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คำนำ 

  ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565 แล้วนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดได้กำหนดแนวทางการติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม รายไตรมาส พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) มีผลการ
ดำเนินงานตามเอกสารรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  
(รอบ 6 เดือน) ดังรายละเอียดในเอกสาร   

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการกำกับตดิตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(รอบ 6 เดือน) จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาตราด 
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ส่วนที่ 1 
บริบทของจงัหวัดตราดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 

สภาพทั่วไปของจังหวัดตราด 
      ประวัติความเป็นมาของจังหวัดตราด 
      ในสมัยกรุงศรีอย ุธยาและในสมัยสมเด ็จพระนเรศวรมหาราช “ตราด” มีช ื ่อเด ิมเร ียกว่า              
“บ้านบางพระ” มีชัยภูมิสำคัญในการเป็นเมืองหน้าด่านชายทะเลรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศ                            
มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามกู้เอกราช พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวม 
ไพร่พลและเรือสำเภาเพื่อนำไปขับไล่พม่ากอบกู้เอกราชคืนสู่ชาติไทย และในสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงทำสนธิสัญญากับชาวฝรั่งเศสเพื่อเอาดินแดนจังหวัดตราดคืนมาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2449  

     ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต 
      ตราด เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย 
ระหว่าง ละติจูดที่ 11° 34 ׳ เหนือ กับละติจูดที่ 12° 45 ׳ เหนือ และลองติจูด 102° 15 ׳ ตะวันออก กับลองติจูด 102° 
 ตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงสายใหม่ บางนา - บ้านบึง - แกลง - ตราด ระยะทาง ׳ 54
315 กิโลเมตร 
      มีพื้นที่ทางบก 2,819 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ทางทะเล 7,257 ตารางกิโลเมตร 
      ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดจันทบุรีและราชอาณาจักรกัมพูชา 
      ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา มีทิวเขาบรรทัดเป็นแนวกั้นเขตแดน 
      ทิศใต้ จด อ่าวไทย 
      ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดจันทบุรี 

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
     ลักษณะภูมิประเทศ (ที่มา : ตราดอัญมณีอาคเนย์ ทะเลเกาะงดงาม วีรกรรมเกรียงไกล) 
        ภูมิประเทศจังหวัดตราดประกอบด้วยภูเขาสูงเป็นพื้นป่าไม้และพื้นที่เกาะ ที่ราบเชิงเขาเหมาะ
สำหรับสวนผลไม้ ยางพาราและสับปะรดที่ราบลุ่มแม่น้ำสำหรับทำนาข้าว ปาล์มน้ำมัน ปศุสัตว์ และที่ราบ
ชายฝั่งทะเลมีป่าชายเลนอย่างหนาแน่น และแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำ 
      ทางด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออกเป็นแนวทิวเขาตลอด ยอดเขาสูงสุดของจังหวัดที ่เป็น 
เขาพนมธง สูง 1,240 เมตร ในทิวเขาบรรทัดในเขตอำเภอเมืองตราด ส่วนบริเวณตอนกลางและตอนใต้เป็น  
ที่ราบ มีภูเขาเตี้ยๆ แทรกอยู่เป็นบางตอน 
      ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นของจังหวัดตราด คือ มีชายฝั่งทะเลค่อนข้างยาวเมื่อเปรียบเทียบกับ
เนื้อที่ของจังหวัด คือ ชายฝั่งทะเล ยาว 165.5 กิโลเมตร บริเวณชายฝั่งมีแหลมและอ่าวขนาดใหญ่หลายแห่ง 
นอกชายฝั่งมีเกาะน้อยใหญ่จำนวนมากประมาณ 66 เกาะ (ข้อมูล : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2562) 
ท ี ่สำค ัญค ือเกาะช ้าง เกาะก ูด เกาะกระดาด เกาะไม ้ช ี ้ ใหญ่ เกาะไม ่ช ี ้ เล ็ก เกาะหวาย และเกาะ  
ระยั้งนอก 
      ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดมีลักษณะเป็นที่แคบ ๆ ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชาที่ยื่นยาว
เลียบไปทางชายฝั่งทะเลเป็นระยะทางยาวประมาณ 60 กิโลเมตร สิ้นสุดที่แหลมสารพัดพิษ ตำบลหาดเล็ก 
อำเภอคลองใหญ่ โดยเฉพาะที่บ้านโขดทราย ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ถือเป็นส่วนที่แคบที่สุดของ
ประเทศไทย (เฉพาะส่วนที่เป็นพื้นที่ดินผืนแผ่นดินใหญ่) มีความกว้างเพียง 450 เมตร 
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     ลักษณะภูมิอากาศ 
     จังหวัดตราดมีอากาศไม่ร้อนจัดหรือหนาวจนเกินไปแต่มีฝนตกชุกมากเพราะมีพื้นที่ติดทะเลและ  
มีภูเขาโอบล้อมจึงทำให้ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมแบ่งออกเป็น 3 ฤด ู
     ฤดูหนาวเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆช่วงเดือนพฤศจิกายน - 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 
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การค้าชายแดน (ที่มา : จังหวดัตราด/กรมพัฒนาธุรกจิการค้า) 

          จังหวดัตราด ถูกจดัตั้งให้เป็นหน่ึงในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรกตามประกาศ กนพ.  
ที่ 1/2558 โดยถูกตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางการค้าส่งและขนส่งต่อเนื่องระหว่างประเทศ และเป็นศูนย์กลาง
ให้บริการด้านการท่องเทีย่วระดับภูมิภาค โดยมีปจัจัยสนับสนุน ดังนี้ 
         - ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต ้สามารถเข้าถึงท่าเรือแหลมฉบัง (ประมาณ 340
กิโลเมตร) รวมถึงท่าเรือสีหนุวิลล์ (กัมพูชา) ประมาณ 250กโิลเมตร 
         - เป็นเมืองประตูการค้าชายแดน มีด่านการค้าบ้านหาดเล็กรองรับการพัฒนา มีศักยภาพ   
ในการเป็นศูนย์กระจายสินค้า โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (เกษตรอินทรีย์) 
         - มีฐานการท่องเที ่ยวในพื้นที ่ และสามารถเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง 
(กัมพูชา) ซึ่งมีการลงทุนจากต่างชาต ิเช่น โรงงานรถยนต์เกาหลี (Hyundai) โรงงานผลิตวอลเล่ย์บอล (Mikasa) 
และผลิตสายไฟในรถยนต์ (Yazaki) จากญี่ปุ่น 
         - มีแนวชายแดนตามธรรมชาติตดิทิวเขาบรรทัดตลอดแนวยาว 165 กิโลเมตร อาณาเขต        
ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชาถึง 3 อำเภอ ได้แก่ 
          อำเภอบ่อไร ่        ตดิกับ   บ้านคลองรถถัง (โอว์รถเกาะ) อำเภอสำรดู จังหวดัพระตะบอง 
          อำเภอเมืองตราด  ตดิกับ  บ้านทมอดา อำเภอเวียงเวล จังหวัดโพธิสัต 
          อำเภอคลองใหญ่  ตดิกับ  บ้านจามเยี่ยม อำเภอมลฑลสีมา จังหวดัเกาะกง 
          จึงทำให้เกิดตลาดการค้าชายแดนข้ึน เป็นเสมือนประตูเชื่อมโยงการค้า การท่องเที่ยว การลงทุน
และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ พร้อมทั้งนำไปสู่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคอื่น      
         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  
ท่าเทียบเรือกัลปังหา ท่าเทียบเรือป.เกษมศิริ ท่าเทียบเรือ ส.กฤตรวัณ และท่าเทียบเรือทรัพย์ชโลธร  
        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 จำนวนมากซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู ้จักในหมู่นักท่องเที่ยวว่าเป็นแหล่ง   
ดำน้ำ ชมฝูงปลากับแนวปะการังน้ำตื้นในทะเลตราดที่สวยที่สุดเป็นหนึ่งในภาคตะวันออก  
      ลักษณะทางกายภาพทั้งภูเขา ที่ราบ ดิน น้ำ โดยเฉพาะแดดและฝนที่เรียกว่า “ฝนแปด แดดสี่” 
ส่งผลให้จังหวัดตราดมีชื่อเสียงในฐานะเมืองแห่งผลไม้ มีผลไม้ประจำถิ่นซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ เช่น สับปะรดตราดสีทอง รวมทั้งป่าชายเลนที่สมบูรณ์และแหล่งรัตนชาติสูงกว่าในอดีต คือ พลอย
ทับทิม ที่มีชื่อเสียงและรู้จักในชื่อทับทิม ทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดเล็ก ๆ  แห่งนี้เฟื่องฟูมากในยุคหนึ่ง 
      ตราดยังเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ทาง วัตนธรรม ทั้งภาษา อาหารเป็นแหล่งอนุรักษ์วิถีชุมชน ขนม
ประเพณี ภูมิปัญญาของผู้คนที่สะท้อนความเป็นพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ อีกทั้งยังมีการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
      นอกจากนี้ การเป็นจังหวัดชายแดนที่มีเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา จังหวัดตราดจึงมี
ความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนได้รับการวางยุทธศาสตร์ให้เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
และเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมต่อกับกัมพูชาและเวียดนาม 

ศาสนา 
      1. ศาสนาพุทธ   จำนวนวัด   141 แห่ง  แยกเป็น สังกัดมหานิกาย 127  แห่ง ธรรมยตุิกนิกาย 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 จังหวัดอื่น 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 และ
วันละ 6 เที่ยวบินกรณีช่วงฤดูการท่องเที่ยว โดยได้รับการอนุญาตให้เป็นสนามบินศุลกากรเรียบร้อยแล้วตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 



5 

 

    - ทางน้ำ มีท่าเทียบเรือน้ำลึกขนาดกลาง (500 ตันกรอส) ที่อำเภอคลองใหญ่ ซึ่งสามารถรองรับการ
ขนส่งทางน้ำไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และภูมิภาคอินโ ดจีน รวมทั้ง
นานาชาติที่ได้มาตรฐานเป็นอย่างดี โดยได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2559 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
หาผู้บริหารจัดการท่าเรือดังกล่าว 

อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
        สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาตราด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี
อำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2560 

อำนาจหน้าที ่
        1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถ่ิน  
        2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
        3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  
        4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา  
        5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  
        6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน  
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  
        7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  
         8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา  
        9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ 
การศึกษา  
        10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ คณะทำงาน
ด้านการศึกษา  
        11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครั ฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  
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กลุ่มนโยบายและแผน 

คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

ผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคด ี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด 

โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 

                                                  

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 

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                    อำเภอเกาะกดู         
 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 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         นายวิชชา  ครุปิติ                      นางอินทิรา  บุญวาท ี          นางมิญช์มนัส วรรณมหินทร์ สลางสิงห์ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ 
    การศึกษาประถมศึกษาตราด             การศึกษาประถมศึกษาตราด                การศกึษาประถมศึกษาตราด 

 
 
 

แผนภาพที่ 2 ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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ผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

          นางสาวผกายรัตน์ บริรักษ์ศุภกร                           นางสาวสายสุนีย ์พลขันธ์  
             ผู้อำนวยการกลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผล     ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์              
         การจดัการศึกษา                    
 
  
 
 
 
 
                              นางสุเพ็ญพัฒน์  ศรีด ี                                   นางอุษณีย์ สวนศรี 
                     ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                      ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ       
     
 
 
 
 
 
            นางสมใจ  วัฒฐานะ                         นางกรวรรณ  ประดลชอบ                 นางกิจนา เมืองซอง 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา     ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน       ผู้อำนวยกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
                                                                                                                  
 
 
 
 

 
 

          นางสุชีรา  นามเกยีรติ                    นายวชัระ   เอี่ยมกุลวรพงษ์                  นางจริาพร ทองภักดี                                         
  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม                  ปฏบิัติหน้าที่ ผู้อำนวยกลุ่ม            ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม 
       ส่งเสริมการศกึษาทางไกล                          กฎหมายและคดี                พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                           
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
 
                         

แผนภาพที่ 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตราด 
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ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 

 

 

 

               นายวชัระ  ตราดธารทพิย์ 
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง 

นายสงเคราะห์  ปัสนานนท์ 
  ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล 

 
 
 
 
 

นางมะลิวัลย์  นิลบุตร 
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 

ลุ่มแม่น้ำตราด 

นางสาวอุษา  บุญช ู
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 

เขาสมิง 1 

นายวุฒิวัฒน์  อินทสุวรรณ 
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 

เขาสมิง 2 
 
 
 
 
  
นายพรชัย เชวงชตุิรตัน์ 

ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
ทับทิมสยาม 

นายวิทยา  ต้อยยาต ี
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 

ถิ่นพลอยแดง 

ว่าที่เรือตรีธนพงศ์  บุญวาที 
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 

คลองใหญ่ 
   
 
 
 
 

นางศิริรตัน์  โพธิท์อง 
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 

แหลมงอบ 

        นางสาวนันทิยา  บัวตร ี
        ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
                         เกาะช้าง 

      นายณรงค์  ถาวรวงษ ์
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
              เกาะกูด 

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

                กลุ่ม จำนวน                   ผอ.กลุ่ม 

ผอ./รอง ผอ. 4  
หน่วยตรวจสอบภายใน 2 นางสุเพ็ญพัฒน์ ศรีดี       
กฎหมายและคดี  2 นายวัชระ เอี่ยมกุลวรพงษ์ (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม)           
อำนวยการ      13 นางอุษณีย์ สวนศร ี          
บริหารงานบุคคล       8 นางกิจนา เมืองซอง          
นโยบายและแผน 5 นางกรวรรณ ประดลชอบ      
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 8 นางสาวสายสุนีย์ พลขันธ์                          
ส่งเสริมการจดัการศึกษา 9 นางสมใจ วัฒฐานะ        
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 2 นางจิราพร ทองภกัดี        (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม) 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี  
สารสนเทศ  และการสื่อสาร 

3 นางสุชีรา  นามเกียรต ิ    (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม) 

นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 10 นางสาวผกายรตัน์ บริรกัษ์ศุภกร 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนสถานศึกษาในสังกัด จำแนกตามขนาดและอำเภอ 
จำนวนสถานศึกษาในสังกัด จำแนกตามขนาดและอำเภอ 

อำเภอ 
จำนวน
โรงเรียน 

ขนาดโรงเรียน 
เล็ก 

(นร.1-120 คน) 
กลาง 

(นร.121-600 คน) 
ใหญ ่

(นร.601–1,500 
คน) 

ใหญ่พิเศษ 
(นร.1,501 คนขึ้นไป) 

เมืองตราด 34 13 20 - 1 

คลองใหญ่ 11 4 6 1 - 

เขาสมิง 23 6 17 - - 

บ่อไร ่ 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



12 

 

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศกึษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
              ประถมศึกษาตราด 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 

 

 

แผนภูมิที่ 2 แสดงจำนวนผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำแหน่ง รวม 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 76 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 20 
คร ู 1035 
ลูกจ้างประจำ 19 
พนักงานราชการ 16 
ลูกจ้างชัว่คราว (งบประมาณ สพฐ.) 160 
ลูกจ้างชัว่คราว (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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ตารางที่ 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%

2%

6% เมืองตราด

คลองใหญ่

เขาสมิง

บอ่ไร่

แหลมงอบ

เกาะกดู

เกาะชา้ง
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ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2564 จากรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดสรุปได้ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 5 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  
             ภาพรวมระดบัเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
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 ้นประถมศึกษาปีท ี ่ 6  
ในภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 50  โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้  ภาษาไทย (54.68)  คณิตศาสตร์ (39.22) ภาษาอังกฤษ 
(39.14)  และ วิทยาศาสตร์ (36.75) 

 
 

ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน  
              (O-NET)  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  ในการทดสอบ 
              ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2562 2563 2564 เพิ่ม-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  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน ได้แก่ คณิตศาสตร์ (9.69)  
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ตารางที่ 7 แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาพรวมระดบัเขตพื้นที่ 
              การศกึษาประถมศึกษาตราด จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
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 แสดงคะแนนเฉล ี ่ยผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนของนักเร ียนช ั ้นมัธยมศึกษาปีท ี ่  3  

ในภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 50  โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ภาษาไทย (55.91) วิทยาศาสตร์ (32.12) 

ภาษาอังกฤษ (27.51) และคณิตศาสตร์ (23.19)  

 

ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
              ระดับเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตราด  ในการทดสอบระหว่างปีการศึกษา  
              2562 – 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2562 2563 2564 เพิ่ม-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  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน ได้แก่ ภาษาไทย (4.17) คณิตศาสตร์(1.83) และวิทยาศาสตร์ (3.34) 
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ตารางที่ 9 แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
                ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( Reading Test : RT )  
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ดา้น 
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 
เขตพื้นที่ 2564 70.16 70.07 70.10 
เขตพื้นที่ 2563 75.85 72.33 74.14 
ผลต่าง -5.69 -2.26 -4.04 
เพิ่ม /ลด ลด ลด ลด 

 

       จากตาราง  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ผลการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( Reading Test : RT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี การศึกษา 
2564 พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื ่อง มีผลการ  ประเมิน
รวมทั้ง 2 ด้าน ลดลง 
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ตารางที่ 10 แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาติ   
                ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564 

ระดับ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวม 2 ดา้น 

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 
เขตพื้นที่ 2564 49.97 59.71 54.94 
เขตพื้นที่ 2563 40.96 47.93 44.44 
ผลต่าง +9.01 +11.78 +10.50 
เพิ่ม /ลด เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม 

        
 จากตาราง  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 พบว่าผล
การ ประเมินคุณภาพผู ้เรียนด้านความสามารถด้านคณิตศาสตร์และด้านความสามารถด้านภาษาไทย  
มีผลการประเมินรวมทั้ง 2 ด้าน เพิ่มขึ้น 
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นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
     
 วิสัยทัศน์(Vision)  
  “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดการศึกษาทุกระดับได้มาตรฐาน มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และส่งเสริม
ความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เสริมสร้างโอกาสความเท่าเทียมเสมอภาค และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นการมีงานทำ  
นำเทคโนโลย ีต่อยอดนวัตกรรมสู่การเปลี่ยนแปลงในโลกสากล บนพื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย
ได้อย่างสมดุล” 
 
พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม มีวินัย และ
สติปัญญา เป็นคนเก่ง คนดีและมีคุณภาพ มีทักษะพร้อมในศตวรรษที่ 21 เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถ  
ในการเข้าแข่งขันในเวทีโลกได้เต็มตามศักยภาพ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม ความพอเพียง และความเป็นไทย
อย่างสมดุล  
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมและทั่วถึง เพื่อให้ผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีมาตรฐานและคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการมีงานทำ 
ทักษะชีวิต และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงและต่อยอดได้ 
 3. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ให้จัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ และค้นคว้าหาความรู ้ สร้างนวัตกรรมที ่ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เพื่อการศึกษาที่มีงานทำมีทักษะชีวิต และส่งเสริมผู้เรียนให้สร้างสรรค์
นวัตกรรม พัฒนาต่อยอดได้ 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาอย่า งมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ 
อย่างเป็นระบบ มีหลักประกันคุณภาพและน่าเชื่อถือ ในสังคมอย่างทั่วถึง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่เพิ่ม
สูงข้ึน 
 
เป้าประสงค์ (Goals) 
 1. ผู้เรียนในระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทุกด้านทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  มีวินัย และสติปัญญา 
พร้อมเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตรงตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 มีระเบียบวินัย เข้าใจ
สังคม และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะชีวิต เพื่อป้องกันตนเอง ให้ปลอดภัย 
 2. ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมาตรฐานตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 และได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 เข้าสู่การแข่งขันมีงานทำและสร้างสรรค์
นวัตกรรมได้ 
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 3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม พัฒนา ให้จัดการศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู้ ที่เท่าทันยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง ผลิตผู้เรียนได้คุณภาพและสมดุล 
 4. การจัดการศึกษาเป็นระบบคุณภาพครบวงจร ได้รับความเชื่อถือจากสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ ำ
และเท่าเทียม 
 
จุดเน้นองค์กร   
 กายภาพเด่น เน้นมาตรฐาน ผสานนโยบาย จุดขายอาชีพ Active Teachnology มีนวัตกรรม  
นำวิถีพอเพียง หยุดเสี่ยงโควิด ดำเนินชีวติแบบ New Normal 
 
ค่านิยมองค์กร 
 ยิ้ม รับ ทัก ไหว ้
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ส่วนที่ 2 
งบประมาณ/โครงการ/แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ส่วนที่ 3  

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษาตราด ได้ใช้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาและดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อสนองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษา โดยอาศัยแนวคิดการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศติดตามและประเมินผล 
เพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ การพัฒนาการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปผล
การดำเนินโครงการ ดังนี้ 
 
1. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 
การใช้จ่ายงบประมาณ 30,000 บาท  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจัดทำโครงการเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย ได้ตระหนัก
ในความสำคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและน้อมรำลึกถึง ผู้ทำคุณประโยชน์ของกระทรวงศึกษาธิการจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติไทย พร้อมทั้งส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู
เอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยให้มั่นคงสืบไป ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและรักสามัคคีสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัวและสังคมไทยได้
อย่างมั่นคง และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย ได้มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และมี
จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์มีการพัฒนาตนเองและสังคม  
ให้ก้าวหน้าสืบไป 
ผลการดำเนินงาน/เป้าหมายตามตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
 จัดกิจกรรม แจกของขวญั/รางวัล ให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดตราด ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
 เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้รับความรู้ มีการแสดงออกถึงความสามารถ ความคิด
สร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รักสามัคคีและมีจิตสำนึกที่ ดี ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต 
ปัญหา/อุปสรรค 
 เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 จึงไม่สามารถจดักิจกรรมามทีก่ำหนดไว้ได้ 
ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
สรุปผลการดำเนินงาน  
  เป็นไปตามเป้าหมาย  
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2. โครงการ Kick Off เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ท่ี 2/2564 
การใช้จ่ายงบประมาณ 7,850 บาท  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจัดทำโครงการเพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียน

การสอนรูปแบบ On Site และรู้สึกปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่นักเรียนครู บุคลากร 
และผู้ปกครอง และเป็นการประชาสัมพันธ์การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
ผลการดำเนินงาน/เป้าหมายตามตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
 สถานศึกษาในสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จำนวน 104 โรงเรียน 1 สาขา 
จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
 สถานศึกษาในสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จำนวน 104 โรงเรียน                  
1 สาขา จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ครบร้อยละ 100 
ปัญหา/อุปสรรค 
 ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
สรุปผลการดำเนินงาน  
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
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3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสภานักเรียน สพป.ตราด  
การใช้จ่ายงบประมาณ 15,000 บาท  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจัดทำโครงการเพื่อให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนสภา
นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ จัดการเลือกตั้งสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และให้นักเรียนตัวแทน
สภานักเรียนสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างโรงเรียน 
ผลการดำเนินงาน/เป้าหมายตามตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
 1. นักเรียนตัวแทนสภานกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา จำนวน 27 โรงเรียน  
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา จำนวน 1 คณะ  
 3. นักเรียน และคร ูได้เรยีนรู้บทบาทหน้าที่ตามวถิีประชาธิปไตย ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม
เรียนรู้และพัฒนาสังคม 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพื ้นที่
การศึกษา เพื่อร่วมเสนอข้อคิดเห็นและประสานงานในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนในสังกัด 
ปัญหา/อุปสรรค 
 ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
สรุปผลการดำเนินงาน  
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
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4. โครงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระดบัช้ันเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
     ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
การใช้จ่ายงบประมาณ 20,700  บาท  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครู
วิชาการ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ผลการดำเนินงาน/เป้าหมายตามตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
 อบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ  จำนวน 104 โรงเรียน 1 สาขา จำนวน 1 รุ่น  รุ่นละ 1 วัน 
รวมระยะเวลา 1 วัน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
 ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการทุกคนมีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
ปัญหา/อุปสรรค 
 ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
 การอบรมผ่าน google meet มีข้อจำกัดคือรับผู้เข้าร่วมได้ 100 คน ทางผู้จัดจึงใช้การถ่ายทอดสด 
ใน youtube ร่วมด้วย ส่วนการร่วมกิจกรรมตอบคำถาม จัดผ่าน menti.com จึงสามารถร่วมตอบคำถามได้
ทุกคน 
สรุปผลการดำเนินงาน  
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
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5. โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วถิีใหม่ 
การใช้จ่ายงบประมาณ 14,970 บาท  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรยีน
ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารตราด และจัดทำเป็นรายงานผลวิจัยเชิงนโยบายการ
จัดการเรียนรู้การศึกษาวิถีใหม่ ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ การแก้ปัญหา และการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 
ผลการดำเนินงาน/เป้าหมายตามตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
 ประชุม วางแผน สร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัยเชิงพื้นที่ จัดทำนโยบาย และรายงานผลการวิจัย
เชิงนโนบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรียนในสังกัด 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดมีนักวิจัยระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีการวจิัยเชิงพื้นที่ เพือ่จัดทำนโยบายการจัดการ
เรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรียนในสังกัด  
 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดมีรายงานผลวิจัยเชิงนโยบายการจดัการเรียนรู้
การศกึษา ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ การแก้ปัญหา และการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ 
ปัญหา/อุปสรรค 
 ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
สรุปผลการดำเนินงาน  
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
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6. โครงการการประชุมสัมมนารับฟังนโยบายผู้บรหิาร ระหว่างหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การใช้จ่ายงบประมาณ 24,900 บาท  
 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาตราดจัดทำโครงการเพื ่อ เปิดโอกาสให้บุคลากรจาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นได้เปิดโลกทัศน์ โดยการมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบริหารจัดการ
งานในลักษณะเดียวกันจากต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้ (KM)  
หาแนวทางในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผลการดำเนินงาน/เป้าหมายตามตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
 บุคลากรในสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตราดและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอื่น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบริหารจดัการงานในลักษณะเดียวกันได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
 บุคลากรในสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตราดสามารถนำความรู้ที่ได้และนำไป
พัฒนา สามารถนำไปต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ 
ปัญหา/อุปสรรค 
 เน่ืองจากสถานการณ์ของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ทำให้การดำเนินการโครงการดำเนินการได้               
ไม่เต็มตามศักยภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
สรุปผลการดำเนินงาน  
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
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7. โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 
การใช้จ่ายงบประมาณ 15,980 บาท  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจัดทำโครงการเพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกและกระตุ้น
ตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในด้านผลการเรียน กิจกรรมและผลงานดีเด่น กระตุ้นให้สถานศึกษาพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ และนำผลที่ได้จากการคัดเลือกนักเรียน และ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการ
ให้มีประสิทธิภาพ 
ผลการดำเนินงาน/เป้าหมายตามตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
 1. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระดับกลุ่มจงัหวัดที่ 12 จำนวน 2 ครั้ง  
 2. ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน จำนวน 
1 ครั้ง  
 3. ออกประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 12 - 21 มกราคม 2565 นกัเรียน 
จำนวน 19 คน สถานศึกษา จำนวน 24 แห่ง  
 4. สรุปผลการประเมิน/รายงานผลการดำเนินงาน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
 1. นักเรียนและสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกสังกัดในกลุ่มจังหวัดที่ 12 ได้รับรางวัล
พระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564  
 2. กระตุ้นให้นักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกสังกัดในกลุ่มจังหวัดที่ 12 ได้พัฒนาตนเองอย่าง
สม่ำเสมอและต่อเนื่องในด้านผลการเรียน กิจกรรมและผลงานดีเด่น  
 3. กระตุ้นให้สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกสังกัดในกลุ่มจังหวัดที่ 12 ได้พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบสม่ำเสมอ  
 4. การดำเนินงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับรางวัล
พระราชทานของกลุ่มจังหวัดที่ 12 มีมาตรฐานและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ปัญหา/อุปสรรค 
 ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
สรุปผลการดำเนินงาน  
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
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8. โครงการเสริมสร้างสขุภาพพลานามัย บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  
     ประจำปี งบประมาณ 2565 
การใช้จ่ายงบประมาณ    -   บาท  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตราดจดัทำโครงการเพื่อส่งเสรมิให้บุคลากรในสำนักงาน  
มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงานมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
อดทน อดกลั้น รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เสริมสร้างความรักความสามัคคใีนหมู่คณะ  
ผลการดำเนินงาน/เป้าหมายตามตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
 บุคลากรในสำนักงานไดอ้อกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพร่างกาย 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์
 บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด ได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างสขุภาพร่างกายแข็งแรงทุกคน 
ปัญหา/อุปสรรค 
 ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
สรุปผลการดำเนินงาน  
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
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9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา 
การใช้จ่ายงบประมาณ 200,131 บาท  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน จะทำให้การทำงานมีความเจริญก้าวหน้า และเกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารการศึกษา , ผู้บริหาร
สถานศึกษา และสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพต่อการทำงาน  เสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และให้ผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ นำความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ มาใช้กับการปฏิบัติงานอันจะส่งผลดีต่อองค์กร 
ผลการดำเนินงาน/เป้าหมายตามตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
 1. เอกสารหลักฐานของผลงานที่ประสบความสำเร็จ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 2. สถานที่จัดแสดงผลงาน ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  
 3. การนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้เรียน
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
 2. ผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณลักษณะ 
ที่ดีพึงประสงค์ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
 3. ผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันา
เป็นทีมงานที่มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ประสานงานกับผู้ที่มาติดต่อ ในทุกระดับ ได้เป็นอย่างดีจน
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา  
 4. ผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีระบบการ
กำกับ ดูแลติดตาม และมีผลการปฏิบัติงานมีศักยภาพและส่งผลดีต่อการพัฒนาสูงขึ้น  
 5. ผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ อันจะส่งผลดีต่อองค์กรต่อไปได้ 
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ปัญหา/อุปสรรค 
 เน่ืองจากบางครั้งไดร้ับแจ้งปฏิทินในการในเวลากระชั้นชิดมากเกินไป ทำให้การดำเนินการทำได้ไมเ่ต็ม
ประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
สรุปผลการดำเนินงาน  
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
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10. โครงการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสำนักงาน 

     เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  
การใช้จ่ายงบประมาณ 48,200 บาท  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจัดทำโครงการเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ชี้แจงข้อราชการ รายงานผลการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน และรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
ผลการดำเนินงาน/เป้าหมายตามตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
 1.ประชุมรับฟังนโยบายของผู้บริหารระดับสูง  
 2. ประชุมพธุเช้า ข่าว สพฐ. และประชุม ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุม่ทุกกลุ่ม/ ผู้เกี่ยวข้อง สพป.
ตราด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
 3. ประชุมผู้บริหารการศกึษา และบุคลากรภายใน สพป.ตราด เดือนละ 1 ครั้ง  
 4. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร ในสงักัด สพป.ตราด เดอืนละ 1 ครั้ง 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์
 ผู ้บริหารการศึกษา ผู ้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด นำนโยบายผลการดำเนินงานที่มีผลสำเร็จเชิงประจักษ์ ประเด็นข้อเสนอแนะ  
ต่าง ๆ ไปปรับใช้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
ปัญหา/อุปสรรค 
 ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
สรุปผลการดำเนินงาน  
  เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

 

 

 

 
  



76 

 

 



77 

 

 



78 

 

 
  



79 

 

11. โครงการการนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การใช้จ่ายงบประมาณ  59,640  บาท  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจัดทำโครงการเพื่อนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน 
และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยใช้การนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมระบบนิเทศภายในของสถานศึกษา และพัฒนาเครือข่ายการนิเทศโรงเรียน
รวมพัฒนาโครงการพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  
ผลการดำเนินงาน/เป้าหมายตามตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
 1. ประชุมจัดทำแผนนิเทศแบบบูรณาการฯ เพือ่ใชป้ระกอบการนิเทศติดตาม จำนวน 1 ครั้ง 
    2. ประชุมประจำเดือน เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ 12 ครั้ง 
           3. นิเทศแบบบูรณาการโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยโรงเรียนละ 
2 ครั้ง/ภาคเรียน 
 4. เป็นเครือข่ายนิเทศพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน ปี 2564 (โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา และโรงเรียนบ้านเขาฉลาด) ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการของ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
   5. พัฒนาศกัยภาพศึกษานิเทศก์เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน 
 6. พัฒนาศกัยภาพศึกษานิเทศก์โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาดูงาน จำนวน 1 ครั้ง  
   7.  ประชุมสรุปผลการนิเทศ จำนวน 1 ครั้ง 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์
 1. ศึกษานิเทศก์มีแผนนิเทศแบบบูรณาการเป็นแนวทางในการนิเทศการศึกษา 
 2. ศึกษานิเทศก์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนา
กระบวนการนิเทศ 
 3. ทุกโรงเรียนในสังกัดเกดิการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลังจากได้รับการนเิทศ 
 4. โรงเรียนร่วมพัฒนาโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา 
และโรงเรียนบ้านเขาฉลาด) เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลังจากได้รับการนิเทศ จากเครือข่ายทีมโค้ช จังหวัด
จันทบุรีและจังหวัดตราด 
 5. ศึกษานิเทศก์เกิดทักษะในการพัฒนางานดา้นการนิเทศการจัดการศึกษา 
 6. ศึกษานิเทศก์นำความรูท้ี่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานไปพฒันางานในวิชาชีพ 
 7. มีรายงานการนิเทศใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนางานการนิเทศในปีต่อไป  
ปัญหา/อุปสรรค 
 การดำเนินงานประชุมประจำเดือนศึกษานิเทศก์ทุกคนที่ตั ้งเป้าหมายไว้เดือนละ 1 ครั้ง ไม่สามารถ
ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากศึกษานิเทศก์มีภาระงานในการลงพื้นที่และบางคนไปราชการ จึงปรับรูปแบบ
การประชุมเป็นทุกเช้าวันจันทร์ และมีการชี้แจงภาระงานในการประชุมบุคลากรทุกเช้าวันจันทร์ 
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ข้อเสนอแนะ 
 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังแพร่ระบาดอย่าง
ต่อเนื่องการจัดทำโครงการครั้งตอ่ไป ควรเพิ่มจำนวนครั้งในการนิเทศโรงเรียนด้วยระบบทางไกล จากเดือนละ 1 ครั้ง                       
เป็นเดือนละ 4 ครั้ง เพื่อให้เกิดการนิเทศ กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
สรุปผลการดำเนินงาน  
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
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12. โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
การใช้จ่ายงบประมาณ  43,000 บาท  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจัดทำโครงการเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมิบผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ศึกษา วิจัยแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
ผลการดำเนินงาน/เป้าหมายตามตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
 1. ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จำนวน 3 ครั้ง 
            2. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ออกติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา จำนวน 2 ครั้ง 
            3. จดัทำสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของโรงเรียนในสงักัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตราด จำนวน 1 เล่ม 
เป้าหมายเชงิผลลัพธ ์
 1 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ใช้แผนการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศกึษา พัฒนาคณุภาพการศกึษาโรงเรียงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศึกษาตราด 
 2. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ตาม
แผนการตดิตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการจัดการศกึษา 
 3. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ใช้กระบวนการวจิัยในการพัฒนา
คุณภาพการศกึษา 
 4. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. มีสว่นร่วมรายงานสรุปผลการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด   
ปัญหา/อุปสรรค 
 การจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) แต่ละครั้งจะพบว่า
การกำหนดเวลาให้คณะกรรมว่างตรงกันทุกคนเป็นเรื่องที่ต้องเปลี่ยนแปลงการกำหนดเวลาทุกครั้งในการจัดเวลา
ประชุม ส่งผลให้การประชุมมีคณะกรรมการไม่ครบทุกคน 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรจดัสรรเบี้ยงประชุมให้คณะกรรมการ เพื่อตอบแทนที่คณะกรรมการเสียสละเวลามาช่วยพัฒนาคณุภาพ
การศกึษา 
สรุปผลการดำเนินงาน  
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
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13. โครงการวันสำคัญ และการอนุรักษว์ัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีไทย 
การใช้จ่ายงบประมาณ 9,695 บาท  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจัดทำโครงการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดย
การน้อมนำหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันของบุคลากรในสังกัด แสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 3.เพื่อเข้าร่วมพิธี และสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
วันสำคัญต่าง ๆ ดังนี้ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 16 มกราคม วันครู 17 มกราคม วันพ่อขุมรามคำแหงมหาราช 
18 มกราคม วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 3 มีนาคม วันมาฆบูชา 23 มีนาคม วันตราดรำลึก 31 
มีนาคม วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎา ราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน 6 
เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 13 เมษายน 
วันสงกรานต์ 25 เมษายน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 10 พฤษภาคม วันพืชมงคล 31 
พฤษภาคม วันวิสาขบูชา 3 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา 11 กรกฎาคม วันนารายณ์มหาราช 28 กรกฎาคม วัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) 29 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา 12 สิงหาคม 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 1 ตุลาคม วันสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 23 ตุลาคม 
วันปิยมหาราช 3 ธันวาคม วันถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 5 ธันวาคม  
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 10 
ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ 28 ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 31 ธันวาคม วันสิ้นปี 
ผลการดำเนินงาน/เป้าหมายตามตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  
ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสาน
และอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  
ร้อยละ 100 มีความจงรกัภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
ดำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
ปัญหา/อุปสรรค 
 ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
สรุปผลการดำเนินงาน  
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
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14. โครงการจัดสรรงบประมาณกรณ์สถานศึกษาประสบเหตุจำเป็น 
การใช้จ่ายงบประมาณ 130,000 บาท  
 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาตราดจัดทำโครงการเพื ่อให้การสนับสนุน ช่วยเหลือการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและดูสภาพจริงของสถานศึกษา ในรายการ “พฤหัสเช้า 
ก้าวไปด้วยกันเกี ๊ยะ” พบสภาพปัญหาและความจำเป็นในการจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพต่อผู ้เรียน จึงให้
สถานศึกษาจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กรณีมีเหตุจำเป็น หรือประสบภัยธรรมชาติ  ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน เลขที่หนังสือแจ้ง รายการ งบประมาณ 

1 วัดวัง (กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) 04054/733  ลว 7 มีค65 วิทยากรสอนดนตรีไทย 10,000 

2 บ้านปะอา 04054/824 ลว 16 มีค65 โครงการเกษตรพอเพียง  10,000 

3 
บ้านคลองศอก  
(เพิ่มประชาราษฎร์
อุปถัมภ์) 

04054/1015 ลว 7 เมย65 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม 10,000 

4 วัดวรุณดิตถาราม 04054/1285 ลว 5 พค65 ฝาครอบรางระบายน้ำ 10,000 

5 บ้านเนินดินแดง 04054/1452 ลว 26 พค65 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพยาบาล 10,000 

6 บ้านคลองใหญ่ 04054/1489 ลว 30 พค65 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด 10,000 

7 
วัดแหลมมะขาม สาขา 
บ้านแหลมทองหลาง 

04054/1731 ลว 17 มิย65 ปูพื้นกระเบื้องเครือบ 30,000 

8 วัดหนองคันทรง 04054/1782 ลว 21มิย65 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 10,000 

9 บ้านคลองพร้าว 04054/1889 ลว 30 มิย65 พัฒนาทักษะทางดนตรี (ซ่อมเคร่ืองดนตรี) 10,000 

10 วัดประณีต 04054/1868 ลว 28 มิย65 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเสาธง 10,000 

11 ชุมชนบ้านตากแว้ง 04054/1869 ลว 28 มิย65 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระเก็บน้ำ 10,000 

   รวมงบประมาณ 130,000 

ผลการดำเนินงาน/เป้าหมายตามตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
 สถานศึกษาที่ประสบภัยธรรมชาติและมีเหตุจำเป็นได้รับการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ
สิ่งก่อสร้างอื่น 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์
 สถานศึกษาที่ประสบภัยธรรมชาติและมีเหตุจำเป็นได้รับการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ
สิ่งก่อสร้างอื่น ให้มีสภาพที่สามารถจัดการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 
ปัญหา/อุปสรรค 
 ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
สรุปผลการดำเนินงาน  
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
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15. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการ และการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา 
การใช้จ่ายงบประมาณ 14,480 บาท  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจัดทำโครงการเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 และติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ปรับปร ุงแผนพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ให้ม ีระยะเวลาสิ ้นสุด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) และนโยบายที ่เกี ่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ขับเคลื่อนนโยบาย และใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษา สร้างความรู้ความ
เข้าใจ และเสริมสร้างทักษะการใช้งานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) พัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดให้มีแผนพัฒนาของกลุ่ม มีนวัตกรรมในการ
บริหารงานสู ่ความเป็นเลิศ (Best Practice) และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จัดตั ้ง และวางแผนการใช้
งบประมาณให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ และช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน กรณีที่สถานศึกษาประสบภัยธรรมชาติ เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอน 
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา และเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยของบุคลากร ผู้เรียน 
ผลการดำเนินงาน/เป้าหมายตามตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
 1. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน จดัทำรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กำหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการศกึษา และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
จำนวน 1 ครั้ง  
 2. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน พิจารณาโครงการ /กิจกรรม งบประมาณ บรรจุลงแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ครั้ง  
 3. ประชุมคณะทำงานปรบัปรุงแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561-2564 จำนวน 1 ครั้ง  
 4. อบรมสรา้งความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างทกัษะการใช้งานในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ให้แก่บุคลากรในสำนักงาน จำนวน 1 ครั้ง  
 5. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน ติดตาม ความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 5 ครั้ง  
 6. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน การตรวจตดิตามผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์ จดุเน้น ตามนโยบาย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สพฐ. และของกระทรวง จำนวน 2 ครั้ง  
 7. พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างนวตักรรมในการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) 2 ครั้ง  
 8. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับสถานศึกษาทัว่ไป และสถานศึกษาคุณภาพ จำนวน 1 ครั้ง  
 9. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา
ของสถานศึกษา จำนวน 1 ครั้ง  
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 10. จัดสรรงบประมาณ ให้การชว่ยเหลือแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น ในความจำเป็นเร่งด่วน กรณีที่
สถานศึกษาประสบภัยธรรมชาติ เกดิผลกระทบต่อการเรียนการสอน การจัดกจิกรรมตา่ง ๆ ของสถานศึกษา 
และเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยของบุคลากร ผู้เรียน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์
 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีแผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 
2561-2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เป็นเครื่องมือ และกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษาตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเป็นข้อมูลในการทบทวน กำหนดเป้าหมาย
การพัฒนาการศึกษาในปีต่อๆ ไป  
 3. บุคลากรในสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จัดทำโครงการ กิจกรรม ตาม
รูปแบบที่สภาพัฒน์กำหนดได้อย่างถูกต้อง และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 4. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีแผนการดำเนินงานประจำปี และ
นวัตกรรมในการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice)  
 5. สถานศึกษาที่ประสบภัยธรรมชาติและมีเหตุจำเป็นได้รับการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่น ให้มีสภาพที่สามารถจัดการเรยีนการสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 6. สถานศึกษาที่เสนอขอตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง ไดร้ับอนุมัติจัดสรร
งบประมาณ 
ปัญหา/อุปสรรค 
 ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
สรุปผลการดำเนินงาน  
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
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16. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
การใช้จ่ายงบประมาณ 7,200 บาท  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาการจัดทำระบบข้อมูล และ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ ครอบคลุมภารกิจงาน 4 ด้าน อย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทันสมัย ให้การบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สนับสนุน
งานด้านการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การ สื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ พัฒนาความรู้ทักษะดิจิทัล การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แก่บุคลากรทางการศึกษา และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์ สำหรับบุคลากรภาครัฐ 
ผลการดำเนินงาน/เป้าหมายตามตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบท  
 2. บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตราด ไดร้ับการพัฒนาด้าน การใช้งาน
ระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีที่หลากหลาย เหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน ปัจจุบัน คดิเป็นร้อยละ 100  
 3. บุคลากรในสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร้อยละ 100 มีความรูค้วามเข้าใจ
ด้านความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์สำหรับบุคลากรภาครัฐ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์
 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ใชร้ะบบสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา 
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน  
 2. บุคลากรในสังกัดใชระบบสารสนเทศ ปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมใหสามารถทำงานได้ดียิ่งข้ึน แกป
ญหาการดำเนินงานที่ลาช้า ใชทรัพยากรสิ้นเปลือง พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก  
 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สามารถให้บริการ ตอบสนองความตองการของ
ผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  
 4. บุคลากรในสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มคีวามรู้ความเข้าใจดา้นความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สามารถใชใ้นชีวติประจำวันได้ 
ปัญหา/อุปสรรค 
 ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
สรุปผลการดำเนินงาน  
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
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17. โครงการพัฒนาวินยั คุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระถมศึกษาตราด ประจำปีงบประมาณ 2565 
การใช้จ่ายงบประมาณ 10,800 บาท  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจัดทำโครงการเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัย คุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น ก่อให้เกิดผลในการกำหนดนโยบาย
พัฒนาและส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการครู เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการ
ไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น และข้าราชการครูมีความ
รับผิดชอบตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลดอัตราการกระทำผิดวินัยลง 
ผลการดำเนินงาน/เป้าหมายตามตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
 ผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด จำนวน 105 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 และบุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นที่ จำนวน 50 คน สมัครเข้ารับการอบรม พัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม การต่อต้านการทุจริต 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เข้ารับการอบรม ได้รับการพัฒนา มีความประพฤติที่
ดี อยู่ในระเบียบวินัย เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เหมาะสมกับการประกอบอาชีพคร ู
ปัญหา/อุปสรรค 
 การใช้เทคโนโลยีการอบรมทางไกล (Online) ด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
 1. ความเสถียรของสัญญาณ พบว่า สัญญาณเสียงเกิดขัดข้องในบางช่วงเวลา  โดยที่ไม่อาจทราบ
ได้ว่าเป็นเพราะระบบสัญญาณของผู้ควบคุม หรือเป็นเพราะอุปกรณ์รับสัญญาณ (โทรศัพท์เคลื่อนที่ ) ของผู้เข้า
รับการอบรม การที่สัญญาณขัดข้องทำให้เกิดผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการรับข้อมูล ข่าวสาร และอาจทำ
ให้พลาดช่วงเวลาสำคัญได้    
            2. การสื่อสารทางไกล ทำให้ผู้ส่งสัญญาณกับผู้รับสัญญาณ ไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน โดยเฉพาะกรณี
ที่ผู้รับสัญญาณปิดเสียง ปิดหน้าต่าง ทำให้ผู้ส่งสัญญาณไม่สามารถทราบได้ว่า ผู้รับสัญญาณรับฟังอยู่หรือไม่  
ซึ่งอาจทำให้การติดตามประเมินผลโครงการเกิดความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง  
ข้อเสนอแนะ 
 1. จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการทำนุบำรุงอุปกรณ์สื่อสารทางไกล ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
และหมั่นตรวจสอบความชำรุดบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ  การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาและจัดซื้อบริการ
สัญญาณที่ดีมีคุณภาพสูง และหากวัสดุอุปกรณ์ชำรุด/เสื่อมสภาพ ควรจัดสรรงบประมาณจัดซื้อทดแทนเพื่อ
คุณภาพการสื่อสารทางไกลที่ดี และความมีประสิทธิภาพสูงสุด 
                2.  การทีจ่ะได้รับผลข้อมูลการวัดประเมินผลโครงการฯ ทีต่รงและใกล้เคยีงกับความจริงมากที่สดุ 
ควรใชว้ิธกีารอบรมรูปแบบ Onsite เพื่อสังเกตการณ์ผู้เข้ารับการอบรม    
สรุปผลการดำเนินงาน  
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
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18. โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนให้มี 
     และเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ 
การใช้จ่ายงบประมาณ 9,417 บาท  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจัดทำโครงการเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และดำเนินการอบรมครูทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดกำหนด 
ผลการดำเนินงาน/เป้าหมายตามตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด สายงานการสอน จำนวน 1,084 คน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและเป็นไป            
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราดกำหนด  
เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์
 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ร้อยละ 100  ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดกำหนด และเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับความรู้และนำความรู้ที่
ได้มาใช้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
ปัญหา/อุปสรรค 
 1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ทำให้มีบุคลากร 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 จึงไม่สามารถเข้าร่วมการกิจกรรมได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 2. เนื่องจากเป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google meet ทำให้บางพื้นที่ไม่มี
สัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่แรงพอ จึงทำให้เกิดปัญหาในการเชื ่อมต่อสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 
ข้อเสนอแนะ 
 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา COVID-19 คลี่คลายลง ควรจัด  
การอบรมพัฒนาในรูปแบบ On-site 
สรุปผลการดำเนินงาน  
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
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18. โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา  และพาน้องกลับมาเรียน. 
การใช้จ่ายงบประมาณ 5,490 บาท  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจัดทำโครงการเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่
นักเรียนที่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน ปีการศึกษา 2564 ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน และมีโอกาสศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ ค้นหาและติดตามเด็ก
ตกหล่น เด็กออกกลางคันกลับเข้าสู ่ระบบการศึกษา สร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ  
On Site รู้สึกปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่นักเรียนครู บุคลากร ผู้ปกครอง และเป็น
การประชาสัมพันธ์การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
ผลการดำเนินงาน/เป้าหมายตามตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
 1. โรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด จำนวน 104 โรงเรียน เกณฑ์เด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
เข้าเรียน  และสำรวจติดตามเฝ้าระวังเด็กที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน และเด็กออกกลางคันเป็นรายบุคคล 
 2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จำนวน 104 โรงเรียน จัดการ
เรียนการสอนรูปแบบ On Site 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์
 1. เด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับทุกคนในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตราด    
ได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
 2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จำนวน 104 โรงเรียน จัดการ
เรียนการสอนรูปแบบ On Site ครบร้อยละ 100 
ปัญหา/อุปสรรค 
 ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
สรุปผลการดำเนินงาน  
  เป็นไปตามเป้าหมาย 



130 

 

 



131 

 

 
 



132 

 

 



133 

 

 



134 

 

 



135 

 

 
  



136 

 

โครงการตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถศึกษาตราด ได้จัดทำโครงการตามนโยบายเร่งด่วน 
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษา โดยสรุปผลการ
ดำเนินโครงการ ดังนี้ 

 
1. โครงการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนปกติ) (โรงเรียนคุณภาพ)  
การใช้จ่ายงบประมาณ 10,300 บาท  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจัดทำโครงการเพื่อการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณ แจ้งสถานศึกษาจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ
กรอกข้อมูลในระบบ https:// budget-school.jobobec.in.th จัดพิมพ์คำขอฯ ส่งผ่านศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ศูนย์
เครือข่ายสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายฯ พิจารณาคำขอและจัดเรียงลำดับ ส่งสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามคำสั่งที่ 
429/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาคำขอฯ ที่ส่งผ่านศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเพื่อจัดเรียงลำดับในระดบัเขตพื้นที่การศกึษา 
ตามกรอบวงเงินงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคามทะเลสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ที่ประชุมพิจารณาจัดเรียงลำดับคำขอตามกรอบวงเงินงบประมาณ นำผลการพิจารณาจัด
เรียงลำดับจากการประชุมคณะกรรมการระดับเขตพื้นที ่การศึกษา กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://budget66.job 
obec.in.th ได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่ สพฐ.กำหนด พร้อมทั้งจัดส่งเอกสาร (ศธ 04054/3583ลว.23 ธค.64) 
ผลการดำเนินงาน/เป้าหมายตามตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
 จัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
 จัดเรียงลำดับการจัดตั้งงบประมาณในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามกรอบวงเงินงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ปัญหา/อุปสรรค 
 ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
สรุปผลการดำเนินงาน  
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
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2. โครงการการพัฒนาครูพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
การใช้จ่ายงบประมาณ 5,080 บาท  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุของ ให้สามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ถูกต้อง รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ การให้
คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ตลอดจนภารกิจสำคัญด้านอื่นที่ต้อง
ดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้ง
ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง มีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหา รายละเอียด สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายลำดับรอง รวมทั้งการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
ทางระบบ e – GP  เป็นต้น เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โรงเรียน สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับภาคเอกชนที่เป็น
ผู้ค้ากับภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ทำให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเกิดความรวดเร็ว 
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นให้เม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และโรงเรียนได้เรียนรู้
หนังสือเวียนที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม และกรณีศึกษาปัญหาที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนซัก /
ถามปัญหาที่โรงเรียนพบเจอเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                        
ผลการดำเนินงาน/เป้าหมายตามตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการจดัซื้อจัดจา้ง และบุคลากรทางการศกึษา สังกัด สพป.
ตราด  จำนวน  208 คน (เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทกุโรงเรียนในสังกัด) 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการจดัซื้อจัดจา้ง และบุคลากรทางการศกึษา สังกัด สพป.
ตราด จำนวน 208 ได้มคีวามรู ้ความเข้าใจเนื้อหา รายละเอียด สาระสำคญัของพระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจดั
จ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายลำดับรอง รวมทั้งการดำเนินการจัดซือ้จัดจา้งผ่าน
ทางระบบ e – GP  เพื่อที่จะได้นำความรูท้ี่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจดัจา้งและการบริหาร
พัสดุได้อยา่งถูกต้อง 
ปัญหา/อุปสรรค 
 1. เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จึงทำให้การ          
จัดอบรมเป็นไปในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet  
 2. เนื่องจากการจัดอบรมโครงการ ตรงกับวันอังคาร ซึ่งคุณครูบางท่านต้องปฏิบัติหน้าที่การสอน  
จึงไม่สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตลอดระยะเวลาการอบรม 
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ข้อเสนอแนะ 
1. รูปแบบการอบรมจากการฟังบรรยายเป็นการฝกึปฏิบัติจริง 
2. การจัดอบรมโครงการฯ ควรจดัในวันหยุดเสาร์-อาทติย์ เพื่อให้ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุเข้ารับฟังการ

อบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรมโครงการ 
สรุปผลการดำเนินงาน  
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
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3. โครงการพัฒนาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานจิตอาสา ในสังกัด สำนักงานเขตพืน้ที ่   
    การศึกษาประถมศึกษาตราด 
การใช้จ่ายงบประมาณ 25,800 บาท  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจัดทำโครงการเพื่อ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบตำแหน่งของลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว และบทบาทหน้าที่ของลูกจ้างประจำ และลูกจ้าง
ชั่วคราว สร้างขวัญกำลังใจแก่ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ให้มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอันจะ
ส่งผลดีต่อองค์กร เสริมสร้างสมรรถนะและการบริการที่ดี สร้างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานระหว่างลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว และเป็นการนิเทศ ติดตามประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่
ของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานจิตอาสา  
ผลการดำเนินงาน/เป้าหมายตามตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
       บุคลากร/ลกูจ้างประจำและลูกจ้างชัว่คราวในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด               
ที่ปฏิบัติงานจิตอาสา จำนวน 20 คน ดูงานหน่วยงานองค์กรที่เป็นตัวอย่างในการจดัการในเรื่องของอาคารสถานที่ดี
เยี่ยมเพื่อนำมาพัฒนาเป็นต้นแบบ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์
      ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชัว่คราวที่ปฏิบัติงานจิตอาสาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศึกษาตราด นำผลการศกึษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองคก์ร อันจะส่งผลดีต่อการให้บริการและ
งานอาคารสถานที่ดีเยี่ยมต่อไปได้ 
ปัญหา/อุปสรรค 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
สรุปผลการดำเนินงาน  
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
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4. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้กระทำความดคีวามชอบ 
     เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสายสะพาย ช้ัน ป.ม. 
     ประจำปี 2564) 
การใช้จ่ายงบประมาณ 5,350 บาท  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจดัทำโครงการเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้กระทำความดี
ความชอบเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ เป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความมุ่งมั่น ปฏิบัติหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์ อุทิศตนและทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ร่วมพัฒนาการศึกษาให้
เจริญก้าวหน้า เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป 
ผลการดำเนินงาน/เป้าหมายตามตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ทางราชการที่
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้น ป.ม. ประจำปี 2564 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตราด จำนวน 16 คน ผู้เข้าร่วม 
เป็นเกียรติ ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท. ผอ.สถานศึกษา ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และคณะทำงาน สังกัด สพป.ตราด และ 
สพม.ตราด จำนวน 64 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน  
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ 
ประจำปี 2564 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาตราด และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาตราด ร้อยละ 100 ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ มีความภาคภูมิใจ และเป็นแบบอย่าง  
ที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป 
ปัญหา/อุปสรรค 
  เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ทำให้การดำเนินการโครงการดำเนินการได้
ไม่เต็มตามศักยภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
สรุปผลการดำเนินงาน  
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
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5. โครงการวันผู้ใหญ่ หัวใจสงกรานต ์ประจำปี 2565 
การใช้จ่ายงบประมาณ 20,612 บาท  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตราดจดัทำโครงการเพื่อส่งเสรมิการอนรุักษ์สืบสาน
บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม  อันดีงามของไทย ให้คงอยู่สืบไป และเป็นการ
แสดงถึงความเคารพความกตัญญูต่อ บิดา มารดา และผู้มีพระคุณ  

ผลการดำเนินงาน/เป้าหมายตามตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
 ผู ้บริหารการศึกษา ผู ้บริหารสถานศึกษา ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา และบุคลากรของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จำนวนทั้งสิ้น 70 คน ได้สืบสานบำรุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม  อันดีงามของไทย ให้คงอยู่สืบไป และเป็นการแสดงถึงความเคารพ
ความกตัญญูต่อ บิดา มารดา และผู้มีพระคุณ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา และบุคลากรของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร้อยละ 100  ได้ทำกิจกรรมสืบสานบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม  อันดีงามของไทย ให้คงอยู่สืบไป และเป็นการแสดงถึงความเคารพ ความกตัญญูต่อ
บิดา มารดา และผู้มีพระคุณ 
ปัญหา/อุปสรรค 
 เน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ทำให้มีบุคลากร ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา COVID-19 และบุคลากรที่อยู่ในกลุม่เสี่ยงเฝ้าระวังการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
COVID-19 จึงไม่สามารถเข้าร่วมการกจิกรรมไดต้ามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
สรุปผลการดำเนินงาน  
 ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา COVID-19 ทำให้มีบุคลากรตดิเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 และบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา COVID-19 จึงไม่สามารถเข้าร่วมการกิจกรรมได้ตามเป้าหมายทีก่ำหนดไว ้
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6. โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ  
     รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 
การใช้จ่ายงบประมาณ  40,948 บาท  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีนิสัยรักการ
อ่าน การค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราช  
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินงานจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ฯในระดับโรงเรียนอย่างต่อเน่ืองและสม่ำเสมอ 
ผลการดำเนินงาน/เป้าหมายตามตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
 1. โรงเรียนในสังกัด  ที่เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5  โรงเรียน  
 2. โรงเรียนเป้าหมายทุกโรงเรียนนำหนังสือพระราชนิพนธ์ไปใช้ในการจดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
จัดกิจกรรมห้องสมดุ  
 3. นิเทศ ตดิตามโรงเรียนเป้าหมาย  
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
 1. นักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรกัการอา่นที่โรงเรียนจัด 
 2. ครูสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ             
ปัญหา/อุปสรรค 
 ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ปัจจัยความเสี่ยง หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เป็นหนังสือที่เหมาะ
สำหรับผู้ใหญ่ เนื ้อหา สถานที่ในหนังสือที่เกี ่ยวกับบันทึกการเดินทาง มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก 
ครูผู้สอนอาจจะนำไปใช้เป็นบางเล่ม บางส่วน ซึ่งไม่คุ้มค่ากับราคาของหนังสือที่จัดซื้อมา 
 2. ครูผู้สอนต้องเลือกที ่จะนำเนื ้อหา ไปจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก โดยจัดกิจกรรม  
ให้น่าสนใจ นำสื่อเทคโนโลยีมาเป็นสื่อในการจัดกิจกรรม 
สรุปผลการดำเนินงาน  
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
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7. โครงการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1 และการ 
    ประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564สำหรับโรงเรียนตามโครงการ 
    พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
    (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน) 
การใช้จ่ายงบประมาณ  25,280 บาท  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตราดจดัทำโครงการเพื่อตรวจสอบความสามารถด้านการ
อ่านออกเสียง และการอา่นรู้เรื่อง ของผู้เรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ
ฯ (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน) และตรวจสอบความสามารถพื้นฐานในด้านการอ่าน การเขียน และการคดิ
คำนวณ ของผู้เรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำรฯิ (โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน) 
ผลการดำเนินงาน/เป้าหมายตามตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรวม  
2 โรงเรียน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ (โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน) ทุกคน ได้รับการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียง และการอ่าน รู้เรื่อง  
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ (โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน) ทุกคน ได้รับการประเมินความสามารถพื้นฐานในด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ 
ปัญหา/อุปสรรค 

ขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการ เนื่องจากปีการศึกษา 2564  สพฐ.ประกาศให้สถานศึกษา
และนักเรียนสอบด้วยความสมัครใจและให้ศูนย์สอบดำเนินการจัดพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษคำตอบเอง
โดยไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ  
ข้อเสนอแนะ 
 สำนักทดสอบ สพฐ. ควรดำเนินการจัดพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษคำตอบให้กับศูนย์สอบเหมือนทุกๆปี
พร้อมทั้งตรวจข้อสอบ เพือ่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งประเทศ 
สรุปผลการดำเนินงาน  
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
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8. โครงการการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  

การใช้จ่ายงบประมาณ  285,822.67 บาท  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตราดจดัทำโครงการเพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบ
ยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และนำผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษาและระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 
ผลการดำเนินงาน/เป้าหมายตามตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
 1. โรงเรียนในศูนย์สอบ สพป.ตราด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2564 ที่สมัครเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ที่สมัครเข้ารับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
 1. โรงเรียนในศูนย์สอบ สพป.ตราด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2564 ที่สมัครสอบทุกโรงเรียนได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ที่สมัครสอบทุกคน
ได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 

ปัญหา/อุปสรรค 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้มีผู้ติดเชื้อ
โควิด 2019 เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถจะจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้แต่โรงเรียนต้อง
เปิดการเรียนการสอนตามปกติแบบวิถีใหม่ ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 
รูปแบบ on-line ,on-hand, on-air, on –demand หรือรูปแบบอื ่นๆตามความเหมาะสมกับสภาพความ
พร้อมของโรงเรียน ของครูผู้สอน และของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา 
เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่
โรงเรียนได้นั้น โรงเรียนต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพร้อมของ
โรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาไม่เต็มศักยภาพ 
ข้อเสนอแนะ 

สพป.ตราด ควรจัดกิจกรรม/โครงการ ให้ความรู้ครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอน และแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่ไม่สามารถเรียนที่โรงเรียนได้ ดังนี้  

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย เหมาะสม สอดคล้องกับวัยของนักเรียน ความต้องการ 
ศักยภาพของนักเรียนและและความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครองแต่ละคน  

2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการออกแบบแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของ
นักเรียนและมีความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ เรียนอย่างมี
ความสุขในการเรียนรู้เพราะได้เรียนจากสภาพจริงในการดำเนินวิถีชีวิต เรียนจากการปฏิบัติจริง ในแหล่งเรียนรู้
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ที่มีอยู่ใกล้บ้าน และผู้ปกครองก็จะมีศักยภาพพอที่จะช่วยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือแนะนำการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนได้  

3. จัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ตามแนวทาง Active 
learning มากกว่าการบรรยาย ทำให้การบรรยายน้อยลง และนักเรียนเรียนรู้จากหน้าจอลดลง  

4. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเลือกปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ 
และพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลเพิ่มมากขึ้น  

5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับระดับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จะ สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง  

6. เลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่รอบตัวผู้เรียนหรือสื่อของจริงที่อยู่รอบๆบ้าน ที่นักเรียนสามารถเข้าไป
เรียนรู้ได้อย่างปลอดภัย  

7. ใช้สื่อออนไลน์อย่างเหมาะสม ไม่มากเกินไปจนทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้เรียน 
สรุปผลการดำเนินงาน  
  เป็นไปตามเป้าหมาย 



164 

 

 



165 

 

 



166 

 

 
  



167 

 

9. โครงการส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 
การใช้จ่ายงบประมาณ  3,000 บาท  
 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาตราดจัดทำโครงการเพื ่อส่งเสริมความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้
โรงเรียนในหน่วยงานทุกสังกัดได้แสดงความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ 
ผลการดำเนินงาน/เป้าหมายตามตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
 นักเรียนที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในสังกดั สพป.ตราด และ
สังกัดหน่วยงานที่จดัการศึกษาอื่น 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์
 นักเรียนได้พัฒนาดา้นทกัษะการคดิระดับสูง มีทกัษะในการแก้ปัญหาและมีความสามารถทางวิชาการ
อย่างเต็มตามศกัยภาพ 
ปัญหา/อุปสรรค 
 ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
 การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ทำให้นักเรียนในสังกัดได้รับการวัดและประเมินผลที ่มี
มาตรฐานเดียวกับระดับชาติและระดับนานาชาติและสอดคล้องคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะทำให้
สามารถสะท้อนศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง สถานศึกษาและครูผู้สอนก็จะมีข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
และเสริมสร้างทักษะและสมรรถะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาสื่อสาร 
สื่อความ สามารถทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
สรุปผลการดำเนินงาน  
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
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10. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนคุณภาพ 
การใช้จ่ายงบประมาณ 480,000  บาท  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตราดจดัทำโครงการเพื่อจา้งครผูู้สอนภาษาอังกฤษที่เป็น
ชาวตา่งชาติหรือครูไทย จำนวน 2 อตัรา 8 เดือน ให้กับโรงเรียนคุณภาพชุมชน จำนวน  1 โรงเรียน คอืโรงเรียนวัด
บางปิดล่าง (ราษฎร์สังเคราะห์) 
ผลการดำเนินงาน/เป้าหมายตามตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
                 มคีรูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เป็นชาวตา่งชาติหรือครูไทย จำนวน 2 อัตรา เพื่อสอนภาษาองักฤษให้
นักเรียนโรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนวดับางปิดล่างฯ)  
เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์
                นักเรียนโรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนวดับางปิดล่างฯ) ได้รับพัฒนาภาษาอังกฤษ มีทกัษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวติประจำวันได้อยา่งมีประสิทธภิาพ  และมีเจตคติทีด่ีตอ่การเรียนภาษาอังกฤษ 
ปัญหา/อุปสรรค 
 ด้านการสรรหาครูชาวต่างชาติ เนื่องจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ผู้สมัครที่เป็นชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ และติดขัดในเรื่องเอกสารการเดินทางต่างๆ ทำให้เกิด
ความล่าช้า ในการดำเนินงาน ส่งผลให้การจ้างไม่ครบตามระยะเวลาที่ได้รับงบประมาณในการจัดสรร 
ข้อเสนอแนะ 
 แจ้งจัดสรรงบปะมาณล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินงานทันตามระยะเวลาที่กำหนด 
สรุปผลการดำเนินงาน  
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
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