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คํานํา 

รายงานการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนรว่ม
ในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือรายงาน 
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู ้มีส ่วน ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน 
ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล  เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั ้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและหรือรับฝังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้
เสีย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องทุกภาคส่วนที ่ได้เข้ามามีส่วนร่วมวางแผน  
ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล จนทำให้การบริหารจัดการศึกษาและ 
การขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสำเร็จลุล่วงตามนโยบาย 
ส่งผลให้การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

นางช่อชะบา  ชื่นบาน 
       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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สารบัญ

คำนำ 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ส่วนที่ 2 ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
ส่วนที่ 3 รายงานการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วน

ร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประจำปี
งบประมาณ พ ศ. 2565 
- : การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วม   : ร่วมวางแผน 
- : การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วม : ร่วมดำเนินการ  
- : การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วม :ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- : การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วม : ร่วมติดตามประเมินผล 
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ส่วนที่ 1 
บริบทของจังหวัดตราดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

สภาพทั่วไปของจังหวัดตราด 
  ประวัติความเป็นมาของจังหวัดตราด 
   ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “ตราด” มีช ื ่อเดิมเร ียกว่า 

“บ้านบางพระ” มีชัยภูมิสำคัญในการเป็นเมืองหน้าด่านชายทะเลรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศ 
มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามกู้เอกราช พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวม 
ไพร่พลและเรือสำเภาเพ่ือนำไปขับไล่พม่ากอบกู้เอกราชคืนสู่ชาติไทย และในสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงทำสนธิสัญญากับชาวฝรั่งเศสเพ่ือเอาดินแดนจังหวัดตราดคืนมาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2449  

   ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต 
   ตราด เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย 

ระหว่าง ละติจูดที่ 11° 34׳ เหนือ กับละติจูดที่ 12° 45׳ เหนือ และลองติจูด 102° 15׳ ตะวันออก กับลองติจูด 
 ตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงสายใหม่ บางนา - บ้านบึง - แกลง - ตราด ׳54 102°
ระยะทาง 315 กิโลเมตร 

   มีพ้ืนที่ทางบก 2,819 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ทางทะเล 7,257 ตารางกิโลเมตร 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดจันทบุรีและราชอาณาจักรกัมพูชา 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา มีทิวเขาบรรทัดเป็นแนวกั้นเขตแดน 
   ทิศใต้ จด อ่าวไทย 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดจันทบุรี 

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
   ลักษณะภูมิประเทศ (ที่มา : ตราดอัญมณีอาคเนย ์ทะเลเกาะงดงาม วีรกรรมเกรียงไกล) 
   ภูมิประเทศจังหวัดตราดประกอบด้วยภูเขาสูงเป็นพื้นป่าไม้และพื้นที่เกาะ ที่ราบเชิงเขาเหมาะ

สำหรับสวนผลไม้ ยางพาราและสับปะรดที่ราบลุ่มแม่น้ำสำหรับทำนาข้าว ปาล์มน้ำมัน ปศุสัตว์  และที่ราบ
ชายฝั่งทะเลมีป่าชายเลนอย่างหนาแน่น และแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำ 

   ทางด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออกเป็นแนวทิวเขาตลอด ยอดเขาสูงสุดของจังหวัดที ่เป็น 
เขาพนมธง สูง 1,240 เมตร ในทิวเขาบรรทัดในเขตอำเภอเมืองตราด ส่วนบริเวณตอนกลางและตอนใต้เป็นที่
ราบ มีภูเขาเตี้ยๆ แทรกอยู่เป็นบางตอน 

   ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นของจังหวัดตราด คือ มีชายฝั่งทะเลค่อนข้างยาวเมื่อเปรียบเทียบกับ
เนื้อที่ของจังหวัด คือ ชายฝั่งทะเล ยาว 165.5 กิโลเมตร บริเวณชายฝั่งมีแหลมและอ่าวขนาดใหญ่หลายแห่ง 
นอกชายฝั่งมีเกาะน้อยใหญ่จำนวนมากประมาณ 66 เกาะ (ข้อมูล : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2562) 
ที่สำคัญคือเกาะช้าง เกาะกูด เกาะกระดาด เกาะไม้ชี้ใหญ่ เกาะไม่ชี้เล็ก เกาะหวาย และเกาะระยั้งนอก 

   ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดมีลักษณะเป็นที่แคบ ๆ ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชาที่ยื่นยาว
เลียบไปทางชายฝั่งทะเลเป็นระยะทางยาวประมาณ 60 กิโลเมตร สิ้นสุดที่แหลมสารพัดพิษ ตำบลหาดเล็ก 
อำเภอคลองใหญ่ โดยเฉพาะที่บ้านโขดทราย ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ถือเป็นส่วนที่แคบที่สุดของ
ประเทศไทย (เฉพาะส่วนที่เป็นพื้นที่ดินผืนแผ่นดินใหญ่) มีความกว้างเพียง 450 เมตร 
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     ลักษณะภูมิอากาศ 
     จังหวัดตราดมีอากาศไม่ร้อนจัดหรือหนาวจนเกินไปแต่มีฝนตกชุกมากเพราะมีพื้นที่ติดทะเลและมี
ภูเขาโอบล้อมจึงทำให้ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมแบ่งออกเป็น 3 ฤด ู
     ฤดูหนาวเป็นเพียงระยะเวลาสั ้นๆช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อากาศไม่หนาวมากนัก
อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20 องศาเซลเซียส 
     ฤดูร้อนช่วงระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยไม่เกิน 34 องศาเซลเซียส 
     ฤดูฝนเกิดจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทะเลอ่าวไทยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึง 
ตุลาคมของทุกปีทำให้มีฝนตกชุกในเกือบทุกพื้นที่โดยเฉลี่ยจะมีปริมาณน้ำฝน  4,000 - 5,000 มิลลิเมตร ต่อปี 
เป็นเมืองฝนแปดแดดสี่ มีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในประเทศรองจากจังหวัดระนอง 

การปกครองและประชากร 
     1. การปกครอง  
        ราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 7 อำเภอ 38 ตำบล 261 หมู่บ้านโดยมีอำเภอ ดังนี้ 
        1) อำเภอเมืองตราด 
        2) อำเภอแหลมงอบ 
        3) อำเภอเขาสมิง 
        4) อำเภอคลองใหญ่ 
        5) อำเภอบ่อไร่ 
        6) อำเภอเกาะช้าง 
        7) อำเภอเกาะกูด 
        ราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  
        1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด 
        2) เทศบาลเมือง จำนวน 1  แห่ง 
        3) เทศบาลตำบล จำนวน 13 แห่ง 
        4) องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 29 แห่ง 
     2. ประชากร 
                จังหวัดตราดมีประชากรทั้งหมด 232,749 คน เป็นชาย 117,150 คน หญิง 115,599 คน (พ.ศ. 2561) 
ความหนาแน่นของประชากรมีการกระจายตัวสูงสุดที่อำเภอเมืองตราด ร้อยละ 41.55 รองลงมาได้แก่อำเภอ
เขาสมิง ร้อยละ 19.38 อำเภอบ่อไร่ ร้อยละ 15.24 อำเภอคลองใหญ่ ร้อยละ 10.92 อำเภอแหลมงอบ ร้อยละ 
8.26 อำเภอเกาะช้างร้อยละ 3.57 และอำเภอเกาะกูด ร้อยละ 1.07 

 

การค้าชายแดน (ที่มา : จังหวัดตราด/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 
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          จังหวัดตราด ถูกจัดตั้งให้เป็นหนึ่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรกตามประกาศ กนพ.ที่ 
1/2558 โดยถูกตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางการค้าส่งและขนส่งต่อเนื ่องระหว่างประเทศ และเป็นศูนย์กลาง
ให้บริการด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค โดยมีปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
         - ตั ้งอยู ่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ สามารถเข้าถึงท่าเรือแหลมฉบัง (ประมาณ  340
กิโลเมตร) รวมถึงท่าเรือสีหนุวิลล์ (กัมพูชา) ประมาณ 250กิโลเมตร 
         - เป็นเมืองประตูการค้าชายแดน มีด่านการค้าบ้านหาดเล็กรองรับการพัฒนา มีศักยภาพ   
ในการเป็นศูนย์กระจายสินค้า โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (เกษตรอินทรีย์) 
         - มีฐานการท่องเที ่ยวในพื้นที ่ และสามารถเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง 
(กัมพูชา) ซึ ่งมีการลงทุนจากต่างชาติ เช่น โรงงานรถยนต์เกาหลี (Hyundai) โรงงานผลิตวอลเล่ย์บอล 
(Mikasa) และผลิตสายไฟในรถยนต์ (Yazaki) จากญี่ปุ่น 
         - มีแนวชายแดนตามธรรมชาติติดทิวเขาบรรทัดตลอดแนวยาว 165 กิโลเมตร อาณาเขต        
ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชาถึง 3 อำเภอ ได้แก่ 
          อำเภอบ่อไร่         ติดกับ   บ้านคลองรถถัง (โอว์รถเกาะ) อำเภอสำรูด จังหวัดพระตะบอง 
          อำเภอเมืองตราด  ติดกับ  บ้านทมอดา อำเภอเวียงเวล จังหวัดโพธิสัต 
          อำเภอคลองใหญ่  ติดกับ  บ้านจามเยี่ยม อำเภอมลฑลสีมา จังหวัดเกาะกง 
          จึงทำให้เกิดตลาดการค้าชายแดนขึ้น เป็นเสมือนประตูเชื ่อมโยงการค้า การท่องเที่ยว  การ
ลงทุนและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ พร้อมทั้งนำไปสู่การแลกเปลี ่ยนวัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคอ่ืน      
         การค้าชายแดน มีช่องทางการค้า 3 ช่องทาง ดังนี้ 
        1. จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก พื้นที่ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ ตรงข้ามกับบ้านจามเยี่ยม 
อำเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา เปิดทำการ เวลา 06.00 - 22.00 น. ทุกวัน และการขนส่ง
สินค้าลงเรือ เพื่อขนส่งไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา โดยท่าเทียบเรือของเอกชน 5 แห่ง คือ ท่าเทียบเรือชลาลัย ท่า
เท ียบเร ือก ัลป ั งหา ท ่ าเท ียบเร ือป.เกษมศ ิร ิ  ท ่ าเท ียบเร ือ ส.กฤตรว ัณ และท ่าเท ียบเร ือ ทร ัพย์  
ชโลธร  
        2. จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง พื ้นที ่อำเภอบ่อไร่ (เนิน 400) ตรงข้ามกับบ้านคลองรถถัง  
(โอว์รถเกาะ) อำเภอสำรูด จังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา เปิด-ปิด เวลา 06.00 -18.00 น. ทุกวัน  
        3. ช่องทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น พื้นที่ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด เปิด-ปิด          
ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-16.00 น. เป็นการค้าของชาวบ้านทมอดา ตำบลทมอดา อำเภอเวียงเวล จังหวัด  
โพธิสัต  ราชอาณาจักรกัมพูชาโดยลงทะเบียนเข้า-ออก ที่ฐานกองร้อย ทพ.นย.ที่ 535 (บ้านท่าเส้น)  
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การท่องเที่ยว (ที่มา : ตราดอัญมณีอาคเนย์ ทะเลเกาะงดงาม วีรกรรมเกรียงไกล) 

       จังหวัดตราด จังหวัดสุดชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทยมีแหล่งธรรมชาติที่งดงาม ทั้งทะเล  
หาดทราย โขดหิน และเกาะใหญ่น้อย จำนวนมากซึ่งมีชื ่อเสียงเป็นที่รู ้จักในหมู่นักท่องเที่ยวว่าเป็นแหล่ง   
ดำน้ำ ชมฝูงปลากับแนวปะการังน้ำตื้นในทะเลตราดที่สวยที่สุดเป็นหนึ่งในภาคตะวันออก  
      ลักษณะทางกายภาพทั้งภูเขา ที่ราบ ดิน น้ำ โดยเฉพาะแดดและฝนที่เรียกว่า “ฝนแปด แดดสี่” 
ส่งผลให้จังหวัดตราดมีชื่อเสียงในฐานะเมืองแห่งผลไม้ มีผลไม้ประจำถิ่นซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ เช่น สับปะรดตราดสีทอง รวมทั้งป่าชายเลนที่สมบูรณ์และแหล่งรัตนชาติสูงกว่าในอดีต คือ พลอย
ทับทิม ที่มีชื่อเสียงและรู้จักในชื่อทับทิม ทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดเล็ก ๆ  แห่งนี้เฟ่ืองฟูมากในยุคหนึ่ง 
      ตราดยังเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ทาง วัตนธรรม ทั้งภาษา อาหารเป็นแหล่งอนุรักษ์วิถีชุมชน ขนม
ประเพณี ภูมิปัญญาของผู้คนที่สะท้อนความเป็นพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ อีกทั้งยังมีการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
      นอกจากนี้ การเป็นจังหวัดชายแดนที่มีเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา จังหวัดตราดจึงมี
ความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนได้รับการวางยุทธศาสตร์ให้เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
และเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมต่อกับกัมพูชาและเวียดนาม 

ศาสนา 
      1. ศาสนาพุทธ   จำนวนวัด   141 แห่ง  แยกเป็น สังกัดมหานิกาย 127  แห่ง ธรรมยุติกนิกาย 14 
แห่ง  ที่พักสงฆ์ 27 แห่ง มีพระภิกษุ 1,348 รูป สามเณร 108 รูป  มีผู้นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 
206,308 คน  (ร้อยละ 92.82)   
     2. ศาสนาคริสต์ จำนวนโบสถ์คริสต์ 1 แห่ง มีผู้นับถือศาสนาคริสต์ จำนวน 1,386 คน          
(ร้อยละ 0.63) 
     3. ศาสนาอิสลาม จำนวนมัสยิด 13 แห่ง  มีผู้นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 5,214 คน         
(ร้อยละ 2.37)  

การคมนาคมและขนส่ง 
      จังหวัดตราด มีเส้นทางคมนาคมและขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ได้แก่ 
    - ทางบกมีถนนเชื่อมโยงระหว่างตราดกับเครือข่ายภายในประเทศ จังหวัดอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่ใช้เส้นทาง
ถนนสายสุขุมวิท จากบางนา – ชลบุรี–ระยอง–จันทบุรี-ตราด ระยะทางประมาณ 385 กิโลเมตร (เลียบชายฝั่งทะเล
หรือเส้นทางสายเก่า) และเส้นทางสายบางนา–บ้านบึง–แกลง-ตราด ระยะทาง 315 กิโลเมตร และเส้นทางสาย
จตุจักร–ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–แกลง–ขลุง-ตราด ระยะทาง 327 กิโลเมตร  
     - ทางอากาศ  มีสนามบินเอกชน จำนวน 1 แห่ง (ของบริษัทบางกอกแอร์เวย์) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 
18 เมษายน 2546 ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เปิดบริการวันละ 3 เที่ยวบินกรณีปกติ 
และวันละ 6 เที่ยวบินกรณีช่วงฤดูการท่องเที่ยว โดยได้รับการอนุญาตให้เป็นสนามบินศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 
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    - ทางน้ำ มีท่าเทียบเรือน้ำลึกขนาดกลาง (500 ตันกรอส) ที่อำเภอคลองใหญ่ ซึ่งสามารถรองรับการ
ขนส่งทางน้ำไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และภูมิภาคอินโดจีน รวมทั้ง
นานาชาติที่ได้มาตรฐานเป็นอย่างดี โดยได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2559 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
หาผู้บริหารจัดการท่าเรือดังกล่าว 

อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
มีอำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาพ.ศ. 2560 

อำนาจหน้าที่ 
        1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น  
        2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
        3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน  
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
         8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่  
การศึกษา  
        10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ คณะทำงาน
ด้านการศึกษา  
        11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  
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กลุ่มนโยบายและแผน 

คณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 

หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด 

โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 

                                                  

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 11 ศูนย์เครือข่าย 

 อำเภอเมืองตราด                   อำเภอบ่อไร่         อำเภอแหลมงอบ 
 1. ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง  6. ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม     9.ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ           
 2. ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล    7. ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง    อำเภอเกาะช้าง    
 3. ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด                        10. ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะช้าง          
 อำเภอเขาสมิง      อำเภอคลองใหญ่                    อำเภอเกาะกูด         
 4. ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง 1   8. ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่       11. ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะกูด 
 5. ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง 2     

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

สถานศึกษา 103 แห่ง 1 สาขา 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
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ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางช่อชะบา  ชื่นบาน 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      นายวิชชา  ครุปิติ                      นางอินทิรา  บุญวาที            นางมิญช์มนัส วรรณมหินทร์ สลางสิงห์รอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่
    การศึกษาประถมศึกษาตราด             การศึกษาประถมศึกษาตราด                  การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 
 
 

แผนภาพที่ 2 ผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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ผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

          นางสาวผกายรัตน ์บริรักษ์ศุภกร                           นางสาวสายสุนีย์ พลขันธ ์ 
             ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     ผูอ้ำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์               
         การจัดการศึกษา                    
 
  
 
 
 
 
                              นางสุเพ็ญพัฒน์  ศรีดี                                    นางอุษณีย์ สวนศร ี
                     ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                      ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ       
     
 
 
 
 
 
            นางสมใจ  วฒัฐานะ                         นางกรวรรณ  ประดลชอบ                 นางกจินา เมืองซอง 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา     ผู้อำนวยการกลุม่นโยบายและแผน       ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                                                                                                                  
 
 
 
 

 
 

          นางสชุีรา  นามเกียรต ิ                   นายวัชระ   เอ่ียมกุลวรพงษ์                  นางจิราพร ทองภักดี                                         
  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุม่                  ปฏิบัติหนา้ที่ ผูอ้ำนวยกลุ่ม            ปฏิบัติหนา้ที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม 
       ส่งเสริมการศึกษาทางไกล                          กฎหมายและคดี                พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                           
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
 
                     แผนภาพที่ 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 

 

 

 

               นายวัชระ  ตราดธารทิพย์ 
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง 

นายสงเคราะห์  ปัสนานนท์ 
  ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล 

 
 
 
 
 

นางมะลิวัลย์  นิลบุตร 
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 

ลุ่มแม่น้ำตราด 

นางสาวอุษา  บุญชู 
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 

เขาสมิง 1 

นายวุฒิวัฒน์  อินทสุวรรณ 
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 

เขาสมิง 2 
 
 
 
 
  
นายพรชัย เชวงชุติรัตน์ 

ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
ทับทิมสยาม 

นายวิทยา  ต้อยยาตี 
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 

ถิ่นพลอยแดง 

ว่าที่เรือตรีธนพงศ์  บุญวาที 
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 

คลองใหญ่ 
   
 
 
 
 

นางศิริรัตน์  โพธิ์ทอง 
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 

แหลมงอบ 

        นางสาวนันทิยา  บัวตรี 
        ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
                         เกาะช้าง 

      นายณรงค์  ถาวรวงษ์ 
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
              เกาะกูด 

แผนภาพที่ 4 ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา  11  ศูนย์เครือข่าย 
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บุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
    บุคลากรภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีจำนวน 66 คน จำแนกเป็น    
 
    ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามกลุ่ม 

                กลุ่ม จำนวน                   ผอ.กลุ่ม 

ผอ./รอง ผอ. 4  
หน่วยตรวจสอบภายใน 2 นางสุเพ็ญพัฒน์ ศรีดี       
กฎหมายและคดี  2 นายวัชระ เอ่ียมกุลวรพงษ์ (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม)           
อำนวยการ      13 นางอุษณีย์ สวนศรี           
บริหารงานบุคคล       8 นางกิจนา เมืองซอง          
นโยบายและแผน 5 นางกรวรรณ ประดลชอบ      
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 8 นางสาวสายสุนีย ์พลขันธ์                          
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 นางสมใจ วัฒฐานะ        
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 นางจิราพร ทองภักดี        (ปฏิบตัิหน้าที่ ผอ.กลุ่ม) 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลย ี 
สารสนเทศ  และการสื่อสาร 

3 นางสุชรีา  นามเกียรติ     (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม) 

นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 10 นางสาวผกายรัตน ์บริรักษ์ศุภกร 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนสถานศึกษาในสังกัด จำแนกตามขนาดและอำเภอ 
จำนวนสถานศึกษาในสังกัด จำแนกตามขนาดและอำเภอ 

อำเภอ 
จำนวน
โรงเรียน 

ขนาดโรงเรียน 
เล็ก 

(นร.1-120 คน) 
กลาง 

(นร.121-600 คน) 
ใหญ่ 

(นร.601–1,500 คน) 
ใหญ่พิเศษ 

(นร.1,501 คนขึ้นไป) 

เมืองตราด 34 13 20 - 1 

คลองใหญ ่ 11 4 6 1 - 

เขาสมิง 23 6 17 - - 

บ่อไร่ 17 5 12 - - 

แหลมงอบ 9 (1) 5 5 - - 

เกาะกูด 4 2 2 - - 

เกาะช้าง 5 2 2 1 - 

รวม 103 (1) 37 64 2 1 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
 
แผนภูมิที่ 1 แสดงจำนวนสถานศึกษาในสังกัด จำแนกรายอำเภอ 

 

33%

11%
22%

16%

10%

4% 5%

เมืองตราด

คลองใหญ่

เขาสมิง

บอ่ไร่

แหลมงอบ

เกาะกดู

เกาะชา้ง
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ตารางท่ี 3 แสดงจำนวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              ประถมศึกษาตราด 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงจำนวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำแหน่ง รวม 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 76 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 20 
คร ู 1035 
ลูกจ้างประจำ 19 
พนักงานราชการ 16 
ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) 160 
ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ รร.) 6 

5.85%

1.54%

75.44%

1.46%

1.15%

14.16%

0.38%
ผูอ้  านวยการโรงเรยีน

รองผูอ้  านวยการโรงเรยีน

ครู

ลกูจา้งประจ า

พนกังานราชการ

ลกูจา้งชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)

ลกูจา้งชั่วคราว (งบประมาณ รร.)
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ตารางท่ี 4 แสดงจำนวนโรงเรียน ห้องเรียน ครูและนักเรียน จำแนกรายอำเภอ 

จำนวนโรงเรียน ห้องเรียน ครูและนักเรียน จำแนกรายอำเภอ 

อำเภอ 
จำนวน 
โรงเรียน 

จำนวนนักเรียน จำนวน 
ห้องเรียน 

จำนวน 
ห้อง : นร. ก่อนประถม ประถม ม.ต้น รวม 

เมืองตราด 34 1,466 5,108 536 7,110 354 1 : 20 

คลองใหญ่ 11 562 1,914 189 2,665 126 1 : 21 

เขาสมิง 23 881 2,768 414 4,063 242 1 : 17 

บ่อไร่ 17 656 2,430 387 3,473 179 1 : 19 

แหลมงอบ 9(1) 293 905 49 1,247 78 1 : 16 

เกาะกูด 4 97 285 - 382 32 1 : 12 

เกาะช้าง 5 257 727 220 1,204 61 1 : 20 

รวม 103(1) 4,212 14,137 1,795 20,144 1,072  
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงจำนวนนักเรียน จำแนกรายอำเภอ 

 
 

 

35%

13%20%

17%

6%
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6% เมืองตราด

คลองใหญ่

เขาสมิง

บอ่ไร่

แหลมงอบ

เกาะกดู

เกาะชา้ง
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ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  
สรุปได้ ดังนี ้
 

ตารางท่ี 5 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน    

ผู้เข้าสอบ 
Mean S.D. Max Min Median Mode 

ภาษาไทย 915 54.68 15.66 89.25 16.25 54.50 48.75 
ภาษาอังกฤษ 915 39.14 18.51 100.00 6.25 34.38 31.25 
คณิตศาสตร์ 915 39.22 13.63 92.88 7.13 39.63 39.63 
วิทยาศาสตร์ 915 36.75 12.36 82.50 5.00 35.00 30.00 

  

 จากตาราง แสดงคะแนนเฉลี ่ยผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนของนักเร ียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6  
ในภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 50  โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้  ภาษาไทย (54.68)  คณิตศาสตร์ (39.22) ภาษาอังกฤษ 
(39.14)  และ วิทยาศาสตร์ (36.75) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
            (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในการทดสอบ              

ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2562 2563 2564 เพ่ิม-ลด 

2564-2563 Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
ภาษาไทย 51.38 13.66 58.69 16.14 54.68 15.66 -4.01 
ภาษาอังกฤษ 32.58 14.97 42.30 20.08 39.14 18.51 -3.16 
คณิตศาสตร์ 34.45 14.66 29.53 13.74 39.22 13.63 9.69 
วิทยาศาสตร์ 36.24 12.99 39.75 12.84 36.75 12.36 -3.00 

 

 จากตาราง แสดงผลเปรียบเทียบการทดสอบในปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 พบว่า  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน ได้แก่ คณิตศาสตร์ (9.69)  
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ตารางท่ี 7 แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาพรวมระดับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน 

ผู้เข้าสอบ 
Mean S.D. Max Min Median Mode 

ภาษาไทย 215 55.91 14.64 88.30 15.18 57.29 30.98 

ภาษาอังกฤษ 215 27.51 8.86 56.25 9.38 28.13 31.25 

คณิตศาสตร์ 215 23.19 10.39 65.50 0.00 23.75 23.75 

วิทยาศาสตร์ 215 32.12 8.79 61.00 13.00 31.50 26.00 

 
จากตาราง แสดงคะแนนเฉลี ่ยผลสัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนของนักเร ียนชั ้นม ัธยมศึกษาปีท ี ่  3  

ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 50  โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ภาษาไทย (55.91) วิทยาศาสตร์ (32.12) 
ภาษาอังกฤษ (27.51) และคณิตศาสตร์ (23.19) 

  

ตารางท่ี 8 แสดงการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
              ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  ในการทดสอบระหว่างปีการศึกษา  
              2562 – 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2562 2563 2564 เพ่ิม-ลด 

2564-2563 Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
ภาษาไทย 55.42 13.02 51.74 15.79 55.91 14.64 4.17 
ภาษาอังกฤษ 29.18 8.27 29.20 9.36 27.51 8.86 -1.69 
คณิตศาสตร์ 24.09 11.02 21.36 8.70 23.19 10.39 1.83 
วิทยาศาสตร์ 29.70 7.08 28.78 7.03 32.12 8.79 3.34 

 

 จากตาราง แสดงผลเปรียบเทียบการทดสอบ ปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 พบว่า  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน ได้แก่ ภาษาไทย (4.17) คณิตศาสตร์(1.83) และวิทยาศาสตร์ (3.34) 
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ตารางท่ี 9 แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
                ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( Reading Test : RT )  
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน 
ประเทศ 79.95 72.79 71.38 
สังกัด 69.04 72.23 70.67 
ศึกษาธิการภาค 67.79 71.71 69.82 
จังหวัด 70.16 70.52 70.33 
เขตพ้ืนที ่2564 70.16 70.07 70.10 
เขตพ้ืนที ่2563 75.85 72.33 74.14 
ผลต่าง -5.69 -2.26 -4.04 
เพ่ิม /ลด ลด ลด ลด 

 

       จากตาราง  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  ผล
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู ้ เร ียน ( Reading Test : RT ) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1  
ปี การศึกษา 2564 พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู ้เร ื ่อง  
มีผลการ ประเมินรวมทั้ง 2 ด้าน ลดลง 
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ตารางท่ี 10 แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ   
                ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564 

ระดับ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ด้านคณิตศาสตร ์ ด้านภาษาไทย รวม 2 ด้าน 

ประเทศ 49.44 56.14 52.80 
สังกัด (สพฐ.) 48.73 55.48 52.11 
ศึกษาธิการภาค 44.61 52.73 48.69 
จังหวัด 49.47 57.76 53.70 
เขตพ้ืนที ่2564 49.97 59.71 54.94 
เขตพ้ืนที ่2563 40.96 47.93 44.44 
ผลต่าง +9.01 +11.78 +10.50 
เพ่ิม /ลด เพ่ิม เพ่ิม เพ่ิม 

        
 จากตาราง  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 พบว่า 
ผลการ ประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านความสามารถด้านคณิตศาสตร์และด้านความสามารถด้านภาษาไทย  
มีผลการประเมินรวมทั้ง 2 ด้าน เพิ่มข้ึน 
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ส่วนที่ 2 
ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้
การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายกำหนด ดังนี้ 

1. มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอื่น และมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) อำนาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตร
การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 

(2) อำนาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 

(3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนด 
2. ข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขต

พื้นที ่การศึกษา พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามีอำนาจหน้าที่
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่
ดังตอ่ไปนี้ 

(1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื ้นที ่การศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการ
ของท้องถิ่น 

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานใน
เขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

(4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษา 
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(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั ้งทรัพยากรบุคคล เพื ่อส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(7) จ ัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื ้นที่
การศึกษา     

(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

(10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทำงานด้านการศึกษา 

(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

วิสัยทัศน์(Vision)  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการศึกษาทุกระดับได้มาตรฐาน มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  และ

ส่งเสริมความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เสริมสร้างโอกาสความเท่าเทียมเสมอภาค และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นการมี
งานทำ นำเทคโนโลยี ต่อยอดนวัตกรรมสู่การเปลี่ยนแปลงในโลกสากล บนพื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นและความ
เป็นไทยได้อย่างสมดุล 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาผู ้เร ียนระดับปฐมวัยให้เป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ทั ้งร ่างกาย อารมณ์ จ ิตใจ สังคม  

มีวินัย และสติปัญญา เป็นคนเก่ง คนดีและมีคุณภาพ มีทักษะพร้อมในศตวรรษที่ 21 เพิ่มสมรรถนะและขีด
ความสามารถ  ในการเข้าแข่งขันในเวทีโลกได้เต็มตามศักยภาพ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม ความพอเพียง และ
ความเป็นไทยอย่างสมดุล  

2. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมและทั่วถึง เพื่อให้
ผ ู ้ เ ร ี ยนระด ับการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้ นฐานม ีมาตรฐานและค ุณภาพ   ตรงตามหล ักส ูตรการศ ึกษา  
ขั้นพื้นฐาน เน้นการมีงานทำ ทักษะชีวิต และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงและต่อ
ยอดได ้
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3. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ให้จัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ และค้นคว้าหาความรู ้ สร้างนวัตกรรมที่ส ่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เพื่อการศึกษาที่มีงานทำมีทักษะชีวิต และส่งเสริม ผู้เรียนให้สร้างสรรค์
นวัตกรรม พัฒนาต่อยอดได้ 

4. ส ่งเสร ิม สนับสนุน ให ้สถานศึกษามีการบร ิหารจ ัดการศึกษาอย่างมีประส ิทธ ิภาพ  
มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ มีหลักประกันคุณภาพและน่าเชื่อถือ ในสังคมอย่างทั่วถึง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ที่เพ่ิมสูงขึ้น 

 

เป้าประสงค์ (Goals) 
 

1. ผู้เรียนในระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทุกด้านทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  มีวินัย และ
สติปัญญา พร้อมเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานตรงตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560   
มีระเบียบวินัย เขา้ใจสังคม และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะชีวิต เพ่ือป้องกันตนเอง ให้ปลอดภัย 

2. ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมาตรฐานตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 และได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 เข้าสู่การแข่งขันมีงานทำและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมได้ 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม พัฒนา  ให้จัดการศึกษา
และกระบวนการเรียนรู้ ที ่เท่าทันยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และมี
คุณภาพอย่างทั่วถึง ผลิตผู้เรียนได้คุณภาพและสมดุล 

4. การจัดการศึกษาเป็นระบบคุณภาพครบวงจร ได้รับความเชื่อถือจากสังคม เพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ำและเท่าเทียม 
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด 
นโยบายที่  1   การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ตัวช้ีวัด    1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
2. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาทักษะ

อาชีพเพ่ือการมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น 
นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตัวช้ีวัด    1. ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนากำลังคนใน 10 

อุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมข้ึน 
2. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้

ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
 3. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 

นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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ตัวช้ีวัด     1. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน 
3. จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฎศิลป์ ดนตรี กีฬา) 
4. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับ 

ดีขึ้นไป 
5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
6. จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคสามสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น 
7. ร้อยละของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและ

ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) 
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

8. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

9. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

10. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มขึ้น 
11. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะหรือทักษะอาชีพด้านต่างๆ เพ่ือการ

ประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการ
และบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษท่ี 21 

12. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานตามระบบการประกัน
คุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

ตัวช้ีวัด  1. อัตราการเข้าเรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 
 -ระดับปฐมวัย 
 -ระดับประถมศึกษา 
 -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ – อาชีวศึกษา) 

2. จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น 

3. ร้อยละของสถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 
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4. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน 
นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ตัวช้ีวัด  1. ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด  1 จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

2. โครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพ่ิมข้ึน 
3. ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
4. ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 
5. ร้อยละของสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระและความคล่องตัวในการ

บริหารและการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 5 พ   

1. เพิ่มพูนประสบการณ์ให้ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ สมวัย และปลอดภัย 
2. พุ ่งเป ้าหมายการเสร ิมสร ้างผ ู ้ เร ียน ให ้ม ีโอกาส สมรรถนะ ทักษะศตวรรษที ่  21 และ 

ขีดความสามารถเป็นเลิศ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มีงานทำ และสร้างนวัตกรรมได้อย่างทั่วถึง 
เท่าเทียม และเสมอภาค 

3. พัฒนาบุคลากรให้ปฏิรูปการเรียนรู ้อย่างเป็นระบบ เน้นผู ้เรียนมีทักษะ สมรรถนะ ก้าวทัน  
โลกยุคใหม่ท่ีแข่งขันสูง 

4. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพอย่างเป็นระบบ 
5. พอเพียงน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ พระบรมราโชวาทรัชกาลที ่ 10  

สู่การปฏิบัติ 
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กระบวนการบริหารจัดการศึกษา ๔ P

 
 

P 1 - Planning  การวางแผนอย่างเป็นระบบสะท้อนทุกขั้นตอน 
P 2 – Policy   นำนโยบายเป็นทิศทางลงสู่การปฏิบัติ 
P 3 – Process  กระบวนการเป็นขั้นตอนชัดเจน 
P 4 – Praticipation  การเปิดโอกาส การมีส่วนร่วม และยอมรับผล 
 

  



24 

 

รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 

TRAT Model 
 

 
 
โดยมีแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ขององค ์ กร  เน ้ นการบร ิ การท ี ่ ด ี  ม ี รอยย ิ ้ ม  ด ้ วยการสร ้ า งว ัฒนธรรมองค ์ กร  Smile Office  
จิตบริการ  
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ส่วนที่ 3 
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ

ดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

------------------------------------- 
จากภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงได้

ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน ร่วมวางแผน 
ร่วมดำเนินการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล  เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ภายใต้ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งเผยแพร่
ข้อมูลและหรือรับฝังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น สรุปดังประเด็นต่อไปนี้ 
1. การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มามีส่วนร่วม

: ร่วมวางแผน
วันที่ รายการ กลุ่ม 

14 ธันวาคม 
2564 

ประชุมวางแผนเกลี่ยอัตรากำลังตำแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ผ่านระบบ
ทางไกล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสถานศึกษาที่มีนักเรียนพิการ
เรียนร่วม ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

บริหารงาน
บุคคล 

17 ธันวาคม 
2564 

ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมคาม
ทะเล   

นโยบายและ
แผน 

21 ธันวาคม 
2564 

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารอัตราพนักงานราชการ 
(สายการสอน) และครูวิกฤต ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ
ออนไลน์ ณ ห้องประชุมคามทะเล  

บริหารงาน
บุคคล 

25 มีนาคม 
2565 

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
คือ สถานศึกษาในสังกัด นายนรา เจริญผล นักสังคมสงเคราะห์
ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ตราด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

18 เมษายน 
2565 

ประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดตราด ครั้งที่ 
1/2565 โดยมี นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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วันที่ รายการ กลุ่ม 
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตราด 

4 พฤษภาคม 
2565 

ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่ ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิม
พระเกียรติ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

6 พฤษภาคม 
2565 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ
ทางไกล เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ณ ห้อง
ประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด 

อำนวยการ 

9 พฤษภาคม 
2565 

17 พฤษภาคม 
2565 

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม
บุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ดำเนินการประชุม 2 ครั้ง คือวันที่ 9 และ 17 
พฤษภาคม 2565 

บริหารงาน
บุคคล 

19 พฤษภาคม 
2565 

ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภุมิภาคไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 24 
(RBC-24) ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จังหวัดจันทบุรี 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

23 พฤษภาคม 
2565 

ประชุมขับเคลื่อนงานสำนักงานลูกเสือจังหวัดตราด ณ ห้องประชุม
บุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ  นายภารดร สติดี ผอ.รร.บ้าน
มะนาว นางสาวกิ่งแก้ว บริรัษ์ศุภกร ผอ.รร.บ้านเนินดินแดง นายเผด็จ 
เผดิม รักษาการ ผอ.โรงเรียนวัดแหลมมะขาม และนายสุริยา รอด
สบาย ครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

24 พฤษภาคม 
2565 

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน โดยมี ดร.ธนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบ
ทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทดสอบทาง
การศึกษา เป็นประธาน วางแผนการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษา ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

7 มิถุนายน 
2565 

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ผ่านระบบทางไกล Google 
Meeting ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด 

บริหารงาน
บุคคล 

9 มิถุนายน 
2565 

ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE 
Safety Center) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รับทราบนโยบาย เพ่ือวาง

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

สงเสริมการจัด

การศึกษา



27 

วันที่ รายการ กลุ่ม 
แผนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

15 มิถุนายน 
2565 

ประชุมชี้แจงการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด 
ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายสุทุน แก้วพนา เลขาธิการ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธาน และมีผู้ร่วมประชุมคือ นาย
สุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ รอง ผอ.กศน.จังหวัดตราด นายภาณุวัฒน์ นาค
วิเวก ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดตราด ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
บุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

17 มิถุนายน 
2565 

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพ่ือวางแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการ 
ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

นิเทศ ติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา

27 มิถุนายน 
2565 

ประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราว่างเพ่ือเสนอยุบเลิกแทนตำแหน่ง
เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

บริหารงาน
บุคคล 



28



29 



30



31 



32



33 
 



34



35 



36



37 
 

 



38



39 
 



40 

 



41 
 



42 

 



43 
 



44 

 



45 
 



46 

 

  



47 

2. การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มามีส่วนร่วม
: ร่วมดำเนินการ

วันที่ รายการ กลุ่ม 
15 ตุลาคม 

2564 
ลงพื้นที่โรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ น้ำท่วมอาคารเรียน พายุพัด
กระเบื้องมุงหลังคา โดยให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญ
เหตุเพื่อรองรับเหตุที่จะเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที ให้เกิดความปลอดภัย
และความมั่นใจกับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา อีกท้ังเพ่ือ
ความมั่นใจของผู้ปกครอง ชุมชน  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง และ
โรงเรียนวัดพนมพริก 

อำนวยการ 

5 พฤษภาคม 
2565 

การรับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณการขับเคลื่อนสภานักเรียน
จากนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ณ ห้องประชุม
คามทะเล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมแสดง
ความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัด
หนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

6 เมษายน 
2565 

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดตราด ตามโครงการ
บ้านสะอาด เมืองตราดสวยสงาด กำหนดให้ทุกวันพุธทุกภาคส่วนร่วม
กิจกรมทำความสะอาดบ้าน ที่ทำงาน ปลูกผักเพาะกล้าไม้ ณ บริเวณ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

อำนวยการ 

11 เมษายน 
2565 

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยในวันสำคัญ ประเพณีของไทย สะท้อนถึง
ลักษณะของความเป็นไทย “วันผู้ใหญ่ หัวใจสงกรานต์” ปีที่ 2 ณ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด 

พัฒนาครูและ
บุคลากร 

24 เมษายน 
2565 

การจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 
(รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) ณ โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัด
หนองบัว (รัตนวงษ์ราษฎร์บำรุง) 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

25 เมษายน 
2565 

การใหค้วามช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบภัย 
โดยร่วมวางหรีดและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนโรงเรียน
บ้านคลองจากท่ีประสบอุบัติเหตุ 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

29 เมษายน 
2565 

การประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผ่าน
ระบบ Webex  ในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ให้
สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
เป้าหมาย 

อำนวยการ 
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วันที่ รายการ กลุ่ม 
29 เมษายน 

2565 
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบทางไกล “ผอ.เขตพบเพ่ือน
คร”ู โดยแบ่งการประชุมออกเป็นศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา  10 ครั้ง 
ผ่านระบบ Google Meeting ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 

นิเทศ ติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 

30 เมษายน 
2565 

การจัดสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 สถาบัน
ส่งเสริมการสอบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ สนามสอบ
โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว ผรัตนวงษ์ราษฎร์บำรุง) 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

9 พฤษภาคม 
2565 

การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมอาคาร 
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง จำนวน 30 ทุน 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

10 พฤษภาคม 
2565 

พร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรม Kick Off เพ่ือ
เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน โดยสถานศึกแห่งพร้อมเปิดภาคเรียน 
“เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัย Covid-19” 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

11 พฤษภาคม 
2565 

การพัฒนาทักษะความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์ รูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 

การศึกษา
ทางไกลฯ 

21 พฤษภาคม 
2565 

การอบรมโครงการพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Video 
Conference ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

กฎหมายและคดี 

26 พฤษภาคม 
2565 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาบ้านแหลม
ทองหลาง โดยความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่าย 
ลูกจ้าง แม่บ้าน จิตอาสา ทหารจากฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด 
ภาคท่ี 1 ชุมชน ร่วมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เพ่ือความ
ปลอดภัย ณ โรงเรียนวัดแหลมมมะขาม สาขาบ้านแหลมทองหลาง 

อำนวยการ 

27 พฤษภาคม 
2565 

ร่วมงานประจำจังหวัดตราด “วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมือง
ตราด” โดยสถานศึกษาในสังกัดส่งการแสดง ให้นักเรียนมี
ประสบการณ์ในการแสดงออก ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดตราด  

อำนวยการ 

30 พฤษภาคม 
2565 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสภานักเรียน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้
โรงเรียนตระหนักถึงการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ได้รับความ
ร่วมมือจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาส่งตัวแทนสภานักเรียน
และครูผู้รับผิดชอบร่วมกิจกรรม โดยมีนายธนศักดิ์ ขวนขวาย 
ประธานชมรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด (องค์กร

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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วันที่ รายการ กลุ่ม 
สาธารณประโยชน์) ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมคาม
ทะเล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

31 พฤษภาคม 
2565 

กิจกรรมรณรงค์วัดงดสุบบุหรี่โลก 2565 เพ่ือปกป้องสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมจากยาสูบ โดยร่วมกับสำนักงานธารณสุขจังหวัดตราด 
คณะครูและนักเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงษ์ราษฎร์
บำรุงป และโรงเรียนบ้านคลองประทนุ ร่วมเดินรณรงคใ์นหมู่บ้าน 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

6 มิถุนายน 
2565 

การใหค้วามช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบภัย 
โดยร่วมวางหรีดและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลวัดคลองใหญ่ที่ประสบอุบัติเหตุ 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

9 มิถุนายน 
2565 

ลงพื้นที ่สำรวจพ้ืนที่จริงโรงเรียนยุบ รวม เลิก ล้ม เพื่อหาแนวทาง
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนและชุมชน โดยมี
ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นผู้ดูแล คณะครู และผู้นำชุมชน ร่วมลงสำรวจ
พ้ืนที่จริง ณ โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว  

นโยบายและ
แผน 

14 มิถุนายน 
2565 

ลงนามความร่วมมือสองประเทศ (ไทย-กัมพูชา) ด้านการเชื่อมโยง
การศึกษาระหว่างจังหวัดตราดและจังหวัดเกาะกง เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย เด็กกัมพูชาของโรงเรียน
บ้านหาดเล็ก โรงเรียนบ้านปากคลอง และโรงเรียนบ้านฮุนเซ็นจำ
เยียม เพื่อสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงการทำงานด้านการศึกษา
ร่วมกันของทั้งสามโรงเรียน ณ โรงเรียนปากคลอง มณฑลสีมา จังหวัด
เกาะกง 

นิเทศ ติดตามและ 

ประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

15 มิถุนายน 
2565 

ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ 
ศาลาการเปรียญวัดเกาะลอย บ้านเกาะลอย อำเภอเขาสมิง 

อำนวยการ 

16 มิถุนายน 
2565 

ร่วมใหข้้อมูลการวิจัย “แนวทางการประยุกต์ใช้กระบวนการสุนทรีย
สาธกในการพัฒนากลยุทธ์เชิงบวกของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด กรณีศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาฯ โดยมี ดร.อรุณเกียรติ จันทร์ส่งแสง หัวหน้า
โครงการวิจัย ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎรำไพพพรรณี ณ ห้องประชุมคามทะเล  

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

20 มิถุนายน 
2565 

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสภานักเรียนต้นแบบ ในการเข้าแข่งขัน
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2565 ภาค

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 



50

วันที่ รายการ กลุ่ม 
กลาง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ณ 
โรงเรียนบ้านคลองประทุน 

21 มิถุนายน 
2565 

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของคณะทำงาน
ผู้รับผิดชอบและดูแล คนยากจนในการดำเนินงานศูนย์อำนวยการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ) จังหวัดตราด จำนวน 4 ครอบครัว 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

23 มิถุนายน 
2565 

ร่วมงานทำบุญสำนักงานสโมสรไลออนส์ตราด จัดกิจกรรมมอบแว่นตา
แก่นักเรียนที่บกพร่องทางสายตา ณ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

อำนวยการ 
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3.การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มามีส่วนร่วม
:ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วันที่ รายการ กลุ่ม 
30 มีนาคม 

2565 
ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วม
ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นในการดำเนินงานด้านการศึกษา ผ่านระบบ 
Webex ณ ห้องปรุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

อำนวยการ 

31 มีนาคม 
2565 

การพบปะเพ่ือนครูในรายการ “พฤหัสเช้า ก้าวไปด้วยกัน...เกี๊ยะ” 
จำนวน 10 ครั้ง ในรูปแบบ Online โดยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู 
ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานพัฒนาการศึกษา ซ่ึง
สถานนีถ่ายทอดสดจัดเวียนไปตามสถานศึกษาต่างๆ 

นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

8 เมษายน 
2565 

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สายงานบริหาร
สถานศึกษา โดยให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ในการดำเนินงานของ
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนวัดสะพานหิน 

บริหารงาน
บุคคล 

11 เมษายน 
2565 

ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ในคราวประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดตราด โดยมีนายณรงค์ เทพเสนา รองผุ้ว่าราชการ
จังหวัดตราดเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ชั้น 4 
ศาลากลางจังหวัดตราด 

บริหารงาน
บุคคล 

25 เมษายน 
2564 

“ผอ.เขตพบเพื่อนครู” ผ่านระบบทางไกล Google Meeting เพ่ือแจ้ง
นโยบายทางการศึกษา รับฟังความคิดเห็นของสถานศึกษาในสังกัด ใน
การดำเนินการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 

นิเทศ ติดตามและ 

ประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

28 เมษายน 
2565 

คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 1 คณะบุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น เรียนรู้
ประสบการณ์กับบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 

อำนวยการ 

25 พฤษภาคม 
2565 

ลงพื้นที่โรงเรียนยุบ รวม เลิก ล้ม เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของชุมชน 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดูแล และครูบ้านเนินตาแมว   

นโยบายและ
แผน 
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วันที่ รายการ กลุ่ม 
31 พฤษภาคม 

2565 
ร่วมรับฟังและให้ความคิดเห็นกรณีโรงเรียนยุบ รวม เลิก ล้ม โดยมี
ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คร ูผู้บริหารสถานศึกษาที่
รับผิดชอบดูแล ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ
โรงเรียนบ้านเนินตาแมว ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด 

นโยบายและ
แผน 

1 มิถุนายน 
2565 

การพัฒนาศักยภาพการบริหารการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรุ้เชิง
ประจักษ์ (สัญจร) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ิมศักยภาพการ
บริหารของผู้บริหาร(ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา และทีม
บริหาร) โดยสัญจรไปที่โรงเรียนบ้านดอนสูง อำเภอเขาสมิง จังหวัด
ตราด 

อำนวยการ 

16 มิถุนายน 
2565 

คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีน เขต 2 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น เรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกันกับบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 

อำนวยการ 

22 มิถุนายน 
2565 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อถอด
บทเรียน ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดำเนินการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ในการนี้ นายธนะชัย อุปริรัตน์ 
ศึกษาธิการจังหวัดตราดได้ร่วมมอบนโยบายในการขับเคลื่อน
การศึกษาของจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 

อำนวยการ 
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4.การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มามีส่วนร่วม

: ร่วมติดตามประเมินผล
วันที่ รายการ กลุ่ม 

9 พฤษภาคม 
2564 

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรอง ผอ.สพป.
ตราด โดยมีประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ร่วมรับฟังการประเมิน ข้อเสนอแนะ จากประธานการประเมิน
สัมฤทธิผล นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

บริหารงาน
บุคคล 

28 มีนาคม 
2565 

ลงพื้นทีน่ิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา ในการนี้ นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์ ผู้แทนผุ้บริหาร
สถานศึกษา ก.ต.ป.น. ร่วมลงพ้ืนทีใ่ห้ข้อเสนอแนะ ในการจัดการเรียน
การสอนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู ณ โรงเรียนชุมชน
วัดอ่าวช่อ 

นิเทศ ติดตามและ 

ประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

28 มีนาคม 
2565 

ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา พร้อม
ด้วยนายนพรัตน์ รุ่งโรจน์ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ก.ต.ป.น. 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียน
บ้านคลองเจ้า อำเภอเกาะกูด 

นิเทศ ติดตามและ 

ประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

31 มีนาคม 
2565 

ร่วมลงพ้ืนที่ติดตามการประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายสุวิทย์ บึงบัว ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนด้านเทคโนโลยี พร้อมคณะ ลงพ้ืนที่ ณ 
โรงเรียนวัดสลักเพชร อำเภอเกาะช้าง 

นโยบายและ
แผน 

1 เมษายน 
2565 

การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย จุดเน้น สพฐ.และ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เชิงประจักษ์ 
โดยนายสุวิทย์ บึงบัว ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนด้านเทคโนโลยี พร้อมคณะ ติดตามการดำเนินงานสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ณ ห้องประชุมคามทะ  

นโยบายและ
แผน 

1 เมษายน 
2565 

ร่วมลงพ้ืนที่ติดตามการประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายสุวิทย์ บึงบัว ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนด้านเทคโนโลยี พร้อมคณะ ลงพ้ืนที่ ณ 
โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษรฎ์สงเคราะห์) 

นโยบายและ
แผน 
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วันที่ รายการ กลุ่ม 
12 พฤษภาคม 

2565 
การขับเคลือนนโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติของ
เขตตรวจราชการที่ 8 9 และ 10 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยร่วมนำเสนอผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ณ ห้อง
ประชุมเงินทอง 5 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง 

นโยบายและ
แผน 

13 มิถุนายน 
2565 

การดำเนินรายการเที่ยงวันจันทร์ ฉันและเธอ เพ่ือนิเทศพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนในสังกัด ผ่านการ
ออกอากาศผ่านช่องทาง You Tube ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 

นิเทศ ติดตามและ 

ประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

20 มิถุนายน 
2565 

ลงพื้นทีต่ิดตาม การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
ศึกษาธิการภาค 9 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตราด 

นิเทศ ติดตามและ 

ประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

21 มถิุนายน 
2565 

รายงานผลการขับเคลื่อนประโดนนโยบายเร่งด่วนตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.วันเพ็ญ บุรีสุงเนิน รองศึกษาธิการภาค 
9 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 เป็นประธาน และมอบเกีรติคุณแก่
ผู้สนับสนุนการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงแรมเอ
วาด้า 

นโยบายและ
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี
การศึกษา 2564 

นิเทศ ติดตามและ 

ประเมินผลการจัด

การศึกษา
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
ที่           /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

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

ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  จะด าเนินการบริหารอัตราข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด   ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐานและหลักเกณฑ์ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 

จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด         ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

(ที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล)    รองประธานกรรมการ 
3. นายวิชชา  ครุปิติ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด     กรรมการ 
4. นางอินทิรา  บุญวาที  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด      กรรมการ
5. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด     กรรมการ
6. ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการและเลขานุการ 
7. นางธัญลักษณ์  เมืองยศ   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางปรางค์สุมาลย์  พรหมท า   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง  มีหน้าที่พิจารณาบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้มีความถูกต้อง  เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
โดยให้ปฏ ิบ ัต ิเป ็นไปตามหลักเกณฑ์/ เงื ่อนไขและแนวทางที ่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง ณ วันที่   ธันวาคม  พ.ศ.  2564 
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'II • 

911~ 1 ':i-:IL~~'U€l'4'U1~1'l':i1~ 

911) 1':i-:JL~~'U€l'U'U1~~':i1~ 
'II • 

911~ 11-:JL~~'U€l'4'U1~1'l':i1~ 

911) 11-:JL~~'U€l'U'U1~1'!)1~ 
'II • 

911~ 1 1-:IL~~'U€l'4'U1~~11~ 

911~ 1 1-:IL~~'U€l'4'U1~~11~ 

9111 1 1-:IL~~'U€l'U'U1~~11~ 
'II • 

911~ 1 1-:IL~~'U€l'4'U1~1'J';i1~ 

9111 1 1-:IL~~'U€l'U'U1~~11~ 
'II • 

911~ L':i-:!L~~'U€l'4'U1~~)1~ 

9111 h-:~L~~'U€l'U'U1~~11~ 
'II • 
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6.51 'U.r:I.LfWI~'U fl!;l'U11 
'U 

"" ... d 
l..J'VI'U1 'VI 

1. I'ITUI'll..! r:le:l~G'ie:l'l fhf1u LL!;l~~LL!;l tJL-if1r:te:l'U1\1\Jfi~t'l1l..!1~LU~'l.Jfl1~'Vl11'1~fl~n5m1 
, 'U cu ~ 

11~l'l~m1'l.llj~"lle.J'l~L -i11r:~Bu w. !31.2548 LL!;l~~LLm "IlL ~l..!L~l..! w. !31.2555 LL!;l~'l.llJ~~'~1l..!1~L u~u1~'Vl11'l~n'l:!n5m1 

11~1~m1'l.llj~"llB'~~n1num1r:tBu w.!31.254a1~ml'l~'~~'~~~Luu1'l.lml..!'l.ll)Viu~n1'VI'U~ 
.c:::l II !I ..J11 CV Q 

2. 1'11T'ilr:le:l'UI'l11l..JL 1~'l.J1e:l~"lle:l'l'VIe:l'lr:le:l'U'Vll'le:l'l1'l.Je.J~"lltl'U 

3. ~'l.JLL'l.J'l.J'Vl~r:le:l'ULL!;l~fl1~~1~11'le:l'l.J w1'e.Jl..!Uqj~!;l1~iie:l~e:l~L"li'1r:ttl'l.J~1fll'ltu~fl11l..!fl11 

fl!;l1'1U1~"i11r:t'U1l..!G'Ie:l'U 1 'Ufl11~'l.J LL'l.J'l.J'Vl~r:le:l'U LL!;l~fl1~~1~rl11'le:l'l.J 1 ~'l.llj~ ~'l.Q 

1) 1'111~r:te:l'l.J1~r:t1"1111~~'~1'~nul'l111'~r:ttlu 

2) 1'111~r:lfl1W'11e:l'l'l.J11~LL 'l.J'l.J'Vl~r:le:l'l.J 1 'Ufl1ru~L i1u'J1611e:l'ILL 'l.J'l.J'Vl~r:le:l'l.Je:l~ "!, 'Ur:lfl1W 
, 'U 

t:l~'l.ln~hil'l11~'l.J~'Wfl11'l.l1~o1'UI'ltu~fl11l..!fl11fl!;l1'1U1~"il1r:t'U1l..!r:le:l'U~~!;l'l!;l1~iie.J~e:l~'l.Jt:l~"lltl'l.J 

3) !;1'1!;11~iie:l~tl~'l.JLL'l.J'l.J'Vl~G'Ie:l'ULL!;l~m~~1~1"l11'le:l'l.JLLa11~'l111 u~e:l'lr:te:l'l.J 1~~w~u 

4) 1'111~r:te:l'll11tJL"li'1r:te:l'l.JLU'W'UI'll'l!;IL~~1n'Un'l.JtJr:t~l'l1r:le:l'U 1~~~1'l.lcl1~~1flUI'l1 cu , v cuv 

u1~1i111Pi1G'Ie:l'U LL!;l~UI'l1U1~"i111Pi1u1~"111"li'U 'VI~mrl'l1U1~"ii11Pi1L~1'VI1!1~"lle:l'~~~ 'VI~e:lui'\1~'U~e:le:lfltm~~'VItht~'l1'U 

"lle:l'l~\1 ~.:JiiL!;l"ll'lh~"i)11Ji'1U1~"111"li'U 13 'VI~fl 
dll-

5) b~IJi'1LL'Vl'U~L-if1r:te:l'l.J "i11'W1'U 2 l'l'U l..J11'111~r:lfl1W611e:l'l'l.J11~LL'l.J'l.J'Vl~r:ltl'ULL!;l~ 

!;1'1!;11~iie:l~e:ln1n'l.Jne.J'ULU~611e:l'ILL'l.J'l.J'Vl~r:le:l'l.J 

6) LU~611e:l.:!'l.J11~LL'l.J'l.J'Vl~r:le:l'U 1~~fl111Pi~'l.l1fl611e:l.:! , 
7) 1 ~~L -if1r:te:l'l.J'Vlfll'l'U!;l'l!;l1~iie:l~e:l LL!;l~~l..!W!;l1~U1~1LL1iiie:l~1'U"ll11 b 'UtJfll~!;l'l!;l1~iie:l 

'U , "111 

fl1~'Vl'l.J~e:lfl111'111~fl1~~1~11'le:l'l.J 

9) 'VI1flLL 'l.J'l.J'Vl~G'Ie:l'Uiil'l11l..J 11ii~L~'U'Vi1 b ~Ln~"!i'e:lG'I'l6Y~LLn~L -if1r:te:l'l.J fl11l..Jfl11n1n'l.J fl11 

r:le:l'U~tl'l~'l.JLL~.:Jm1l..!fl11fl!;l1'1U1~"i11r:t'U1l..!G'Ie:l'U L~e:loW~11W1~1LU'Ufl11LLm"llUqj'VI1Vl'WVi 

10) 1'111~r:le:l'Ufl11!;1'11~r:t1"111 L!;l"lJU1~"i111Pi1G'Itl'U"lle:l.:!~ L "li'1G'Ie:l'U"Jfll'l'Wntl'WLrl'l.Jfl1~~1~11'le:l'l.J 

11) Lrl'l.Jfl1~~1~11'le:l'ULL!;l~LL'l.J'l.J'Vl~r:le:l'Ufl~'l.J~'U L~~l'l11~iJ'l.J1~1'11'Ul\'1'U 

12) 'l11G'i'1611e:l.:! LL 'l.J'l.J'Vl~r:le:l'U LL!;l~fl1~~1~11'le:l'l.Jl..!e:l'l.J 1 ~fl11l..!fl11flm'IW1'e:ll..!!;l'l~e:l b 'UU qj~ 

~'l.J - a'l LL'l.J'l.J'Vl~r:le:l'l.JLL!;l~fl1~~1~rl11'le:l'l.J LL!;l~b~fl11l..Jfl11fl!;l1'1U1~"i11G'I'U1l..Jr:le:l'l.JI'l11~'!!'l.J"i11'W1'ULL'l.J'l.J'Vl~r:le:l'l.JLL!;l~ 
o o 'J il tl II d .c::::t 1" ... 0 

~1'U1'Ufl1~~1~1'l11'le:l'Ub'VII'l1'l.Jtn'ULL!;l~~fll'le:l'll'l1l..J'Vl1~'l.J11~!;l~Le:l~~ 1'VI'U1611tl'ILL'l.J'U'Vl~r:le:l'ULL!;l~611e:l.:Jfl1~~1~11'le:l'l.J 
'U , 

4. 1'111~r:tBu LL!;l~UB.:Jnum ~~L "li'1r:tBu'l11LI'l~B'~iie.J€lL~n'Vl1B'Wm1VJn"li'W~ ':i1l..!~'~~111 'V!ti'l~B 
Le:lflr:I11'VI~e:lfl1~~1~~'l~l..J~~'U 1~ 'VI~e:l1r:t~tJUfl1ru~'U L -if1~e:l'lr:le:l'U L~~ L~~"ll1~ . , , 
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1) L"Bty~b-?i16'1B'U~v'hnT~'VI~~~aamnn~a~i."'a'U 
'U • ' 

2) lij~rvhuuilinnT~'VI~~~v.~al.ILL 'IJ'UVI~mnum1'VI~~IPI Clhii) bb"'11 ~~L -?i16'1B'U~v'hm1 
. 'I dS 'I \.1 

'VI~~~P~a~a1~ila~a-r'U'VI'n'U 1umru~'VI~~~P~'W~al.la~m~ila~a-r'U'VI'n'U 1~~fh1'Un11i."'auuuilin~avh~.M'Ltl'IJV!~mnu 
'I '\1 'I \.1 d.ll 

3) 11~~1'1Jflrutm111nTmm~tht~16'1'1J1116'1B'U V!~~Li."'~~ium16'1a'Ui"111,r'IJ '1 

7. f>uu::ncacal.lmcatlca::"'11tll.lcW1.15 tlca::nau~b~ 

7.1 'IJ1~1'1JoUEJ 'Wr;Jt11~ 1el~~el1'1J1fln11h~b~EJ'IJ\Jl11'\ffi1tn11f!UI tl1ttl1'1Jn1111n11 
'U • 

7.2 '1J1~ita111ru b'VIEJt-a'EJi~Jllu 'l!mht"111~uwu5ti~'U1im1 m111m1 

7.3 'IJ1EJ~n~~'VI~ -r\Jlufi'Vi'n,; 'W'I!n~1'1J11"11m1 m111m1 
.., ., 
el\J\11~1~ 

fl1L1~b~EJ'IJ\Jl11~1tm1flru 
'U • 

..:::a. ..:::.. Q.l 6' 

7.5 'IJ.i."f.el(;l'IJ \)'IJ.f)~'IJ'IJ'VI 
'U 

iiwu1~ tht"111~11-W'u5LaEJ~~1116'11EJtl1t~16'1'1J1116'1a'UL;lmL..ij~-?Ja\!aozh16'11'.l '.ltLtJEJ'Ubb'IJ1tl~llii 

u.a::t.JnVium16'1B'ULL"Il~uth~~nu1~~L-?i1?1el'U-r'U'VI'.l1'U L~.at'U'uilinm-wfi~mwm16'1a'UL~aLn'U1i'btlu~mnum~11"11m1 
~ 'U ~ 

8.3 'IJ1EJo1"11iEJ ~1~um 

8.4 'IJ1~'1J1'.ltlt'J~ ~111a~a 

1a~ ~m.a-w't.J.~'.l1~ 

'WU m1u '.l1"11 m-s 

'W'I!n~1'1J11"11n1'.l 

'l!n1"111m'.l'W'6'1~"li1'1J1rum'.lfibf'l~ . "' 

9. Aw::ncacal.lmcatlca::a1'1J-31'1J t1ca::nau~1~ 

9.1 'IJ.6'1.6'1.n1'W1 V!l.I'IJ1a ' t!n'VI-r'Wmm'Uf!f!a"li1'1J1rum1 
II \1 'I " 

9.2 'IJ1fl6'1lJ'W~,; 18~1~,; ozh~1~vh 1t~'U "11 4 

9.3 'IJ1~eJ~f'1111a~ f'l'.l'IJfl1 -w'l!n~1'1J11"11n1'.l 
' 

9.4 'IJ.6'1.6'111'\Ja~ L~~ty11"11 -w'l!n~1'1J11"11m'.l 

9.5 'IJ.6'1.6'1h"111 LL6'1~.fl 'WUn~1'1J'.l1"11n11 
'U 

9.6 'IJ.i."'. Ji''VI-s.n1 V!a~6'1116'1~ Lu.iU1'1J i."''WU.\Jl'.l1~ 

9.7 u1~il~1 LV!il'IJ'VI~~-s mJu1u 6'1'W'I.J.~'.l1~ 

9.8 '1J1~111ru.n1 L-?i~11Lfl11t~ 'Wt!n~1'1J11"11n11 
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., I :r. Q .r 'I ., :r 'i 
10. f'la.!::O'i'UJn1'af'lflm'il~fl1U111fl'an11LL'W11:ru1fl'tlil~L1f'lflflL'UilL11aLf'IL'N1 2019 

(COVID-19) LLa::fl'a11il~'U1flqn1-aVJ1il;fl"1 tl-a::nau;)1a 

~ " 8.2 iJ.G'I.f11ty'iiliJ'lli)1 ':i:m.niJiJ'YI 

8.3 iJ1~l5':i119l.l'l1 G'lb115'J1':itl.l • 
"'.. " 8.4 iJ.G'I.':i'lliJ fl-!IG'I11(]0~ 

" ..... 
8.5 iJ1m~nq~!] G'l-!lb"llm 

8. 7 iJ1~~.:~mru G'l"lln~ • • • 
8.8 iJ1~'YIWI~n~ ~-!!~bOU~'J 

8. 9 iJ1mhL~'iil Lflfl':iotl~ 

8.10 iJ.G'I.BiJG'IG'I11 -rfliJWVi'n~ • 

CLI ~ ~ 0 

iJnd'll1f111flln~1'll1iJ1tyf111 

un1'll1f11':iFin~1tllj\Mm':i 
... "' 0 

b'iil1'WiJfi-!11iJ~';jf)1"j'/l1iJ1qj-!11iJ 

'WUn-!11iJ51f11':i ':i:::~u " 4/'VIiJ • 
"li1.:~1vh~1 ':i:::~u 'll 4 

'Wun.:~1iJ~G'I~ ':i:::~u " 4 • 

"' ... elfl':i1'iil1-!l 

Y~un.:~1iJ11'llm1 

8.12 iJ.G'I.niJn'W~B~ L'VI~b'iil~ty eJfl11:ij1.:~ 

8.12 iJ.G'I.~t>'lltymru bb6'1iJ6'1u1~ 'Wun-:~1iJ':i1'llm1 

..... ..1 
11'VIiJ 1'YI 

QJ c:=., I II t.l 11.J cJ tl I II ~ 
1. fl1'J'iil'J~eltl.I'VI.fl1111.:1 f11 ~e.! b "ll16'1BU bb~ :::e.J'YI bfi ~'J"llel-!lfieliJb "ll1U1b 'Jtl.l6'1iJ1116'1BU . ... ... ... 

"" 1 v ..1 v v v..l..l v 
2. f111~-:J'YI:::L U~iJ fieliJb "ll1LL~:::elelfi'iil1fi6'1tniJ'YI"llel.:le.JL "lJ16'1BUbb~:::e.J'YILnm"lJB-!I ... ... 

!1 ... "1 vv v v..l ..1 v tJ""....,. :r .'1 ... 1 

3. bw11:::1.:1 L 'llle.Jb "ll16'1BUbb~:::e.J'YILn~'J"llel.:! f'l\Jflfl1U111fl1f111fl'JUfl11 ~ ':iflbb~:::uel.:lfiiJn11bb 'W1':i:::U1~ 
~ ~ ~ ~ 

"llB.:!hfl~~b~Bb-r6'1LflhiJ1 2019 (COVI0-19) "llel-!ln':i:::'YI':i'J-:!6'1151':itl.l6'1"ll • 
4. fl':i'J'iil~U1fl~~bUiJ~B Btln1ru~iJ L~~LotlLfl~B.:JiiB6'1bbniJb~Bi1B.:~niJm1'YI'iil~flLiJf11':i6'1BU • • • 
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คำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
ท่ี 155 / ๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะทำงานการรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

**************************** 
ด้วย ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2๕๖๐ หมวด ๒ ส่วนท่ี ๒ และ ส่วนท่ี ๓ กำหนดให้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในระดับจังหวัด 
ท้ังนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ได้จัดทำแบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ รต. 65) เพื่อติดตามผลการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
ทางการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นท่ีภาคตะวันออก   

เพื่อให้การดำเนินงานการรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บรรลุวัตถุประสงค์ มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และรายงานภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด จึงแต่งต้ังคณะทำงาน ดังนี้ 

1. คณะทำงานอำนวยการ
1. นางช่อชะบา  ช่ืนบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ประธานคณะทำงาน 

ประถมศึกษาตราด  
2. นางอินทิรา  บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    รองประธานคณะทำงาน 

ประถมศึกษาตราด (รองผู้ดูแลกลุ่มนโยบายและแผน)  
3. นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา           คณะทำงาน 

ประถมศึกษาตราด 
4. นางมิญช์มนัส วรรณมหินทร์ สลางสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  คณะทำงาน 

ประถมศึกษาตราด 
5. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน         คณะทำงาน 
6. นางกรวรรณ ประดลชอบ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน         คณะทำงาน/เลขานุการ 
7. นางอังศุมาลย์ ศรนคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานกุาร 
8. นางชมพูนุช เสริมเสนาบุญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางปิยมน สินธุสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
ใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะ แนวคิด และแนวทางการรายงานผล ใหสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 



-     - ๒ 

2. คณะทำงานดำเนินงาน  

 ด้านที่ 1 การพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน 

ท่ี นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล  
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผูรั้บผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 

1 การจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับมีส่วนร่วม
สร้างสรรค์การเรียนรู้  เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลักและการพัฒนา
ตนเองตามความถนัดและความสนใจ (Active Learning)  

- รุ่งอรุณ สังวาล - จงกล ม่วงทิม 
- ชุติกาญจน์ มัดถาปะโท 

2 การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าท่ีพลเมืองให้มี
ความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และการ
เสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

- สุพัตรา เรืองขจิต - สุวิมล โคกคาน 

3 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะ ทางภาษาและดิจิทัล รวมทั้ง
การจัดการเรียนการสอน     

- จิราพร ทองภักดี - ชุติกาญจน์ มัดถาปะโท 
- จงกล ม่วงทิม 

4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลักเกณฑ์ PA)        

- กิจนา เมืองซอง  

5 ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยการสร้างสถานศึกษาปลอดภัย 
และบริหารจัดการเชิงบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

- วาทินี พุกนุช - พธัชญากรณ์ แสนสบาย 
- ประภัทร ประภัสสรางกุล 

  

 ด้านท่ี 2 ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

ท่ี นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล  
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผูรั้บผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 

1 การค้นหาเด็กวัยเรียนหลุดจากระบบการศึกษา และติดตามให้
ความช่วยเหลือเข้าสู่ระบบการศึกษา 

- จิรวัฒน์ สุเมธวรรณ - วาทินี พุกนุช 
- พัธชญากรณ์ แสนสบาย 

2 การดูแลเด็กปฐมวัย ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุก
คนได้พัฒนาการสมวัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาท้ังในและนอก
ระบบการศึกษา 

- รุ่งอรุณ สังวาล - จิรวัฒน์ สุเมธวรรณ 

3 การสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพสำหรับคน
พิการ และผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็น
พิเศษท้ังในและนอกระบบการศึกษา 

- พรปวีณ์ เรืองโรจน์ - รุ่งอรุณ สังวาล 
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 ด้านที่ 3 ความร่วมมือ 

ท่ี นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล  
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผูรั้บผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 

1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย และสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนา
ทักษะอาชีพ โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ 
(Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) 

- วาทินี พุกนุช - ผกายรัตน์ บริรักษ์ศุภกร 
- ประภัทร ประภัสสรางกูล 
 

 

 ด้านที่ 4 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

ท่ี นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล  
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผูรั้บผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 

1 การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัด
การศึกษาทุกระดับการศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วมและการ
ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน 

- ชุติกาญจน์ มัดถาปะโท - สุชีรา นามเกียรติ 

  มีหน้าที่  
  วางแผนการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ พรอมนำเสนอข้อมูล 
ในสวนท่ีเกี่ยวข้อง 

3. คณะทำงานกลั่นกรอง ประกอบด้วย 
    1. นางช่อชะบา ช่ืนบาน    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ประธานคณะทำงาน 
     ประถมศึกษาตราด  
 2. นางอินทิรา บุญวาที  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    รองประธานคณะทำงาน 
     ประถมศึกษาตราด (รองผู้ดูแลกลุ่มนโยบายและแผน)    
 3. นายวิชชา ครุปิติ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา           คณะทำงาน 
     ประถมศึกษาตราด 
 4. นางมิญช์มนัส วรรณมหินทร์ สลางสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา         คณะทำงาน 
     ประถมศึกษาตราด 
 5. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน                           คณะทำงาน 
 6. นางกรวรรณ ประดลชอบ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                  คณะทำงาน/เลขานุการ 
 7. นางอังศุมาลย์ ศรนคร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 8. นางชมพูนุช เสริมเสนาบุญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ  คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 9. นางปิยมน สินธุสาร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
   
 
 
 
 
 



-     - ๔ 

  มีหน้าที่  
  กล่ันกรอง พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียด คำอธิบายประกอบการรายงานผลการตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถูกต้อง 
ชัดเจน และมีข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ ทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

4. คณะทำงานจัดทำรูปเล่ม ประกอบด้วย 
 1. นางอินทิรา  บุญวาที  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา         ประธานคณะทำงาน 
     ประถมศึกษาตราด (รองผู้ดูแลกลุ่มนโยบายและแผน)     
 2. นางกรวรรณ ประดลชอบ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                  คณะทำงาน/เลขานุการ 
 3. นางอังศุมาลย์ ศรนคร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 4. นางชมพูนุช เสริมเสนาบุญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ  คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 5. นางปิยมน สินธุสาร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที่ 
  มีหนาท่ีจัดทำรูปเล่มเอกสารการรายผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี  28  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖5 
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