษท่ี 21 

*7. ร้อยละของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะการ

ปฏิบัติงาน และสามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน (สอ./สช./สคบศ./กศน.)  

ร้อยละ 85 

6. ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป. ประกอบด้วย 5 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 6 เป้าประสงค์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 

1. พัฒนาการจัดการศึกษา 

เพื่อความมั่นคง   

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ 

ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคลอ้งเหมาะสมกับการเสริมสร้างความ

มั่นคงในแต่ละบริบท 

2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้าง 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

1. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

มีสมรรถนะทีต่อบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

และการแข่งขันของประเทศ 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคุณภาพ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็น 

ในศตวรรษที่ 21 

2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเปน็ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

3. หน่วยงาน/สถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสรมิคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมให้เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม 

4. สร้างโอกาสและความเสมอภาค  

ทางการศึกษา 

1. ผู้เรียนไดร้ับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อย่างทั่วถึง  

และเสมอภาค ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี

ประสิทธิภาพ 

1. หน่วยงานมีระบบการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ

ต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใสตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

 

 7. ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ และกลยุทธ์รายประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และ

สมรรถนะการเรยีนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษ

ที่ 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการ

เสรมิสร้างความมั่นคงในแตล่ะบรบิท  

1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ

สถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข น้อมนำ เผยแพร่ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 

2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและพัฒนา

สมรรถนะการเรียนรู ้/วิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดน 

และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ท้ังกลุ่มชน 

ต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่าง

ด้าว) 

3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด , ภัยไซเบอร์ , ภัยพิบัติ

ธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 

4. พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศเพื่อยกระดับ

คุณภาพและโอกาสทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 

ของประเทศ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา มีสมรรถนะทีต่อบสนอง

ความต้องการของตลาดแรงงาน 

และการแข่งขันของประเทศ   

1. พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงานใน

พื้นที่และภูมภิาค (อาทิ พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ดจิิทัลชุมชน) 

2. ส่งเสรมิการวิจัยและนวตักรรมการบริหารและจัดการศึกษา และ

พัฒนาบุคลากรวิจยัทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 3. พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคณุภาพ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะ

การเรยีนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

2. ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

มีสมรรถนะการปฏิบตัิงานท่ีส่งผล 

ต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็น 

ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบรูณาการองค์ความรู้แบบ 

สะเต็มศึกษา 

2. ส่งเสรมิการจดัการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคดิ 

อย่างเป็นระบบผ่านประสบการณต์รงจากการลงมือปฏิบตัิ 

3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ที ่สมวัย ทักษะอาชีพและ

ทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 

4. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ (ต่อ) 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 

3. หน่วยงาน/สถานศึกษา มีกิจกรรม

ส่งเสริมคณุลักษณะที่พึงประสงค์และ

ปรับเปลีย่นพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

 

5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศและสมรรถนะที่จำเป็น 

ของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่

ถูกต้อง ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  

ความเป็นพลเมือง 

7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น  

(ภาษาแม่) ต่อยอดการเรยีนรู้และการประกอบอาชีพ 

8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

9. ส่งเสรมิกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก 

ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมสี่วนร่วม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนไดร้ับโอกาสทางการศึกษา 

ที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาค

ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

1. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผูเ้รียนสามารถเข้าถึงโอกาส 

ทางการเรียนรู้ที่มีคณุภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และ

กลุ่มเป้าหมาย 

2. ส่งเสรมิพัฒนาโปรแกรมประยกุต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจทิัล

ออนไลน์แบบเปดิที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนา 

การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 

1. หน่วยงานมีระบบการบริหารจดัการที่

มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตอ้งการ

ของผู้รับบริการ 

ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตาม

หลักธรรมาภิบาล 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาการนำเทคโนโลยดีิจิทัลมาประยุกต์ ใช้ในการ

บริหารราชการ/บริการประชาชน 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลาง 

ด้านการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ เชือ่มโยงกัน เป็นปัจจุบัน  

และทันต่อการใช้งาน 

3. สร้างและพัฒนากลไกการบรหิารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ในการบูรณาการเช่ือมโยงทุกระดบั รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับ 

ทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา  

4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 

ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบรบิทที่เปลี่ยนแปลง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพ (ต่อ) 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 

 5. ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าท่ีของหน่วยงานให้มี 

ความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมยั เอื้อต่อการพัฒนา

ประสิทธิภาพและขดีสมรรถนะองค์กร 

6. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มสี่วนร่วมจดั

กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 

7. พัฒนาระบบงานการบรหิารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน  

เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบตังิาน 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

8. ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ของเป้าประสงค์ราย

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./เป้าประสงค์ และตัวช้ีวัดรายประเด็นยุทธศาสตร์ สป.(หน่วยหลัก

รับผิดชอบ) 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง   

เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1.   ผู้เรียนมีคณุภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรยีนรู้ที่จำเป็น 

ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท  

1. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยดึมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข (ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 

สป.) 

ร้อยละ 100 

*2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสร้างภมูิคุ้มกันจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด, 

ภัยไซเบอร์, ภยัพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) (สช./สบศ.) 

ร้อยละ 70 

3. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ไดร้ับการพัฒนา

ศักยภาพ หรือสมรรถนะดา้นอาชีพ สามารถนำผลการพัฒนาไปสร้างโอกาสในการ

ประกอบอาชีพได้ (กศน.) 

ร้อยละ 80 

4. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ ในเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าใจและยอมรับความแตกตา่งที่หลากหลาย 

(ศปบ.จชต.) 

เพิ่มขึ้น 

จากปีท่ีผ่านมา 

 

*5. ร้อยละของนักเรียนโรงเรยีนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีทักษะการฟัง พูด-อ่าน-และเขียนภาษาไทยในระดับ

พอใช้ขึ้นไป (ศปบ.จชต.)  

ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 85 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศ  

เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2.  ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบคุลากรทางการศึกษา  

มีสมรรถนะทีต่อบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการแขง่ขันของประเทศ 

*6. ร้อยละของผลงานวิจยัเพื่อสรา้งความรู้สู่การพัฒนาการศึกษาท่ีเผยแพร่ 

ต่อสาธารณชน (สนย. และทุกหนว่ยงานในสังกัด สป.) 

ร้อยละ 80 

7. ร้อยละของผูผ้่านการอบรมเครอืข่ายเศรษฐกิจดจิิทัลชุมชนระดับตำบล (กศน.) ร้อยละ 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  3. พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคณุภาพ  

เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3. 1. ผู้เรียนมีคณุภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./เป้าประสงค์ และตัวช้ีวัดรายประเด็นยุทธศาสตร์ สป.(หน่วยหลัก

รับผิดชอบ) 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

                                           2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะทีส่่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่

จำเป็นของผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21  

                                           3. หน่วยงาน/สถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมคณุลักษณะที่พึงประสงค์และ

ปรับเปลีย่นพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

8. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาทีไ่ด้ผา่นการประเมินคุณภาพภายนอก 

อยู่ในระดับคณุภาพดีขึ้นไป (สช.) 

   - ระดับปฐมวัย 

   - ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ร้อยละ 80 

9. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผา่นเกณฑก์ารพัฒนาภาษาตา่งประเทศเพื่อการสื่อสารดา้นอาชีพ/

ด้านการเรียนรู้ สามารถสื่อสารไดถู้กต้องมากขึ้น (กศน./สช.) 

ร้อยละ 80 

*10. ร้อยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการสมวัย (สช.) ร้อยละ 80 

11. จำนวนผู้ใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาต ิ(National Digital 

Learning Platform : NDLP) (ศทก.) 

(ศทก. : เป้าหมาย 30,000 คน ภายในปีพ.ศ.2565 : เริ่มต้น ปี 64 เป้าหมาย 10,000 คน)  

20,000 คน 

12. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่มีต่อการบรหิารงานบุคคลของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  

(ก.ค.ศ.)  

ร้อยละ 80 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  

เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4.   ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศกึษาที่มีคุณภาพ อย่างท่ัวถึง และเสมอภาคด้วย

รูปแบบที่หลากหลาย 

13. ร้อยละของผู้ผา่นการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้ไปสรา้ง

โอกาสในการประกอบอาชีพ/พัฒนางานได้ (กศน.) 

ร้อยละ 80 

14. ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษา 

ขั้นพื้นฐานเทียบกับเป้าหมาย (กศน./สช.) 

ร้อยละ 100 

15. จำนวนนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษา

และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบรกิารทางการศึกษาท่ีเหมาะสม 

ตามความต้องการจำเป็น (กศน. 10,000 คน / สช. 270,000 คน)  

280,000 คน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  5. พัฒนาระบบบริหารจดัการใหม้ีประสทิธิภาพ  
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./เป้าประสงค์ และตัวช้ีวัดรายประเด็นยุทธศาสตร์ สป.(หน่วยหลัก

รับผิดชอบ) 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5.   หน่วยงานมีระบบการบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ

ต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

16. จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีได้รับการปรับปรุง แกไ้ข หรือพัฒนาให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ (สน./สช./ก.ค.ศ.) 

(สน. 1 ฉบับ / สช. 5 ฉบับ / ก.ค.ศ. 5 ฉบับ)  

ไม่น้อยกว่า 

11 ฉบับ 

*17. จำนวนระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวง ศึกษาธิการ 

ที่เช่ือมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลอ้างอิงจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระหว่าง

กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอ่ืนด้านสาธารณสุข สังคม  

ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศกึษา (ศทก.) 

(: อ้างอิงจาก แผนปฏิรูปการศึกษา) (ศทก. : เป้าหมาย 6 ระบบฐานข้อมูล ภายในปี 2565 

: เริ่มต้นป ี2562 มีอยู่ 2 ระบบฐานข้อมูล : ปี 2563 เป้าหมาย 2 ระบบ : ปี 2564 

เป้าหมาย 1 ระบบ)  

(2562 : ฐานข้อมูลสถานศึกษา ฐานข้อมูลนักเรยีน ฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ฐานข้อมูลบุคลากรอื่น  

2563 : ฐานข้อมูลผู้สำเรจ็การศึกษา  

2564 : ฐานข้อมูลหลักสูตร  

2565 : ฐานข้อมูลผลการเรียน) 

1 ระบบฐานข้อมูล 

(ฐานข้อมูล 

ผลการเรยีน) 

 

18. ร้อยละของหน่วยงานท่ีนำดิจทิัลมาประยุกต์ใช้ในการบรหิารจดัการ  

(ทุกหน่วยงานในสังกัด : หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัด สป. เทียบเท่าสำนัก) 

ร้อยละ 80 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  5. พัฒนาระบบบริหารจดัการใหม้ีประสทิธิภาพ (ต่อ) 

เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5.   หน่วยงานมีระบบการบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ

ต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

19. ระดับความสำเร็จการจดัทำแผนปฏิรปูองค์กรและข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงระยะ 3 ปี 

(พ.ศ.2566-2568) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.) 

(อ้างอิงจาก : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2564-2565) 

ระดับ 5 
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13. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (พ.ศ. 2563 - 2565) 

วิสัยทัศน์ 

คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และ

คุณธรรม 

2. เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต อย่างมีคุณภาพตามหลักของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ ๒๑  

4. เสริมสร้างโอกาส การเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

5. ส่งเสริมการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์  

1. คนไทยทุกช่วงวัยมีศักยภาพทางการเรียนรู้ และคุณธรรม 

2. คนไทยมีทักษะการเรียนรู ้ตลอดช่วงชีวิต อย่างมีคุณภาพตามหลักของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. คนไทยมีความสามารถในการแข่งขันและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ ๒๑  

4. คนไทยได้รับโอกาสในการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

5. การบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

◆คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา 

และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ มีทักษะ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ

เสริมสร้างความมั่นคง ของชาติ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนำพระ

ราชปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ   

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
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◆ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  

1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

◆ คนไทยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาทุกช่วงวัย และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

ตามความถนัด และความสามารถของพหุปัญญาเพ่ือพัฒนาตนเองตามทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑    

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนระหว่างภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ตรงตามศักยภาพ ความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นท่ีและตลาดสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

◆ คนไทยทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ   

1. ส่งเสริมการเข้าถึงการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามช่วงวัยและตามศักยภาพ  

2 . ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้าง

ความเสมอภาคทางการศึกษา 

3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5 การจัดการศึกษาเพื ่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม   

◆ การจัดการศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อให้คน

ไทยมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  

2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้าง

เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 

◆ การบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามบทบาทหน้าที่ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ   

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค รองรับการพัฒนาภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
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◆ การขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษาในส่วนภูมิภาคเพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

1. ประสาน บูรณาการการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้ตรงตาม

ความต้องการพัฒนาพ้ืนที่ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้งานวิจัย เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่ 

 

14. แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปี พ.ศ.2564 

เป้าหมายการพัฒนา    “เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด :  3. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต

และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

แนวทางการพัฒนา : 6. พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

แบบบูรณาการ 

 
15. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2563 – 2565 

วิสัยทัศน์   ตรังเมืองแห่งคุณภาพการศึกษา มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน   
พันธกิจ   
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
2. ส่งเสริม พัฒนากำลังคน วิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันสู่ตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ  
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยากรท้องถิ่น ให้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน 
4. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ  

สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยภาคีเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพตามหลัก

ธรรมาภิบาล  
7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพ่ือการประกอบอาชีพ  
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ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับทักษะ  ใน

ศตวรรษท่ี 21 สู่ความม่ันคงของชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้าง ขีด

ความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริม  การ

จัดการศึกษาทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เชื่อมโยงทุกระดับทุกประเภท และ

ส่งเสริม     การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั่วถึงและเป็นธรรม   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร  กับ

สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล                  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพ่ือการท่องเที่ยวและการกีฬาสู่อาชีพ 
เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์ 1 ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ ที่ 21 

มีจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในวิถีประชาธิปไตย 
เป้าประสงค์ 2 ผู้เรียนมีศักยภาพรองรับการพัฒนาและการแข่งขันของระเทศ 
เป้าประสงค์ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ 4 ผู้เรียนได้รับโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ อย่าง

ต่อเนื่องตลอดชีวิต อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
เป้าประสงค์ 5 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา จัดการศึกษา เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต   ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ 6 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการศึกษา โดยใช้

ภาคีเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษาอย่ างมีประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล 

เป้าประสงค์ 7 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา มีการส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาเพ่ือ การท่องเที่ยวและกีฬาสู่อาชีพ 

 
 



 
 

60 
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ และค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 สู่ความม่ันคงของชาติ 
เป้าประสงค์ที่ 1  ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 

21 มีจิตสำนึก  ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในวิถีประชาธิปไตย 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

ค่าปีฐาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

100 100 100 100 

2. ร้อยละของผู้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณธรรม จริยธรรม 
และความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับดี ขึ้นไป 

90 93 96 100 

3. ร้อยละของผู้เรียนขั้นพ้ืนฐานมีผลการประเมินการ
อ่าน  เขียนและคิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป 
   3.1 ด้านการอ่าน เขต 1 96.46, เขต 2 96.66 
   3.2 ด้านการเขียน เขต 1 93.42, เขต 2 94.17 

   3.3 ด้านการคิดคำนวณ เขต 1 80.42, เขต 2 80.61 

30 พ.ย. 62 

(90.29) 

96.56 
93.79 
80.52 

 
(92.66) 

 

98 
95 
85 

 
(95.33) 

 

99 
97 
90 

 
(98.33X 

 

100 
100 
95 

4. ร้อยละของจำนวนนักเรียนชั้น ป.6 ที่ได้คะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
O-NET  แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป
เพ่ิมข้ึน 
4.1 วิชาภาษาไทย  
4.2 วิชาภาษาอังกฤษ  
4.3 วิชาคณิตศาสตร์  
4.4 วิชาวิทยาศาสตร์  

(ปีการศึกษา 
2561) 

38.11 
 

71.26 
23.54 
30.33 
27.34 

 
 

39.25 
 

73.40 
24.25 
31.24 
28.16 

 
 

40.43 
 

75.60 
24.97 
32.18 
29.01 

 
 

41.64 
 

77.87 
25.72 
33.14 
29.88 

5. ร้อยละของจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ได้คะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน 
O-NET  แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร ้อยละ 50 ขึ ้นไป 
เพ่ิมข้ึน 
5.1 วิชาภาษาไทย 

(ปีการศึกษา 
2561) 

26.03 
 

69.28 
4.68 

 
26.81 

 
71.36 
4.82 

 
27.62 

 

73.50 
4.97 

 
28.44 

 
75.70 
5.11 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

ค่าปีฐาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
5.2 วิชาภาษาอังกฤษ 
5.3 วิชาคณิตศาสตร์ 
5.4 วิชาวิทยาศาสตร์ 

13.49 
16.70 

13.89 
17.20 

14.31 
17.72 

14.74 
18.25 

6. ร้อยละของจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ได้คะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน 
O-NET  แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร ้อยละ 50 ขึ ้นไป 
เพ่ิมข้ึน 
6.1 วิชาภาษาไทย 
6.2 วิชาภาษาอังกฤษ 
6.3 วิชาคณิตศาสตร์ 
6.4 วิชาวิทยาศาสตร์ 
6.5 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(ปีการศึกษา 
2561) 

19.13 
 

51.66 
11.42 
18.78 
7.38 
6.45 

 
19.70 

 

53.21 
11.76 
19.34 
7.60 
6.64 

 
20.30 

 

54.81 
12.12 
19.92 
7.83 
6.84 

 
20.90 

 

56.45 
12.48 
20.52 
8.06 
7.05 

7. ร ้อยละค ่าคะแนนเฉล ี ่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ 
ปวช.3 รายวิชา  ความรู ้ด ้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เมื ่อเปรียบเทีนกับเกณฑ์คะแนน
เฉลี่ยระดับชาติ เพ่ิมข้ึน  

(ปีการศึกษา 
2561) 

41.66 

 
42.91 

 
44.20 

 
45.52 

8. ร ้อยละค ่าคะแนนเฉล ี ่ยผลการทดสอบทาง
การศ ึกษาระด ับชาต ิด ้านอาช ีวศ ึกษา (V-Net)    
ระดับ ปวส.2 รายวิชา  ความรู้ด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป เมื่อเปรียบเทีนกับเกณฑ์คะแนน
เฉลี่ยระดับชาติ เพ่ิมข้ึน 

(ปีการศึกษา 
2561) 

40.71 

 
41.93 

 
43.19 

 
44.48 

9. ร้อยละค่าคะแนนเฉลี ่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
N-NET แต่ละระดับ/สาระการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ 
9.1 ระดับประถมศึกษา 
9.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
9.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เทอม1/2562 

36.88 

 
36.63 
38.64 
35.37 

 

37.99 

 
37.73 
39.80 
36.43 

 

39.13 

 
38.86 
40.99 
37.52 

 

40.30 

 
40.03 
42.22 
38.65 



 
 

62 
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

กลยุทธ์  1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
มีคุณธรรม รักในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ยุทธศาสตร์ที่  2    การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด ความสามารถใน
การแข่งขันสู่ตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ  
เป้าประสงค์ที่ 2    ผู้เรียนมีศักยภาพรองรับการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

ค่าปีฐาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญศึกษา เพ่ิมข้ึน 

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

2. จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่
นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพ่ิมขึ้น 

75 77 79 81 

3. ร้อยละของผู้เรียนชั้นปีการศึกษาชั้นสุดท้ายของ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ (ฟัง, พูด) เพ่ิมข้ึน 

15 18 21 25 

4. สัดส่วนผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคีต่อผู้เรียนใน
ระบบปกติ ในสถานประกอบการ ที ่ม ีมาตรฐาน 
เพ่ิมข้ึน 

20 : 80 25 : 75 30 : 70 35 : 65 

5. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสมรรถนะเป็นที่
พึงพอใจของสถานประกอบการ เพ่ิมข้ึน 
5.1 ระดับอาชีวศึกษา 
5.2 ระดับอุดมศึกษา 

N/A 80 
 

80 
80 

90 
 

90 
90 

90 
 

90 
90 

6. ร้อยละของผู้จบการศึกษาอาชีวศึกษามีงานทำ
ภายใน 1 ปี เพิ่มข้ึน 

6.1 ระดับ ปวช. 
6.2 ระดับ ปวส. 

 
 

10 
40 

 
 

10.03 
41.12 

 
 

10.33 
42.35 

 
 

10.63 
43.62 

7. อัตราการมีงานทำ ภายใน 1 ปี ของผู้จบ 

อุดมศึกษา เพ่ิมข้ึน  
85 88 91 94 

กลยุทธ์  1. จัดทำหลักสูตรบูรณาการเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐาน สู่อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
       2. จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยด้านการศึกษา และนวัตกรรม 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา ทุก
ช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
เป้าประสงค์ที่ 3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

ค่าปีฐาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ร้อยละของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ได้รับการ
พัฒนาอบรมตามหลักสูตรคุรุพัฒนาและนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

N/A 95 95 95 

2. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ตามสายงานและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

N/A 75 80 85 

3. ร้อยละของครูที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ   
(ฟัง พูด) เพ่ิมข้ึน 

N/A 75 80 85 

3. จำนวนหน่วยงานและสถานศึกษาที่มีการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

100 100 100 100 

กลยุทธ์    1. ตั้งชมรมวิชาชีพ แต่ละสาขากลุ่มวิชา 
         2. ส่งเสริมใช้สื่อและนวัตกรรม ในการพัฒนาครูหลากหลายรูปแบบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสทางการศึกษาท่ีเชื่อมโยงทุกระดับทุกประเภท และส่งเสริม  การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั่วถึงและเป็นธรรม   
เป้าประสงค์ที่ 4  ผู้เรียนได้รับโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

ค่าปีฐาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน 
และเด็กตกหล่นที่ไม่สามารถเรียนในระบบได้รับ
การศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม 

67.37 70 75 80 

2. มีระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของ
จังหวัด    ที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
เชื่อถือได้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา 

- 1 ระบบ 1 ระบบ 1ระบบ 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

ค่าปีฐาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
และเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง และมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. ร้อยละของผู้สนใจในการพัฒนาทักษะอาชีพ 
ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพในรูปแบบที่เหมาะสม 

70 80 90 100 

กลยุทธ์    1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของคนทุกระดับทุกประเภท 
         2. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษาที่ทันสมัย 
         3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของจังหวัด เป็นเอกภาพเป็นปัจจุบัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ที่ 5  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

ค่าปีฐาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ร้อยละของสถานศึกษาได้บูรณาการด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

100 100 100 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษา ที่สามารถนำขยะกลับมาใช้ให้
เป็นประโยชน์ เพ่ิมข้ึน 

30 55 75 100 

3. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที ่เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการเกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

50 80 90 100 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง 

85 90 95 100 

5. จำนวนสถานศึกษาที ่ดำเนินงานโครงการอนุร ักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

17 โรง 20 โรง 30 โรง 40 โรง 

กลยุทธ์    1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก และร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาทุกระดับ 
         2. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาที่สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  
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         3. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
สถานศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการจัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6    การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล                                   
เป้าประสงค์ที่ 6    หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ภาคีเครือข่าย 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

ค่าปีฐาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีองค์กร/ภาคีเครือข่าย
ร่วมจัดการศึกษา และพัฒนาการศึกษา  

100 100 100 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่บริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลเพิ่มข้ึน  

100 100 100 100 

3. มีระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของจังหวัด  
ที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ทุกท่ีทุกเวลา และเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

- 1 ระบบ 1 ระบบ 1ระบบ 

กลยุทธ์    1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 
             2. พัฒนาระบบบรหิารจัดการ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นคุณธรรม โปร่งใสและมีส่วนร่วม 

   3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของจังหวัดที่เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน ทันต่อการใช้งาน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7   การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพื่อการท่องเที่ยวและการกีฬาสู่อาชีพ 
เป้าประสงค์ที่ 7   หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา มีการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพ่ือการ
ท่องเที่ยวและกีฬาสู่อาชีพ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

ค่าปีฐาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ร้อยละของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กีฬาที่มี
ความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

85 90 95 100 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

ค่าปีฐาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
2. ร้อยละของเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษา
ท่องเที่ยว  การกีฬาเพิ่มข้ึน 

30 30 30 30 

3. ร้อยละของผู้จบการศึกษาสาขาท่องเที่ยว การกีฬาที่
ได้ประกอบอาชีพตรงตามสาขา 

60 70 80 90 

กลยุทธ์     1.  ส่งเสริมการจัดการศึกษา การท่องเที่ยว  การกีฬา เพ่ืออาชีพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 
 

16. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง (SWOT) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังโดยใช้ กรอบ
แนวคิด 7S Model [McKinsey]  

   จุดแข็ง (Strengths) 
S1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงานในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ของ 

ศธจ.ตรัง ที่สอดคล้องกับเชื่อมโยงกับแผนทั้ง 3 ระดับ 

S2 แผนปฏิบัติราชการฯ มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ 

S3 โครงสร้างการบริหารมีความชัดเจน 

S4 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการนำองค์กร 

S5 มีการกระจายอำนาจในการปฏิบัติงาน 

S6 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 

S7 บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเสียสละและรับผิดชอบสูง  

S8 บุคลากรมีสมรรถนะและทักษะระดับพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน 

S9 มีการกำหนดค่านิยมองค์กรที่ชัดเจน TRANG Spirit 

จุดอ่อน (Weaknesses)  

W1 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการไปสู่ผู้ปฏิบัติไม่ชัดเจน  

W2 ขาดการกำกับติดตามงานตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

W3 โครงสร้างการแบ่งกลุ่มภายในสำนักงานยังไม่ครอบคลุมตามภารกิจงาน 

W4 อัตรากำลังบุคลากรไม่เป็นไปตามกรอบโครงสร้าง 
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W5 การติดตาม และวัดผลการปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง 

W6 ระบบการทำงานขาดการประสาน บูรณาการ และเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มงาน 

W7 ระบบการทำงานยังไม่รองรับกับสถานการณ์วิกฤต/ฉุกเฉิน/เปลี่ยนแปลง 

W8 บุคลากรมีภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายไม่สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่ง 

W9 บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน 

W10 บุคลากรขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการปฏิบัติงาน 

W11 การนำค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติยังไม่เป็นรูปธรรม 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส และ อุปสรรค) โดยพิจารณาจาก

ทฤษฎี PESTEL Analysis  

โอกาส (Opportunities)  

O1 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม 

O2 นโยบาย Thailand 4.0 ส่งผลให้หน่วยงานได้พัฒนาด้านเทคโนโลยีทันต่อความ

เปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัล 

O3 สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดตร ังม ีความพร้อมที ่จะรองร ับการ ขยายตัว

หลากหลาย ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรมการแปรรูป การท่องเที่ยว 

O4 สังคมมีรูปแบบพหุวัฒนธรรม มีความสมานฉันท์ เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง 

O5 มีการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 

O6 มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  

O7 มีระเบียบ แนวปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้ 

อุปสรรค (Threats)  

T1 นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ขาดความต่อเนื่อง 

T2 เศรษฐกิจของประเทศมีการชะลอตัว 

T3 ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ 

T4 สังคมมีความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ 

T5 โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

T6 ประชากรวัยเรียนลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดน้อยลง 
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T7 ประชาชนยังมีค่านิยมให้บุตรหลานเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ 

T8 เทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว 

T9 ระบบฐานข้อมูลกลางที่ไม่เชื่อมโยงกันอย่างทั่วถึงทุกหน่วยงาน 

T10 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid -19   

T11 กฎหมาย ระเบียบ ไม่เอื ้อต่อการจัดการศึกษาและการดำเนินงานตาม

สถานการณ์และบริบทของพ้ืนที่ 

ทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพ (TOWs Matrix)  

1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO)  

1) จัดทำแผนฯ ภายใต้แนวคิดความเชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ตามหลัก

ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล   

2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในหน่วยงานให้ทัน

ต่อความเปลี่ยนแปลง  

3) ส่งเสริม ประสานงานการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่  

4) ส่งเสริม สนับสนุนนำเทคโนโลยีใช้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษา  

5) กำหนดแผนงานโครงการที ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที ่  ที ่ 3 และ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ในแผนปฏิบัติราชการฯ ของ ศธจ.ตรัง  

6) พัฒนาความรู้ ฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรตาม

สมรรถนะที่เหมาะสมตามสายงานและความต้องการ เพ่ือพัฒนากรอบทักษะการทำงานในยุคดิจิทัลและ

ศตวรรษท่ี 21  

2. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST)  

1) กำหนดรูปแบบการให้บริการแก่ผู้บริบริการอย่างเหมาะสม และสอดคล้อง

กับรูปแบบการปฏิบัติงานวิถีชีวิตใหม่  

2) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ  

3) จัดทำแผนที่ยืดหยุ่นรองรับการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน เช่นด้านความเหลื่อมล้ำ

ทางเศรษฐกิจ เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เทคโนโลยี การแพร่ระบาดของโรค  
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4) กำหนดแนวทางและการติดตามผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบัน           

5) นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา 

โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6) กำหนดรูปแบบการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ

รูปแบบการปฏิบัติงานวิถีใหม่   

3. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)  

1) สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเจน และกำหนดเครื่องมือติดตาม

และสรุปรายงานผลให้ผู้บริหารทราบทุกรายไตรมาส  

2) กำหนดแนวทางการบริหารจัดการภายในหน่วยงานอย่างอย่างชัดเจนและ

กำหนดเครื่องมือติดตามและสรุปรายงานผลให้ผู้บริหารทราบทุกรายไตรมาส   

3) กำหนดแนวทางการบริหารกำลังบุคลากรภายในสำนักงานให้สอดคล้องกับ

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  

4) ให้มีการจัดการความรู ้ (Knowledge Management) ภายในหน่วยงาน

     4. กลยุทธ์เชิงรับ (WT)  

1) เสริมสร้างความเข้าใจในค่านิยมองค์กรให้บุคลากรรับรู้และนำไปปรับใช้ใน

การปฏิบัติงาน  

2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำแนวปฏิบัติที่ดีจากองค์กรภายนอกมาปรับใช้กับองค์กร 

3) ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานปฏิบัติการ เช่น การประชุมออนไลน์ 

แบ่งปันพื้นที่การทำงานและทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ ให้มากขึ้น  

สรุปประเด็นที่กำหนดเป็นวิสัยทัศน์ (Vision)  

1. การบริหารจัดการแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม 

2. การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ 

3. เท่าเทียม และยั่งยืน  

4. ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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17. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา

ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อ 11 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและ

การจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์

ของส่วนราชการ  ต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

(1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 

(2) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
(3) สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
(4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล        

เพ่ือการศึกษา 
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(6) ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
(8) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วน

ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
(10) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
(11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง

ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 
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ส่วนที่ 3 
สาระสำคัญของแผน 65 

วิสัยทัศน์ : ส่งเสริม สนับสนุน บูรณาการหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อจัดการศึกษา  
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม และยั่งยืน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

พันธกิจ  

1. พัฒนาระบบและกระบวนการในการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต อย่างทั่วถึง เท่าเทียม     

ตามศักยภาพของผู้เรียน 

4. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

เป้าประสงค์รวม  คนทุกช่วงวัยในจังหวัดตรัง ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง

และเท่าเทียมกันตามศักยภาพ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน 

ค่านิยมองค์การ TRANG Spirit :   Teamwork : การทำงานเป็นทีม   Responsibility : 

ความรู้สึกรับผิดชอบ  กล้าตัดสินใจด้วยตนเอง รู้จัก หน้าที่   Active : คล่องแคล่ว   Nicety : รอบคอบ พิถีพิถัน   

Good Governance : ธรรมมาภิบาล  Spirit : จิตสำนึก 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับทักษะ   

ในศตวรรษท่ี 21 สู่ความม่ันคงของชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันสู่ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการจัด

การศึกษาทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาที ่เช ื ่อมโยงทุกระดับทุกประเภท       

และส่งเสริม  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั่วถึงและเป็นธรรม   

ยุทธศาสตร์ที ่ 5 การจัดการศึกษาเพื ่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตร      

กับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมาภิบาล                  

เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์ 1 ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ ที่ 21 

มีจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในวิถีประชาธิปไตย 
เป้าประสงค์ 2 ผู้เรียนมีศักยภาพรองรับการพัฒนาและการแข่งขันของระเทศ 
เป้าประสงค์ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ ความรู ้ ความสามารถ         

และสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ 4 ผู้เรียนได้รับโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้     

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
เป้าประสงค์ 5 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา จัดการศึกษา เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต   ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ 6 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการศึกษา โดยใช้

ภาคีเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื ่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก       
ธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานให้ผู้เรียนมีความรู้ 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม รักในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ยึดมั่น        

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำหลักสูตรบูรณาการเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน      

สู่อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

3. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

งานวิจัยด้านการศึกษาและนวัตกรรม 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ 
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5. ส่งเสริมการใช้สื่อและนวัตกรรม ในการพัฒนาครใูนรูปแบบหลากหลาย 

6. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของคนทุกระดับทุกประเภท 

7. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร          

เพ่ือการศึกษาที่ทันสมัย 

8. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของจังหวัด เป็นเอกภาพเป็นปัจจุบัน    

9. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก และร่วมอนุรักษ์

ฟ้ืนฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาทุกระดับ 

10. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ สิ ่งแวดล้อมในสถานศึกษาที ่สร้างจิตสำนึกรักษ์

สิ่งแวดล้อม  

11. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา 

12. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เน้นคุณธรรม โปร่งใส

และมีส่วนร่วม 

 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ และค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21  
                       สู่ความม่ันคงของชาติ 
เป้าประสงค์ที่ 1  ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 มีจิตสำนึก 
                       ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในวิถีประชาธิปไตย 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
จิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

100 

2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมินความสามารถด้านการ
อ่าน (RT) อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป 
- อ่านออกเสียง 
- อ่านรู้เรื่อง 
- อ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง 

 
 

100 
100 
100 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
3. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมินความสามารถด้านการ
คำนวณและด้านภาษา (NT) อยู่ในระดับพอใช้ ขึ้นไป 
- ด้านคณิตศาสตร์  
- ด้านภาษาไทย 
- ด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย 

 
 
 

100 
100 
100 

4. ร้อยละของจำนวนนักเรียนชั้น ป.6 ที่ได้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET  แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น 
- วิชาภาษาไทย  
- วิชาภาษาอังกฤษ  
- วิชาคณิตศาสตร์  
- วิชาวิทยาศาสตร์ 

 
 

+3 
+3 
+3 
+3 

5. ร้อยละของจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ได้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET  แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ  50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน 
- วิชาภาษาไทย 
- วิชาภาษาอังกฤษ 
- วิชาคณิตศาสตร์ 
- วิชาวิทยาศาสตร์ 

 
 

+3 
+3 
+3 
+3 

6. ร้อยละของจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ได้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET  แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น 
- วิชาภาษาไทย 
- วิชาภาษาอังกฤษ 
- วิชาคณิตศาสตร์ 
- วิชาวิทยาศาสตร์ 
- วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 

+3 
+3 
+3 
+3 
+3 

7. ร้อยละค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-
NET) ระดับ ปวช.3 รายวิชา  ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป เพ่ิมข้ึน 

+3 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
8. ร้อยละค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-
Net)    ระดับ ปวส.2 รายวิชา  ความรู ้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั ่วไป 
เพ่ิมข้ึน 

+3 

9. ร้อยละค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน N-NET แต่ละระดับ/สาระการเรียนรู้ เพ่ิมข้ึน 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 

+3 
+3 
+3 

กลยุทธ์  1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
มีคุณธรรม รักในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2    การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด ความสามารถใน
การแข่งขันสู่ตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ  
เป้าประสงค์ที่ 2    ผู้เรียนมีศักยภาพรองรับการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีวศึกษา ต่อสายสามัญ 
(ปวช.1 : ม.4) 

53:47 

2. สัดส่วนผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคีต่อผู้เรียนในระบบปกติในสถานประกอบการ
ที่มีมาตรฐาน เพ่ิมข้ึน 

35:65 

กลยุทธ์  1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรบูรณาการเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่อาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา 
            2. ส่งเสริมสนับสนุนจัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยด้าน
การศึกษา และนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา ทุก
ช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

เป้าประสงค์ที่ 3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในการ 
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1. ร้อยละของครูปฐมวัยทุกสังกัดได้รับการพัฒนา 100 
2. ร้อยละของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาการจัดเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

100 

3. ร้อยละของครูระดับอาชีวศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 100 
กลยุทธ์    1. ตั้งชมรมวิชาชีพ แต่ละสาขากลุ่มวิชา 
              2. ส่งเสริมใช้สื่อและนวัตกรรม ในการพัฒนาครูหลากหลายรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสทางการศึกษาท่ีเชื่อมโยงทุกระดับทุกประเภท และส่งเสริม  การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตทั่วถึงและเป็นธรรม   
เป้าประสงค์ที่ 4  ผู้เรียนได้รับโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง    
ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1. ร้อยละของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ  (ป.1 - ม.3) ได้รับการศึกษา  100 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) 100 
3. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับได้รับการศึกษาต่อ (ม.4 - ม.6, ปวช., กศน.)  95 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      100 

กลยุทธ์    1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของคนทุกระดับทุกประเภท 
             2. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา       
ที่ทันสมัย 
             3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของจังหวัด เป็นเอกภาพเป็นปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ที่ 5  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต         
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1. ร้อยละของหน่วยงานที่ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ และความ
ตระหนักรู้คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

100 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง 100 
3. จำนวนสถานศึกษาที่ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ิมข้ึน 

40 โรง 

กลยุทธ์    1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก และร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาทุกระดับ 
             2. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาที่สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  
             3. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
มาใช้ในสถานศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการจัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6    การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล                                   
เป้าประสงค์ที่ 6    หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ภาคีเครือข่าย 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1. มีระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของจังหวัด  ที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน เชื่อถือได้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา และเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น
ที่เก่ียวข้อง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1 ระบบ 

2. ร้อยละของหน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 100 
3. ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA   ในระดับ A ขึ้นไป (หาข้อมูล) 100 

กลยุทธ์    1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 
             2. พัฒนาระบบบรหิารจัดการ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นคุณธรรม โปร่งใสและมีส่วนร่วม 

   3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของจังหวัดที่เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน ทันต่อการใช้งาน 



  

 
 
 

นโยบายรัฐบาล 
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 

(12 นโยบายหลัก) 

แผนผังความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ ของประเทศสู่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2561  – 2580) 

1. ความมั่นคง 
2. การสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
4. การสร้างโอกาสและ 

ความเสมอภาคทางสังคม 

5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

 
 

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(23 ประเด็นพัฒนา) 

1. ประเด็นความม่ันคง (แผนย่อยที่ 3.1) การ
รักษาความสงบภายในประเทศ (แผนยอ่ยที ่3.2)  
การป้องกนัและแก้ไขปญัหาที่มีผลกระทบตอ่ 
ความมั่นคง  

23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (แผนยอ่ยที่ 
3.4) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้
พื้นฐาน 

10. การปรับเปลีย่นค่านิยมและวฒันธรรม (แผนย่อยที ่
3.1) ปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมอืงที่ด ี
11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (แผนยอ่ยที่ 3.2)  
การพัฒนาเดก็ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  
(แผนยอ่ยที่ 3.3) การพฒันาช่วงวยัเรียน/วยัรุน่ (แผน 
12. การพัฒนาการเรียนรู ้(แผนย่อยที่ 3.1) การ
ปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู้ทีต่อบสนองตอ่การ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 
 

17. ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสงัคม  
(แผนยอ่ยที่ 3.1) การคุ้มครองทางสังคมขั้น
พื้นฐานและหลกัประกนัทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สุขภาพ 

 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ (แผนยอ่ยที่ 3.1) การพัฒนาบรกิาร
ประชาชน   (แผนยอ่ยที่ 3.4) การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ  (แผนย่อยที่ 3.5) การสร้าง
และพัฒนาบุคลากรภาครฐั  
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (แผน
ย่อยที่ 3.1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ   

ระดับ 1 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

(10 ยุทธศาสตร์) 

 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
 

ระดับ 2 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ 
ในสังคม 
 

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
 

6. การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 

 
แผนปฏิรูปประเทศ 

ฉบับปรับปรุง (Big Rock : BR) 
(8 ธ.ค. ๒๕๖๓) 

(13 ด้าน (62 Big Rock)) 
 

12. ด้านการศึกษา (1) โอกาสและความเสมอภาคระดับ
ปฐมวัย : สนับสนุนนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาต้ังแต่ระดับ
ปฐมวัย (2) จัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะ (3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

 
 

 
 

12. ด้านการศึกษา (2) จัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะ (3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

12. ด้านการศึกษา (1) โอกาสและความเสมอภาค
ระดับปฐมวัย : สนับสนุนนวัตกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษา
ต้ังแต่ระดับปฐมวัย 

 
 
 

 

   2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (1) ภาครัฐดิจิทัล  
(2) โครงสร้างองค์กรและระบบงานภาครัฐ (3) บริหาร
ทรัพยากรบุคคลระบบเปิด (4) ความเข้มแข็งระดับพื้นที่
แบบมีส่วนร่วม (5) จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโปร่งใส 
11.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (4) ระบบราชการโปร่งใส (5) มาตรการ
ป้องกันทุจริตเชิงนโยบาย 
 

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

3. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และกระบวนการยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
แผนปฏิบัติราชการฯ สป. ปี 2565 

 
ประเด็นยทุธศาสตร ์

แผนปฏิบัติราชการฯ ปี 2565 ศธจ.ตรัง 
ปี 2565 

 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
(สอดคล้อง ยุทธ์ ศธ.ที่ 3) 

2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (สอดคล้อง ยทุธ์ ศธ.ที่ 5) 

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(สอดคล้อง ยุทธ์ ศธ.ที่ 1, 2, 3, 4) 

4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
(สอดคล้อง ยุทธ์ ศธ.ที่ 3) 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (สอดคล้อง 
ยุทธ์ ศธ.ที่ 4, 6) 

นโยบายและแผนระดับชาติ 

ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

(พ.ศ. 2562 -2565) 
(16 นโยบาย) 

 

1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข 

 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(สอดคล้อง ยุทธ์ ศธ.ที่ 1) 

 

 

แผนแม่บทเฉพาะกิจ 
(4 แนวทางหลัก) 

  3. ศักยภาพและคุณภาพชีวิต (แนวทางย่อย 3.1 
ทักษะและการเรียนรู้ 

   

ระดับ 3 

83 

1. การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานและสอดคล้องกับทักษะ ใน
ศตวรรษที่ 21 สู่ความม่ันคงของชาติ 
(สอดคล้อง ยุทธ์ สป..ที่ 1.3) 

2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันสู่ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ 
(สอดคล้อง ยุทธ์ สป.ที่ 2) 

3. การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้(สอดคลอ้ง ยุทธ์ สป.ที่  2, 3, )  

 

4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เชื่อมโยงทุกระดับทุก
ประเภทและส่งเสริม  การเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
ทั่วถึงและเป็นธรรม  (สอดคล้องยุทธ์ สป.ที่ 4) 

6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลัก ธรรมาภิบาล  สอดคล้องยุทธ์ สป.ที่ 5) 

5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สอดคล้องยุทธ์ สป.ที่ 3) 

 



 

 

 

 

 

 

                      

          

 

 

 

  

  

                       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้
ครอบคลุมทุกช่วงวัย อย่างมีคุณภาพ ภายใต้การ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาตลอด
ชีวิต อย่างท่ัวถึง เท่าเทียม ตามศักยภาพของผู้เรียน 

1. พัฒนาระบบและกระบวนการในการบริหารจัดการที่
เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

วิสัยทัศน์  ส่งเสริม สนับสนุน บูรณาการหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม และยั่งยืน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ผังความเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
 
 

4. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์รวม คนทุกช่วงวัยในจังหวัดตรัง ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันตามศักยภาพ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและยั่งยืน 

1. การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานและสอดคล้องกับทักษะ ใน
ศตวรรษที่ 21 สู่ความมั่นคงของชาติ  

2. การผลิตและพัฒนากำลังคน  การ
วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้าง  ขีด
ความสามารถในการแข่งขนั สู่
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ  

3. การพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริม
การจัดการศึกษาทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่
เชื่อมโยงทุกระดับทุกประเภทและ
ส่งเสริม  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ทั่วถึงและเป็นธรรม   

6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมาภิ
บาล  สอดคล้องยุทธ์ สป.ท่ี 5) 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

เป้าประสงค์ 
ตามยุทธศาสตร์ 

1.  ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและ
สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 มี
จิตสำนึก  ความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในวิถี
ประชาธิปไตย 

2. ผู้เรียนมีศักยภาพรองรับการ
พัฒนาและการแข่งขนัของประเทศ 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
ทักษะ ความรู้ ความสามารถและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

4. ผู้เรียนได้รับโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อย่างท่ัวถึง
และเป็นธรรม 

6. หน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษา บริหารจัดการศึกษาโดยใช้
ภาคีเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารเพ่ือการศึกษาอย่างมี
ประสิทธภิาพตามหลักธรรมาภิบาล 

5. หน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

กลยุทธ์ตาม
ยุทธศาสตร์และ

ป้าประสงค์ 

1. จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี
คุณธรรม รักในสถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1. จัดทำหลักสูตรบูรณาการเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สู่อาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา 
2. จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยด้าน
การศึกษา และนวัตกรรม 

1.ต้ังชมรมวิชาชีพแต่ละสาขากลุม่
วิชา 
2. ส่งเสริมใช้สื่อและนวัตกรรม ในการ
พัฒนาครูหลากหลายรูปแบบ 

1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาของคนทุกระดับทุกประเภท 
2. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพ่ือการศึกษาท่ีทันสมัย 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมลูกลางทาง
การศึกษาของจังหวัด เป็นเอกภาพ
เป็นปัจจุบนั 

1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างความ
ร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัด
การศึกษา 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  เน้น
คุณธรรม โปร่งใสและมีส่วนร่วม 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมลูกลางด้าน
การศึกษาของจังหวัดที่เป็นเอกภาพ 
เป็นปัจจุบนั ทันต่อการใช้งาน 

1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก และ
ร่วมอนุรักษ์ฟืน้ฟูคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา 
2. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม
ในสถานศกึษาทีส่ร้างจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 3. ส่งเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนบูรณาการนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ใน
สถานศึกษาสนับสนนุและส่งเสริม
กิจกรรมการจัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย
กระบวนการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

โครงการ 
งบบริหาร ศธจ. 2 โครงการ 
งบ สป.ศธ        7 โครงการ 
งบหน่วยงานอื่น          - 

งบบริหาร ศธจ. - โครงการ 
งบ สป.ศธ       2 โครงการ 
งบ หน่วยงานอื่น        - 
 

งบบริหาร ศธจ. 1 โครงการ 
งบ สป.ศธ  2   โครงการ 
งบ หน่วยงานอื่น        - 
 

งบบริหาร ศธจ. 2 โครงการ 
งบ สป.ศธ        1 โครงการ 
งบ หน่วยงานอื่น        - 

งบบริหาร ศธจ. 6 โครงการ 
งบ สป.ศธ   4  โครงการ 
งบ หน่วยงานอื่น        - 
 

งบบริหาร ศธจ. - โครงการ 
งบ สป.ศธ       1 โครงการ 
งบ หน่วยงานอื่น        - 
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ท่ี งบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 2,345,200.00          

โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน

กิจกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค

1 งบด าเนินงาน 2,124,000.00            

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,732,000.00            

1.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 

1.1.1.1 นักวิชาการเงินและบัญชี 86,400.00                

1.1.1.2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 85,200.00                

1.1.1.3 ค่าจ้างนักวิชาการพัสดุ 85,800.00                

1.1.1.4 ค่าจ้างนักประชาสัมพันธ์ 85,200.00                

1.1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 5,000.00                  

1.1.3 ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 120,000.00               

1.1.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 18,000.00                 

1.1.5 ค่าจ้างเหมาบริการ 

1.1.5.1 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดส านักงาน 61,200.00                 

1.1.5.2 ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ 61,200.00                 

1.1.5.3 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 66,000.00 

1.1.5.4 ค่าจ้างเหมาอ่ืน 120,000.00               

1.1.5.5 ค่าจ้างต าแหน่งท าความสะอาดส านักงานและพนักงานขับรถยนต์ 105,000.00               

1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 96,000.00                 

1.1.7 วัสดุส านักงาน 72,000.00                 

1.1.8 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 39,600.00                 

1.1.9 วัสดุงานบ้านงานครัว 48,000.00                 

1.1.10 วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000.00               

1.1.11 วัสดุการเกษตร 3,600.00                  

1.1.12 วัสดุก่อสร้าง 5,000.00                  

1.1.13 ค่าเช่ารถยนต์  (รถตู้)  1 คัน 294,000.00               

งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.  2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

รายละเอียดกิจกรรม

ส่วนที่ 4 
งบประมาณ/โครงการ 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 ของ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
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ท่ี งบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 2,345,200.00          

โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน

กิจกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค

1.1.14 ค่าใช้จ่ายโครงการ

1.1.14.1 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสัญจร 12,000.00                 

1.1.14.2 โครงการกล่ันกรอง ตรวจสอบ และประเมินผลการขอมีวิทยฐานะ และขอเล่ือนวิทยฐานะของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดตรัง

6,000.00                  

1.1.14.3 โครงการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2565 3,000.00                  

1.1.14.4 โครงการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินโรงเรียนเอกชนในระบบ 10,000.00                 

1.1.14.5 โครงการโครงการพิธีฉลองรางวัลนักเรียน และสถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 15,000.00                 

1.1.14.6 โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นท่ี 14  ปีการศึกษา 2565 10,000.00                 

1.1.14.7 โครงการนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 25,000.00                 

1.1.14.8 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 3,000.00                  

1.1.14.9 โครงการการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 5,000.00                  

1.1.14.10 โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดตรัง

5,000.00                  

1.1.14.11 โครงการองค์กรคุณธรรม 12,000.00                 

1.1.15 ค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นเร่งด่วน 68,800.00                 

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 392,000.00              

1.2.1 ค่าไฟฟ้า 252,000.00               

1.2.2 ค่าประปา 4,400.00                  

1.2.3 ค่าโทรศัพท์ 57,600.00                 

1.2.4 ค่าไปรษณีย์ 78,000.00                 

2 งบรายจ่ายอ่ืน 221,200.00              

1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 30,300.00 

2 ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด 40,000.00 

3 ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 60,000.00 

4 ค่าใช้จ่ายโครงการการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. 90,900.00 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.  2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

รายละเอียดกิจกรรม 
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โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับทักษะ ในศตวรรษที่ 21 สู่ความม่ันคงของชาติ  
เป้าประสงค์ : ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ ท่ี 21 มีจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดม่ันในวิถีประชาธิปไตย 
กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม รักในสถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

1. โครงการพิธีฉลองรางวัล
นักเรียน และสถานศึกษา         
รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 
2563  

   ศธจ.ตรัง จัดงานยกย่อง  
เชิดชูเกียรติ นักเรยีน 
นักศึกษา และสถานศึกษาที่
ไดร้ับรับรางวันพระราชทาน 

จำนวนผู้บรหิาร นักเรียน 
นักศึกษาจากสถานศึกษาทีไ่ดร้ับ
รางวัล เข้ารว่มไม่น้อยกว่า 120 
คน 

15,000 กลุ่มพัฒนาฯ 1 1 12 1 1,3 

2. นวัตกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

  ศธจ.ตรัง จัดการประกวด
นวัตกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดใน
สถานศกึษา 
 

1. สถานศึกษาส่งผลงาน
นวัตกรรมฯ ประกวดไม่น้อยกว่า 
18 โรง 
2. มีนวัตกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดใน

25,000 กลุ่มพัฒนาฯ 1 1 12 1 1,3 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

สถานศกึษาได้รบัการพิจารณา 
อย่างน้อย 6 รางวัล 

3. โครงการส่งเสริมการจัดงาน 
100 ปี ยุวกาชาด 

     ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 
สมาชิกยุวกาชาด สมาชิกอาสา
ยุวกาชาด  ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา จำนวน 750 คน 
ไดร้่วมระลึกถึงบุคคลสำคญั    
ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้น  
ในประเทศไทย  ตระหนัก     
ในคุณคา่และความสำคญั   
ของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด   
มีระเบียบวินัย  มีคณุธรรม  
จริยธรรม  เปน็ผู้นำ  รู้รกั  
สามคัคี  ได้แลกเปลีย่นเรียนรู้ 
ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์   
มีการจัดกิจกรรมการเรยีน   
การสอนยุวกาชาดต่อเนื่องและ
เพิ่มมากขึ้น 

ร้อยละ 100  ของผูเ้ข้าร่วม
โครงการไดร้่วมระลึกถึงบุคคล
สำคญัผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาด
ขึ้นในประเทศไทย  ไดร้ับความรู้  
ความเข้าใจในกจิกรรมยุวกาชาด  
มีส่วนร่วมในกจิกรรมและ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ซึ่งกันและกนั  
เกิดความรักและศรัทธาใน
กิจกรรมยุวกาชาด 

40,000 กลุ่มลูกเสือฯ 3 10 12 1 3 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

4. โครงการจิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน ์

    ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด 
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษา
วิชาทหาร และบุคลากร ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่
จังหวัดตรัง จำนวน  680  คน 
มีจิตสำนึกที่ดี ในการมุ่งกระทำ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม และมี
ความรับผดิชอบต่อสังคม 

     ผู้เข้ารว่มโครงการ ศธ.      
จิตอาสาบำเพญ็ประโยชน์   
มีความพึงพอใจร้อยละ 80 

23,500 กลุ่มลูกเสือฯ 3 10 12 1 3 

5. โครงการประเมินคุณธรรม 
จริยธรรมและความเป็นพลเมือง
ของผู้เรียนทุกช่วงวัย  

1. นักเรยีน นักศึกษา จำนวน 
110 คน ไดเ้ข้าร่วมโครงการ
ประเมินคณุธรรม จริยธรรมฯ   
2. มีผลการประเมินคณุธรรม 
จริยธรรมฯ ของผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ร้อยละ 100 ของผูเ้ข้าร่วม
โครงการไดร้ับความรู้จากการ
ตอบแบบสอบถามด้วยชุด
เครื่องมือมาตรฐาน 
2. มีผลการประเมินคณุธรรม 
จริยธรรมฯ ของผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมาย ทุกช่วงวัย จำนวน 
1 ชุด 

7,000 กลุ่มลูกเสือฯ 3 10 12 1 3 

6. โครงการพัฒนาความประพฤติ
นักเรียน 

(อยู่ระหว่างเสนอโครงการ)  18,500 กลุ่มลูกเสือฯ 3 10 12 1 3 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

7. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

(อยู่ระหว่างเสนอโครงการ)   140,000 กลุ่มลูกเสือฯ 3 10 12 1 3 

8. โครงการสร้างและส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคล
บาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัต ิ

(อยู่ระหว่างเสนอโครงการ)  160,000 กลุ่มลูกเสือฯ 3 10 12 1 3 

9. โครงการฝึกอบรมลูกเสือ   
เนตรนารี จราจร  

ลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 
120 คน เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี 
จราจร 

1. ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ มีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะเรื่องลูกเสือ 
เนตรนารี จราจร 
2. มีเครือข่าย ลูกเสือ เนตร
นารี จราจร จำนวน 1 
เครือข่าย 
3. ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามพึงพอใจใน
การเข้าร่วมโครงการระดับ
มาก 

100,000 กลุ่มลูกเสือฯ 3 10 12 1 3 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ  

เป้าประสงค์ : ผู้เรียนมีศักยภาพรองรับการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ 

กลยุทธ์ : 1. จัดทำหลักสูตรบูรณาการเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

            2. จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยด้านการศึกษา และนวัตกรรม 

โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

1. โครงการส่งเสริมเวท ี        
และประชาคมเพ่ือการจัดรูปแบบ
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา      
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 

1. จัดทำหลักสตูรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเช่ือมโยงกับ
อาชีวศึกษาและอาชีวศึกษา
เชื่อมโยงกับอุดมศึกษา 
2. สถานศึกษาที่ร่วม
โครงการบรูณาการหลักสตูร
กับชุมชนในท้องถิ่น มุ่งเน้น
การจัดการศึกษาเพื่อการมี
งานทำ 

1. ร้อยละ 100 โรงเรียนทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ มีการจัดทำ
พัฒนาหลักสตูรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงฯ 1 หลักสตูร 
2. ร้อยละ 80 ไดร้ับการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนหลักสตูร 
3. ร้อยละ 80 โรงเรยีนนำร่อง 
3 โรง มีรูปแบบหรือนวัตกรรม
ของหลักสูตรอาหารและ
โภชนาการ(อาหารท้องถิ่น
จังหวัดตรัง 

72,000 กลุ่มพัฒนาฯ 2 23 12 1 2 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

2. โครงการ Innovation For 
Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนา
การศึกษา 
 

1.ศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา 
นวัตกรรมและการวิจัยทาง
การศึกษาในระดับจังหวัดท่ี
มีข้อมูลครบถ้วน สมบรูณ์
และประสิทธิภาพ 
2. มีนวัตกรรมการบรหิาร
จัดการ การจัดการเรยีนรู้ 
การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลอย่างน้อย 1 
แนวทางต่อ 1 โรงเรียน 
3. มีผลงาน และเผยแพร่
นวัตกรรมการบรหิารจดัการ 
การจัดการเรยีนรู้ การนเิทศ
ติดตามและประเมินผลของ
จังหวัด 

1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย   
เข้ารับการอบรมจำนวน 18 
แหง่2. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
มีนวัตกรรมอย่างน้อย 1 
นวัตกรรมต่อ 1 แห่ง 
3. ร้อยละของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้   
ความเข้าใจในการอบรม   
การพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

96,000 กลุ่มนิเทศฯ 2 12 12 1 3 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

4. เครือข่ายความร่วมมือ
ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของจังหวัดเพิ่มขึ้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. : การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

เป้าประสงค์ : ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ : 1. ตั้งชมรมวิชาชีพ แต่ละสาขากลุ่มวิชา 

           2. ส่งเสริมใช้สื่อและนวัตกรรม ในการพัฒนาครูหลากหลายรูปแบบ 

โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

1. โครงการยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและ
เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

โรงเรียนเอกชนที่มีนักเรียน
พิการเรียนร่วมได้รับการ
นิเทศ ติดตามการจดั
การศึกษาสำหรับเด็กพิการ
และเด็กที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 

1. โรงเรียนเอกชนท่ีมีนักเรียน
พิการเรียนร่วม จำนวน 12 
โรง ไดร้ับการนเิทศ ติดตาม 
การจัดการศึกษาสำหรับเด็ก
พิการและเด็กท่ีมีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ 
2. ครูและบุคลากร          
ทางการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนท่ีมีนักเรียนพิการ  
เรียนรวม สามารถจัดการเรียน
การสอนสำหรับเด็กพิการและ
เด็กท่ีมีความต้องการจำเป็น
พิเศษ 

3,000 กลุ่มพัฒนาฯ 3 11 12 1 2,3 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

2. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรม
ยุวกาชาดในสถานศกึษา 

(อยู่ระหว่างเสนอโครงการ)  10,000 กลุ่มลูกเสือฯ 3 12 12 1 3 

3. โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
ตรวจติดตามความประพฤติ
นักเรียน 

1. พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษา ฯ ได้ออก
พื้นที่เฝ้าระวังฯ ไม่น้อยกว่า 
15 ครั้ง 
2. นักเรียน นักศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดตรังไดร้ับ    
การดูแล คุม้ครอง ปกป้อง 
แก้ไขปัญหาความประพฤต ิ

   ร้อยละ 80 ของปัญหาความ
ประพฤตินักเรียนนักศึกษา ท่ี
พบจากการออกเฝ้าระวังได้รับ
การแก้ไข 

16,883 กลุ่มลูกเสือฯ 3 12 12 1 3 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. : การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เชื่อมโยงทุกระดับทุกประเภทและส่งเสริม  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั่วถึงและเป็นธรรม   

เป้าประสงค์ : ผู้เรียนได้รับโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

กลยุทธ์ : 1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของคนทุกระดับทุกประเภท 

            2. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาที่ทันสมัย 

            3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของจังหวัด เป็นเอกภาพเป็นปัจจุบัน 

โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

1. โครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปี
การศึกษา 2565  

1.เพื่อพิจารณาคัดเลือก
นักเรียนในจังหวดัตรัง        
รับทุนการศึกษาพระราชทาน 
ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 
2565  
2.เพื่อติดตามนักเรียนทุน 
การศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 
โควตา้จังหวัดตรังทุกรุ่น (กำลัง
ศึกษาในจังหวดัตรัง) 
 
 

จังหวัดตรัง สามารถพิจารณา
คัดเลือกและส่งนักเรียนเพื่อ
ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน 
ม.ท.ศ. ในการพิจารณาระดบัภาค
การศึกษา  
ตามจำนวนทีส่ำนักงานสภา    
การพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติกำหนด 

10,000 กลุ่มพัฒนา 4 1 12 2 4 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

2. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา 
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในระดับพ้ืนที่  
 

1. ครูปฐมวัยแกนนำ ได้รับ
การอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจการจัดประสบการณ์ 
ที่เน้นการพัฒนาทักษะ   
ทางสมอง (EF) 
2. คณะกรรมการนเิทศฯ  
ได้ประชุมจัดทำเครื่องมือ
นิเทศ ติดตามฯ และออก
นิเทศ ติดตามจำนวน 2 ครั้ง 
3. สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดตรังมี (Best 
Practices)ดา้นการพัฒนา
เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
 

1. ร้อยละ 90 ชองเด็กปฐมวัย 
ได้รับบริการดูแล พัฒนา  
จัดประสบการณเ์รียนรู้ และ 
จัดการศึกษาให้มีพัฒนาการ 
สมวยัในทุกด้าน 
2. ร้อยละ 80 ของสถานศกึษา/ 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยม ี
คุณภาพระดบัผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเดก็ 
ปฐมวัยแห่งชาต ิ
3. ครูปฐมวัยแกนนำ จำนวน  
16 คน มีความรูค้วามเข้าใจ  
การจดัประสบการณ์ที่เน้นการ 
พัฒนาทักษะทางสมอง (EF)  
4. มีรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เปน็ 
เลิศ (Best Practices) ในการ 
พัฒนาเด็กปฐมวยั ระดับจังหวัด  
จำนวน 2 ผลงาน 

52,000 กลุ่มนิเทศฯ 3 11 12 1,2 3,4 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

3. บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาของจังหวัดตรัง     
ปีการศึกษา 2564  
 

1. สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรังมีการจดัเก็บข้อมูล
ด้านการศึกษาที่เป็นระบบ
เดียวกัน ครอบคลมุภารกจิ 
ความต้องการใช้ของทุก
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง มี
ความถูกต้อง สมบูรณ์ เปน็
ปัจจุบัน เช่ือถือได้  
จำนวน 1 ระบบ 
2. หน่วยงานทางการศึกษาและ
หน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องใน
จังหวัดตรัง สามารถเข้าถึง
ระบบฐานข้อมลูได้ทุกที่ทุก
เวลา และนำข้อมลูไปใช้
ประกอบการวางแผน การ
ตัดสนิใจ การบริหารจดั
การศึกษาตามภารกจิให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 

1. มีระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ
ด้านการศึกษาจังหวัดตรัง 
จำนวน 1 ระบบ  
2. มีข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาจังหวดัตรัง  
จำนวน   1 เล่ม 
3. ร้อยละ 80 ของผู้รับริการ     
มีความพึงพอใจในระดบัมาก 

3,000 กลุ่มแผนฯ 3,6 20 2 6 5 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

เป้าประสงค์ : หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก และร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาทุกระดับ 

            2. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาที่สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  

            3. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

1. โครงการสนับสนนุการ
ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัต
นราซสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

1. ผู้บริหาร/ครู/โรงเรยีน
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง 
จำนวน 40 คน ได้รับการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
โครงการฯ 
2. โรงเรียนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ไดร้ับ
การนิเทศการขับเคลื่อน
โครงการฯ 

1. โรงเรียนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนใน
จังหวัดตรัง จำนวน 36 
โรงเรียน ได้เขา้ร่วมการ
ประชุมอบรม 
2. คณะกรรมการได้นเิทศ 
กำกับ ติดตามการขับเคลื่อน
การดำเนินงานโรงเรยีน
สมาชิกสวนพฤกษศาสตรต์าม
โครงการ จำนวน 20 โรงเรียน 

15,000 กลุ่ม ศน. 1 1 12 4 3 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ในสถานศึกษาท่ีเป็นสมาชิก
โครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ 
มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดำเนินงานโครงการฯ 
4.มีโรงเรยีนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์ในจังหวัดตรัง
เพิ่มมากข้ึน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล   

เป้าประสงค์ : หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ภาคีเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 

            2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นคุณธรรม โปร่งใสและมีส่วนร่วม 

            3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของจังหวัดที่เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน ทันต่อการใช้งาน 

โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมายโครงการ        ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

1. โครงการประชุมสัมมนา
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสัญจร 

- ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บรหิาร
สถานศกึษาเอกชน จำนวน 40 
คน  มีความเข้าใจเกีย่วกับ 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระเบยีบ 
กฎหมาย และข้อบังคับ        
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบตัิงาน 
และมีการถ่ายทอดความรู้ 
แลกเปลีย่นความคดิ         
และแนวทางการทำงานร่วมกัน 
   

1. ผู้บรหิารสถานศึกษาเอกชนใน
สังกัด สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง และผู้เกี่ยวข้อง 
จำนวน 50 คน 
2. ร้อยละ 100 ของผู้เขา้ประชุม
ไดร้ับความรูส้ามารถนำไป
ปฏิบัติงานไดอ้ย่างถูกต้อง 

12,000 นางเรณู    
มีแก้ว  
กลุ่ม สช. 

6 20 2 6 5 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมายโครงการ        ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

2. โครงการกลั่นกรอง ตรวจสอบ 
และประเมินผลการขอมีวิทยฐานะ
และขอเลือ่นวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในจังหวัดตรัง  

เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศกึษาผู้เสนอ
ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทย
ฐานะ รวมถึงหน่วยงาน
การศึกษา ภายในจังหวดัตรัง 
มีความพร้อม สามารถ
ดำเนินการตามขั้นตอนการ
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ส่งผล
ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลในการดำเนินการ
ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง ตามอำนาจหนา้ที่
ที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว ้
 
 

1. ร้อยละ100 ของการขอมีวิทย
ฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกดัสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดตรัง
ที่ผ่านการกลั่นกรอง ตรวจสอบ 
และประเมินผล  
2. มีสรุปผลรายงานผลการ
กลั่นกรอง ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การขอมีวิทยฐานะ
และขอเลื่อนวิทยฐานะฯ จำนวน 
1 ฉบับ 

6,000 กลุ่ม บค. 6 20 2 6 5 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมายโครงการ        ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

3. โครงการตรวจสอบติดตามการ
ใช้จ่ายเงินโรงเรียนเอกชนในระบบ
  
 

1. เพื่อพิสูจนค์วามถูกต้องและ
เช่ือถือได้ของข้อมลู และ
ตัวเลขต่าง ๆ  ทางดา้นการเงิน 
การบญัชี รายงานทางการเงิน 
และด้านอื่น ๆ  ที่ เกี่ยวข้อง
  
2. เพื่อตรวจสอบการเบิก
จ่ายเงินเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และ
นโยบายแนวทางที่กำหนด 

 10,000 กลุ่ม สช. 6 20 2 6 5 

4. การคัดเลือกนักศึกษาทุน
โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อให้สำนกังานศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง ในฐานะหน่วยงาน
การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ดำเนินการคัดเลือกฯ สามารถ
ดำเนินการคัดเลือกนกัศึกษา
ทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธภิาพ
และประสิทธผิล อันจะส่งผล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวดัตรัง 
สามารถดำเนินการคดัเลือก
นักศึกษาทุนโครงการผลติครูเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
ตามข้อสั่งการของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการ
ดำเนินการคัดเลือกฯ 

5,000 กลุ่ม บค. 6 20 2 6 5 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
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โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมายโครงการ        ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

เกิดประโยชนโ์ดยรวมต่อการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ภายในจังหวัดตรัง 

5. ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  ตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

1. สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรังจัดทำคํารับรอง 
การปฏิบัตริาชการได้อยา่ง
ถูกต้อง    มีระบบ  และรองรบั
การตดิตามประเมนิผลงานตาม
คํารับรองฯ  อยา่งมีคณุภาพ  
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในสังกัด 
2. บุคลากรของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง         
มีความรู้ความเข้าใจในกรอบ
แนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัตริาชการตามหลักเกณฑ ์

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตรัง  มรีายงานผลคาํรับรองการ
ปฏิบัตริาชการประจาํ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
จำนวน  1  เล่ม 
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตรัง  มรีะดับความสําเร็จของ 
การจดัทําคํารับรองฯ           
และการ ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคาํรับรองการปฏิบตัิ
ราชการประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ไม่น้อยกว่าระดับ  4 

5,000 กลุ่มแผนฯ 6 20 2 6 5 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมายโครงการ        ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

 และเง่ือนไขที่กำหนด        
และสามารถนําความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในการปฏิบัตริาชการ    
ให้เกิดผลสมัฤทธิ์  ส่งผล      
ให้การดำเนนิงานตามคาํ
รับรองการปฏิบัตริาชการของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวดั
ตรังบรรลุเปา้หมาย 

        

6. โครงการองค์กรคุณธรรม 1. สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรังมีแผนส่งเสรมิ
คุณธรรม 
2. บุคลากรในสำนกังาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง จำนวน 
36 คน ไดร้ับการส่งเสรมิ
พฤติกรรมคณุธรรมตาม
เป้าหมายทีร่่วมกันกำหนด 

1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรใน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวดัตรัง
เกิดการเปลีย่นแปลงพฤติกรรม
ตามคณุธรรมเป้าหมายทีร่่วม
กำหนด 
2. ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมี
ความพงึพอใจในการบริการทาง
การศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ระดับ
มาก 

12,000 กลุ่มนิเทศฯ 6 20 2 6 5 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
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โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมายโครงการ        ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

7. โครงการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด 

1. หน่วยงานทางการศึกษา 
และสถานศึกษาในจังหวัดตรัง
มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ตรัง พ.ศ. 2566–2570 ใช้เป็น
กรอบแนวทางในการวาง
แผนการจดัการศึกษาตาม
ภารกจิหน้าที่ ในช่วงระยะเวลา 
5 ปี ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และขับเคลื่อนแผนสู่
การปฏิบัติที่มปีระสิทธภิาพ  
2. สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง มีแผนปฏิบัติการ
ด้านศึกษาจังหวัดตรัง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566  (ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี)  
เพื่อเสนอขอรับจัดสรร

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตรัง มีแผนพฒันาการศึกษา
จังหวัดตรัง พ.ศ. 2566-2570 
จำนวน 1 ฉบับ 
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตรัง มีแผนปฏิบัตริปฏิบัติการ
ด้านการศึกษาประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 
1 ฉบับ 

30,300 กลุ่มแผนฯ 6 20 2 6 5 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
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โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมายโครงการ        ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

งบประมาณ จากแหล่ง
งบประมาณตา่ง ๆ  

8. โครงการตรวจติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ 

1. สถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
มีความพร้อมรับการตรวจ
ติดตาม 
2. สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง มีแผนตรวจ
ราชการเป็นกรอบแนวทางใน
การปฏิบัติงานตรวจฯ ของ
ผู้ตรวจ ตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
3. สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมสีรปุรายงาน
ความก้าวหน้าสำเร็จ ปญัหา 
อุปสรรค และข้อเสนอในการ
จัดการศึกษาตามนโยบายฯ  

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มี
ความพร้อมรับการตรวจติดตามฯ 
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตรังมีแผนตรวจราชการจำนวน 1 
ฉบับ  
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมี
สรุปรายงานความก้าวหน้าสำเร็จ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอใน
การจดัการศึกษาตามนโยบายฯ 
จำนวน 1 ฉบับ 
 

60,000 กลุ่มนิเทศฯ 6 20 2 6 5 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
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โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมายโครงการ        ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

9. โครงการขับเคลื่อนการยกระดบั
คุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดย
ผ่านกลไกล กศจ. 

1. จังหวัดตรังมีการ " พัฒนา
นวัตกรรมการกระดับคณุภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพตามประกาศจดุเนน้
ร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวดั
ตรัง"   เป็นแนวทางการ
ยกระดับคณุภาพการศึกษา
และการเรยีนรู้ใหม้ ี
คุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
สอดคล้องกับบริบทของ
จังหวัดที่กำหนดขึ้นอยา่งมี
ส่วนร่วม   และผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
 
 

1. จังหวัดตรังมี   " นวตักรรม
การยกระดับคณุภาพการศึกษา
และการเรยีนรู้ใหม้ีคณุภาพ 
ตามประกาศจุดเน้นร่วมพัฒนา
การศึกษาจังหวดัตรัง "  เป็น
แนวทางการยกระดับคณุภาพ
การศึกษาและการเรียนรู ้
ให้มีคุณภาพเท่าเทยีมและทั่วถึง
สอดคล้องกับบริบทของจังหวดัที่
กำหนดขึน้อย่างมสี่วนร่วม  
และผ่านความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) 
 

90,900  กลุ่ม นิเทศฯ 6    5 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมายโครงการ        ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

 2. หน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดตรังที่มสีถานศึกษา 
(ระดบัประถมศึกษา และระดับ 
มัธยมศกึษา/ขยายโอกาสฯ) ใน
จังหวัดตรัง   จำนวน 8 
หน่วยงาน  ซึ่งมสีถานศึกษา
อย่างน้อย 24 แห่ง 
ดำเนินงานขับเคลื่อนการ
ยกระดับคณุภาพการศึกษา
และประสิทธภิาพการศึกษา
จังหวัด โดยผ่านกลไกของ 
กศจ. ด้วย "นวัตกรรมการ
ยกระดับคณุภาพการศึกษา
และการเรยีนรู้ใหม้ีคณุภาพ 
ตามประกาศจุดเน้นร่วมพัฒนา
การศึกษาจังหวดัตรัง"  

2. ร้อยละ 80  ของหน่วยงานทาง
การศึกษาในจังหวดัตรังทีม่ี
สถานศกึษา(ระดบัประถมศึกษา 
และระดับมธัยมศึกษา/ขยาย
โอกาสฯ) มีการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา ด้วย "นวัตกรรมการ
ยกระดับคณุภาพการศึกษา 
และการเรยีนรู้ใหม้ีคณุภาพ  
ตามประกาศจุดเน้นร่วมพัฒนา
การศึกษาจังหวดัตรัง'" 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมายโครงการ        ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรูป 

แผน
12 

ย.สป. 

 จนเกดิผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
อย่างยั่งยืน และมีความเปน็
เอกภาพ 

        

10. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรสำนักงานศึกษาธกิาร
จังหวัดตรัง 

1. เพื่อส่งเสริมให้บคุลากร
สามารถนำความรู้ 
ประสบการณ์และทักษะที่
ไดร้ับจากการพัฒนามาใช้ 
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ           
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถ
ปรับตัวใหเ้ท่าทันกับการ
เปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี มี
ความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทลัและสามารถ
นำเทคโนโลยดีิจิทลัมาใช้ให้
เกิดประโยชนส์ูงสดุได ้

1. บุคลากรในสำนกังาน
ศึกษาธิการจังหวัดทุกคน ทุก
จังหวัด ได้รบัการพัฒนาดา้น
ดิจิทัลสำหรับข้าราชการภาครัฐ 
2. บุคลากรทีไ่ดร้ับการพัฒนา
ตามหลักสูตรมีทักษะดา้นดิจิทลั 
และสามารถนำมาปฏิบัติงานเพื่อ
รองรับการปรับเปลีย่นเปน็
รัฐบาลดิจิทลัได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

40,000 กลุ่ม นผ. 6 20 2 6 5 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ส่วนที่ 5 
การบริหารจัดการและการติดตาม 
การบริหารจัดการ 

การจัดทำแผนปฏิบัต ิราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน
ศึกษาธิการ จังหวัดตรัง โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงานทุกคนร่วมกันกำหนดทิศทาง 
เป้าหมาย ตัวขี้วัด โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา เครื่องมือติดตามประเมินผล ตามบทบาท
หน้าที่ตามภารกิจที่กฎหมายกำหนดในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดให้มีคุณภาพสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับนโยบายจุดเน้นระดับประเทศ นำไปใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งเป็น
เครื ่องมือสำหรับผู ้บริหารในการควบคุม กำกับนิเทศ และการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล ซึ ่งได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564  สรุปขั้นตอน     
การดำเนินงาน ดังนี้     

1) ศึกษา วิเคราะห์ ความเชื ่อมโยงของแผนระดับ 1 แผนระดับ 2 แผนระดับ 3 ของ
หน่วยงานต้นสังกัด บริบทต่าง ๆ ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ข้อมูลผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา กับภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ  

2) วางแผนกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  

3) จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการต่อศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
4) แต่งตั ้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัต ิราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
5) เสนอขออนุมัติจัดโครงการและใช้งบประมาณ 
6) ประสานงาน จัดเตรียมการประชุม เตรียมข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
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7) นำผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนทั้ง 3 ระดับ นโยบาย บริบท ภารกิจหน้าที่
รับผิดชอบ ยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตรัง 

8) จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  

9) กลุ่ม/หน่วย จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง เชื่อมโยง กับแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร  

10) สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นจัดทำร่างแผนปฏิบัต ิราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  

11) เสนอศึกษาธิการจังหวัดตรังอนุมัติร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

12) รายงานแผนงานโครงการเข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR 
เพ่ือให้ผู้มีอำนาจตามลำดับอนุมัติ 

13) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรังฉบับสมบูรณ์ 

14) แจ้งบุคลากรทุกคนในสำนักงาน ได้รับทราบและนำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน  

15) แจ้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานทางการศึกษาที ่เกี ่ยวข้อง สาธารณชน   
ได้รับทราบ 

16) สำรวจการรับรู ้ เข้าใจ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เพื่อปรับปรุงงานในปี
ต่อไป 

การติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบ ัต ิราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

1) วางแผนกำหนดขอบเขตในการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง พร้อมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ยกร่างกรอบ
แนวทางการดำเนินงาน เครื่องมือติดตาม และปฏิทินการติดตาม  

2) จัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อร่วมกันสร้างเครื่องมือติดตาม/การรายงาน/
การเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาของจังหวัดตรัง ข้อมูลผลการ
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ข้อมูลตามตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3) ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี  

4) รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติ
ราชการ  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  เพื่อวิเคราะห์จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ในภาพรวม และรายงานต่อศึกษาธิการจังหวัด 

5) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสำนักงาน  หน่วยงานและประชาชนทั่วไป  
ได้รับทราบ 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

วันเดือนปี กิจกรรม 
วันที่  5 มกราคม 2565 เสนอ ศธจ.ตรัง เห็นชอบ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
2. จัดทำเครื่องมือกำกับติดตาม 

วันที่ 15 มกราคม 2565 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64- ธ.ค.64) 
วันที่ 19 เมษายน 2565 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.65 - มี.ค.65) 
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.65 - พ.ค.65) 
วันที่ 3 กันยายน 2565 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ไตรมาสที่ 4 (มิ.ย.65 - ส.ค.65) 
วันที่ 10 กันยายน 2565 เก็บ รวบรวม สรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน  
วันที่ 11–19 กันยายน 2565 วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ 
วันที่ 21–30 กันยายน 2565 นำเข้าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เพ่ือทราบ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ...................................................................................................................................................................  
2. ชื่อโครงการ ………………………..………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน...................................................................................................................)  

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบดุ้าน......................................................................................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้าน.................................................................................................) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบดุ้าน..............................................................................................................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์...................................................................................................................................)  
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ะดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบนุโยบายข้อ..................................................................................... ..............................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ.............................................................................................................................. .....) 
7. หลักการและเหตุผล  
............................................................................................................................................................................ .........
................................................................................................................................................................ ..................... 
8. วัตถุประสงค์ 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ......................................................................................................................................... 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.........................................................................................................................................  
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ...................................................................................................................................... 
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11. ระยะเวลาดำเนินการ …………………………………………………………………………………………………………………………. 
12. สถานที่ดำเนินการ...............................................................................................................................................  
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
      ไตรมาสที่ 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ไตรมาสที่ 2 ……………………………………………………………………………………………………………..……………… 
      ไตรมาสที่ 3 ………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
      ไตรมาสที่ 4 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)        
      ไตรมาสที่ 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ไตรมาสที่ 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ไตรมาสที่ 3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ไตรมาสที่ 4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
     
เชงิคุณภาพ      
     

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทา่กับหรือมากกว่า 2 MB) 

ไตรมาสที่ 1 
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ไตรมาสที่ 2 
 
 
 
 
 

 
ไตรมาสที่ 3 

 
 
 
 
 

 
ไตรมาสที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

      
แหลง่งบประมาณ ............................................................................................................. ........................................ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
.............................................................................................................................................................. .......................
..................................................................................................................................................................................... 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
...................................................................................................................................................................... ...............
........................................................................................................ ............................................................................. 
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19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
........................................................................................................................................................ .............................
............................................................................................................ ......................................................................... 
.................................................................................... ................................................................................................. 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
................................................................................................................................ .....................................................
.....................................................................................................................................................................................  
21. ผู้รายงาน........................................................................ตำแหน่ง....................................................................... 
     โทรศัพท์...................................โทรสาร................................E–mail : ............................................................... 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ............... เดือน ...........................พ.ศ. ......................................... 

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

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร ์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน 
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 5. นายศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๗ 
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คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ที ่   309/ 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ 
        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  

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

          ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  กำหนดจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เพ่ือให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตาม
กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ให้บรรลุเป้าหมาย 

         เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุตาม
เป้าหมาย  จึงแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
ศึกษาธกิารจังหวัดตรัง ดังนี้ 

         1. คณะทำงานวิเคราะห์ SWOT และกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนฯ ทำหน้าที่ ศึกษา 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค เพ่ือกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง นำเข้าประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประกอบด้วย 

1. นายปราโมทย์  เกีย่วพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง                    ประธานคณะทำงาน 
2. นางอรทัย  เกิดภิบาล รองศกึษาธิการจังหวัดตรัง        รองประธานคณะทำงาน 
3. นางเสาวลักษณ์  ทองย้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ   คณะทำงาน 
4. นางสาวอัมพา  ข่ายม่าน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
5. นางสาวจริยา  เนียมสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
6. นางกนกวรรณ  ศรีเพ็ญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะทำงาน 
7. นางผกาอุษา  สุนทรนนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  คณะทำงาน 
8. นายธีระพล  ดำทอง นักจัดการทั่วไปชำนาญการ                          คณะทำงาน 
9. นางยุพิน  ลักษณะพริ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
10. นางสุจิรา  ณ พัทลุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
11. นางทองทิพย์  ตรังคธนสิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    คณะทำงาน 
12. นางนิตยา  เหนี่ยวสกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ คณะทำงาน 
13. นางจุฑารัตน ์ เล็กมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน 

และเลขานุการ 

14. นางอมรรัตน์  เกลาเกลี้ยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    คณะทำงาน 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

15. นางสาวอังคณา  พลประสิทธิ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      คณะทำงาน 
                                              และผู้ช่วยเลขานุการ 



 

 

                                           - 2 – 
 

2. คณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ทำหน้าที่ ร่วมกันกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ประกอบด้วย 

1. นายปราโมทย์  เกีย่วพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง                    ประธานคณะทำงาน 
2. นางอรทัย  เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง        รองประธานคณะทำงาน 
3. นางเสาวลักษณ์  ทองย้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ   คณะทำงาน 
4. นางสาวอัมพา  ข่ายม่าน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
5. นางสาวจริยา  เนียมสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
6. นางกนกวรรณ  ศรีเพ็ญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะทำงาน 
7. นางผกาอุษา  สุนทรนนท ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  คณะทำงาน 
8. นายธีระพล  ดำทอง นักจัดการทั่วไปชำนาญการ                          คณะทำงาน 
9. นางนิตยา  เหนี่ยวสกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ คณะทำงาน 
10. นายวศะพิชญ์  ศรีเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 

11. นางยุพิน  ลักษณะพริ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
12. นางสุจิรา  ณ พัทลุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
13. นางทองทิพย์  ตรังคธนสิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    คณะทำงาน 
14. นางชเนตติ  ชนชอบธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
15. นางฉวีวรรณ  ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะทำงาน 
16. นายประดิษฐ์  ทองใย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะทำงาน 
17. นางสาวนาฏยา  สิทธิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะทำงาน 
18 นางสาวกชสมน  นกแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะทำงาน 
19. นายจีระวัฒน์ อาจเอ่ียม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะทำงาน 
20. นายวีรชัย  บุญดีสมชัย นิติกรชำนาญการ คณะทำงาน 
21. นายประภาศ  ขำแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  คณะทำงาน 
22. นางปรีดิ์ฐนันท์  แซ่โค้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  คณะทำงาน 
23. นางมยุรี  รอดราวี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  คณะทำงาน 
24. นางเรณ ู มีแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  คณะทำงาน 
25. นายวิรัช  ชูเมือง พนักงานธุรการ ส 2 คณะทำงาน 

26. นางธารารัตน์  ทองรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ คณะทำงาน 

27. นางสาวรพิพรรณ  สุขสง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ คณะทำงาน 

28. นางชัชชญา  หลีสู นักจัดการงานทัว่ไป คณะทำงาน 

29. นางสาวสุจิรา  เซ่งหลี่  นักวิชาการเงินและบัญชี                                คณะทำงาน 

30. นางสาวปริศรา  เรืองฤทธิ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                 คณะทำงาน 

31. นายจีรยุทธ  กังแฮ                       นักวิชาการพัสดุ คณะทำงาน 

32. นายขรรค์ชัย  สงเหมือน  นักการภารโรง                                            คณะทำงาน 

33. นายศิริพงษ ์ ศิริรวม  พนักงานขับรถยนต์                                      คณะทำงาน 

 
-/34. นางจุฑารัตน์...   
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34. นางจุฑารัตน์  เล็กมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน 
และเลขานุการ 

35. นางอมรรัตน์  เกลาเกลี้ยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ      คณะทำงาน 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

36. นางสาวอังคณา  พลประสิทธิ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ       คณะทำงาน 
                                              และผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที ่ 20   สิงหาคม  พ.ศ.  2564 

 

 
(นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์) 

ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
 









 

 

 

คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา   

 นางอรทัย  เกิดภิบาล ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
 นายอดิศร  แก้วเซ่ง รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 นางจุฑารัตน์  เล็กมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

คณะทำงาน   

 นางเสาวลักษณ์  ทองย้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
 นางสาวอัมพา  ข่ายม่าน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 นางสาวจริยา  เนียมสวัสดิ ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
 นางกนกวรรณ  ศรีเพ็ญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 นางจุฑารัตน์  เล็กมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 นางผกาอุษา  สุนทรนนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 นางอมรรัตน์  เกลาเกลี้ยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 นางสาวอังคณา  พลประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

สรุป/รวบรวม/วิเคราะห์/จัดทำรูปเล่ม 
 นางจุฑารัตน์  เล็กมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 นางอมรรัตน์  เกลาเกลี้ยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 นางสาวอังคณา  พลประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ปก   

 นางสาวปริศรา  เรืองฤทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 

  

 




