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อํานาจหน�าที่ 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีอํานาจหน�าท่ีตามมาตร 37 แห+งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติหน�าท่ีในการดําเนินงานให�เป3นไปตามอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการตามท่ีกําหนดไว�ในมาตรา 
36 และปฏิบัติหน�าท่ีเก่ียวกับการศึกษาไว�ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน 
   2. ปฏิบัติหน�าท่ีในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา ให�
สอดคล�องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3. ปฏิบัติหน�าท่ีในการพัฒนางานด�านวิชาการและจัดให�มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร+วมกับ
สถานศึกษา 
 4. รับผิดชอบในการพิจารณาแบ+งส+วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
 5. ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ+งส+วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา พ.ศ. 2553 กําหนดอํานาจหน�าท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังนี้ 
 1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให�สอดคล�องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความต�องการของท�องถ่ิน 

2. วิเคราะห<การจัดต้ังงบประมาณ เงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหน+วยงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และแจ�งจัดสรรงบประมาณท่ีได�รับให�หน+วยงานข�างต�นรับทราบ และกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช�จ+าย
งบประมาณของหน+วยงานดังกล+าว 

3. ประสาน ส+งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร+วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
4. กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห< วิจัย และรวบรวมข�อมูล สารสนเทศด�านการศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด�านต+าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือส+งเสริมสนับสนุนการจัดและ

พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
8. ประสาน ส+งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค<กรปกครองส+วนท�องถ่ิน 

รวมท้ังบุคคล องค<กรชุมชน องค<กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดรูปแบบท่ี
หลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  9. ดําเนินการและประสาน ส+งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
10. ประสาน ส+งเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานด�านการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค<กรหรือหน+วยงานต+าง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และองค<กร

ปกครองส+วนท�องถ่ิน ในฐานะสํานักงานผู�แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
12. ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีมิได�ระบุให�เป3นหน�าท่ีของผู�ใดโดยเฉพาะ 

หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 
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ส�วนที่  ส�วนที่  ส�วนที่  111   

ข"อมูลพ้ืนฐานข"อมูลพ้ืนฐานข"อมูลพ้ืนฐาน   
 
ข�อมูลข�อมูลทั่วไปจังหวดัพังงาทั่วไปจังหวดัพังงา  
 

ขนาดและท่ีตั้งขนาดและท่ีตั้งขนาดและท่ีตั้ง    

จังหวัดพังงาต้ังอยู+ในภาคใต�ตอนบน ชายฝTUงทะเลตะวันตกของประเทศไทย อยู+ระหว+างเส�นละติจูด ท่ี 8 
องศา 27 ลิปดา 52.3 ฟWลิบดาเหนือ กับเส�นลองติจูดท่ี 98 องศา 32 ลิปดาตะวันออก อยู+ห+างจากกรุงเทพฯ ตาม
ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ประมาณ  788  กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด ประมาณ  4,170.897  ตาราง
กิโลเมตร (2,606,803.125 ไร+) เป3นอันดับ 9 ของภาคใต� และเป3นอันดับท่ี 54 ของระดับประเทศ พ้ืนท่ีเกษตร 
1,806.122 ตารางกิโลเมตร (1,128,824 ไร+) พ้ืนท่ีปYาไม� 1,722.55 ตารางกิโลเมตร (1,076,594 ไร+) เนื้อท่ีอ่ืน ๆ 
642.227  ตารางกิโลเมตร  (401,392.625 ไร+) 

อาณาเขตติดตออาณาเขตติดตออาณาเขตติดตอ   

 ทิศเหนือ  ติดต+อกับ จังหวัดระนอง 
ทิศใต�   ติดต+อกับ จังหวัดภูเก็ต  
ทิศตะวันออก  ติดต+อกับ จังหวัดสุราษฎร<ธานีและจังหวัดกระบ่ี 
ทิศตะวันตก  ติดต+อกับ ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 
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ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศ   
 สภาพภูมิศาสตร<ของจังหวัดพังงา ประกอบด�วยภูเขาสลับซับซ�อน  มีท่ีราบตามชายฝTUงทะเล และท่ีราบ
ตามหุบเขา มีชายฝTUงทะเลยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร ตลอดแนวด�านทิศตะวันตก มีเกาะแก+งประมาณ 105 
เกาะ ซ่ึงส+วนใหญ+อยู+ทางตอนเหนือของจังหวัด   และมีเกาะอยู+ในทะเลอันดามันจํานวนมาก เช+น เกาะยาว หมู+
เกาะสุรินทร< และหมู+เกาะสิมิลัน และท่ีสําคัญจังหวัดพังงา มีพ้ืนท่ีปYาไม� เป3นปYาไม�ประเภทไม�ผลัดใบ มีชนิดปYาท่ี
สําคัญ ได�แก+ปYาดิบเขา ปYาดิบชื้น และปYาชายเลน สําหรับบริเวณท่ีเป3นท่ีราบจะลาดลงจากทิศตะวันออกไปยังทิศ
ตะวันตก ลงสู+ทะเลอันดามัน  

ลักษณะภูมิอากาศลักษณะภูมิอากาศลักษณะภูมิอากาศ   
จังหวัดพังงามีภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร�อน โดยได�รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต� และลม

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มี  2 ฤดู คือ 
 ฤดูร�อนฤดูร�อน เริ่มต้ังแต+เดือน มกราคม – เมษายน เป3นช+วงท่ีจังหวัดพังงาได�รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออก
เฉียงใต�พัดปกคลุม ทําให�มีอากาศร�อนอบอ�าว    

ฤดูฝนฤดูฝน  เริ่มต้ังแต+เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม จะเรียกว+าเป3นเมืองฝนแปดแดดสี่ เนื่องจากได�รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต� ทําให�เกิดฝนตกชุกตลอดพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด 
 จังหวัดพังงา มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป"ประมาณ 27.84 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.60 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 22.08 องศาเซลเซียส  ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดป" ประมาณ 3,638.30 มิลลิเมตร มีฝน
ตกประมาณ 185 วัน เดือนท่ีฝนตกมากท่ีสุด คือ เดือนกันยายนและเดือนตุลาคม 
  

   การปกครองและประชากรการปกครองและประชากรการปกครองและประชากร   

 จังหวัดพังงา แบ+งการปกครองออกเป3น 8 อําเภอ 48 ตําบล 321 หมู+บ�าน 2 เทศบาลเมือง 13 เทศบาล
ตําบล 36 องค<การบริหารส+วนตําบล มีประชากร ณ เดือนมิถุนายน 2558 จํานวนท้ังสิ้น 256,149 คน เป3นเพศ
ชาย 128,234 คน เพศหญิง 127,915 คน จํานวนบ�าน 107,062 หลังคาเรือน ความหนาแน+นของประชากร
เท+ากับ 60 คน ต+อตารางกิโลเมตร 

 

 

วิสัยทัศน4จังหวัดพังงา 

 
   

 “ศูนย4กลางการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  เกษตรกรรมย่ังยืน สังคมแหงการเรียนรู� สูคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
    

 คําขวัญจังหวัดพังงา  
 
   

 “แรหม่ืนล�าน บ�านกลางน้ํา ถํ้างามตา ภูผาแปลก แมกไม�จําปูน บริบูรณ4ด�วยทรัพยากร” 
 
 
 



 
 
 แหลงทองเท่ียว 

 อําเภอเมืองพังงา  
    � ถํ้าพุงช�าง   
    � ถํ้าฤาษีสวรรค< และถํ้าลูกเสือ
    � วนอุทยานสระนางมโนราห<
    � สถานีเพาะเลี้ยงสัตว<ปYา
    � เขตรักษาพันธุ<สัตว<ปYาโตนปริวรรต
    � อุทยานแห+งชาติอ+าวพังงา
 อําเภอทับปุด   
    � น้ําตกเต+าทอง  
    � วัดราษฎร<อุปถัมภ<  
 อําเภอตะก่ัวทุง   
    � ชายทะเลท+านุ+น  
    � วนอุทยานน้ําตกรามัญ
    � วัดสุวรรณคูหา                                                  
    � จุดชมวิวเสม็ดนางชี 
 อําเภอท�ายเหมือง  
    � อุทยานแห+งชาติเขาลําป" 
    � บ+อน้ําพุร�อนบ�านบ+อดาน
    � ศูนย<อนุรักษ<ใต�ทะเลจุฬาภรณ<
    � ทะเลหมอกเขาไข+นุ�ย
 อําเภอกะปง  
    � น้ําตกลํารู+ 
    � น้ําตกหินลาด 
    � น้ําตกแสงทอง  
    � วัดนารายณิการาม 
    � บ+อน้ําพุร�อนอําเภอกะปง
    � ทะเลหมอกภูตาจอ 
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    อําเภอตะก่ัวป?า 
      � หาดบางสัก

ถํ้าฤาษีสวรรค< และถํ้าลูกเสือ     � อุทยานแห+งชาติเขาหลัก
วนอุทยานสระนางมโนราห<      � แหลมปะการัง
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว<ปYา      � น้ําตกโตนช+องฟJา
เขตรักษาพันธุ<สัตว<ปYาโตนปริวรรต   อําเภอคุระบุรี 
อุทยานแห+งชาติอ+าวพังงา       � อุทยานแห+งชาติหมู+เกาะสิมิลัน

       �อุทยานแห+งชาติหมู+เกาะสุรินทร<
       � อุทยานแห+งชาติศรีพังงา
      
    อําเภอเกาะยาว   
       � หาดปYาทราย

วนอุทยานน้ําตกรามัญ       � หาดท+าเขา
                                                  � อ+าวตีกุด 

          � อ+าวคลองสน
       � อ+าวหินกอง

อุทยานแห+งชาติเขาลําป" – หาดท�ายเหมือง     � อ+าวล�าน 
บ+อน้ําพุร�อนบ�านบ+อดาน       � อ+าวทราย 
ศูนย<อนุรักษ<ใต�ทะเลจุฬาภรณ<      � โละปาแรด
ทะเลหมอกเขาไข+นุ�ย       � เกาะไข+ 

    
 

บ+อน้ําพุร�อนอําเภอกะปง    
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หาดบางสัก      
อุทยานแห+งชาติเขาหลัก-ลํารู+ 
แหลมปะการัง 
น้ําตกโตนช+องฟJา 

อุทยานแห+งชาติหมู+เกาะสิมิลัน
ทยานแห+งชาติหมู+เกาะสุรินทร<
อุทยานแห+งชาติศรีพังงา 

   
    

หาดปYาทราย 
หาดท+าเขา 

อ+าวคลองสน     
อ+าวหินกอง 

 
โละปาแรด 
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ข�อมูลทั่วไปสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ท่ีตั้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา   

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ต้ังอยู+ เลขท่ี14 ซอยชุมนุมราษฎร< ถนนเพชรเกษม  อําเภอ
เมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000  เป3นท่ีปฏิบัติงานของกลุ+ม/หน+วย จํานวน 7 กลุ+ม/1หน+วย  ดังนี้.- 

กลุ+มอํานวยการ          หมายเลขโทรศัพท<  0-7641-3684 
            0-7641-2180 

 กลุ+มบริหารงานการเงินและสินทรัพย<   หมายเลขโทรศัพท<  0-7641-1922  
กลุ+มบริหารงานบุคคล        หมายเลขโทรศัพท<  0-7641-1984 
กลุ+มนโยบายและแผน       หมายเลขโทรศัพท<  0-7641-2529 
กลุ+มส+งเสริมการจัดการศึกษา      หมายเลขโทรศัพท<  0-7641-3379 
กลุ+มส+งเสริมสถานศึกษาเอกชน     หมายเลขโทรศัพท<  0-7641-3379 
กลุ+มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  หมายเลขโทรศัพท<  0-7641-2521 
หน+วยตรวจสอบภายใน        หมายเลขโทรศัพท<  0-7641-2180  

 
อัตรากําลัง 

 บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา มีจํานวนท้ังสิ้น  54  คน (เฉพาะบุคลากร
ภายในจังหวัด ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559) ประกอบด�วย   

  ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป.     จํานวน   4   คน 
   กลุ+มอํานวยการ      จํานวน        6  คน 
          กลุ+มบริหารงานการเงินและสินทรัพย<   จํานวน        4  คน 
   กลุ+มบริหารงานบุคคล     จํานวน          13 คน     
   กลุ+มนโยบายและแผน     จํานวน        9 คน    
   กลุ+มส+งเสริมการจัดการศึกษา    จํานวน           8 คน     
   กลุ+มส+งเสริมสถานศึกษาเอกชน    จํานวน        2  คน 
             กลุ+มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จํานวน            5 คน 
   หน+วยตรวจสอบภายใน     จํานวน         3 คน 
  รวมบุคลากรท้ังส้ิน    จํานวน          54 คน 
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ข�อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา เป3นหน+วยงานหลักในการส+งเสริม สนับสนุน 
ประสานงาน และกํากับติดตามสถานศึกษา ให�จัดการศึกษาแก+ผู�เรียนอย+างมีคุณภาพ ในป"การศึกษา 2559 มี
โรงเรียน และนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2559  ดังนี้ 
 

จํานวนโรงเรียน จําแนกตามประเภทท่ีเปBดสอน และตามขนาดจํานวนนักเรียน ปCการศึกษา 2559 

ประเภท จํานวนโรงเรียน ร�อยละ 

จํานวนโรงเรียนท้ังส้ิน 173 100 
จําแนกตามประเภทท่ีเปWดสอน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)   
 -  ก+อนประถมศึกษา – ประถมศึกษา 
 -  ก+อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต�น 
 -  ก+อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 -  ประถมศึกษา 
 -  ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต�น 
สํานักงานคณะกรรมการส+งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
 -  ก+อนประถมศึกษา 
 -  ก+อนประถมศึกษา – ประถมศึกษา 
 -  ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต�น 
 -  มัธยมศึกษาตอนต�น 
 -  มัธยมศึกษาตอนต�น – มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
157 
104 
32 
1 

18 
2 

16 
2 

10 
1 
1 
2 

 
90.75 

 
 
 
 
 

9.25 

จําแนกตามขนาดจํานวนนักเรียน(ไม+รวมเอกชน)   
- ขนาดท่ี 1 (นร. 0-120 คน) 92 58.60 
- ขนาดท่ี 2 (นร. 121-200 คน) 33 21.02 
- ขนาดท่ี 3 (นร. 201-300 คน) 13 8.28 
- ขนาดท่ี 4 (นร. 301-499 คน) 12 7.64 
- ขนาดท่ี 5 (นร. 500-1499 คน) 6 3.82 
- ขนาดท่ี 6 (นร. 1500-2499 คน) 1           0.64 

    -   ขนาดท่ี 7 (นร. > 2500 คน) -             - 
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จํานวนนักเรียน จําแนกรายช้ัน เพศ ห�องเรียน  และห�องเรียนตอนักเรียน 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ปCการศึกษา 2559 

ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม ร�อยละ ห�องเรียน 
นักเรียน : 
ห�องเรียน 

อนุบาล 1 1,190 1,090 2,280  150  
อนุบาล 2 1,103 1,051 2,154  151  

รวมกอนประถม 2,293 2,141 4,434 18.46 301 15 : 1 
ประถมศึกษาป"ท่ี 1 1,673 1,415 3,088  180  
ประถมศึกษาป"ท่ี 2 1,517 1,379 2,896  174  
ประถมศึกษาป"ท่ี 3 1,509 1,409 2,918  174  
ประถมศึกษาป"ท่ี 4 1,476 1,366 2,842  170  
ประถมศึกษาป"ท่ี 5 1,446 1,367 2,813  171  
ประถมศึกษาป"ท่ี 6 1,351 1,332 2,683  171  

รวมประถมศึกษา 8,972 8,268 17,240 71.79 1,040 17 : 1 
มัธยมศึกษาป"ท่ี 1 490 364 854  38  
มัธยมศึกษาป"ท่ี 2 376 321 697  37  
มัธยมศึกษาป"ท่ี 3 383 331 714  39  
รวมมัธยมศึกษาตอนต�น 1,249 1,016 2,265 9.44 114 20 : 1 

มัธยมศึกษาป"ท่ี 4 15 18 33  1  
มัธยมศึกษาป"ท่ี 5 12 13 15  1  
มัธยมศึกษาป"ท่ี 6 5 12 17  2  
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 32 43 75 0.31 4 19 : 1 

รวมท้ังสิ้น 12,546 11,468 24,014 100 1,459 16 : 1 
ร�อยละ 52.24 47.76 100    
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จํานวนนักเรียน จําแนกรายช้ัน เพศ ห�องเรียน  และห�องเรียนตอนักเรียน โรงเรียนในสังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ปCการศึกษา 2559 

 

ชั้น 
นักเรียน

ชาย 
นักเรียน
หญิง 

    รวม ร�อยละ ห�องเรียน 
นักเรียน : 
ห�องเรียน 

อนุบาล 1 337 305 642  25  

อนุบาล 2 295 286 581  25  

อนุบาล 3 342 331 673  25  

รวมกอนประถม 974 922 1896 28.31 75 25 : 1 

ประถมศึกษาป"ท่ี 1 357 300 657  24  

ประถมศึกษาป"ท่ี 2 348 306 654  22  

ประถมศึกษาป"ท่ี 3 349 333 682  21  

ประถมศึกษาป"ท่ี 4 261 286 547  18  

ประถมศึกษาป"ท่ี 5 279 276 555  18  

ประถมศึกษาป"ท่ี 6 260 289 549  19  

รวมประถมศึกษา 1854 1790 3644 54.40 122 30 : 1 

มัธยมศึกษาป"ท่ี 1 94 116 210  9  

มัธยมศึกษาป"ท่ี 2 113 124 237  9  

มัธยมศึกษาป"ท่ี 3 121 132 253  9  

รวมมัธยมศึกษาตอนต�น 328 372 700 10.45 27 26 : 1 

มัธยมศึกษาป"ท่ี 4 82 97 179  6  

มัธยมศึกษาป"ท่ี 5 52 90 142  6  

มัธยมศึกษาป"ท่ี 6 49 88 137  6  

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 183 275 458 6.84 18 25 : 1 

รวมท้ังสิ้น 3339 3359 6698 100 242 28 : 1 

ร�อยละ 49.85 50.15 100    
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จํานวนนักเรียนพิการเรียนรวม จําแนกตามระดับการศึกษา และความพิการ ปCการศึกษา 2559 

ประเภทความพิการ กอนประถม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

ตอนต�น 

มัธยม 
ศึกษา 
ตอน
ปลาย 

รวม 

ร�อยละ
นักเรียน
พิการตอ
นักเรียน
ท้ังหมด 

จํานวนนักเรียนทัง้สิ้น 4,434 17,240 2,265 75 24,014 100 
บกพร+องทางการเห็น  7 2  9 0.04 
บกพร+องทางการได�ยนิ 5 4   9 0.04 
บกพร+องทางสตปิTญญา 2 167 19  188 0.78 
บกพร+องทางร+างกาย/สุขภาพ 6 31 1  38 0.16 
มีปTญหาทางการเรียนรู� 2 915 143 3 1,063 4.43 
บกพร+องทางการพูด/ภาษา 2 11 1  14 0.06 
มีปTญหาทางพฤติกรรม/อารมณ< 1 26 4  31 0.13 
ออทิสติก 5 13 1  19 0.08 

พิการซ�อน 5 39   44 0.17 
อ่ืน ๆ       

รวม 28 1,213 171 3 1,415 5.89 
ร�อยละนักเรียนพิการตอนักเรียน

ทั้งหมด 
0.12 5.05 0.71 0.01 5.89  

ท่ีมา : ระบบ set สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 

จํานวนนักเรียน จําแนกตามสัญชาติ ปCการศึกษา 2559 

สัญชาต ิ
กอน

ประถม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

ตอนต�น 

มัธยม 
ศึกษา 

ตอนปลาย 
รวม ร�อยละ 

ไทย 4,113 16,760 2,251 75 23,199 96.62 
กัมพูชา 7 17   24 0.09 
เนปาล  1   1 0.004 
ปากีสถาน 3    3 0.013 
พม+า 283 409 12  704 2.93 
ลาว 16 24 1  41 0.17 
อินเดีย       
ไม+ปรากฏสญัชาต ิ 8 16 1  25 0.10 
มาเลเซีย  2   2 0.009 
จีน  1   1 0.004 
อ่ืน ๆ 4 10   14 0.06 

รวมทั้งสิน้ 4,434 17,240 2,265 75 24,014 100 
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จํานวนนักเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 3 และมัธยมศึกษาปCท่ี 6 ปCการศึกษา 2558 

 
ระดับช้ัน 

รายการ 
ม.3 ม.6 

จํานวน (คน) ร�อยละ จํานวน (คน) ร�อยละ 

นักเรียนเรียนจบ 545 100 29 100 
   - ศึกษาต+อ 524 96.15 23 79.31 
   - ประกอบอาชีพ 20 3.67 6 20.69 
   - บวชในศาสนา - - - - 
   - อ่ืน ๆ 1 0.18 - - 

      
 จํานวนนักเรียนออกกลางคัน จําแนกตามระดับช้ัน และสาเหตุ ปCการศึกษา 2558 
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ประถมศึกษาป"ท่ี 1 3,198            
ประถมศึกษาป"ท่ี 2 3,009            
ประถมศึกษาป"ท่ี 3 2,860            
ประถมศึกษาป"ท่ี 4 2,809       1   1 0.005 
ประถมศึกษาป"ท่ี 5 2,575            
ประถมศึกษาป"ท่ี 6 2,725       2   2 0.015 
รวมประถมศึกษา 17,358       3   3 0.02 
มัธยมศึกษาป"ท่ี 1 854   1       1 0.005 
มัธยมศึกษาป"ท่ี 2 723   1       1 0.005 
มัธยมศึกษาป"ท่ี 3 721   2     2  4 0.02 
รวมมัธยมศึกษา
ตอนต�น 

2,298   4     2  6 0.03 

มัธยมศึกษาป"ท่ี 4 31            
มัธยมศึกษาป"ท่ี 5 22            
มัธยมศึกษาป"ท่ี 6 37            
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 90            

รวมท้ังสิ้น 19,746   4    3 2  9 0.05 
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 จํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท ปCการศึกษา 2559 

 

ประเภท จํานวน(คน) ร�อยละ 
ข�าราชการครู 1,441 88.68 
- ผู�บริหารการศึกษา 1  
- รองผู�บริหารการศึกษา 3 
- ผู�บริหารสถานศึกษา/รองผู�บริหารสถานศึกษา 130 
- ครูผู�สอน 1,307 
บุคลากรทางการศึกษา 46 2.83 
พนักงานราชการ/ครูอัตราจ�าง 73 4.49 
ลูกจ�างประจํา 65 4.00 

รวม 1,625 100 
 

จํานวนผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอน  จําแนกตามตําแหนงและวุฒิการศึกษา 

 

วุฒิ/ตําแหนง 

ผู�บริหาร
สถานศึกษา/รอง

ผู�บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู�สอน รวม ร�อยละ 

ตํ่ากว+าปริญญาตรี  15 15 1.04 
ปริญญาตรี 39 1,050 1,089 75.78 
ปริญญาโท 86 242 328 22.83 
ปริญญาเอก 5 - 5 0.35 

รวม 130 1,307 1,437 100 
 

จํานวนผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอน จําแนกตามวิทยฐานะ 

วิทยฐานะ/ตําแหนง 

ผู�บริหาร
สถานศึกษา/รอง

ผู�บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู�สอน รวมท้ังส้ิน ร�อยละ 

ไม+มีวิทยฐานะ 4 582 586 40.77 
ชํานาญการ 22 448 470 32.71 
ชํานาญการพิเศษ 100 277 377 26.24 
เชี่ยวชาญ 4 - 4 0.28 
เชี่ยวชาญพิเศษ - - - - 

รวม 130 1,307 1,437 100 
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ข�อมูลด�านคุณภาพการศึกษา 

 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร�อยละผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ปCการศึกษา 2558 
ช้ันประถมศึกษาปCท่ี 6 ระหวาง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา กับ ระดับประเทศ 

               

กลุมสาระการเรียนรู� สพป.พังงา ประเทศ ผลตาง +/- 
ภาษาไทย 50.84 49.33 + 1.51 
คณิตศาสตร< 43.57 43.47 + 0.10 
วิทยาศาสตร< 42.74 42.59 + 0.15 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 51.27 49.18 + 2.09 
ภาษาอังกฤษ 38.96 40.31 - 1.35 

คะแนนเฉล่ียร�อยละ 45.48 44.98 + 0.50 
 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร�อยละผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ช้ันประถมศึกษาปCท่ี 6 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหวางปCการศึกษา 2557 กับ ปCการศึกษา 2558 

 

กลุมสาระการเรียนรู� 
คาเฉล่ียร�อยละ 

ปCการศึกษา 2557 ปCการศึกษา 2558 พัฒนาการ +/- 
ภาษาไทย 45.16 50.84 + 5.68 
คณิตศาสตร< 37.33 43.57 + 6.24 
วิทยาศาสตร< 41.43 42.74 + 1.31 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 50.61 51.27 + 0.66 
ภาษาอังกฤษ 34.03 38.96  + 4.93 

คะแนนเฉล่ียร�อยละ 41.71 45.48 + 3.77 
 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร�อยละผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ปCการศึกษา 2558 
ช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 3 ระหวาง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา กับ ระดับประเทศ 

 

กลุมสาระการเรียนรู� สพป.พังงา ประเทศ ผลตาง +/- 
ภาษาไทย 40.44 42.64 - 2.20 
คณิตศาสตร< 28.22 32.40 - 4.18 
วิทยาศาสตร< 34.98 37.63 - 2.65 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 42.76 46.24 - 3.48 
ภาษาอังกฤษ 26.44 30.62 - 4.18 

คะแนนเฉล่ียร�อยละ 34.57 37.91 - 3.34 
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ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร�อยละผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 3 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหวางปCการศึกษา 2557 กับ ปCการศึกษา 2558 

 
 

กลุมสาระการเรียนรู� 
คะแนนเฉล่ียร�อยละ 

ปCการศึกษา 2557 ปCการศึกษา 2558 พัฒนาการ +/- 
ภาษาไทย 33.83 40.44 + 6.61 
คณิตศาสตร< 25.66 28.22 + 2.56 
วิทยาศาสตร< 35.35 34.98 - 0.37 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 45.86 42.76 - 3.10 
ภาษาอังกฤษ 25.54 26.44 + 0.90 

คะแนนเฉล่ียร�อยละ 33.25 34.57 + 1.32 
 
ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร�อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (NT) ปCการศึกษา 2558 

ช้ันประถมศึกษาปCท่ี 3  ระหวาง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา กับ ระดับประเทศ 

 

ความสามารถ 
คะแนนเฉล่ียร�อยละ 

สพป.พังงา ประเทศ ผลตาง +/- 
ความสามารถด�านภาษา 49.26 46.64 + 2.62 
ความสามารถด�านคํานวณ 42.59 40.71 + 1.88 
ความสามารถด�านเหตุผล 51.82 48.56 + 3.26 

รวม 3 ด�าน 47.89 45.30 + 2.59 
 

เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร�อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (NT) ช้ันประถมศึกษาปCท่ี 3  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหวางปCการศึกษา 2557 กับ ปCการศึกษา 2558 

 

ความสามารถ 
คะแนนเฉล่ียร�อยละ 

ปCการศึกษา 2557 ปCการศึกษา 2558 พัฒนาการ +/- 
ความสามารถด�านภาษา 50.66 49.26 - 1.40 
ความสามารถด�านคํานวณ 41.91 42.59 + 0.68 
ความสามารถด�านเหตุผล 49.66 51.82 + 2.16 

รวม 3 ด�าน 47.41 47.89 + 0.48 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รอบท่ี 3 (พ.ศ.2554 – 2558) 
 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียน 
ผานการ
รับรอง 

ร�อยละ โรงเรียน ผานการรับรอง ร�อยละ 

 
134 

 
131 97.76 159 133 83.65 
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ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปCงบประมาณ 2558 

 
 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปCงบประมาณ 2558 (KRS)  ของ สพป.พังงา  
ในภาพรวม 2 มิติ มีคาคะแนนเฉล่ีย 3.48856   มีผลการประเมิน ดังนี้ 
 

มิติภายนอก (External Impact) (น้ําหนัก 34) ผลการประเมิน 
    1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร<ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร<กระทรวง/ 
ตัวชี้วัดระหว+างกระทรวงท่ีมีเปJาหมายร+วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม 

 

    1.1 ร�อยละของผู�เรียนต+อประชากรกลุ+มอายุ 12 – 17 ป" (น้ําหนัก 7.5) 3.07030 
    1.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 (น้ําหนัก 12) 

2.74764 

    1.3 ร�อยละของสถานศึกษาท่ีได�มาตรฐานคุณภาพ สมศ. (น้ําหนัก 10) 3.80205 
    1.4 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(น้ําหนัก 0) 

 

    1.5 ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษาทางไกลผ+านดาวเทียมตามตารางออกอากาศ 
(DLTV) หรือสอนเสริมนอกตารางเรียนผ+านระบบออนไลน< (eDLTV) ของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
(น้ําหนัก 0) 

 

    2. คุณภาพการให�บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA)  (น้ําหนัก 0)  
มิติภายใน (Internal Management) (น้ําหนัก 12.5) 4.20000 
   3. การเบิกจ+ายเงินงบประมาณ (น้ําหนัก 2.5) 1.00000 
   4. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน (น้ําหนัก 5) 5.00000 
   5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (น้ําหนัก 0)  
   6. การพัฒนาสมรรถนะองค<การ (น้ําหนัก 5) 5.00000 
   7. ระดับคุณธรรมและความโปร+งใสในการดําเนินงานของหน+วยงาน (น้ําหนัก 0)  

คาคะแนนเฉล่ีย 3.48856 
 
 

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
(KRS : Report System)  ระหวางปCงบประมาณ 2555 – 2558 

 

คํารับรอง 
ปCงบประมาณ หมายเหต ุ

2555 2556 2557 2558  
KRS 3.43959 4.64890 3.78920 3.48856  

  



รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ 25525599              1919  
 
  

 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปCงบประมาณ 2558 (ARS) 

 

 การประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา (ARS)  
4 กลยุทธ< มีค+าคะแนนเฉลี่ย 4.07514  มีผลการประเมินดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 
กลยุทธ<ท่ี 1  พัฒนาคุณภาพผู�เรียนทุกระดับทุกประเภท  (น้ําหนัก 31.5) 4.17189 
กลยุทธ<ท่ี 2  ขยายโอกาสเข�าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให�ท่ัวถึงครอบคลุมผู�เรียนให� 
                ได�รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ (น้ําหนัก 10.5) 

4.22061 

กลยุทธ<ท่ี 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (น้ําหนัก 15.5) 3.43258 
กลยุทธ<ท่ี 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (น้ําหนัก 21.5)   4.32558 

คาคะแนนเฉล่ีย 4.07514 
 
 
 

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
(ARS : Action Plan Report System) ระหวางปCงบประมาณ 2555 – 2558 

 

คํารับรอง 
ปCงบประมาณ หมายเหต ุ

2555 2556 2557 2558  
ARS 4.05295 4.38278 4.28853 4.07514  

  
  

ผลการบริหารจัดการด�านงบประมาณ ประจําปC ผลการบริหารจัดการด�านงบประมาณ ประจําปC 25582558  

ข�ข�อมูล ณ วันที่ อมูล ณ วันที่ 30 30 กันยายน กันยายน 25582558  
  

รายการรายการ  ได�รับการจัดสรรได�รับการจัดสรร  เบิกจายเบิกจาย  คงเหลือคงเหลือ  
ร�อยละร�อยละ  

การเบิกจายการเบิกจาย  
งบบุคลากรงบบุคลากร  55,,607607,,888888  55,,495495,,696696  112112,,184184  9898  
งบดําเนินงานงบดําเนินงาน  7777,,977977,,649649  7676,,405405,,843843..3232  11,,571571,,805805..6868  9797..9898  
งบลงทุนงบลงทุน  5252,,907907,,600600  5252,,404404,,085085..7171  503503,,514514..2929  9999..0505  
งบเงินอุดหนุนงบเงินอุดหนุน  218218,,766766  210210,,066066  88,,700700  9696..0202  
งบรายจ+ายอ่ืนงบรายจ+ายอ่ืน  7070,,000000  4848,,590590  2121,,410410  6969..4141  

รวมท้ังส้ินรวมท้ังส้ิน  136136,,781781,,903903  134134,,564564,,281281..0303  22,,217217,,613613..9797  9898..3838  
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ส�วนที่  ส�วนที่  ส�วนที่  222   

ทิศทางการจัดการศึกษาทิศทางการจัดการศึกษาทิศทางการจัดการศึกษา   
 

      วิสัยทัศน4วิสัยทัศน4วิสัยทัศน4   
   

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา  เป3นองค<กรท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พร�อมเข�าสู+ประชาคมอาเซียน 
 

      พันธกิจพันธกิจพันธกิจ   
 

1. เร+งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
2. เน�นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
3. ส+งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา 
4. ส+งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 

      เปnาประสงค4เปnาประสงค4เปnาประสงค4   
 
 � ด�านคุณภาพการศึกษา 

1. นักเรียนระดับก+อนประถมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามช+วงวัย 
2. นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช+วงวัยและมีคุณภาพ 
3. สถานศึกษาทุกโรงมีคุณภาพ ได�มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4. นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความเป3นชาติไทยและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 � ด�านโอกาสทางการศึกษา 
    ประชากรวัยเรียนทุกคน ได�รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต้ังแต+อนุบาลจนจบการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานอย+างมีคุณภาพท่ัวถึง และเสมอภาค 

 

 � ด�านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
      1. ครู ผู�บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะท่ีเหมาะสม และมีวัฒนธรรมการ
ทํางานท่ีมุ+งเน�นผลสัมฤทธิ์ 

      2. สถานศึกษาทุกแห+งมีความเข�มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และเป3นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานสู+คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

      3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  มีความเข�มแข็งตามเกณฑ<มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
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      กลยุทธ4กลยุทธ4กลยุทธ4   
 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
2. ปลูกฝTงคุณธรรมและสร�างจิตสํานึกในความเป3นไทย 
3. สร�างโอกาสทางการศึกษา 
4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

 

      คานิยมองค4กรคานิยมองค4กรคานิยมองค4กร 

 
 มุ+งผลสัมฤทธิ์     ฉับไวบริการ     ทํางานเป3นทีม 

    
เปnาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จเปnาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จเปnาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ   
 
 กลยุทธ4ท่ี 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 

ตัวช้ีวัด 

 
ข�อมูลฐาน 

สพฐ. 
 

ข�อมูลฐาน 
สพป.พังงา 

เปnาหมาย 
สพป.พังงา 

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ิมข้ึน  
ช้ันป.3  (NT) 

             1) ด�านความสามารถทางภาษา 
             2) ด�านคํานวณ 
             3) ด�านการใช�เหตุผล 

 
ช้ัน ป.6 (O-NET) 
   1.1  ภาษาไทย 
   1.2  คณิตศาสตร< 
   1.3  วิทยาศาสตร< 
   1.4  สังคมศึกษา 
   1.5  ภาษาอังกฤษ 
   1.6  สุขศึกษาและพลศึกษา 
   1.7  ศิลปะ 
   1.8  การงานอาชีพ 

 

 
 

50.03 
41.57 
47.91 
46.50 

 
43.62 
39.87 
36.30 
37.14 
31.42 
59.71 
45.78 
51.59 
43.18 

 
 

50.66 
41.91 
49.66 
47.41 

 
45.16 

    37.33 
    41.43 
    50.61 
    34.03 
    52.87 
    46.16 
    57.23 
    45.60 

 
 

เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 
ไม+น�อยกว+า 
ร�อยละ 3 

 
 

เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 
ไม+น�อยกว+า 
ร�อยละ 3 
ทุกกลุ+ม

สาระหลัก 
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ตัวช้ีวัด 

 
ข�อมูลฐาน 

สพฐ. 
 

ข�อมูลฐาน 
สพป.พังงา 

เปnาหมาย 
สพป.พังงา 

 

      ช้ัน ม.3(O-NET) 
1.1  ภาษาไทย 
1.2  คณิตศาสตร< 
1.3  วิทยาศาสตร< 
1.4  สังคมศึกษา 
1.5  ภาษาอังกฤษ 
1.6  สุขศึกษาและพลศึกษา 
1.7  ศิลปะ 
1.8  การงานอาชีพ 

 
2. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET กลุ+มสาระการเรียนรู� 
   ภาษาอังกฤษ 
    2.1 โรงเรียนท่ีมีความพร�อมสูงเพ่ิมข้ึนไม+น�อยกว+าร�อยละ 5  
    2.2 โรงเรียนท่ีมีความพร�อมปานกลางเพ่ิมข้ึนร�อยละ 3-5  
    2.3 โรงเรียนท่ีมีความพร�อมน�อยเพ่ิมข้ึนร�อยละ 2-5  
3. นักเรียนมีความสามารถด�านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
   ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
    3.1 โรงเรียนท่ีมีความพร�อมสูง 
    3.2 โรงเรียนท่ีมีความพร�อมปานกลาง 
    3.3 โรงเรียนท่ีมีความพร�อมน�อย 
4. ร�อยละนักเรียน ชั้น ป.1 อ+านออก เขียนได� 
5. ร�อยละนักเรียน ชั้น ป.3 อ+านออก เขียนได� คิดเลขเป3น 
6. ร�อยละนักเรียน ชั้น ป.6 อ+านคล+อง เขียนคล+อง คิดเลขคล+อง 

 
 

44.43 
25.41 
38.04 
39.48 
29.99 
58.72 
43.88 
44.82        
40.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n/a 
n/a 
n/a 

 
 

33.83 
25.66 
35.35 
45.86 
25.54 
56.60 
40.08 
42.72 
38.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n/a 
1.33% 
0.96% 

 
 

เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 
ไม+น�อยกว+า 
ร�อยละ 3 

ทุกกลุ+มสาระหลัก 
 
 
 
 

 
 
- เพ่ิมข้ึนไม+น�อยกว+า
ร�อยละ 5 
- เพ่ิมข้ึนร�อยละ 3-5 
- เพ่ิมข้ึนร�อยละ 2-5 
 
 
ร�อยละ 80 
ร�อยละ 50 
ร�อยละ 30 
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กลยุทธ4ท่ี 2. ปลูกฝLงคุณธรรมและสร�างจิตสํานึกในความเปpนไทย 

 

ตัวช้ีวัด เปnาหมาย 
(สพฐ) 

ข�อมูลฐาน 
(สพป.พังงา) 

เปnาหมาย 
(สพป.พังงา) 

2.1 ระดับความสําเร็จการดาเนินกิจกรรมให�ผู�เรียนมี 
ค+านิยมหลักคนไทย 12 ประการครบทุกตัวสอดคล�อง 
ตามช+วงวัย 
2.2 ร�อยละนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค<ตามหลักสูตร 

    n / a  
 

 
95 
 

    ระดับ 5 
   (ร�อยละ 

100) 
 

 
 
 
 

 
กลยุทธ4ท่ี 3. สร�างโอกาสทางการศึกษา 

 

ตัวช้ีวัด 
เปnาหมาย 
(สพฐ) 

ข�อมูลฐาน  
(สพป.พังงา) 

เปnาหมาย 
(สพป.พังงา) 

3.1. อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง 
3.2 ร�อยละของนักเรียนพิการท่ีได�รับโอกาสให�สามารถ 
พัฒนาได�เต็มตามศักยภาพ 
3.3 ร�อยละของนักเรียนพิการผ+านการพัฒนาตามศักยภาพ
เป3นรายบุคคล 
 

ร�อยละ 0.2 
80 
 

80 

0.05 
 
 

89.75 

0.02 
 
 

92 

 
กลยุทธ4ท่ี 4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ตัวช้ีวัด เปnาหมาย 
(สพฐ) 

ข�อมูลฐาน 
(สพป.พังงา) 

เปnาหมาย 
(สพป.พังงา) 

4.1 ครูกลุ+มเปJาหมายมีองค<ความรู�ตามเนื้อหาท่ี
กําหนดในระดับดีข้ึนไป 
4.2 ศึกษานิเทศก<ท่ีสามารถนิเทศและช+วยเหลือครู
ให�สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได� 
4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี ID Plan 
ได�รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเอง 
 

ระดับดี 
ข้ึนไป 

4 กลุ+มสาระ 
 
 

ป"ละ 2  ครั้ง 

n/a 
 

n/a 
 
 

n/a 

ระดับดี 
ข้ึนไป 

ร�อยละ 100 
 
 

ร�อยละ 80 
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กลยุทธ4ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

 

ตัวช้ีวัด เปnาหมาย (สพฐ) 
ข�อมูลฐาน 

(สพป.พังงา) 
เปnาหมาย 

(สพป.พังงา) 
1.ร�อยละสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ี
เข�มแข็ง 
2. ร�อยละสถานศึกษาได�รับรองมาตรฐานจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
    - ระดับปฐมวัย 
    - ระดับข้ันพ้ืนฐาน 
3. ร�อยละของการเบิกจ+ายงบประมาณในภาพรวม 
4. ร�อยละของการเบิกจ+ายงบประมาณงบลงทุน 
5. ผลการประเมิน สพป. ตามมาตรฐานสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
 
 

 100 
 
 
 

90 
80 
 96 
87 

ระดับดีมาก 
(80%) 

 
 

n/a 
 

77.98 
 

97.76 
83.02 

n/a 
n/a 

ระดับดีเยี่ยม
(80.90%) 

 
 

100 
 

80 
 

98 
85 
96 
87 

ระดับดีเยี่ยม 
(85%) 
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ส�วนที่  ส�วนที่  ส�วนที่  333   

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานตามกลยุทธ4ตามกลยุทธ4ตามกลยุทธ4   
 
 ในป"งบประมาณ 2559 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ได�ดําเนินการตามภารกิจ โดยใช�
แผนปฏิบัติการประจําป" เป3นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา และเน�นการบริหารงานแบบมีส+วนร+วมจากทุก
ภาคส+วน ท้ังนี้ได�กําหนดกรอบ แนวทาง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเชื่อมโยงกับนโยบาย พันธกิจ 
เปJาประสงค< และจุดเน�นของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงปรากฏผล
การดําเนินงาน  ดังนี้ 
 

     กลยุทธ4ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 
 1. โครงการขับเคลื่อนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�” 
            � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 100,000 บาท งบประมาณท่ีใช�จริง  67,966  บาท 

 

 �วัตถุประสงค4 
     1. เพ่ือให�โรงเรียนนําร+อง โครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�” ได�รับทราบแนวนโยบายของ สพฐ. 
     2. เพ่ือให�โรงเรียนนําร+อง จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�” ได�อย+างมีประสิทธิภาพตามนโยบาย 

 

 �ผลการดําเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
  1. จัดประชุมรับฟTงการถ+ายทอดสด การขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู� ให�แก+
ผู�อํานวยการโรงเรียน และครูวิชาการ โรงเรียนนําร+อง “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�” จํานวน 16 โรง ระหว+างวันท่ี  
15 – 16 ตุลาคม 2559 ณ ห�องประชุมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา  
  2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�” เพ่ือการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู� 4 H ให�แก+ผู�บริหาร และครูวิชาการโรงเรียนท่ีเข�าร+วมโครงการ จํานวน 98 โรง ๆ ละ 2 คน รวม 196 คน 
จํานวน 1 วัน ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลล+า แอนด<สปา อ.ตะก่ัวปYา จ.พังงา 
    เชิงคุณภาพ 
  ผู�บริหาร และครูวิชาการโรงเรียน ได�พัฒนาความรู� ความเข�าใจในแนวทางการจัดกิจกรรม  
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�” สามารถนําความรู�และประสบการณ<จากการอบรมไปขยายผลให�กับคณะครูท่ีโรงเรียน
ได�ใช�ในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�” เพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรู�ของผู�เรียนท้ัง 4 ด�าน (4 H) 
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 2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net และ NT ปCการศึกษา 2558   
     � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 80,000 บาท งบประมาณท่ีใช�จริง  79,000  บาท 

 

 �วัตถุประสงค4 
        1. เพ่ือสร�างความตระหนักในความสําคัญของการวัดผลและประเมินผล และการนําผลการประเมิน 
ป"การศึกษา 2557 มาวิเคราะห<ใช�เป3นฐานในการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET และ NT 

 

 �ผลการดําเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
  สนับสนุนงบประมาณให�ศูนย<เครือข+ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําอําเภอทุกอําเภอ ๆ ละ 
10,000 บาท เพ่ือดําเนินการจัดค+ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET และ NT 
     เชิงคุณภาพ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ NT ป"การศึกษา 2558 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพังงา เพ่ิมข้ึนจากป"การศึกษา 2557 
  2. การแก�ปTญหาเร+งด+วนและสําคัญ มีความสําเร็จลุล+วงไปด�วยดี มีการใช�ทรัพยากรร+วมกัน เกิด
ประโยชน<ต+อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 3. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร4และหน�าที่พลเมือง 
     � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 60,000 บาท งบประมาณท่ีใช�จริง  55,975  บาท 
   

 �วัตถุประสงค4 
      1. เพ่ือสร�างความตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร<และหน�าท่ีพลเมือง 
และเพ่ือสร�างความรักชาติ ความปรองดอง  สมานฉันท< 
      2. เพ่ือสร�างความรู� ความเข�าใจเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร<และ                         
หน�าท่ีพลเมือง  เพ่ือสร�างความรักชาติ ความปรองดอง  สมานฉันท<แก+ผู�บริหารโรงเรียนในสังกัด 

 

 �ผลการดําเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
  จัดอบรมให�ความรู� และสร�างความตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร< และ
หน�าท่ีพลเมือง เรื่องเพ่ือความเป3นไทย  แก+ผู�บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง จํานวน 2 รุ+น  รุ+นละ  1  วัน  
ระหว+างวันท่ี 18 – 19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมภูงา  อ.เมือง  จ.พังงา 
     เชิงคุณภาพ 
 1. ผู�บริหารสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา มีความตระหนัก 

ในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร<และหน�าท่ีพลเมือง เพ่ือสร�างความรักชาติ ความปรองดอง  สมานฉันท< 
 2. ผู�บริหารสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา มีความรู�ความ
เข�าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการนําไปขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได�อย+าง
มีคุณภาพ 
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 4. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด�วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
     � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 120,000 บาท งบประมาณท่ีใช�จริง  30,070  บาท 

 

 �วัตถุประสงค4 
      1. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนแกนนํา ด�วยเทคโนโลยีทางไกล (DLTV และ DLIT) 
      2. เพ่ือสร�างโอกาสให�ครูและนักเรียนได�เข�าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู�ท่ีทันสมัย 
      3. เพ่ือสร�างเครือข+ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในการจัดการเรียนรู�ได�อย+างกว�างขวางและท่ัวถึง 

 

 �ผลการดําเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
  จัดอบรมให�ความรู�ในการใช�เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ+านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ซ่ึง
เป3นสื่อเปWด (Open Resources) ให�แก+ครูผู�สอนโรงเรียนในสังกัด จํานวน 3 รุ+น รวม 200 คน  
     เชิงคุณภาพ 
  ครูท่ีเข�ารับการอบรมมีความรู� ความเข�าใจในการใช�เทคโนโลยีทางไกล (DLIT) ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย+างครบวงจร ต้ังแต+การวางแผนการจัดการเรียนรู� การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติม การสอบท่ีมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาวิชาชีพ
ท่ียั่งยืน 
 
 
   
 
 
 
 
 5. โครงการวิจัยและพัฒนาคูมือแนวการจัดการเรียนรู�  กลุมสาระภาษาไทย ช้ัน
ประถมศึกษาปCที่ 1 เพ่ือยกระดับคุณภาพการอานออกเขียนได�ของนักเรียน โรงเรียนในสังกัด 
สพป.พังงา 
     � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 180,000 บาท งบประมาณท่ีใช�จริง  145,897  บาท 

 

 �วัตถุประสงค4 
     1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห<กระบวนการพัฒนาทักษะการอ+านออกเขียนได�ของนักเรียนชั้น ป.1 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 
     2. เพ่ือสร�างและทดลองใช�คู+มือแนวการจัดการเรียนรู� กลุ+มสาระภาษาไทยชั้น ป.1 
     3. เพ่ือพัฒนาคู+มือแนวการจัดการเรียนรู� กลุ+มสาระภาษาไทยชั้น ป.1 
     4. เพ่ือนิเทศติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ+มสาระภาษาไทยชั้น ป.1 
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 �ผลการดําเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
  1. จัดกิจกรรม Focus Group คณะทํางาน เพ่ือศึกษาวิเคราะห<กระบวนการพัฒนาทักษะการ
อ+านออกเขียนได�ของนักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 
     2. สร�างคู+มือแนวการจัดการเรียนรู�กลุ+มสาระการเรียนรู�ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาป"ท่ี 1 สําหรับ
ให�ทุกโรงเรียนได�นําไปทดลองใช� เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู  
  3. จัดประชุมสัมมนาการใช�คู+มือแนวการจัดการเรียนรู� กลุ+มสาระภาษาไทยชั้น ป.1 จํานวน 1 วัน 
เพ่ือปรับปรุงแก�ไข และพัฒนาเพ่ือนําไปใช�จริง 
  4. พัฒนาคู+มือแนวการจัดการเรียนรู� กลุ+มสาระภาษาไทย ชั้น ป.1 สําหรับให�ทุกโรงเรียนนําไปใช�
จริง เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู 
           

      เชิงคุณภาพ 
   ครูผู�สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาป"ท่ี 1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพังงา มีคู+มือแนวทางการจัดการเรียนรู�ท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใช�ในการพัฒนาทักษะการอ+านและการเขียน
ของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 6. โครงการพัฒนาการใช�ทักษะการฟLง คิด ถาม ถก กระบวนการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตและการคิดวิเคราะห4 
     � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 70,000 บาท งบประมาณท่ีใช�จริง 55,100  บาท 

 

 �วัตถุประสงค4 
              1. เพ่ือพัฒนาครูผู�สอนสุขศึกษาและพลศึกษาในการจัดการเรียนรู�โดยเน�นผู�เรียนเป3นสําคัญ และเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิตและการคิดวิเคราะห<ของผู�เรียนกลุ+มวัยก+อนเสี่ยง 

    2. เพ่ือพัฒนาครูผู�สอนในการกระบวนการฟTง คิด ถาม ถก กับผู�เรียนเพ่ือการคิดวิเคราะห< 

 �ผลการดําเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
  จัดอบรมพัฒนาการสอนเน�นผู�เรียนเป3นสําคัญ และกระบวนการฟTง คิด ถาม ถก ให�แก+ผู�บริหาร
สถานศึกษา และครูผู�สอนสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป. 4 – 5 โรงเรียนต�นแบบ จํานวน 35 โรง จํานวน 2 วัน 
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     เชิงคุณภาพ 
  ครูผู�สอนสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป. 4 - 5 มีพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู�โดยเน�นผู�เรียนเป3น
สําคัญ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและการคิดวิเคราะห<ของผู�เรียนกลุ+มวัยก+อนเสี่ยง 

 �ปLญหาอุปสรรค 
     ไม+ได�นิเทศติดตามด�วยกระบวนการ Coaching 20 โรงเรียน ตามเปJาหมายเนื่องจากมีข�อจํากัดด�าน
ภารกิจงานของศึกษานิเทศก< และงานอ่ืนๆ ท่ีเร+งด+วน 
 �ข�อเสนอแนะ 
     ครูควรนําทักษะการ ฟTง คิด ถาม ถก ไปใช�กับผู�เรียนอย+างต+อเนื่อง 
 
 
            
            
            
            
      

             
 7. โครงการพัฒนาศักยภาพครูสุขศึกษาและพลศึกษาในการเสริมสร�างภูมิคุ�มกนัทางสังคม 
และทกัษะชีวติให�แกนักเรียน 
     � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 65,550 บาท งบประมาณท่ีใช�จริง 65,090 บาท 

 

 �วัตถุประสงค4 
     1. เพ่ือพัฒนาครูผู�สอนสุขศึกษาและพลศึกษาให�เข�าใจเก่ียวกับสาระเนื้อหาเก่ียวกับทักษะชีวิต 

องค<ประกอบของทักษะชีวิต ตัวชี้วัด พฤติกรรมทักษะชีวิตระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และลักษณะ
กิจกรรมท่ีเสริมสร�างและพัฒนาทักษะชีวิต 
      2. เพ่ือพัฒนาการออกแบบแผนการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอนในกลุ+มสาระการเรียนรู�
สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาเสริมสร�างทักษะชีวิตปJองกันปTญหายาเสพติด  ปTญหาความรุนแรง ปTญหาท�อง
ไม+พร�อม ปTญหาติดเกมและสื่อออนไลน< แก+ผู�เรียนและมีทักษะการใช�เทคนิคคําถาม R – C – A เสริมสร�างพัฒนา
ผู�เรียน 
      3. เพ่ือให�ครูผู�สอนกลุ+มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษาขยายผลและพัฒนาการนิเทศภาย
ภายในแก+ครูกลุ+มสาระการเรียนรู�ต+างๆในโรงเรียนให�สามารถใช�เทคนิคคําถาม R – C – A ในการการจัดการเรียนรู�
โดยเน�นผู�เรียนเป3นสําคัญและพัฒนาทักษะชีวิตและการคิดวิเคราะห<ของผู�เรียนกลุ+มวัยก+อนเสี่ยง 

 

 �ผลการดําเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
  จัดประชุมอบรมครูผู�สอนสุขศึกษาและพลศึกษาในสังกัด สพป.พังงา ทุกโรงเรียน เพ่ือพัฒนาให�
เข�าใจเก่ียวกับสาระเนื้อหาทักษะชีวิต องค<ประกอบของทักษะชีวิต จํานวน 2 วัน 
 



 
     เชิงคุณภาพ 

        1. ครูผู�สอนสุขศึกษาและพลศึกษา
องค<ประกอบของทักษะชีวิต ตัวชี้วัด พฤติกรรมทักษะชีวิตระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
กิจกรรมท่ีเสริมสร�างและพัฒนาทักษะชีวิต

        2. ครูสามารถออกแบบแผนการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอนในกลุ+มสาระการเรียนรู�
สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาเสริมสร�างทักษะชีวิตปJองกันปTญหายาเสพติด  ปTญหาความรุนแรง ปTญหาท�อง
ไม+พร�อม ปTญหาติดเกมและสื่อออนไลน<แก+ผู�เรียน และมีทักษะการใช�เทคนิคคําถาม 
ผู�เรียน 

        3. ครูผู�สอนกลุ+มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพล
กลุ+มสาระการเรียนรู�ต+างๆ ในโรงเรียนให�สามารถใช�เทคนิคคําถาม 
ผู�เรียนเป3นสําคัญ และพัฒนาทักษะชีวิตและการคิดวิเคราะห<ของผู�เรียนกลุ+มวัยก+อนเสี่ยง
 
  
 
 
 
 
 8. โครงการเรงรัดคุณภาพผู�เรียนสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร4
         � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  
 

 �วัตถุประสงค4 
1. เพ่ือพัฒนาครูผู�สอนชั้นประถมศึกษาป"ท่ี 

แก�ปTญหาโจทย<ทางคณิตศาสตร<  
2. เพ่ือการพัฒนารูปแบบการยกระดับการทดสอบ 
3. เพ่ือให�นักเรียนโรงเรียนกลุ+มเปJาหมายมีผลการเรียนเฉลี่ยสูงข้ึนอย+างตํ่า ร�อยละ  
 

 �ผลการดําเนินงาน 
      1. ถอดบทเรียนรูปแบบการสอนท่ีดี 
จากครูผู�สอนคณิตศาสตร<ท่ีมีผลการสอบ 
และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู�   สรุปผลรูปแบบและกระบวนการพัฒนายกระดับผลการสอบ 
คณิตศาสตร< เผยแพร+รูปแบบการสอนท่ีสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์และให�การนิเทศช+วยเหลือโรงเรียนผลสัมฤทธิ์
ตํ่า 90 โรงเรียน 
  2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู�และเผยแพร+นวัตกรรม เพ่ือพัฒนายกระดับผล
ป"การศึกษา 2559 โรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตํ่า
โจทย<ทางคณิตศาสตร<  จํานวน 90 โรง
 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ 

ครูผู�สอนสุขศึกษาและพลศึกษามีความเข�าใจเก่ียวกับสาระเนื้อหาเก่ียวกับทักษะชีวิต 
งค<ประกอบของทักษะชีวิต ตัวชี้วัด พฤติกรรมทักษะชีวิตระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

กิจกรรมท่ีเสริมสร�างและพัฒนาทักษะชีวิต 
ครูสามารถออกแบบแผนการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอนในกลุ+มสาระการเรียนรู�

สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาเสริมสร�างทักษะชีวิตปJองกันปTญหายาเสพติด  ปTญหาความรุนแรง ปTญหาท�อง
ไม+พร�อม ปTญหาติดเกมและสื่อออนไลน<แก+ผู�เรียน และมีทักษะการใช�เทคนิคคําถาม R – 

ครูผู�สอนกลุ+มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา ขยายผลและพัฒนาการนิเทศภายในแก+ครู
ในโรงเรียนให�สามารถใช�เทคนิคคําถาม R – C – A ในการการจัดการเรียนรู�โดยเน�น

และพัฒนาทักษะชีวิตและการคิดวิเคราะห<ของผู�เรียนกลุ+มวัยก+อนเสี่ยง

เรงรัดคุณภาพผู�เรียนสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร4
ท่ีได�รับจัดสรร  30,000  บาท    งบประมาณท่ีใช�จริง 29

เพ่ือพัฒนาครูผู�สอนชั้นประถมศึกษาป"ท่ี 6 ในการใช�สื่อการบูรณาการ การอ+าน การคิดเลขสู+การ

เพ่ือการพัฒนารูปแบบการยกระดับการทดสอบ O-NET ระดับชาติ  ป"การศึกษา 
เพ่ือให�นักเรียนโรงเรียนกลุ+มเปJาหมายมีผลการเรียนเฉลี่ยสูงข้ึนอย+างตํ่า ร�อยละ  

ถอดบทเรียนรูปแบบการสอนท่ีดี ของโรงเรียนท่ีผลสอบ O-NET ป"การศึกษา 
จากครูผู�สอนคณิตศาสตร<ท่ีมีผลการสอบ O-NET ป"การศึกษา 2558 ระดับดีเยี่ยม ระดับเขตพ้ืนท่ี จํานวน
และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู�   สรุปผลรูปแบบและกระบวนการพัฒนายกระดับผลการสอบ 

ตศาสตร< เผยแพร+รูปแบบการสอนท่ีสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์และให�การนิเทศช+วยเหลือโรงเรียนผลสัมฤทธิ์

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู�และเผยแพร+นวัตกรรม เพ่ือพัฒนายกระดับผล
โรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตํ่า และการใช�สื่อ การบูรณาการ การอ+าน การคิดเลขสู+การแก�ปTญหา

โรง 
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เข�าใจเก่ียวกับสาระเนื้อหาเก่ียวกับทักษะชีวิต 
งค<ประกอบของทักษะชีวิต ตัวชี้วัด พฤติกรรมทักษะชีวิตระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และลักษณะ

ครูสามารถออกแบบแผนการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอนในกลุ+มสาระการเรียนรู� 
สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาเสริมสร�างทักษะชีวิตปJองกันปTญหายาเสพติด  ปTญหาความรุนแรง ปTญหาท�อง

 C – A เสริมสร�างพัฒนา

ขยายผลและพัฒนาการนิเทศภายในแก+ครู
ในการการจัดการเรียนรู�โดยเน�น

และพัฒนาทักษะชีวิตและการคิดวิเคราะห<ของผู�เรียนกลุ+มวัยก+อนเสี่ยง  

เรงรัดคุณภาพผู�เรียนสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร4 
29,480  บาท 

การ การอ+าน การคิดเลขสู+การ

ระดับชาติ  ป"การศึกษา 2559 ให�สูงข้ึน  
เพ่ือให�นักเรียนโรงเรียนกลุ+มเปJาหมายมีผลการเรียนเฉลี่ยสูงข้ึนอย+างตํ่า ร�อยละ  5 

ป"การศึกษา 2558  
ระดับดีเยี่ยม ระดับเขตพ้ืนท่ี จํานวน3 โรง

และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู�   สรุปผลรูปแบบและกระบวนการพัฒนายกระดับผลการสอบ O-NET วิชา
ตศาสตร< เผยแพร+รูปแบบการสอนท่ีสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์และให�การนิเทศช+วยเหลือโรงเรียนผลสัมฤทธิ์

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู�และเผยแพร+นวัตกรรม เพ่ือพัฒนายกระดับผลการสอบ O-NET  
ณาการ การอ+าน การคิดเลขสู+การแก�ปTญหา
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 9. โครงการแขงขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจําปC พ.ศ. 2559 
     � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 16,000  บาท    งบประมาณท่ีใช�จริง 16,000 บาท 

 

 �วัตถุประสงค4 
               1. เพ่ือจัดกิจกรรมแข+งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป" พ.ศ. 2559 
               2. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนท่ีชนะเลิศการแข+งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป3นตัวแทน
การแข+งขันระดับภูมิภาค 
 �ผลการดําเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
  ตัวแทนนักเรียนท่ีได�รับการคัดเลือกจากศูนย< PEER Center ของแต+ละอําเภอ ได�เข�าร+วมการ
แข+งขันความสามารถในการใช�ทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษา และขยายโอกาส โดยแข+งขันใน 3 
รายการหลัก ได�แก+ การแข+งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) การแข+งขันเล+านิทาน (Story Telling) 
และการแข+งขัน Multi-Skills Competition  
     เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนท่ีเป3นตัวแทนเข�าร+วมการแข+งขันทักษะภาษาอังกฤษของแต+ละอําเภอ ได�แสดง
ความสามารถด�านภาษาอังกฤษ เสริมสร�างเจตคติท่ีดีต+อการเรียนรู�ภาษาอังกฤษเพ่ือเป3นพ้ืนฐานในการแสวงหา
ความรู�ในระดับสูงต+อไป 
  2. นักเรียนท่ีได�รับการคัดเลือกลําดับท่ี 1 ของแต+ละรายการแข+งขัน ได�เป3นตัวแทนของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเข�าร+วมการแข+งขันทักษะภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค 
    
 
 

 
 
 
 
 10. โครงการมัคคุเทศก4น�อย 
      � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 485,600   บาท งบประมาณท่ีใช�จริง 446,770.89 บาท 
 

 �วัตถุประสงค4 
               1. เพ่ือสร�างความรู� ความเข�าใจ สร�างจิตสํานึกการมีส+วนร+วมในการส+งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให�กับ
นักเรียนในจังหวัดพังงา 
               2. เพ่ือจัดทําสื่อสาระการเรียนรู�เพ่ิมเติมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สําหรับใช�ในการฝ�กทักษะไป
ประยุกต<ใช�ในสถานการณ<จริง และพัฒนาการสู+การมีอาชีพในอนาคต 
               3. เพ่ือสร�างแนวคิดให�แก+ครูผู�สอน ผู�บริหารโรงเรียน เข�ามามีส+วนร+วมสนับสนุนการจัดการท+องเท่ียว 
เชิงนิเวศ นําไปบูรณาการสู+การเรียนการสอนและนําไปใช�ได�จริงในชีวิตประจําวัน 
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 �ผลการดําเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
  จัดกิจกรรมค+ายภาษาอังกฤษ มัคคุเทศก<น�อยเพ่ือการท+องเท่ียวให�แก+นักเรียนในโรงเรียนท่ีอยู+ใกล�
แหล+งท+องเท่ียว จํานวน 100 คน ระหว+างวันท่ี 25 – 27 สิงหาคม 2559  ณ โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร<ท แอนด< 
สปา อ.ท�ายเหมือง จ.พังงา 
     เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนท่ีเข�าร+วมโครงการ มีความรู� ความเข�าใจ และเห็นประโยชน<ของการจัดการท+องเท่ียวเชิง
นิเวศ มีทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารกับนักท+องเท่ียวต+างชาติได�มากข้ึน นักท+องเท่ียวได�รับการบริการ
จากศูนย<บริการนักท+องเท่ียวในชุมชนเพ่ิมข้ึน ทําให�นักท+องเท่ียวเกิดความพึงพอใจ แหล+งท+องเท่ียวในจังหวัดพังงา
เป3นท่ีรู�จักอย+างกว�างขวาง จํานวนนักท+องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

 �ปLญหาอุปสรรค 
      - ไม+มี – 
 �ข�อเสนอแนะ 
              ควรดําเนินการในเดือนกรกฎาคม หรือสิงหาคม เพราะเป3นช+วงเวลาท่ีโรงแรมต+าง ๆ มีสถานท่ีว+างให�
ดําเนินกิจกรรมได�อย+างสะดวก 

            
            
            
            
            
            
            
 11. โครงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ัน ป.6  
และ ม.3 ปCการศึกษา2558 
      � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  424,840  บาท     งบประมาณท่ีใช�จริง  395,765  บาท 
 

 �วัตถุประสงค4 
     1. เพ่ือทดสอบความรู�และความคิดของนักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
               2. เพ่ือนําผลการทดสอบไปใช�เป3นองค<ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
        3. เพ่ือนําผลการสอบไปใช�ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 
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 �ผลการดําเนินงาน 
        เชิงปริมาณ 
  ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาป"ท่ี 6  
เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ< 2559 มีจํานวนนักเรียนเข�าสอบท้ังหมด จํานวน 3,198 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาป"ท่ี 
3 เม่ือวันท่ี 27 - 28 กุมภาพันธ< 2559 มีนักเรียนเข�าสอบท้ังหมดจํานวน 884 คน  
        เชิงคุณภาพ  
  โรงเรียนนําผลการทดสอบไปใช�ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให�สูงข้ึน 

 

 11. โครงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด�านอิสลามศึกษา ( I-NET) ระดับตอนกลาง 
และระดับตอนปลาย ปCการศึกษา 2558    
       � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  25,920  บาท     งบประมาณท่ีใช�จริง  27,380  บาท 

 

 �วัตถุประสงค4 
     1. เพ่ือทดสอบความรู�และความคิดรวบยอดของนักเรียน ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 
2546 และหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักฐานแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบคลุม 8 
กลุ+มสาระการเรียนรู� 14 มาตรฐานการเรียนรู� 
               2. เพ่ือนําผลการสอบไปใช�ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 �ผลการดําเนินงาน 
        เชิงปริมาณ 
  ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด�านอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับตอนกลาง และ
ระดับตอนปลาย ให�กับโรงเรียนสังกัดเอกชน จํานวน 4 โรงเรียน เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ< 2559  มีนักเรียนเข�า
สอบในระดับตอนกลาง จํานวน 216 คน ระดับตอนปลาย จํานวน 105 คน  
        เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนนําผลการทดสอบไปใช�ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให�ดียิ่งข้ึน 

 

 12. โครงการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 
       � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  70,000  บาท     งบประมาณท่ีใช�จริง  66,400  บาท 

 

      �วัตถุประสงค4 
     1. เพ่ือสร�างความรู� ความเข�าใจและความตระหนักเก่ียวกับประชาคมอาเซียนให�แก+บุคลากรของ 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
     2. เพ่ือส+งเสริมและสนับสนุนให�สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีสอดคล�องกับ ASEAN Curriculum 
Sourcebook และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน�นอาเซียน   
     3. เพ่ือส+งเสริมและสนับสนุนให�สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู�เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
ท่ีครอบคลุม 3 เสาหลักและจัดกิจกรรมวันอาเซียนหรือสัปดาห<อาเซียน 
       4. เพ่ือส+งเสริมและสนับสนุนให�บุคลากรของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาใช�ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 
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      5.  เพ่ือสร�างความเข�มแข็งให�แก+โรงเรียนต�นแบบการพัฒนาสู+ประชาคมอาเซียนของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และสนับสนุนให�สถานศึกษาพัฒนาสื่อการเรียนรู�เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
 �ผลการดําเนินงาน 
        เชิงปริมาณ 
  ดําเนินการจัดอบรมให�ความรู� ความเข�าใจ และความตระหนักเก่ียวกับประชาคมอาเซียนให�แก+ครู
และบุคลากรของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา จํานวน 170 คน เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมภู
งา อําเภอเมือง  จังหวัดพังงา 
        เชิงคุณภาพ 
  ครูและบุคลากรเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีความรู�ความเข�าใจ และมีความตระหนักเก่ียวกับประชาคม
อาเซียน สามารถจัดการเรียนรู�ท่ีสอดคล�องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook สถานศึกษาจัดกิจกรรมวัน
อาเซียนหรือสัปดาห<อาเซียนได�อย+างหลากหลายและน+าสนใจยิ่งข้ึน โรงเรียนต�นแบบการพัฒนาสู+อาเซียนมีความ
เข�มแข็ง และเป3นแหล+งเรียนรู�เก่ียวกับประชาคมอาเซียนให�กับโรงเรียนอ่ืนได� 
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  กลยุทธ4ท่ี 2 ปลูกฝLงคุณธรรมและสร�างจิตสํานึกในความเปpนไทย 
 
 1. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 120,000   บาท งบประมาณท่ีใช�จริง 27,647.50 บาท 

 

 �วัตถุประสงค4 
      1. เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจให�แก+สถานศึกษาในกลุ+มเปJาหมายในการน�อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู+สถานศึกษา 
      2. เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาให�พร�อมรับการประเมินเป3นสถานศึกษาแบบอย+าง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 �ผลการดําเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
  จัดอบรมให�ความรู� ความเข�าใจเรื่องการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา  แก+ครู และผู�บริหารสถานศึกษาโรงเรียนละ 2 คน ระยะเวลา 1 วัน  ณ ห�องประชุมสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 
     เชิงคุณภาพ 
  ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู� ความเข�าใจ สามารถขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                        
ในสถานศึกษาได�อย+างมีคุณภาพ 

 

 �ปLญหาอุปสรรค 

        1. ผู�เข�ารับการอบรมขาดการคิดวิเคราะห<เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สามห+วง สอง
เง่ือนไข)  สู+การปฏิบัติจริง 
      2.  ระยะเวลาในการดําเนินงานมีจํากัด ทําให�ไม+สามารถประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามเปJาหมายได� 
 

 2. โครงการเสริมสร�างคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ “โรงเรียนเข�มแข็ง ครอบครัว
อบอุน” 
       � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 299,000   บาท งบประมาณท่ีใช�จริง 298,375 บาท 

 

 �วัตถุประสงค4 
      1. เพ่ือปลูกฝTงให�นักเรียนได�นําค+านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไปใช�ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
อย+างเป3นรูปธรรม 
      2. เพ่ือจัดทําเกณฑ<การประเมินค+านิยมหลัก 12 ประการ  

 �ผลการดําเนินงาน 
       เชิงปริมาณ 
  1. จัดทําคู+มือแนวทางการประเมินค+านิยมหลัก 12 ประการ จํานวน 200 เล+ม 
   



 
  2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนเข�มแข็ง ครอบครัวอบอุ+นให�แก+ผู�บริหารโรงเรียน และครูใน
สังกัดทุกโรงเรียน 
 

    3. คัดเลือกโรงเรียนท่ีมีความพร�อมเป3นโรงเรียนต�นแบบ จํานวน 
  4. คัดเลือกโรงเรียนนําร+อง ป" 
  5. จัดกิจกรรมลูกเสือมีระเบียบวินัย ให�แก�ผู�บังคับบัญชาลูกเสือของสถานศึกษา
โรงเรียน รวมจํานวน 154 โรงเรียน โดยได�มีการฝ)กทบทวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสํารอง และ
ลูกเสือสามัญ ระหว�างวันท่ี 2 – 3 กันยายน 
ตะก่ัวทุ�ง จังหวัดพังงา 
  6. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ขับขานประสานเสียง การขับร�อง
พังงา ให�มีความไพเราะ มีครู คณะกรรมการและผู�สนใจผู�เข�ารับการอบรมจํานวน 
มีนาคม 2559 ณ ห�องประชุมโรงเรียนอนุบาลพังงา

  7. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส�งเสริมด�านสุนทรียศาสตร2สําหรับเด็กพังงา กิจกรรม 
ศิลป4สร�างสรรค2 ตามความต�องการของครู ซ่ึงได�จากการระดมความคิดเห็นด�านสุนทรียศาสตร2 โดยจัดกิจกรรม
จํานวน 3วัน ระหว�างวันท่ี 19 - 21
พังงา และ วันท่ี 3 จัดกิจกรรมนอกพ้ืนท่ี ออกวาดรูปจากสถานท่ีจริง

       เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา

7 ประการ ทุกวันต+อเนื่องจนเป3นนิสัยท่ีดี และบันทึกเรื่องราวดี ๆ มีการบันทึกในสมุดบันทึกความดีทุกวัน และ
นํามาแชร< เล+าสู+กันฟTง ในชั่วโมงพัฒนาผู�เรียนมีการใช�สื่อการเรียนรู�ท่ีเหมาะสมนําองค<ความรู�ด�านค+านิยม 
ประการมาปลูกฝTง จนเป3นนิสัยและเป3นรูปธรรม

 2. นักเรียนสามารถดําเนินกิจกรรมตามค+านิยมหลัก 
อบอุ+น” ในชีวิตประจําวันได�อย+างยั่งยืน
 

   
  
 
 
      
 
 
 
 
 
 
  

  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนเข�มแข็ง ครอบครัวอบอุ+นให�แก+ผู�บริหารโรงเรียน และครูใน

คัดเลือกโรงเรียนท่ีมีความพร�อมเป3นโรงเรียนต�นแบบ จํานวน 1 โรง 
คัดเลือกโรงเรียนนําร+อง ป" 2559 อําเภอละ 1 โรง จํานวน 8 โรงเรียน

กิจกรรมลูกเสือมีระเบียบวินัย ให�แก�ผู�บังคับบัญชาลูกเสือของสถานศึกษา
โรงเรียน โดยได�มีการฝ)กทบทวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสํารอง และ

กันยายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตต้ังตรงจิตร 

อบรมเชิงปฏิบัติการ ขับขานประสานเสียง การขับร�องเพลงประ
พังงา ให�มีความไพเราะ มีครู คณะกรรมการและผู�สนใจผู�เข�ารับการอบรมจํานวน 112 

ณ ห�องประชุมโรงเรียนอนุบาลพังงา 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส�งเสริมด�านสุนทรียศาสตร2สําหรับเด็กพังงา กิจกรรม 
สร�างสรรค2 ตามความต�องการของครู ซ่ึงได�จากการระดมความคิดเห็นด�านสุนทรียศาสตร2 โดยจัดกิจกรรม

21 พฤษภาคม 2559 ณ ห�องประชุมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึ
จัดกิจกรรมนอกพ้ืนท่ี ออกวาดรูปจากสถานท่ีจริง 

นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงาได�ฝ�กนิสัยผ+านกิจวัตรความดี 
ประการ ทุกวันต+อเนื่องจนเป3นนิสัยท่ีดี และบันทึกเรื่องราวดี ๆ มีการบันทึกในสมุดบันทึกความดีทุกวัน และ

ในชั่วโมงพัฒนาผู�เรียนมีการใช�สื่อการเรียนรู�ท่ีเหมาะสมนําองค<ความรู�ด�านค+านิยม 
ประการมาปลูกฝTง จนเป3นนิสัยและเป3นรูปธรรม 

นักเรียนสามารถดําเนินกิจกรรมตามค+านิยมหลัก 12 ประการ “โรงเรียนเข�มแข็ง ครอบครัว
ในชีวิตประจําวันได�อย+างยั่งยืน 
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จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนเข�มแข็ง ครอบครัวอบอุ+นให�แก+ผู�บริหารโรงเรียน และครูใน

 
โรงเรียน 

กิจกรรมลูกเสือมีระเบียบวินัย ให�แก�ผู�บังคับบัญชาลูกเสือของสถานศึกษาในสังกัดทุก
โรงเรียน โดยได�มีการฝ)กทบทวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสํารอง และ

เรียนวัดไตรมารคสถิตต้ังตรงจิตร 11 อําเภอ

พลงประสานเสียง เพลงชาติ เพลง
 คน ระหว�างวันท่ี 18 - 19 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส�งเสริมด�านสุนทรียศาสตร2สําหรับเด็กพังงา กิจกรรม 
สร�างสรรค2 ตามความต�องการของครู ซ่ึงได�จากการระดมความคิดเห็นด�านสุนทรียศาสตร2 โดยจัดกิจกรรม

ณ ห�องประชุมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ได�ฝ�กนิสัยผ+านกิจวัตรความดี 
ประการ ทุกวันต+อเนื่องจนเป3นนิสัยท่ีดี และบันทึกเรื่องราวดี ๆ มีการบันทึกในสมุดบันทึกความดีทุกวัน และ

ในชั่วโมงพัฒนาผู�เรียนมีการใช�สื่อการเรียนรู�ท่ีเหมาะสมนําองค<ความรู�ด�านค+านิยม 12 

โรงเรียนเข�มแข็ง ครอบครัว
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 3. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน
ภาครัฐ 
     � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 58,000   บาท งบประมาณท่ีใช�จริง 37,128 บาท 

 

 �วัตถุประสงค4 
             1. เพ่ือพัฒนาความรู�ความเข�าใจกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานของหน+วยงานภาครัฐแก+
บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา  และบุคลากรจากโรงเรียนสุจริต 

        2. เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร+งในของหน+วยงานภาครัฐแก+
บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา  และบุคลากรจากโรงเรียนสุจริต 

 �ผลการดําเนินงาน 
       เชิงปริมาณ 
  จัดอบรมบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา และบุคลากรใน
กลุ+มเปJาหมาย (โรงเรียนสุจริต) เพ่ือสร�างความเข�าใจเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร+งใสในการดําเนินงาน
ของหน+วยงานภาครัฐ ลักษณะของการทุจริตในองค<กร และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง โดยมีวิทยากรจากสํานักงาน 
ป.ป.ช. จังหวัดพังงามาให�ความรู� ระยะเวลา 2 วัน ณ ห�องประชุมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 
       เชิงคุณภาพ    
  1. ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมมีความรู�ความเข�าใจเรื่องกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานเพ่ือ
พัฒนาคุณธรรมและความโปร+งใสในของหน+วยงานภาครัฐ 

  2. ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมนําความรู�ท่ีได�รับไปใช�ในการพัฒนางานได�อย+างมีคุณภาพ 

 

 
 
 
 
 
 4. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติจังหวัดพังงา ประจําปC 2559 
     � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 55,000   บาท งบประมาณท่ีใช�จริง 43,950 บาท 

 

 �วัตถุประสงค4 
     1. เพ่ือให�เด็กและเยาวชนไทย ในจังหวัดพังงา ตระหนักในบทบาทและหน�าท่ีของตนเอง ตลอดจน
ส�งเสริมด�านคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และรักความสามัคคี สร�างความเป9นป)กแผ�นให�เกิดข้ึนในครอบครัว
และสังคมไทยอย�างม่ันคง 
     2. เพ่ือส�งเสริมให�เด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา มีสุขภาพท่ีดีท้ังทางร�างกาย จิตใจ สติป:ญญา อารมณ2 
และมีจิตสํานึกท่ีดีต�อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร�างสรรค2 มีการพัฒนาตนเองและสังคมให�
ก�าวหน�า 
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     3. เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลในการรณรงค2ให�ภาครัฐและเอกชน ได�มีส�วนร�วมในการระดมสรรพ
กําลังการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตระหนักในความสําคัญของเด็กและตนเองและสังคมให�ก�าวหน�า 

 

 �ผลการดําเนินงาน 
       เชิงปริมาณ 
  1. จัดกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห+งชาติจังหวัดพังงา ประจําป" 2559 ณ สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร<พังงา มีหน+วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพังงา ให�ความร+วมมือในการเข�าร+วมจัดกิจกรรมในงาน 
  2. การเป=ดห�องทํางานของผู�ว�าราชการจังหวัดพังงาให�เด็ก ๆ ได�เข�าเยี่ยมชม และการเยี่ยมชม
ศูนย2วิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม ประเพณีแห�งอันดามันจังหวัดพังงา ตลอดจนการเป=ดพิพิธภัณฑ2เมืองพังงาให�เด็กได�
เรียนรู�  
        เชิงคุณภาพ 
  1. เด็กและเยาวชนท่ีมีอายุไม+เกิน 18 ป" ท้ังท่ีอยู+ในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน 
จํานวนประมาณ 7,500 คน ได�แสดงออกถึงความสามารถ และรับความรู�โดยตรงจากการจัดกิจกรรมของ
หน+วยงานและองค<กรต+าง ๆ 
  2. หน+วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนท่ัวไป ให�ความสนใจและสนับสนุน โดย
การบริจาคทรัพย< สิ่งของ เพ่ือมอบให�แก+เด็ก และให�ความสําคัญในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 

 �ปLญหาอุปสรรค 
           - 
 �ข�อเสนอแนะ 
     1. ทุกหน+วยงานควรจัดนิทรรศการให�เหมาะสมกับเด็กและเพ่ิมความรู�ด�านความคิดสร�างสรรค< ลด
ปริมาณร�านค�าเพ่ือให�ผู�ปกครอง เด็กได�มีส+วนร+วมกิจกรรมต+าง ๆ มากกว+าการเดินซ้ือของ 
     2. ควรมีพิธีเปWดก+อน 08.00 น. เพราะเด็กจํานวนมากได�เดินทางมาถึงบริเวณงานต้ังแต+เวลา 07.00 น. 
     3. ไม+ควรอนุญาตให�รถเข�ามาในบริเวณงาน เพราะจะทําให�การจราจรติดขัด 
     4. ควรจัดบริเวณร�านค�าออกไปไว�บริเวณด�านหลัง 
     5. ควรมีถังขยะวางไว�เป3นจุด ๆ และมีถึงขยะให�มากกว+านี้ 
     6. ควรมีรถสุขาไว�บริการด�วย เพราะห�องน้ํามีน�อยไม+พอรองรับจํานวนคนท่ีเข�าร+วมงาน 
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 5. โครงการสานฝLนปLtนนักเรียนไทยมุงสูทีมชาติ  คร้ังที่ 3 
 

 �วัตถุประสงค4  
      1. เพ่ือส�งเสริมให�เด็กหันมาสนใจการเล�นกีฬาฟุตบอล ฝ)กซ�อมกีฬาฟุตบอล อย�างสมํ่าเสมอ สามารถ
พัฒนาตนเองไปสู�ทีมชาติ 
      2. เพ่ือให�เด็กใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชน2ในช�วงป=ดภาคเรียนภาคฤดูร�อนด�วยการเล�นกีฬา 

 �ผลการดําเนินงาน 
        เชิงปริมาณ 
  จัดกิจกรรมฝ)กทักษะการเล�นฟุตบอล ในช�วงป=ดภาคเรียนภาคฤดูร�อน ให�แก�นักเรียนในสังกัด 
จํานวน 218 คน ระหว�างวันท่ี  4 – 6 เมษายน  2559  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา โดยมีอดีตนักฟุตบอลทีม
ชาติ ท่ีมีความรู�ความสามารถทางด�านฟุตบอล เป9นวิทยากรให�ความรู� 
       เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนท่ีเข�าร+วมกิจกรรมได�เรียนรู�ทักษะการเล+นฟุตบอลเพ่ิมเติมจากอดีตนักฟุตบอลทีมชาติ
ไทย เพ่ือพัฒนาตนเองไปสู+ทีมชาติในอนาคต 
  2. นักเรียนท่ีเข�าร+วมกิจกรรมได�ใช�เวลาว+างในช+วงปWดภาคเรียนให�เป3นประโยชน< 
   
            
            
            
            
            
            
 6. โครงการสานฝLนปLtนนักฟุตบอลหญิงไทยมุงสูทีมชาติ คร้ังที่ 1 

 

 �วัตถุประสงค4  
      1. เพ่ือส�งเสริมให�เด็กนักเรียนหญิงหันมาสนใจการเล�นกีฬาฟุตบอล ฝ)กซ�อมกีฬาฟุตบอล อย�าง
สมํ่าเสมอสามารถพัฒนาตนเองไปสู�การแข�งขันในระดับต�าง ๆ และทีมชาติ 
      2. เพ่ือให�เด็กนักเรียนหญิงใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชน2ในช�วงป=ดภาคเรียนด�วยการเล�นกีฬา 

 

 �ผลการดําเนินงาน 
        เชิงปริมาณ 
  จัดกิจกรรมฝ)กทักษะการเล�นฟุตบอล ในช�วงป=ดภาคเรียนภาคฤดูร�อน ให�แก�นักเรียนหญิงในสังกัด  
ระหว�างวันท่ี  3 – 5 พฤษภาคม  2559  ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเมืองพังงา มีนักเรียนหญิงเข�าร�วมฝ)กทักษะการ
เล�นฟุตบอล จํานวนท้ังหมด 115 คน โดยมีนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเป9นวิทยากรในการฝ)กทักษะ 
       เชิงคุณภาพ  
  นักเรียนหญิงท่ีเข�าร+วมกิจกรรมมีความรู� ความสามารถ และทักษะในการเล+นฟุตบอลเพ่ิมข้ึน และ
ได�ใช�เวลาว+างให�เป3นประโยชน<ในช+วงปWดภาคเรียน 
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 7. โครงการคายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน ประจําปC 2559 
      � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  70,000  บาท     งบประมาณท่ีใช�จริง 70,000  บาท 

 

 �วัตถุประสงค4 
      เพ่ือให�นักเรียนได�รับการเสริมสร�างทักษะชีวิตและได�มีความรู� ประสบการณ< สามารถนําไปใช�ใน
ชีวิตประจําวันและช+วยเหลือผู�อ่ืนได� 
 

 �ผลการดําเนินงาน 
        เชิงปริมาณ 
  จัดกิจกรรมค+ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน ให�แก+นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.พังงา โรงละ 2 คน รวมท้ังหมด 68 คน ระหว+างวันท่ี 10 – 11 
มิถุนายน 2559 ณ ไร+ปรีดาโฮมสเตย<  อําเภออ+าวลึก  จังหวัดกระบ่ี 
        เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได�รับการเสริมสร�างทักษะชีวิตและมีความรู� 
ประสบการณ< ท่ีได�รับจากการเข�าค+ายฝ�กอบรม สามารถนําไปใช�ในชีวิตประจําวัน และช+วยเหลือผู�อ่ืนได� 
 

 
 
 
 
 
 
 8. โครงการกิจกรรมภาคฤดูร�อน“วายนํ้าเพ่ือชีวิต”(LIFE SAVING) ประจําปCการศึกษา 
2558 
     � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  100,000  บาท     งบประมาณท่ีใช�จริง 100,000  บาท 

 

 �วัตถุประสงค4 
      เพ่ือฝ�กหัดให�เด็กนักเรียน และเยาวชนในโรงเรียนสามารถว+ายน้ําเป3น และสามารถเอาชีวิตรอดจาก
การประสบเหตุทางน้ํา 
 �ผลการดําเนินงาน 
        เชิงปริมาณ 
  จัดกิจกรรมภาคฤดูร�อน “ว+ายน้ําเพ่ือชีวิต” (LIFE SAVING) ให�แก+เด็กนักเรียนและเยาวชนใน
โรงเรียน จํานวน 3 จุด จุดท่ี 1 ระหว+างวันท่ี 7 – 11 เมษายน 2559 ณ สระว+ายน้ําโรงเรียนเทศบาลบ�านท�ายช�าง 
อําเภอเมือง จังหวัดพังงา จุดท่ี 2 และ 3 ระหว+างวันท่ี 19 – 23 เมษายน 2559 ณ สระว+ายน้ําโรงเรียนเยาววิทย< 
อําเภอกะปง จังหวัดพังงา และสระว+ายน้ําโรงเรียนวัดคมนียเขต อําเภอตะก่ัวปYา จังหวัดพังงา โดยมีนักเรียนและ
เยาวชนให�ความสนใจเข�าร+วมกิจกรรม รวมท้ังหมด 210 คน 



 
  เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนและเยาวชนท่ีเข�าร+วมกิจกรรม
ประสบเหตุทางน้ําได� 
  
 
 
 
 
 
 
   กลยุทธ4ท่ี 3 สร�างโอกาสทางการศึกษา
 
 1. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
     � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  
 

 �วัตถุประสงค4 
      1. เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให�เด็กทุกคนท่ีอยู+ในวัยเรียนได�เข�าเรียนและจบการศึกษาภาคบังคับ
      2. เพ่ือส+งเสริม สนับสนุน ให�การดําเนินงานระบบดูแลช+วยเหลือนักเรียนมีความเข�มแข็ง
 �ผลการดําเนินงาน 
        เชิงปริมาณ 
  กิจกรรมท่ี 1 เสริมสร�างความเข�มแข็งระบบดูแลช+วยเหลือนักเรียน
  1. จัดกิจกรรมเยี่ยมบ�านนักเรียนท่ีด�อยโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป
คัดเลือกจากเครือข+ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอทุกอําเภอ ๆ ละ 
มกราคม 2559  เนื่องในวันครู ประจําป" 
นักเรียน 
  2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู� เรื่องเล+าเร�าพลัง ครูผู�รับผิดชอบงานระบบดูแลช+วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 
ระบบดูแลช+วยเหลือนักเรียนท่ีเป3นแบบอย+างได� นําเสนอผลงานของตนเองท่ีประสบผลสําเร็จให�โรงเรียนอ่ืน ๆ 
ได�รับทราบและนําไปปรับใช�ในสถานศึกษาต+อไป ในวันท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
  กิจกรรมท่ี 2  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
  1. สํารวจข�อมูลประชากรวัยเรียน และเด็กท่ีออกกลางคัน
  2. จัดประชุมผู�บริหารโรงเรียนและครูผู�รับผิดชอบ
  3. ติดตามเด็กท่ีตกหล+น ไม+ได�เข�าเรียน  ออกกกลางคันให�กลับเข�ามาเรียน
  4. ประสานความร+วมมือหน+วยงานท่ีเก่ียวข�องให�ความช+วยเหลือ

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ 

นักเรียนและเยาวชนท่ีเข�าร+วมกิจกรรม สามารถว+ายน้ําเป3น และสามารถเอาชีวิตรอดจากการ

สร�างโอกาสทางการศึกษา   

สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ีได�รับจัดสรร  217,000  บาท     งบประมาณท่ีใช�จริง 176

เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให�เด็กทุกคนท่ีอยู+ในวัยเรียนได�เข�าเรียนและจบการศึกษาภาคบังคับ
เพ่ือส+งเสริม สนับสนุน ให�การดําเนินงานระบบดูแลช+วยเหลือนักเรียนมีความเข�มแข็ง

เสริมสร�างความเข�มแข็งระบบดูแลช+วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมเยี่ยมบ�านนักเรียนท่ีด�อยโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป

คัดเลือกจากเครือข+ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอทุกอําเภอ ๆ ละ 3 คน  รวมจํานวน 
ระจําป" 2559 โดยได�พบปะ พูดคุย กับผู�ปกครอง ครู  และมอบถุงยังชีพให�แก+

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู� เรื่องเล+าเร�าพลัง ครูผู�รับผิดชอบงานระบบดูแลช+วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 34 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน โดยให�โรงเรียนท่ีดําเนิ
ระบบดูแลช+วยเหลือนักเรียนท่ีเป3นแบบอย+างได� นําเสนอผลงานของตนเองท่ีประสบผลสําเร็จให�โรงเรียนอ่ืน ๆ 
ได�รับทราบและนําไปปรับใช�ในสถานศึกษาต+อไป ในวันท่ี 18 มิถุนายน 2559 ณ ห�องประชุมสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
สํารวจข�อมูลประชากรวัยเรียน และเด็กท่ีออกกลางคัน 
จัดประชุมผู�บริหารโรงเรียนและครูผู�รับผิดชอบ 
ติดตามเด็กท่ีตกหล+น ไม+ได�เข�าเรียน  ออกกกลางคันให�กลับเข�ามาเรียน
ประสานความร+วมมือหน+วยงานท่ีเก่ียวข�องให�ความช+วยเหลือ 
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ว+ายน้ําเป3น และสามารถเอาชีวิตรอดจากการ

176,122 บาท 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให�เด็กทุกคนท่ีอยู+ในวัยเรียนได�เข�าเรียนและจบการศึกษาภาคบังคับ 
เพ่ือส+งเสริม สนับสนุน ให�การดําเนินงานระบบดูแลช+วยเหลือนักเรียนมีความเข�มแข็ง 

กิจกรรมเยี่ยมบ�านนักเรียนท่ีด�อยโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.พังงา ท่ีได�รับการ
คน  รวมจํานวน 24 คน  ในวันท่ี 16 

โดยได�พบปะ พูดคุย กับผู�ปกครอง ครู  และมอบถุงยังชีพให�แก+

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู� เรื่องเล+าเร�าพลัง ครูผู�รับผิดชอบงานระบบดูแลช+วยเหลือ
โดยให�โรงเรียนท่ีดําเนินการ

ระบบดูแลช+วยเหลือนักเรียนท่ีเป3นแบบอย+างได� นําเสนอผลงานของตนเองท่ีประสบผลสําเร็จให�โรงเรียนอ่ืน ๆ 
ณ ห�องประชุมสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

ติดตามเด็กท่ีตกหล+น ไม+ได�เข�าเรียน  ออกกกลางคันให�กลับเข�ามาเรียน 
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  กิจกรรมท่ี 3 จัดค+ายพัฒนาทักษะชีวิต 
  จัดกิจกรรมค+ายพัฒนาทักษะชีวิต (YOU CAN DO IT) เพ่ือลดความเสี่ยงในการออกกลางคัน 
และดูแลช+วยเหลือเด็กด�อยโอกาสทางการศึกษา ให�ได�รับการศึกษาอย+างท่ัวถึง เสมอภาค และเป3นธรรม โดยกําหนด
เปJาหมายเป3นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�น จํานวน 70 คน ท่ีมีแนวโน�มจะออกกลางคัน ไม+สนใจเรียน ไม+ต้ังใจ
เรียน หนีเรียนบ+อย ตกหล+น หรือออกกลางคัน ครูพ่ีเลี้ยงจํานวน 22 คน 

      เชิงคุณภาพ 
         1. นักเรียนท่ีอยู+ในวัยเรียน เด็กตกหล+น เด็กออกกลางคัน เด็กท่ีไม+ได�เข�าเรียน ได�เข�าเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับ 
         2. นักเรียนได�รับการดูแลด�วยระบบดูแลช+วยเหลือนักเรียนท่ีเข�มแข็ง 
 
  
 
     
 
 
 
 
 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล” (IEP) 
     � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  98,000  บาท     งบประมาณท่ีใช�จริง 95,990 บาท 

 

 �วัตถุประสงค4 
      เพ่ือให�ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู� ความเข�าใจ และมีทักษะในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) ให�กับนักเรียนพิการเรียนร+วม/เรียนรวม 
 �ผลการดําเนินงาน 
        เชิงปริมาณ 
  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล” (IEP)  ให�กับครูในสังกัด 
สพป.พังงา จํานวน 2 รุ+นๆ ท่ี 1 วันท่ี  27  พฤษภาคม  2559  ประกอบด�วยผู�เข�ารับการอบรมจากอําเภอคุระบุรี  
ตะก่ัวปYา ท�ายเหมือง และอําเภอเกาะยาว รุ+นท่ี 2 วันท่ี  28  พฤษภาคม  2559  ประกอบด�วยผู�เข�ารับการอบรม
จากอําเภอเมืองพังงา ทับปุด กะปง และอําเภอตะก่ัวทุ+ง มีจํานวนผู�เข�ารับการอบรมท้ังสิ้น 170 คน 
        เชิงคุณภาพ 
  ครูท่ีเข�ารับการอบรมมีความรู�ความเข�าใจ สามารถจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
ให�กับนักเรียนพิการเรียนร+วม/เรียนรวม ได�ถูกต�อง 
        ปLญหาอุปสรรค 
  ครูท่ีผ+านการอบรมบางคนมีการโยกย�ายไปโรงเรียนอ่ืนทําให�บางโรงเรียนไม+มีครูท่ีจะจัดทําแผน 
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ให�กับนักเรียนพิการเรียนร+วมและเรียนรวมได� 
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 3. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) 
     � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  28,000  บาท     งบประมาณท่ีใช�จริง 18,120 บาท 

 

 �วัตถุประสงค4 
     1. เพ่ือช+วยเหลือ ส+งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของบ�านเรียน 
     2. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
 �ผลการดําเนินงาน 
        เชิงปริมาณ 
  1. จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพ่ือพิจารณาแผนการจัด
การศึกษา และการจัดให�มีการวัดประเมินผลการจัดการศึกษา ครอบครัวท่ีจัดการศึกษา รวม 6 ครอบครัว 
  2. นิเทศ ติดตาม ให�คําแนะนํา ช�วยเหลือ เยี่ยมเยียน และการสังเกตการวัดผลการจัดการศึกษา 
โดยคณะกรรมการ 
  3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู� เพ่ือให�ครอบครัวทุกครอบครัว ได�นําเสนอผลการจัดการศึกษาท่ี
ผ+านมาในรอบ 1 ป" ของแต+ละครอบครัว ตลอดจนถอดประสบการณ<ในการจัดการศึกษา และเพ่ือรับทราบปTญหา 
อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู� สามารถนําไปพัฒนาและปรับปรุง แผนการจัดการศึกษา
ในป"ต+อไปให�สามารถจัดการศึกษาได�บรรลุตามเปJาหมายท่ีกําหนด มีความชัดเจนและมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
        เชิงคุณภาพ 
  ครอบครัวท่ีจัดการศึกษาได�รับการช+วยเหลือ ส+งเสริมสนับสนุน สามารถจัดการศึกษาได�ตาม
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 �ปLญหาอุปสรรค 
     1. บางครอบครัวขาดความรู� ความเข�าใจ ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา การจัดกระบวนการ
เรียนรู� และการวัดผลการจัดการเรียนรู� 
     2. ในการออกนิเทศ ติดตามให�ความช+วยเหลือ คณะกรรมการท่ีได�รับการแต+งต้ัง ติดภารกิจ ไม+สามารถ
ออกนิเทศได�ตามระยะเวลาท่ีกําหนด ทําให�การออกนิเทศไม+ได�ตามเปJาหมาย 
     3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ขาดบุคลากร ในกลุ+มส+งเสริมการจัดการศึกษาท่ี
รับผิดชอบในการดําเนินงานจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

    4. บางครอบครัว ขาดความรู� ความเข�าใจ และทักษะด�านการวัดประเมินผล การประเมินตามสภาพ
จริง และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค<ของผู�เรียน ท่ีมีความหลากหลาย 

 �ข�อเสนอแนะ 
  1. ควรมีการประชุม อบรม ให�ความรู� ความเข�าใจในกระบวนการจัดทําแผนการจัดการศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนรู� และการวัดผลการจัดการเรียนรู� แก+ครอบครัวท่ีจัดการศึกษา 
  2. กําหนดให�มีการจัดทําแผนการดําเนินงานและปฏิทินการปฏิบัติงานล+วงหน�า 
  3. ให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน 
และ สื่อการเรียนรู� อย+างต+อเนื่อง 
  4. ให�สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดประชุมให�แก+ครอบครัว เพ่ือสร�างความรู� 
ความเข�าใจด�านทักษะการวัด ประเมินผล และการประเมิน 
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 4. โครงการฝ{กอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว เร่ือง การแนะแนวเพ่ือเตรียมผู�เรียน
กอนเข�าสูตลาดแรงงาน ตามมติ ครม. ประจําปC 2559 
     � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  80,000  บาท 

 

         �วัตถุประสงค4 
    1. เพ่ือพัฒนาครูแนะแนวให�มีความรู� ความเข�าใจ และสามารถจัดกระบวนการแนะแนวครบทุก
ข้ันตอนได� 
    2.  เพ่ือเตรียมผู�เรียนก+อนเข�าสู+ตลาดแรงงาน ตามมติ ครม. ให�แก+ครูผู�รับผิดชอบงานแนะแนวของ
โรงเรียนในสังกัด 
 �ผลการดําเนินงาน 
        เชิงปริมาณ 
  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูแนะแนว เรื่อง การแนะแนวเพ่ือเตรียมผู�เรียนก�อนเข�าสู�
ตลาดแรงงาน ตามมติ ครม. ให�แก+ครูผู�รับผิดชอบงานแนะแนวของโรงเรียนในสังกัด สพป.พังงา ทุกโรง เม่ือวันท่ี 
20 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมภูงา  อําเภอเมือง  จังหวัดพังงา 
        เชิงคุณภาพ 
  ครูผู�รับผิดชอบงานแนะแนวมีความรู� ความเข�าใจ และสามารถจัดกระบวนการแนะแนวครบทุก
ข้ันตอนได�  

 
 
   
 
 
 

 5. โครงการฝ{กอบรมพนักงานเจ�าหน�าที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ประจําปC 2559 
      � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  100,000  บาท 

  

 �วัตถุประสงค4 
     1. เพ่ือเพ่ิมจํานวนพนักงานเจ�าหน�าท่ีส+งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
      2. เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมมีความรู� ความเข�าใจ ในบทบาทหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีส+งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 �ผลการดําเนินงาน 
                เชิงปริมาณ 
  จัดกิจกรรมฝ�กอบรมพนักงานเจ�าหน�าท่ีส+งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจําป" 
2559 ให�แก+ครูผู�รับผิดชอบงานปกครองท่ียังไม+ผ+านการฝ�กอบรมในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 34 
โรง ๆ ละ 1 คน ระหว+างวันท่ี 12 – 14 กันยายน 2559 ณ ห�องประชุมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พังงา 
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         เชิงคุณภาพ 
   1. ผู�เข�ารับการฝ)กอบรมมีความรู� ความเข�าใจ ในบทบาทหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีส�งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
   2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา มีจํานวนพนักงานเจ�าท่ีส+งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 
            
            
            
            
            
             
 
 

  กลยุทธ4ท่ี 4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา    
             
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู�ชวยบรรจุใหม 
     � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  196,000  บาท  

 

 �วัตถุประสงค4 
  1. เพ่ือพัฒนาผู�เข�ารับการอบรมให�มีทิศทางและแนวทางท่ีชัดเจนในการปฏิบัติงานอย+างเป3นระบบ   
     2. เพ่ือพัฒนาการสนับสนุนการจัดการเรียนรู�ได�อย+างมีประสิทธิภาพ 
       3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการทํางานการใช�ชีวิตอย+างมีความสุข และส+งเสริมศีลธรรมให�เกิดความรู�คู+
คุณธรรม 
  �ผลการดําเนินงาน 
                เชิงปริมาณ 
  จัดอบรมพัฒนาข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน+งครูผู�ช+วย ท่ีบรรจุใหม+ ต้ังแต+
วันท่ี 1 กรกฎาคม – 28 กันยายน 2559 จํานวน 56 คน ระหว+างวันท่ี 29 – 30 กันยายน 2559  ณ โรงแรม
เดอะบริษา บีช รีสอร<ท แอนด< สปา อ.ท�ายเหมือง จ.พังงา 
        เชิงคุณภาพ 
  ครูผู�ช+วยท่ีเข�ารับการอบรม มีความรู� ความเข�าใจ ในบทบาทหน�าท่ี สิทธิ ผลประโยชน< ท่ีพึงจะ
ได�รับจากทางราชการและองค<กรท่ีเก่ียวข�อง สามารถนําความรู�ไปพัฒนาตนเองให�มีศักยภาพสูงข้ึนได�  
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 2. โครงการคัดเลือกบุคลคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเข�ารับราชการเปpนข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผู�ชวย กรณีที่มีความจําเปpนหรือมีเหตุพิเศษ คร้ังที่  2              
ปC พ.ศ. 2558 และคร้ังที่ 1 ปC พ.ศ. 2559 
     � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  200,000  บาท          งบประมาณท่ีใช�จริง 131,390 บาท 

 

 �วัตถุประสงค4 
 เพ่ือคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต+งต้ังเข�ารับราชการเป3นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน+งครูผู�ช+วย กรณีท่ีมีความจําเป3นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ได�
ครบตามจํานวนตําแหน+งว+าง 

 �ผลการดําเนินงาน 
               เชิงปริมาณ 
  คัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ�างประจํา ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงาน
จ�างเหมาบริการ ครูอัตราจ�างหรือลูกจ�างชั่วคราวเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังเข�ารับราชการเป9นข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหน�งครูผู�ช�วย กรณีท่ีมีความจําเป9นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพังงา ครั้งท่ี 2 ป" 2558  ดําเนินการคัดเลือกระหว+างวันท่ี  2 พฤศจิกายน – 15  ธันวาคม 2558 และ
ครั้งท่ี 1 ป" พ.ศ. 2559 ดําเนินการคัดเลือกระหว+างวันท่ี 15 กุมภาพันธ< – 18 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนบ�านทุ+ง
เจดีย< อําเภอเมือง จังหวัดพังงา   
        เชิงคุณภาพ 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ได�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน+งครูผู�ช+วยท่ีมีความรู� ความสามารถในการปฏิบัติงานหน�าท่ีสอนในโรงเรียนตามความต�องการของโรงเรียน 
ตามกรอบอัตรากําลังท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 
            
            
            
            
            
  

 3. โครงการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเข�ารับราชการเปpนข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผู�ชวย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
ปC พ.ศ. 2559 
 � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  150,000  บาท          งบประมาณท่ีใช�จริง 88,297 บาท 

 

 �วัตถุประสงค4  
     1. เพ่ือให�โรงเรียนในสังกัด มีอัตรากําลังครูตามเกณฑ<ท่ีกําหนด 
     2. เพ่ือแก�ปTญหาขาดแคลนครูตามวิชาเอกท่ีต�องการของสถานศึกษาในสังกัด 

  



รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ 25525599              4747  
 
 �ผลการดําเนินงาน 
               เชิงปริมาณ 
  ดําเนินการสอบแข+งขันเพ่ือบรรจุและแต+งต้ังบุคคลเข�ารับราชการเป3นข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน+งครูผู�ช+วย ครั้งท่ี 1 ป" พ.ศ.2559 จํานวน 5 กลุ+มวิชา ประกอบด�วย กลุ+มวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร< ดนตรีสากล และฟWสิกส< ระหว+างวันท่ี 17-19 กันยายน 2559 มีจํานวนผู�มีสิทธิ์เข�า
สอบแข+งขัน จํานวน 354 ราย ณ สนามสอบแข+งขันโรงเรียนบ�านทุ+งเจดีย< อําเภอเมือง จังหวัดพังงา 
        เชิงคุณภาพ 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ได�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน+งครูผู�ช+วยท่ีมีความรู� ความสามารถในการปฏิบัติงานหน�าท่ีสอนในโรงเรียนตามความต�องการของโรงเรียน 
ตามกรอบอัตรากําลังท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กลยุทธ4ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 

 1. โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ�างในระบบ e-GP ระยะที่ 3 (e-market และ e-
bidding) 
    � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  80,000  บาท          งบประมาณท่ีใช�จริง 71,692 บาท 

  

     �วัตถุประสงค4 
  1. เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีพัสดุโรงเรียน สามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในระบบ e-GP ระยะท่ี 3 ได�
อย+างถูกต�อง 
  2. เพ่ือให�ผู�บริหารสถานศึกษา เข�าใจการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในระบบ e-GP 
  3. เพ่ือให�การเบิกจ+ายเงินของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา  ได�ตามเปJาหมายท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 

 �ผลการดําเนินงาน 
               เชิงปริมาณ 
  จัดอบรมให�ความรู�ในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในระบบ e-GP ระยะท่ี 3 ให�แก+เจ�าหน�าท่ีพัสดุ
โรงเรียน และผู�บริหารสถานศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด จํานวน 157 โรง 
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        เชิงคุณภาพ 
  1. เจ�าหน�าท่ีพัสดุโรงเรียน สามารถจัดซ้ือจัดจ�างในระบบ e-GP ได�อย+างถูกต�อง 
  2. ผู�บริหารสถานศึกษา มีความรู� ความเข�าใจในการจัดซ้ือจัดจ�างในระบบ e-GP และสามารถนํา
ความรู�ไปใช�ในการบริหารงบประมาณของโรงเรียนได�อย+างถูกต�อง 

 

 �ปLญหาอุปสรรค 
     1. ระบบอินเตอร<เน็ต ไม+สามารถรองรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในระบบ e-GP ได�อย+างต+อเนื่อง ทําให�
เสียเวลา (ระบบล+ม กรณีใช�งานพร�อมกันมากๆ) 
     2. ครูท่ีทําหน�าท่ีเจ�าหน�าท่ีพัสดุท่ีได�รับการอบรมแล�วมีการโยกย�ายบ+อย หรือเปลี่ยนหน�าท่ีการ
ปฏิบัติงาน ทําให�ขาดความต+อเนื่อง 
     3. มีการเปลี่ยนและเพ่ิมการจัดทําในระบบ e-GP ทุกป" ก+อให�เกิดปTญหากับครูท่ีทําหน�าท่ีเจ�าหน�าท่ี
พัสดุ (ครูรู�สึกงานพัสดุมีความเสี่ยง และยุ+งยาก) 

    4. ระบบ e-GP ไม+รองรับการดําเนินงานตามระเบียบฯ พัสดุ ทุกข้ันตอน ทําให�เจ�าหน�าพัสดุโรงเรียน 
เกิดความสับสนเช+น การสร�างโครงการในระบบ e-GP ต�องแนบราคากลาง  แต+ระบบต�องสร�างโครงการก+อน  ถึง
จะแต+งต้ังกรรมการกําหนดราคากลาง  ทําราคากลางท่ีหลัง ทําให�โรงเรียนดําเนินการไม+ถูกต�อง 
     5. สํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา และโรงเรียน  ไม+มีช+าง หรือ วิศวกร  ท่ีมีความรู�ในการจัดทําราคา
กลางต�องขอความช+วยเหลือจากหน+วยงานอ่ืนทําให�เกิดความล+าช�า บางครั้งเร+งด+วนจําเป3นต�องจัดทําราคากลางเอง  
อาจทําราคาไม+ถูกต�องเพราะไม+มีความรู�  ซ่ึงราชการอาจเสียประโยชน<จากการจัดซ้ือจัดจ�างได� 
 

 �ข�อเสนอแนะ 
     1. ควรจัดหาเจ�าหน�าท่ีปฏบัิติงานพัสดุโดยตรง เพ่ือลดภาระครูผู�สอน เนื่องจากระบบงานพัสดุมีความ
เสี่ยง มีข้ันตอนยุ+งยากซับซ�อน  ต�องดําเนินการให�ถูกต�องตามระเบียบ   

    2. จัดหาตําแหน+งช+างหรือวิศวกร ท่ีมีความรู�ประจําสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือช+วยในการจัดทํา
ราคากลาง  และควบคุมงานก+อสร�างให�ถูกต�อง  ลดปTญหาความผิดพลาดและปJองกันการทุจริต 

    3. จัดสรรงบประมาณพ้ืนท่ีก+อสร�างบนเกาะให�ตามความเป3นจริง  จะลดปTญหาการเบิกจ+ายได�ส+วนหนึ่ง 
 
 

  
  
 

 2. โครงการจัดทําแผนพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน งบลงทุน ปCงบประมาณ 2560   
และระยะ 3 ปC (2561 – 2563)  
     � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  60,000  บาท          งบประมาณท่ีใช�จริง 41,540 บาท 

 

 �วัตถุประสงค4 
     1. เพ่ือศึกษาทราบถึงสภาพปTจจุบัน ปTญหา วิเคราะห< ความต�องการขอต้ังงบประมาณค+าท่ีดินและ
สิ่งก+อสร�าง ของโรงเรียนในสังกัด 
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     2. เพ่ือให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา และโรงเรียนมีแผนพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
ป"งบประมาณ 2560 และระยะ 3 ป" (พ.ศ. 2561 – 2563) ใช�เป3นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา สอดคล�อง
กับความต�องการได�อย+างมีประสิทธิภาพ 
 �ผลการดําเนินงาน 
               เชิงปริมาณ 
  3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางาน เพ่ือจัดทําเครื่องมือสํารวจความต�องการ ใช�
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน งบลงทุน ป"งบประมาณ 2560 และระยะ 3 ป" (2561 – 2563) 
จํานวน 2 วัน โดยมีผู�เข�าร+วมประชุม จํานวน 40 คน 
  3.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางาน เพ่ือประมวลผล วิเคราะห< ยกร+างแผน 3 ป" จํานวน 3 
วัน โดยมีผู�เข�าร+วมประชุม จํานวน 40 คน 
  3.3 จัดประชุมสัมมนาคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน งบลงทุน ป"งบประมาณ 
2560 และระยะ 3 ป" (2561 – 2563) จํานวน 1 วัน โดยมีผู�เข�าร+วมประชุม จํานวน 40 คน 
  3.4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดต้ังงบประมาณประจําป" จํานวน 1 วัน โดยมีผู�เข�าร+วม
ประชุม จํานวน 25 คน 
        เชิงคุณภาพ 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา และโรงเรียนมีแผนพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน  
งบลงทุน ป"งบประมาณ 2560 และระยะ 3 ป" (2561 – 2563) เป3นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาสอดคล�อง
กับความต�องการได�อย+างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร�างความรู� ความเข�าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน     � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  75,000  บาท          งบประมาณท่ีใช�จริง 61,900 บาท 

 

 �วัตถุประสงค4 
     1. เพ่ือสร�างความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับงานระบบการควบคุมภายในให�กับสถานศึกษาในสังกัดและ
บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา สามารถจัดทําแบบรายงานได�ถูกต�อง ครบถ�วน 
สมบูรณ< 
     2. เพ่ือให�การรายงานผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพังงา ถูกต�องและสามารถรายงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามระเบียบ ฯ 
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 �ผลการดําเนินงาน 
               เชิงปริมาณ 
  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสร�างความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในให�แก+
โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ๆ ละ 1 คน และบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกกลุ+ม ๆ ละ 1 คน รวม 170 
คน จํานวน 1 วัน 
        เชิงคุณภาพ 
  1. ผู�เข�าร+วมประชุมมีความรู�  ความเข�าใจเก่ียวกับงานการควบคุมภายใน และสามารถจัดทําแบบ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในได�ถูกต�อง ครบถ�วน สมบูรณ<ตามระเบียบ ฯ 
  2. ระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สามารถปJองกัน ลดความผิดพลาด ความเสียหาย และการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนได� 
 �ปLญหาอุปสรรค 
     1. เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในบางส+วนยังขาดความรู� ความเข�าใจ เนื่องจากมีการ
ปรับเปลี่ยนผู�รับผิดชอบบ+อย ทําให�การปฏิบัติงานไม+ต+อเนื่อง 
     2. ขาดความร+วมมือจากผู�รับผิดชอบ และผู�ท่ีมีส+วนเก่ียวข�อง ส+งผลให�ข�อมูลการรายงานไม+สมบูรณ< 
 �ข�อเสนอแนะ 
     สถานศึกษา และผู�รับผิดชอบในสํานักงาน ควรให�ความร+วมมือในการดําเนินงานตามระบบการควบคุม
ภายใน โดยเฉพาะการจัดทําแบบรายงานควรให�ครอบคลุมทุกงาน 
 
            
            
            
            
            
            
 4. โครงการประชุมสัมมนาผู�บริหารการศึกษา ผู�บริหารสถานศึกษา และบุคลากร 
ทางการศึกษา 
    � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  450,000  บาท          งบประมาณท่ีใช�จริง 294,166 บาท 

 

 �วัตถุประสงค4 
      1. เพ่ือให�ผู�บริหารการศึกษา ผู�บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได�รับทราบนโยบาย
และแนวทางในการจัดการศึกษาจากผู�บริหารระดับสูง มีส+วนร+วมกันขับเคลื่อนไปสู+การปฏิบัติอย+างมีระบบ
ครบถ�วน   
      2. เพ่ือให�ผู�บริหารการศึกษา  ผู�บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา นําผลการ
ประชุมสัมมนา ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา เผยแพร+ ประชาสัมพันธ< สร�างความเข�าใจอันดีกับผู�ปกครอง  นักเรียน 
ชุมชนและองค<กรภายนอกได�อย+างมีประสิทธิภาพ 
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  �ผลการดําเนินงาน 
               เชิงปริมาณ 
  1. จัดประชุมสัมมนาผู�บริหารการศึกษา และผู�บริหารสถานศึกษาในสังกัด ป"งบประมาณ 2559 
จํานวน 5 ครั้ง 
  2. จัดประชุมสัมมนาบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ในป"งบประมาณ 
2559 จํานวน 3 ครั้ง 
  3. จัดประชุมผู�บริหาร ผู�อํานวยการกลุ+ม/หน+วย ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พังงา ในป"งบประมาณ 2559 จํานวน 5 ครั้ง 
        เชิงคุณภาพ   
  1. ผู�บริหารการศึกษา ผู�บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู� ความเข�าใจและ
นํานโยบายการบริหารจัดการศึกษาสู+การปฏิบัติอย+างมีประสิทธิภาพ  
  2. ผู�บริหารการศึกษา ผู�บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา นําความรู�ด�านการศึกษา
ไปเผยแพร+ประชาสัมพันธ< สร�างความเข�าใจอันดีกับผู�ปกครองนักเรียน ชุมชน สามารถสื่อสารและแก�ไขปTญหาต+าง 
ๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอกองค<กรได�อย+างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
 
 
            
            
            
            
       
 5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู�บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ 
       � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  45,000  บาท          งบประมาณท่ีใช�จริง 14,630 บาท 

 

 �วัตถุประสงค4 
      1. เพ่ือเป3นการส+งเสริม สนับสนุน พัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในระบบและนอกระบบ  
      2. เพ่ือรับทราบข�อมูลข+าวสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู� ในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
 �ผลการดําเนินงาน 
               เชิงปริมาณ 
  จัดประชุมผู�บริหารโรงเรียนเอกชน ประกอบด�วย ผู�รับใบอนุญาตและผู�อํานวยการโรงเรียน
เอกชนในระบบ จํานวน 16 โรง รวม 32 คน และผู�รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จํานวน 17 โรง รวม 
17 คน จํานวน 4 ครั้ง  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชนให�มี
คุณภาพสูงข้ึน 
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  เชิงคุณภาพ 
    ผู�บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดพังงา ได�รับทราบข�อมูล ข+าวสาร ข�อราชการ ความเคลื่อนไหว
เก่ียวกับการจัดการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู�ในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชนให�มีคุณภาพ
มากยิ่งข้ึน 
 
            
            
            
           
 
 
 6. โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด�านมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  15,000  บาท          งบประมาณท่ีใช�จริง 15,000 บาท 

 

 �วัตถุประสงค4 
      1. เพ่ือสร�างความรู� ความเข�าใจ และพัฒนาต+อยอดด�านการดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาให�กับบุคลากรทุกคนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 
      2. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ให�เป3นไปตาม
เกณฑ<มาตรฐาน ฯ โดยผ+านการประเมินใสระดับดีมากข้ึนไป 
 �ผลการดําเนินงาน 
               เชิงปริมาณ 
  จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา จํานวน 1 
วัน เพ่ือสร�างความรู� ความเข�าใจ ในมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
       เชิงคุณภาพ 
  1. บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา มีความรู� ความเข�าใจในมาตรฐาน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสามารถพัฒนาต+อยอดการดําเนินงานตามมาตรฐาน ฯ ให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ผ+านเกณฑ<การประเมินมาตรฐานในระดับดี
มากข้ึนไป 
 �ปLญหาอุปสรรค 
      ขาดความร+วมมือจากผู�รับผิดชอบในการตอบประเด็นคําถามตามตัวบ+งชี้ เนื่องจากไม+เข�าใจในคําถาม 
มีข�อมูลไม+พร�อม ไม+ได�ดําเนินงานโครงการ กิจกรรมตามตัวบ+งชี้ ทําให�ข�อมูลขาดความสมบูรณ< และไม+ครอบคลุม 
 �ข�อเสนอแนะ 
     ผู�รับผิดชอบตัวบ+งชี้ ควรให�ความร+วมมือในการตอบประเด็นคําถาม และให�ความสําคัญในการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 
 
 



 

 7. โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู�เกี่ยวกับคาใช�จายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
    � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  
 

  �วัตถุประสงค4 
     1. เพ่ือให�ความรู�แก+ครูผู�ปฏิบัติงานด�านการเงินให�สามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับค+าใช�จ+ายในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได�อย+างถูกต�อง
     2. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเก่ียวกับค+าใช�จ+ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได�อย+างมี
ประสิทธิภาพ นักเรียนมีคุณภาพ  
 �ผลการดําเนินงาน 
               เชิงปริมาณ 
  จัดอบรมครูท่ีปฏิบัติงานด�านการเงินโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เมือง จังหวัดพังงา เพ่ือให�ความรู�เก่ียวกับค+าใช�จ+ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
        เชิงคุณภาพ 
  ครูท่ีผ+านการอบรมทุกคน สามารถนําความรู�ท่ีได�รับไปปฏิบัติงานได�อย+างถูกต�อง สามารถบริหาร
จัดการการเงินท่ีได�รับให�เกิดประโยชน<
 �ปLญหาอุปสรรค 
     1. ครูกลุ+มเปJาหมายไม+เข�าร+วมโครงการ จํานวน 
โอกาสท่ีจะได�รับความรู�เพ่ิมเติมท่ีควรจะได�รับ และขาดโอกาสการได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�ประสบการณ<ในการ
ปฏิบัติงานกับโรงเรียนอ่ืน ๆ เพ่ือนําไปพัฒนางานให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
     2. ผู�บริหารสถานศึกษาขาดความตระหนักถึงความสําคัญในการส+งครูเข�ารับการอบรม เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู�และพัฒนาศักยภาพของครูผู�ปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
 �ข�อเสนอแนะ 
     ครูและผู�บริหารสถานศึกษา
เก่ียวกับการปฏิบัติงานด�านการเงิน ระเบียบกฎหมาย การใช�จ+ายเงินประเภทต+าง ๆ เพ่ือให�เกิดประโยชน<สูงสุดต+อ
นักเรียน  ควรตระหนักและส+งเสริมให�ครูได�รับการพัฒนาตนเองในรูปแบบต+าง ๆ ตามความเหมาะสม หรือควร
ได�รับความรู�ด�วยการฝ�กอบรม  อย+างน�อยป"ละ 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ 

โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู�เกี่ยวกับคาใช�จายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ท่ีได�รับจัดสรร  78,000  บาท          งบประมาณท่ีใช�จริง

เพ่ือให�ความรู�แก+ครูผู�ปฏิบัติงานด�านการเงินให�สามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับค+าใช�จ+ายในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได�อย+างถูกต�อง 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเก่ียวกับค+าใช�จ+ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได�อย+างมี

ครูท่ีปฏิบัติงานด�านการเงินโรงเรียนในสังกัดทุกโรง จํานวน 1 
เมือง จังหวัดพังงา เพ่ือให�ความรู�เก่ียวกับค+าใช�จ+ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การอบรมทุกคน สามารถนําความรู�ท่ีได�รับไปปฏิบัติงานได�อย+างถูกต�อง สามารถบริหาร
จัดการการเงินท่ีได�รับให�เกิดประโยชน<สูงสุดต+อผู�เรียน 

ครูกลุ+มเปJาหมายไม+เข�าร+วมโครงการ จํานวน 10 โรงเรียน ทําให�ครูท่ีไม+ได�รับการฝ�กอบรมขาด
โอกาสท่ีจะได�รับความรู�เพ่ิมเติมท่ีควรจะได�รับ และขาดโอกาสการได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�ประสบการณ<ในการ

เพ่ือนําไปพัฒนางานให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ผู�บริหารสถานศึกษาขาดความตระหนักถึงความสําคัญในการส+งครูเข�ารับการอบรม เพ่ือเพ่ิมพูน

ความรู�และพัฒนาศักยภาพของครูผู�ปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

และผู�บริหารสถานศึกษาควรให�ความสําคัญในการพัฒนาความรู�ความเข�าใจเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�
เก่ียวกับการปฏิบัติงานด�านการเงิน ระเบียบกฎหมาย การใช�จ+ายเงินประเภทต+าง ๆ เพ่ือให�เกิดประโยชน<สูงสุดต+อ
นักเรียน  ควรตระหนักและส+งเสริมให�ครูได�รับการพัฒนาตนเองในรูปแบบต+าง ๆ ตามความเหมาะสม หรือควร

ด�วยการฝ�กอบรม  อย+างน�อยป"ละ 1 ครั้ง  
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โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู�เกี่ยวกับคาใช�จายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จริง 70,195 บาท 

เพ่ือให�ความรู�แก+ครูผู�ปฏิบัติงานด�านการเงินให�สามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับค+าใช�จ+ายในการจัด

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเก่ียวกับค+าใช�จ+ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได�อย+างมี

1 วัน ณ โรงแรมภูงา อําเภอ

การอบรมทุกคน สามารถนําความรู�ท่ีได�รับไปปฏิบัติงานได�อย+างถูกต�อง สามารถบริหาร

โรงเรียน ทําให�ครูท่ีไม+ได�รับการฝ�กอบรมขาด
โอกาสท่ีจะได�รับความรู�เพ่ิมเติมท่ีควรจะได�รับ และขาดโอกาสการได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�ประสบการณ<ในการ

ผู�บริหารสถานศึกษาขาดความตระหนักถึงความสําคัญในการส+งครูเข�ารับการอบรม เพ่ือเพ่ิมพูน

ในการพัฒนาความรู�ความเข�าใจเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�
เก่ียวกับการปฏิบัติงานด�านการเงิน ระเบียบกฎหมาย การใช�จ+ายเงินประเภทต+าง ๆ เพ่ือให�เกิดประโยชน<สูงสุดต+อ
นักเรียน  ควรตระหนักและส+งเสริมให�ครูได�รับการพัฒนาตนเองในรูปแบบต+าง ๆ ตามความเหมาะสม หรือควร
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 8. โครงการเสริมสร�างศักยภาพเครือขายสถานศึกษาอําเภอ 

      � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 400,000 บาท      

 �วัตถุประสงค4 
     1. เพ่ือส+งเสริมให�เครือข+ายสถานศึกษาอําเภอ เป3นกลไกสําคัญในการช+วยเหลือและขับเคลื่อนนโยบาย 
ภารกิจสําคัญของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
     2. เพ่ือให�กลุ+มเครือข+ายร+วมกันบริหารจัดการงานด�านการบริหารงานท่ัวไป ด�านวิชาการ ด�าน
งบประมาณ และด�านบริหารงานบุคคลให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
     3. เพ่ือส+งเสริมให�เกิดความร+วมมือในการแก�ปTญหา และการใช�ทรัพยากรร+วมกันให�เกิดประโยชน<สูงสุด
ต+อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 �ผลการดําเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาด�านวิชาการของเครือข+ายสถานศึกษาทุกอําเภอ ๆ ละ50,000 
บาท รวมเป3นเป3นเงินท้ังสิ้น 400,000 บาท 
     เชิงคุณภาพ 
  1. การขับเคลื่อนนโยบาย ภารกิจ แผนงาน และแผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเครือข+าย
ทางการศึกษาเป3นไปอย+างมีประสิทธิภาพ 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา
สูงข้ึน 
  3. การแก�ไขปTญหาเร+งด+วนและสําคัญ มีความสําเร็จลุล+วงไปด�วยดี มีการใช�ทรัพยากรร+วมกัน เกิด
ประโยชน<ต+อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

            
            
            
            
            
            
            
 9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสร�างขาวด�วย Smart Phone 
     � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 117,000 บาท     งบประมาณท่ีใช�จริง  116,980  บาท 

 

 �วัตถุประสงค4  
     เพ่ือพัฒนาบุคลากรในเครือข+ายประชาสัมพันธ< สพป.พังงา ให�เกิดความรู� ความสามารถ ในการใช�
สมาร<ทโฟน (Smart Phone) ในการผลิตเรื่องราวข+าวสารท่ีดีของหน+วยงาน 
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 �ผลการดําเนินงาน 
        เชิงปริมาณ 
  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการสร�างข+าวประชาสัมพันธ<ด�วยมือถือ Smart Phone ให�แก+
ข�าราชการครูท่ีทําหน�าท่ีด�านการประชาสัมพันธ<โรงเรียนในสังกัด รวมโรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกโรง รวม 173 คน 
และเจ�าหน�าท่ีธุรการ หรือผู�ปฏิบัติหน�าท่ีประชาสัมพันธ<ของกลุ+มงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พังงา กลุ+มละ 1 คน รวม 8 คน เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมภูงา อําเภอเมือง จังหวัดพังงา 
        เชิงคุณภาพ 
  ผู�เข�าร+วมอบรมสามารถใช�สมาร<ทโฟนในการผลิตข+าวสาร และเผยแพร+เรื่องราวภาพลักษณ<ท่ีดี
ของหน+วยงานได�อย+างรวดเร็ว 
 

 10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด�านระบบข�อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
  � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 100,000 บาท     งบประมาณท่ีใช�จริง  34,265  บาท 

 

 �วัตถุประสงค4 
     1. เพ่ือให�บุคลากรในสถานศึกษามีความรู� ความเข�าใจ ในเรื่องระบบบริหารจัดการข�อมูลสารสนเทศ 
และสามารถจัดทําข�อมูลในโปรแกรมท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดได�อย+างถูกต�อง และ
ทันตามเวลาท่ีกําหนด 
     2. เพ่ือให�เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีข�อมูลสารสนเทศท่ีเป3นปTจจุบัน ถูกต�อง ครบถ�วน 
นําไปใช�ประโยชน<ได� 
 �ผลการดําเนินงาน 
        เชิงปริมาณ 
  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด�านระบบข�อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัด ท่ียังไม+เคยได�รับการอบรมให�ความรู�ด�านการจัดทําข�อมูลสารสนเทศ  จํานวน 2 รุ+น  รุ+นท่ี 1 จัดอบรมในวันท่ี 
23 มีนาคม 2559 มีครูเข�ารับการอบรม ท้ังหมด 41 คน จากจํานวนโรงเรียน 29 โรง  รุ+นท่ี 2 จัดอบรมในวันท่ี 4 
มิถุนายน 2559 มีครูเข�ารับการอบรม ท้ังหมด 60 คน จากจํานวนโรงเรียน 54 โรง 
        เชิงคุณภาพ 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา และสถานศึกษา มีข�อมูลสารสนเทศท่ีเป3น
ปTจจุบัน ถูกต�อง ครบถ�วน นําไปใช�ประโยชน<ได� 
 �ปLญหาอุปสรรค 
     1. โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงผู�รับผิดชอบในการจัดทําระบบข�อมูลใหม+ ทําให�ขาดความต+อเนื่อง และ
ความชํานาญในการจัดทําข�อมูล 
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 11. โครงการติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และ สพป.พังงา 
       � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 50,000 บาท      
  

 �วัตถุประสงค4 
      1. เพ่ือติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของสถานศึกษาให�เป3นไปอย+างมีประสิทธิภาพ 
      2. เพ่ือติดตามการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาให�เป3นไปอย+างมีประสิทธิภาพ 
 �ผลการดําเนินงาน 
        เชิงปริมาณ 
  แต+งต้ังคณะทํางาน  เพ่ือออกติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล สพฐ. และ  
สพป.พังงา ของโรงเรียนในสังกัดตามเปJาหมาย จํานวน 30 โรงเรียน โดยออกติดตามใน 2 เรื่อง คือ นโยบายการ
สนับสนุนค+าใช�จ+ายในการจัดการศึกษา ต้ังแต+ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเรื่องการปรับปรุง
ซ+อมแซม งบกระตุ�นเศรษฐกิจ และงบค+าก+อสร�าง 
       เชิงคุณภาพ 
  1. สถานศึกษาท่ีได�รับการติดตาม สามารถดําเนินงานตามนโยบายได�อย+างถูกต�อง เกิดประโยชน<
ต+อสถานศึกษา และนักเรียนอย+างคุ�มค+าและสมประโยชน< 
  2. สถานศึกษาในสังกัดสามารถบริหารจัดการงบประมาณเป3นไปตามนโยบาย ถูกต�องตาม
วัตถุประสงค< เปJาหมาย และระยะเวลาท่ีกําหนด 
  3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา มีระบบการติดตามการดําเนินงาน
สถานศึกษาในสังกัดท่ีมีประสิทธิภาพ เสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 �ปLญหาอุปสรรค 
     ระยะเวลาการออกติดตามมีจํากัด ไม+สามารถออกติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนได�ทุกโรง 
 �ข�อเสนอแนะ 
     ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนอย+างต+อเนื่อง เพ่ือให�ความรู� และสร�างความเข�มแข็ง
ให�แก+โรงเรียนในสังกัดในการบริหารจัดการศึกษา 
 
 
            
            
            
            
 12. โครงการติดตามประเมินผลและประสานงานการตรวจราชการ   
  � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 24,000 บาท         งบประมาณท่ีใช�จริง  12,434  บาท 

 

 �วัตถุประสงค4 
     1. เพ่ือประสานงาน และสนับสนุนการตรวจราชการของผู�ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ
คณะติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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     2. เพ่ือตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดําเนินงาน ปTญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานตามนโยบายและ
จุดเน�น ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา และสถานศึกษาท่ีเก่ียวข�อง   
  �ผลการดําเนินงาน 
        เชิงปริมาณ 
  1.  ประสานงาน และจัด ทํา เอกสารผลการดํา เนินงานเ พ่ือนํ า เสนอผู� ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  จํานวน 2 ครั้ง 
           2. ประสานงาน และจัดทําเอกสารตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ 
สพป.พังงา เพ่ือรองรองรับการประเมินจาก สพฐ. จํานวน 1 ครั้ง 
        เชิงคุณภาพ 
    1. สพป.พังงา และสถานศึกษาท่ีได�รับการตรวจราชการ นําข�อเสนอแนะจากการตรวจราชการไป
ปรับปรุงพัฒนา เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาอย+างต+อเนื่อง 
    2. สพป.พังงา มีเอกสาร ข�อมูลผลการดําเนินงานตามจุดเน�นของ สพฐ. สําหรับนําเสนอคณะ
ติดตามประเมินผลจาก สพฐ. และสามารถนําข�อเสนอแนะการดําเนินจากคณะติดตาม ฯ ไปปรับปรุงพัฒนา 
เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดําเนินงานให�ดียิ่งข้ึนในป"ต+อไป 
 �ปLญหาอุปสรรค 
     1.การไม+ได�รับความร+วมมือจากผู�ท่ีรับผิดชอบกลยุทธ<ต+าง ๆ ในการให�ข�อมูลตามประเด็นการติดตาม 
ทําให�การจัดทําข�อมูลเป3นไปด�วยความเร+งรีบ ไม+มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะได�รับคะแนนสูงข้ึน 
     2. การขาดการทํางานเป3นทีม และขาดการวางแผนของคณะทํางานกลยุทธ<แต+ละกลยุทธ< ทําให�ไม+ได�
ข�อมูลครอบคลุมตามประเด็นการประเมิน 
 �ข�อเสนอแนะ 
     ควรให�คณะทํางานในแต+ละกลยุทธ<มีการวางแผนการทํางาน ทํางานเป3นทีม โดยต้ังเปJาหมายไว�ให�
ชัดเจนว+าจะให�ได�คะแนนอยู+ในระดับใด แล�วร+วมกันจัดเตรียมข�อมูลเพ่ือให�ไปถึงเปJาหมายท่ีวางไว� 
 
 
 
   
     
 
  

 13. โครงการตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานด�านการเงิน บัญชี พัสดุ สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 
       � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 40,000 บาท     งบประมาณท่ีใช�จริง  34,886 บาท 

 

 �วัตถุประสงค4 
     1. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 
     2. เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานไม+เป3นไปตามระเบียบของทางราชการด�านการเงิน บัญชี 
และพัสดุ 



                            
 
      3. เพ่ือให�การบริหารงบประมาณเกิดประโยชน<คุ�มค+าสูงสุดต+อการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ให�กับนักเรียน 
 �ผลการดําเนินงาน 
        เชิงปริมาณ 
  1. ดําเนินการตรวจสอบกลุ+มบริหารงานการเงินและสินทรัพย<  โดยเริ่มดําเนินการตรวจสอบ
ต้ังแต+วันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 
คือ ตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี ได�แก+ บัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเ
ยืมงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินทดรองราชการ การเบิกจ+ายเงินในระบบ 
และตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญ (งบเดือน
มีนาคม 2559 จํานวน 185 ฎีกา รวมจํานวน  
และรายงานผลการตรวจสอบให� สพฐ
กลุ+มอํานวยการเพ่ือตอบสนองตัวชี้วัดท่ี 
(KRS) ได�ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
  2. ประเมินผลการปฏิบัติงานด�านบัญชี การเงิน ตามเกณฑ<ของกรมบัญชีกลางใน 
บัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีสินทรัพย<ถาวร บัญชีพักท่ีมียอดคงค�าง และงบทดลอง ซ่ึงประเมินฝYาย
บัญชีในกลุ+มบริหารงานการเงินและสินทรัพย< ผลการประเ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย<ทราบเพ่ือรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน พร�อมท้ังปรับปรุงและพัฒนางานในส+วน 
ท่ียังต�องปรับปรุงแก�ไขให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป  
  3. ตรวจสอบสถานศึกษาท้ังหมด 
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ< 2559 
การเงิน บัญชี และพัสดุ  เงินอุดหนุนค+าใช�จ+ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ัง 
อาหารกลางวันท่ีรับจาก อบต. และเงินรายได�สถานศึกษา
  เชิงคุณภาพ 
     กลุ+มบริหารงานการเงินและสินทรัพย< และสถานศึกษาท่ีได�รับการตรวจสอบสามารถนํา
ข�อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนางานให�มีความถูกต�อง ครบถ�วน สมบูรณ< ปฏิบัติได�ถูกต�องตามระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวข�องและสร�างความเชื่อม่ันให�กับครูผู�ปฏิ
   
 
     
     
     
     
     
     
     
  

                                                                                      รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ 

เพ่ือให�การบริหารงบประมาณเกิดประโยชน<คุ�มค+าสูงสุดต+อการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิม

ดําเนินการตรวจสอบกลุ+มบริหารงานการเงินและสินทรัพย<  โดยเริ่มดําเนินการตรวจสอบ
พฤษภาคม 2559  โดยตัดยอด ณ วันท่ี 31 มีนาคม  

คือ ตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี ได�แก+ บัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินฝากค
นอกงบประมาณ และเงินทดรองราชการ การเบิกจ+ายเงินในระบบ GFMIS 

งบเดือน) จํานวน 2 เดือน คือ เดือนกุมภาพันธ< 2559 
ฎีกา รวมจํานวน  328  ฎีกา โดยตรวจทุกฎีกา เป3นเงินท้ังสิ้น 

และรายงานผลการตรวจสอบให� สพฐ. ทราบในวันท่ี 2 มิถุนายน 2559 และส+งรายงานผล
กลุ+มอํานวยการเพ่ือตอบสนองตัวชี้วัดท่ี 46 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายในตามคํารับรองราชการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานด�านบัญชี การเงิน ตามเกณฑ<ของกรมบัญชีกลางใน 
บัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีสินทรัพย<ถาวร บัญชีพักท่ีมียอดคงค�าง และงบทดลอง ซ่ึงประเมินฝYาย
บัญชีในกลุ+มบริหารงานการเงินและสินทรัพย< ผลการประเมินอยู+ในระดับ 5.00 และได�นําผลการประเมินให�กลุ+ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย<ทราบเพ่ือรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน พร�อมท้ังปรับปรุงและพัฒนางานในส+วน 
ท่ียังต�องปรับปรุงแก�ไขให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป   

ตรวจสอบสถานศึกษาท้ังหมด 30 โรง โดยแบ+งการตรวจสอบออกเป3
2559 และช+วงท่ี 2 เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2559 เรื่องท่ีตรวจสอบคือ ตรวจสอบ

การเงิน บัญชี และพัสดุ  เงินอุดหนุนค+าใช�จ+ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ัง 5 รายการ  เงินอุดหนุนโครงการ
ละเงินรายได�สถานศึกษา 

กลุ+มบริหารงานการเงินและสินทรัพย< และสถานศึกษาท่ีได�รับการตรวจสอบสามารถนํา
ข�อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนางานให�มีความถูกต�อง ครบถ�วน สมบูรณ< ปฏิบัติได�ถูกต�องตามระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวข�องและสร�างความเชื่อม่ันให�กับครูผู�ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตลอดจนสร�างความเข�มแข็งให�กับสถานศึกษา

      
      
      
      
      
      
      

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ 25525599                5858                            

เพ่ือให�การบริหารงบประมาณเกิดประโยชน<คุ�มค+าสูงสุดต+อการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิม

ดําเนินการตรวจสอบกลุ+มบริหารงานการเงินและสินทรัพย<  โดยเริ่มดําเนินการตรวจสอบ
มีนาคม  2559  ตรวจสอบ 2 เรื่อง 

งินฝากคลัง บัญชีลูกหนี้เงิน
GFMIS  ประเมินระบบงาน 

2559 จํานวน 143 ฎีกา และ
โดยตรวจทุกฎีกา เป3นเงินท้ังสิ้น 136,815,068.85 บาท 

และส+งรายงานผลพร�อมกระดาษทําการให�
ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายในตามคํารับรองราชการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานด�านบัญชี การเงิน ตามเกณฑ<ของกรมบัญชีกลางใน 4 เรื่อง คือ 
บัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีสินทรัพย<ถาวร บัญชีพักท่ีมียอดคงค�าง และงบทดลอง ซ่ึงประเมินฝYาย

และได�นําผลการประเมินให�กลุ+ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย<ทราบเพ่ือรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน พร�อมท้ังปรับปรุงและพัฒนางานในส+วน 

โรง โดยแบ+งการตรวจสอบออกเป3น 2 ช+วง คือ ช+วงท่ี 1 
เรื่องท่ีตรวจสอบคือ ตรวจสอบ
รายการ  เงินอุดหนุนโครงการ

กลุ+มบริหารงานการเงินและสินทรัพย< และสถานศึกษาท่ีได�รับการตรวจสอบสามารถนํา
ข�อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนางานให�มีความถูกต�อง ครบถ�วน สมบูรณ< ปฏิบัติได�ถูกต�องตามระเบียบกฎหมายท่ี

บัติงานในสถานศึกษา ตลอดจนสร�างความเข�มแข็งให�กับสถานศึกษา 

  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                                รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ 25525599                5599                            
 

 14. โครงการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
      � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 25,000 บาท     งบประมาณท่ีใช�จริง  8,050 บาท 

 

 �วัตถุประสงค4 
      1. เพ่ือนิเทศติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
      2. เพ่ือสร�างความเข�าใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในได�อย+างถูกต�อง  
      3. เพ่ือส+งเสริมสนับสนุน ให�คําแนะนําการบริหารจัดการของโรงเรียนเอกชนให�ดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ได�อย+างถูกต�องเป3นระบบ 
 �ผลการดําเนินงาน 
        เชิงปริมาณ 
   นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบผลการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบในสังกัด จํานวน 
14 โรง  
        เชิงคุณภาพ 
  1. โรงเรียนเอกชนท่ีได�รับการติดตาม ตรวจสอบ มีความพร�อมเข�ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
  2. โรงเรียนเอกชนท่ีได�รับการติดตาม ตรวจสอบ มีความรู� ความเข�าใจ ในการบริหารจัด
การศึกษาท้ัง 4 ด�าน คือ วิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานท่ัวไป 
 

        
        
        
        
        
        
     

 15. โครงการพัฒนาผู�บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพังงา 

 

       �วัตถุประสงค4 
   1. เพ่ือพัฒนาผู�บริหารและครูให�มีความรู� ความสามารถในการนําเทคนิคกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน�นกระบวนการคิดวิเคราะห<  
   2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด�านภาษาไทยให�สูงข้ึน 
       �ผลการดําเนินงาน 
            เชิงปริมาณ 
        จัดอบรมให�ความรู�ในการนําเทคนิคกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นกระบวนการคิด
วิเคราะห<ให�แก+ผู�บริหาร และครูโรงเรียนเอกชน จํานวน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ี 1 การอบรมครูสอนภาษาไทย 
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และทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห< จํานวน 2 วัน มีผู�บริหาร และครูเข�าร+วมอบรม 198 คน และกิจกรรมท่ี 2 การ
อบรมเทคนิคการสอนและการจัดการห�องเรียน จํานวน 2 วัน มีผู�บริหาร และครูเข�าร+วมอบรม จํานวน 60 คน
     เชิงคุณภาพ 
         ผู�บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนท่ีเข�าร�วมอบรม มีความรู�เพ่ิมข้ึน สามารถนําความรู�ท่ีได�รับ
จากการอบรมไปใช�ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห2 และเทคนิคการสอน 
การจัดการห�องเรียน ส�งผลให�คุณภาพนักเรียนสูงข้ึน 
   
             
            
            
            
            
  

    
 16. โครงการติดตามตรวจสอบข�อมูลจํานวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ขอรับเงินอุดหนุน
รายบุคคล ปCการศึกษา 2559 และติดตามการใช�จายเงินอุดหนุนตามนโยบายการสนับสนุน
คาใช�จายในการจัดการศึกษา ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

      �วัตถุประสงค4 
   1. เพ่ือตรวจสอบข�อมูลจานวนนักเรียนท่ีขอรับการอุดหนุนรายบุคคลในระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของโรงเรียนเอกชน  
  2. เพ่ือติดตามการเบิกจ+ายเงินอุดหนุนและการดําเนินการใช�จ+ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน
ตามนโยบายสนับสนุนค+าใช�จ+ายในการจัดการศึกษาต้ังแต+ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โครงการอาหาร
กลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม)  
  3. เพ่ือติดตามตรวจสอบการใช�จ+ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การดําเนินกิจการของโรงเรียนเอกชน  
  4. เพ่ือนิเทศงานทางวิชาการ ติดตามให�คําแนะนําแก+โรงเรียนเอกชนเก่ียวกับเงินอุดหนุน 
        �ผลการดําเนินงาน 
            เชิงปริมาณ 
         ติดตาม ตรวจสอบการใช�จ�ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในการพัฒนาพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการดําเนินกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ ในสังกัด สพป.พังงา จํานวน 16 โรง 
     เชิงคุณภาพ 
         โรงเรียนเอกชนในระบบท้ัง 16 โรง สามารถดําเนินการเบิกจ�ายเงินอุดหนุนได�ถูกต�อง และ
นําเงินท่ีได�รับไปใช�ดําเนินงานได�ถูกต�องตรงตามวัตถุประสงค2  
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 17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (Education Area Management Support System : AMSS++) 

          � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 31,400 บาท     งบประมาณท่ีใช�จริง  30,400 บาท  

 

 �วัตถุประสงค4 
     เพ่ืออบรมให�ความรู�แก+บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา และบุคลากรของ
โรงเรียนในสังกัดท่ีรับผิดชอบงานธุรการ ใช�โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (Education Area Management Support System : AMSS++) ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพัฒนาข้ึนมา ได�อย+างถูกต�อง และสามารถขยายผลการใช�งานระบบได� 
 �ผลการดําเนินงาน 
       เชิงปริมาณ 
  จัดอบรมให�ความรู�การใช�โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (Education Area Management Support System: AMSS++) ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานพัฒนาข้ึน ให�แก+บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา จํานวน 60 และผู�บริหาร
สถานศึกษา ครู เจ�าหน�าท่ีธุรการของโรงเรียน จํานวน 78 คน ระหว+างวันท่ี 7–8 กรกฎาคม 2559 ณ ห�องประชุม 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 
       เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา และครูผู�รับผิดชอบงานธุรการของ
โรงเรียนท่ีเข�าร+วมอบรม สามารถใช�โปรแกรม AMSS ได�อย+างถูกต�อง สามารถนําความรู�ท่ีได�รับไปขยายผลให�แก+ครู
ในโรงเรียนได� 
 
 
  
 
 
 
 
 18. โครงการงานมุทิตาจิตผู�เกษียณอายุราชการปC 2559 
       � งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 350,000 บาท     งบประมาณท่ีใช�จริง  335,735  บาท 

 

 �วัตถุประสงค4 
      1. เพ่ือเป3นขวัญ กําลังใจแก+ผู�ท่ีเกษียณอายุราชการ  
      2. เพ่ือประกาศยกย+องเชิดชูเกียรติผู�ท่ีเกษียณอายุราชการ ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีมาด�วยความวิริยะ อุตสาหะ 
อุทิศตน เสียสละ ทุ+มเทพลังกายใจประพฤติปฏิบัติตน เป3นแบบอย+างท่ีดีจนครบเกษียณอายุราชการ  
      3. เพ่ือเป3นการแสดงมุทิตาจิตต+อผู�ท่ีเกษียณอายุราชการ 
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 �ผลการดําเนินงาน 
     จัดงานมุทิตาจิตให�แก+ผู�ท่ีจะเกษียณอายุราชการในป" 2559 จํานวน 101 คน ในวันท่ี 23 กันยายน 
2559 ณ โรงแรมมุกดารา อําเภอตะก่ัวปYา จังหวัดพังงา  ผู�เกษียณอายุราชการมีความพึงพอใจท่ีได�รับการประกาศ
ยกย+องเชิดชูเกียรติคุณในวันเกษียณอายุราชการ และการแสดงมุทิตาจิต 
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ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานตามตามตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการนโยบายกระทรวงศึกษาธิการนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   
 
 
 

1. การแก�ปLญหาการอานไมออกเขียนไมได� 
 ในป"การศึกษา 2559 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ได�ดําเนินการแก�ปTญหาการอ+าน 
ไม+ออกเขียนไม+ได� และการอ+านไม+คล+อง เขียนไม+คล+อง โดยสรุปได�ดังนี้ 
   1) จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาการอ+านออกเขียนได�และอ+านคล+องเขียนคล+องของนักเรียน ได�แก+ โครงการ
พัฒนาทักษะภาษาไทยเพ่ือคุณภาพการอ+านเขียนของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พังงาอย+างต+อเนื่อง และโครงการวิจัยและพัฒนาคู+มือแนวการจัดการเรียนรู� กลุ+มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ป"ท่ี 1 เพ่ือยกระดับคุณภาพการอ+านออกเขียนได�ของนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพังงา 
   2) จัดกิจกรรมส+งเสริมการอ+านออกเขียนได�ตามโครงการ ได�แก+  
                2.1 การพัฒนาคู+มือแนวการจัดการเรียนรู�กลุ+มสาระการเรียนรู�ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาป"ท่ี 1 
สําหรับให�ทุกโรงเรียนได�นําไปใช�เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูและพัฒนาครูให�มีความรู�ความ
เข�าใจในการใช�คู+มือฯดังกล+าวให�มีประสิทธิภาพอีกท้ังมีการสัมมนา ติดตามผลการใช�และพัฒนาปรับปรุงมาตลอด 
              2.2 จัดทําเอกสารคู+มือการพัฒนาทักษะการอ+าน คิดวิเคราะห<และเขียน ชั้นประถมศึกษาป"ท่ี 1– 6  
ท่ีเน�นพัฒนาศักยภาพนักเรียนเป3นรายบุคคล ให�กับทุกโรงเรียน 
                2.3 จัดทําเครื่องมือตรวจสอบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการอ+านคล+องและการเขียนคล+อง ชั้น
ประถมศึกษาป"ท่ี 1 – 4 ให�กับทุกโรงเรียน 
         2.4 จัดทําบัญชีคําพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาป"ท่ี 1 – 6 และบัญชีคําพ้ืนฐาน-บัญชีคําศัพท<ใหม+ สําหรับ
ชั้น ป.1-3 ให�กับทุกโรงเรียน 
                2.5 จัดทําคู+มือพัฒนาการสอนคัดลายมือสําหรับครูผู�สอนใช�ฝ�กทักษะการคัดลายมือสําหรับนักเรียน
ให�กับทุกโรงเรียน 
  3) จัดกิจกรรม focus Group เพ่ือยืนยันและรับรองคุณภาพคู+มือแนวการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงาและสรุปผลต+องานวิจัย 
           4) พัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยทุกระดับชั้นให�มีความรู�ในเรื่องของเทคนิคการจัดการเรียนรู� โดยใช� 
Interactive Notebook เพ่ือพัฒนาการอ+านออกเขียนได� และอ+านคล+องเขียนคล+องท่ียั่งยืนของนักเรียน 
           5) พัฒนาครูผู�สอนในเรื่องการสอนอ+านคิดวิเคราะห<และเขียนสื่อความเพ่ือการอ+านรู�เรื่องและสื่อสารได� 
ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนแนว PISA โดยให�ครูได�ฝ�กและจัดทําแบบฝ�กสําหรับใช�ในการสอนอ+านคิดวิเคราะห< 
ในการจัดการการเรียนการสอน 
           6) พัฒนาโรงเรียนต�นแบบพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ+านออกเขียนได�ภายใน1 ป"ตามนโยบายนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป"ท่ี 1 เม่ือจบ ป.1 ต�องอ+านออกเขียนได� และมีมาตรการประเมินผลให�เป3นรูปธรรม 
           7) ส+งเสริม/สนับสนุน วิทยากรแกนนํา (Smart trainer) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พังงาขยายผลการอบรมสู+โรงเรียนในสังกัด เก่ียวกับ การจัดการเรียนรู�ภาษาไทยตามแนวทางการพัฒนาทางสมอง 
(BBL) 
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 ผลการดําเนินงานของโรงเรียนท่ีเป3นแบบอย+างท่ีดี (Best Practice) ในการแก�ปTญหาการอ+านไม+ออก เขียน
ไม+ได� 
 โรงเรียนบ�านท+าปากแหว+ง  อําเภอตะก่ัวทุ+ง  จังหวัดพังงา  มีรูปแบบ หลักการ และวิธีการดําเนินงานดังนี้ 
  1. นํากระบวนการเรียนการสอนโดยใช�การสอนทางไกลผ+านดาวเทียมมาเป3นแกนในการจัดการเรียนการ
สอนโดยเน�นให�ครูผู�สอนสอนควบคู+ไปกับการสอนทางไกลผ+านดาวเทียมของครูต�นทาง 
  2. ใช�สื่อและกิจกรรมเสริมโดยใช�สื่อการสอนท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงาจัดทําให�ใน
ทุกระดับชั้นโดยเฉพาะในชั้นประถมศึกษาป"ท่ี 1 มาใช�เสริมในการพัฒนาการเรียนรู�สําหรับนักเรียนเป3นรายบุคคล 
   3. นําหลักการสอนในการสอนอ+านและเขียนมาใช�ตามกระบวนการสอน เช+นการสอนให�นักเรียนรู�จักสระ 
พยัญชนะ การสอนแบบแจกลูกสะกดคําเป3นต�น 
   4. ใช�หลักการวิเคราะห<นักเรียนเป3นรายบุคคล เพ่ือให�ทราบสภาพปTญหาของนักเรียนแต+ละคนได�ชัดเจน 
และให�ความสําคัญกับการนําระบบดูแลเข�ามาผสมผสานมีการติดตามเยี่ยมบ�านนักเรียนสมํ่าเสมอมีการสื่อสาร
ติดต+อกับผู�ปกครองเพ่ือประสานความร+วมมือในการช+วยพัฒนานักเรียนในการสอนควบคู+กับการสอนในโรงเรียน 
   5. ศึกษาและวิเคราะห<พ้ืนฐานความรู�ผู�ปกครอง เพ่ือให�ผู�ปกครองได�มีส+วนร+วมในการสอนลูกของตนเม่ือ
ครูให�ทําการบ�านท่ีบ�าน เช+นจะต�องเรียนรู�ว+าผู�ปกครองได�ผ+านการเรียนรู�ตามหลักสูตรใดก็จะพยายามให�ผู�ปกครอง
ได�สอนบุตรหลานของตนได�ตามหลักสูตรนั้นๆ ตัวอย+างเช+น  ใช�หนังสือเรียนมานีมานะ รถไฟ ครูก็จะพยายามให�
หนังสือในยุคนั้นๆ ให�ผู�ปกครองได�สอนลูกเสริม 
   6. ใช�แรงเสริม และความรักความเมตตา เพ่ือให�นักเรียนได�มีกําลังใจและเป3นการกระตุ�นให�นักเรียนอยาก
เรียนเพ่ิมข้ึน เช+น การใช�คําถามว+านักเรียนอยากเป3นอะไร และเม่ือนักเรียนตอบว+าอยากเป3นครู ต+อเม่ือเขาอ+าน
คล+อง เขียนคล+องครูก็จะชม และยกย+องโดยใช�เรียกเขาว+าเป3นคุณครูเด็กก็จะดีใจ และต้ังใจเรียนมากข้ึน 
  7. จัดบรรยากาศการเรียนการสอนในห�องเรียนให�น+าสนใจ จัดมุมหนังสือส+งเสริมการอ+านและการเรียนรู�
ของนักเรียนและครูร+วมอ+านร+วมกับนักเรียนเพ่ือช+วยกระตุ�นความสนใจ 
   8. เน�นความมีระเบียบวินัยในชั้นเรียนและระเบียบวินัยในตนเอง โดยฝ�กนักเรียนให�มีวินัยในตนเอง
สมํ่าเสมอจนเกิดเป3นนิสัย อย+างยั่งยืน 

 

2. การแก�ปLญหาการออกกลางคัน 
 ในป"การศึกษา 2559 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ได�ดําเนินการแก�ไขปTญหาการออก
กลางคัน โดยสรุปได� ดังนี้ 
 1) จัดระบบข�อมูล การบริหารจัดการและระบบการติดตามนักเรียนท่ีออกกลางคันมาเข�าเรียน 
          2) ใช�ระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนอย+างครอบคลุม ชัดเจน และสมํ่าเสมอ โดย 
       - สํารวจข�อมูลนักเรียนกลุ+มเสี่ยงท่ีคาดว+าจะออกกลางคัน และเรียนไม+จบภาคบังคับ 
       - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ร+วมกับสถานศึกษาออกติดตามนักเรียนท่ีออก
กลางคัน และเด็กท่ีคาดว+าจะออกกลางคัน 
       - จัดกิจกรรมเยี่ยมบ�านนักเรียน ในสัปดาห<ท่ีสองของการเปWดภาคเรียน 
       - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู� เรื่องเล+าเร�าพลังในการดูแลช+วยเหลือนักเรียน  
       - จัดกิจกรรมค+ายพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสสังกัด สพป. และเอกชนทุกโรงเรียน 
          3) ประชุมชี้แจง สร�างความเข�าใจให�แก+ผู�บริหารสถานศึกษา ครู เก่ียวกับแนวทางดําเนินการตามแนว
ทางการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 



 
 4) ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบข�อมูล และประชุมปฏิบัติเสวนาการแก�ปTญหาเด็กออกกลางคัน
          5) จัดหาท่ีเรียน ท่ีพักอาศัยให�นักเรียนในรูปแบบต+าง
รายบุคคล 
          6) สถานศึกษาจัดประชุมผู�ปกครองชั้นเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือ
นักเรียน และชุมชน ให�มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการศึกษาเช+น
          7) ประสานความร+วมมือกับสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให�กับเด็กนักเรียนท่ีด�อยโอกาส
          8) จัดต้ังศูนย<การเรียนนอกระบบในโรงเรียน เพ่ือแก�ปTญหานักเรียนท่ีออกกลางคัน
ภาคบังคับ และเด็กท่ีด�อยโอกาส 
 ผลการดําเนินงานของโรงเรียนท่ีเป3นแบบอย+างท่ีดี
มีรูปแบบ หลักการ และวิธีการดําเนินงาน คือ 
ออกกลางคัน หรือ ติด 0 ติด ร, มส. 
 

3. การพัฒนานักเรียนให�มีทักษะการคิดวิเคราะห4สร�างสรรค4
  ในป"การศึกษา 2559 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ได�ดําเนินการพัฒนานักเรียนให�มี
ทักษะการคิดวิเคราะห<สร�างสรรค< โดยมีกิจกรรมท่ีได�ดําเนินการ 
   1) อบรมพัฒนาครูเพ่ือส+งเสริมและการใช�เทคนิคคําถามเพ่ือการคิดวิเคราะห< สร�างสรรค<  โดย
         - พัฒนาครูในการใช�คําถาม 
การเรียนรู�สุขศึกษาและกลุ+มสาระการเรียนรู�อ่ืนๆ
         - พัฒนาอบรมครูการพัฒนาทักษะชีวิต 
เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห< 
   2) สร�างคู+มือแผนการจัดการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและการคิดวิเคราะห<เพ่ือปJองกันและแก�
ยาเสพติด ผู�เรียนกลุ+มวัยเสี่ยง (ชั้นประถมศึกษาป"ท่ี 
   3) ส+งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู�โดยเน�นการเรียนรู�แบบโครงงาน ในสถานศึกษาทุกแห+ง
          4) อบรมพัฒนาครูแกนนําด�านการยกระดับคุณภาพผู�เรียนสู+ความพร�อมในการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ (PISA) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
   5) การดําเนินงานนโยบายการ 
ร+วมโครงการในรุ+นท่ี 2 จํานวน 82 โรง
          6) การจัดการเรียนรู�เพ่ือสร�างสรรค<ด�วยปTญญา ตามทฤษฎี 
โรง 
  ผลการดําเนินงานของสถาน
ซ่ึงเป3นโรงเรียนส+งเสริมการเรียนงานอาชีพต�นแบบระดับเขตพ้ืนท่ี
  
   

    
    

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ 

ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบข�อมูล และประชุมปฏิบัติเสวนาการแก�ปTญหาเด็กออกกลางคัน
ท่ีพักอาศัยให�นักเรียนในรูปแบบต+าง ๆ เช+น โรงเรียนราชประชานุเคราะห<ดูแลเด็กเป3น

สถานศึกษาจัดประชุมผู�ปกครองชั้นเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือ
ให�มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการศึกษาเช+น  

ประสานความร+วมมือกับสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให�กับเด็กนักเรียนท่ีด�อยโอกาส 

ศูนย<การเรียนนอกระบบในโรงเรียน เพ่ือแก�ปTญหานักเรียนท่ีออกกลางคัน

งโรงเรียนท่ีเป3นแบบอย+างท่ีดี  ได�แก+ โรงเรียนเมืองพังงา อําเภอเมือง จังหวัดพังงา
มีรูปแบบ หลักการ และวิธีการดําเนินงาน คือ จัดต้ังศูนย<การเรียนนอกระบบในโรงเรียน เพ่ือแก�ปTญหานักเรียนท่ี

. หรือไม+จบชั้น ม.3 

การพัฒนานักเรียนให�มีทักษะการคิดวิเคราะห4สร�างสรรค4 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ได�ดําเนินการพัฒนานักเรียนให�มี

โดยมีกิจกรรมท่ีได�ดําเนินการ ดังนี้ 
อบรมพัฒนาครูเพ่ือส+งเสริมและการใช�เทคนิคคําถามเพ่ือการคิดวิเคราะห< สร�างสรรค<  โดย

พัฒนาครูในการใช�คําถาม R C A เพ่ือสรุปบทเรียนและกระตุ�นผู�เรียนในการคิดวิเคราะห<
การเรียนรู�สุขศึกษาและกลุ+มสาระการเรียนรู�อ่ืนๆ 

พัฒนาอบรมครูการพัฒนาทักษะชีวิต “การฟTง ถาม ถก” กระบวนการเรียนรู�โดยผู�เรียนเป3นสําคัญ

สร�างคู+มือแผนการจัดการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและการคิดวิเคราะห<เพ่ือปJองกันและแก�
ประถมศึกษาป"ท่ี 4 – 6) 

ส+งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู�โดยเน�นการเรียนรู�แบบโครงงาน ในสถานศึกษาทุกแห+ง
อบรมพัฒนาครูแกนนําด�านการยกระดับคุณภาพผู�เรียนสู+ความพร�อมในการประเมินผลนักเรียน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ดําเนินงานนโยบายการ “ลดเวลาเรียนและเพ่ิมเวลารู�” โรงเรียนนําร+อง 

โรง 
การจัดการเรียนรู�เพ่ือสร�างสรรค<ด�วยปTญญา ตามทฤษฎี Constructivism โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะยาว 

ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีเป3นอย+างท่ีดี  ได�แก+  โรงเรียนบ�านคุรอด อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
ซ่ึงเป3นโรงเรียนส+งเสริมการเรียนงานอาชีพต�นแบบระดับเขตพ้ืนท่ี   
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ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบข�อมูล และประชุมปฏิบัติเสวนาการแก�ปTญหาเด็กออกกลางคัน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห<ดูแลเด็กเป3น

สถานศึกษาจัดประชุมผู�ปกครองชั้นเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือสร�างความเข�าใจระหว+าง

ประสานความร+วมมือกับสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการส+งต+อเพ่ือ

ศูนย<การเรียนนอกระบบในโรงเรียน เพ่ือแก�ปTญหานักเรียนท่ีออกกลางคัน เด็กท่ีไม+จบการศึกษา

ได�แก+ โรงเรียนเมืองพังงา อําเภอเมือง จังหวัดพังงา 
จัดต้ังศูนย<การเรียนนอกระบบในโรงเรียน เพ่ือแก�ปTญหานักเรียนท่ี

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ได�ดําเนินการพัฒนานักเรียนให�มี

อบรมพัฒนาครูเพ่ือส+งเสริมและการใช�เทคนิคคําถามเพ่ือการคิดวิเคราะห< สร�างสรรค<  โดย 
เพ่ือสรุปบทเรียนและกระตุ�นผู�เรียนในการคิดวิเคราะห< กลุ+มสาระ

กระบวนการเรียนรู�โดยผู�เรียนเป3นสําคัญ

สร�างคู+มือแผนการจัดการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและการคิดวิเคราะห<เพ่ือปJองกันและแก�ปTญหา 

ส+งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู�โดยเน�นการเรียนรู�แบบโครงงาน ในสถานศึกษาทุกแห+ง 
อบรมพัฒนาครูแกนนําด�านการยกระดับคุณภาพผู�เรียนสู+ความพร�อมในการประเมินผลนักเรียน

16 โรง และโรงเรียนท่ีเข�า

โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะยาว 15 

ศึกษาท่ีเป3นอย+างท่ีดี  ได�แก+  โรงเรียนบ�านคุรอด อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
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4. การปลูกฝLงคุณลักษณะในเร่ืองการรู�จักหน�าที่ของตนเอง  
 ในป"การศึกษา 2559 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ได�ส+งเสริมสนับสนุนให�สถานศึกษา
ในสังกัด ดําเนินการปลูกฝTงคุณลักษณะในเรื่องการรู�จักหน�าท่ีของตนเอง  ดังนี้ 

1) จัดทําโครงการเสริมสร�างค+านิยมหลักคนไทย 12 ประการ” โรงเรียนเข�มแข็ง ครอบครัวอบอุ+น” 
กลุ+มเปJาหมายทุกโรงเรียน จํานวน 157 โรงเรียน ให�ครูผู�รับผิดชอบงานด�านคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน 
จํานวน 1 รุ+น รุ+นละ 1 วัน 
 2) ดําเนินการขยายผล ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล+าว โดยการแต+งต้ังคณะกรรมการนิเทศ กํากับ 
ติดตามการขับเคลื่อนโครงการฯระดับโรงเรียน มีการคัดเลือกโรงเรียนนําร+องอําเภอละ 1 โรงเรียน จํานวน 8 โรง 
ในการดําเนินการจัดกิจกรรม โรงเรียนดําเนินการกําหนดกลุ+มเปJาหมาย ในการเข�าร+วมกิจกรรม และกําหนดให�
โรงเรียนในกลุ+มเครือข+ายทุกโรงในแต+ละอําเภอเข�าร+วมกิจกรรม และสังเกตการณ<    
          3) จัดทําแผนการจัดการเรียนรู�ในการฝ�กปฏิบัติผ+านกิจกรรมประจําวัน กิจกรรมประจําเดือน และกิจกรรม
ช+วงปWดภาคเรียน เพ่ือเกิดความต+อเนื่อง  
 4) ช+วยเหลือกํากับติดตาม ร+วมเป3นวิทยากรในการจัดกิจกรรมผ+านบทฝ�กชั่วโมงคุณธรรม จริยธรรม 
 5) สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน 
 6) จัดทําคู+มือ และแนวทางในการจัดกิจกรรมการดําเนินโครงการฯ 
 7) จัดทําแบบประเมินเชิงประจักษ< เป3นไปในแนวทางเดียวกัน  
 8) มอบวุฒิบัตร สําหรับผู�ผ+านการประเมินเป3นรายคน รายโรงเรียน 

 

 ผลการดําเนินงานของโรงเรียนท่ีสามารถเป3นแบบอย+างท่ีดีได� ได�แก+ โรงเรียนบ�านลําวะ อําเภอตะก่ัวทุ+ง 
จังหวัดพังงา มีรูปแบบ วิธีการ ดําเนินการ คือ 
 1. นักเรียนฝ{กนิสัยผานกิจวัตรความดี 7 ประการ ทุกวันต+อเนื่องจนเป3นนิสัยท่ีดี พร�อมบันทึกเรื่องราวดี 
ๆ และนํามาแชร< เล+าสู+กันฟTง ด�วยการมีกิจกรรมชั่วโมงพัฒนาผู�เรียนและมีการใช�สื่อการเรียนรู�ท่ีเหมาะสม และสิ่ง
ท่ีต�องการปลูกฝTง อย+างเป3นรูปธรรม   

        กิจกรรมสําคัญ  ท่ีเก่ียวกับการปลูกฝTงคุณลักษณะเรื่องการรู�จักหน�าท่ีของตนเอง ผู�เรียนต�องฝ�กปฏิบัติ 
กิจวัตรความดี 7 ประการ โดยแบ+งเป3น 2 ลักษณะ แบบพลังเด่ียว และพลังหมู+ คือ  
     - กิจกรรมประจําวัน (พลังเดี่ยว) ทําต+อเนื่องทุกวัน และบันทึกด�วยสมุดบันทึกความดี 

            1) รักษาศีล 5 
           2) สวดมนต< นั่งสมาธิ 
          3) ความมีระเบียบ ความสะอาด ( สร�างนิสัย สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงต+อเวลา สมาธิ) 
          4) การคิดดี จับดีคนรอบข�าง 
           5) การพูดจาไพเราะ 
           6) การบําเพ็ญประโยชน<  การออม 
     - กิจกรรมประจําสัปดาห4 (พลังหมู) สัปดาห4ละ 1 ครั้ง อยางน�อย 12 สัปดาห4 
  7 ชั่วโมงการเรียนรู�คุณธรรม จริยธรรม ผ+านสื่อ VDO การเรียนรู� เรื่อง ศีล สมาธิ การจับดี การ
ทํางานเป3นทีม เรื่อง 5 ห�อง สร�างนิสัย เช+น ห�องนอน ห�องน้ํา ห�องครัว (ห�องอาหาร) ห�องเรียน ห�องแต+งตัว 

  2. ฝ{กภาคปฏิบัติในวิถีชีวิต  บทบาทหน�าท่ีตนเอง เช+น ฝ�กความมีระเบียบ สะอาด สุภาพ ตรงต+อเวลา 
สมาธิ 
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  3. ฝ{กภาคปฏิบัติ เรื่อง นิสัยท่ีดี มีความรับผิดชอบ มีความเป3นระเบียบ สะอาด เช+น กิจกรรม 5 ห�อง 
สร�างนิสัยในชีวิตประจําวัน เช+น ห�องนอน ห�องน้ํา ห�องครัว ห�องเรียน ห�องแต+งตัว  
 4. มีการจัดคายประจําปC  ระยะเวลา 2 วัน เพ่ิมความเข�มข�นในกิจกรรม ฝ�กภาวะผู�นํา การทํางานเป3นทีม 
และความรับผิดชอบในหน�าท่ีตนเอง จากการปฏิบัติจริงอย+างเป3นรูปธรรม เพ่ือสร�างภาวะผู�นํา และนิสัยท่ีดีอย+าง
ยั่งยืน 
 การประเมินผู�เรียน  

 1) จากการสังเกต การสัมภาษณ< 
       2) การบันทึกกิจวัตร กิจกรรมในสมุดบันทึกความดี อย+างต+อเนื่อง 
      3) ผลการเรียนดีข้ึน มีความรับผิดชอบในการเรียนมากข้ึน  
      4) รู�บทบาทหน�าท่ีตนเองมากข้ึนท้ังท่ีบ�าน และโรงเรียน 
       5) ผู�ปกครองให�ความร+วมมือ และรับรองความเปลี่ยนท่ีดีข้ึนของนักเรียน 

 

5. การพัฒนาครูด�านเทคนิค ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่ทําให�เรียนอยางสนุก และมีความสุข 
   ตอการเรียนรู� 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงาได�ตระหนักเห็นความสําคัญของการพัฒนาครูผู�สอนให�มี
ความรู�ในด�านเทคนิคการสอน และจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูผู�สอนมาตลอด ซ่ึงมีโครงการรองรับ
ท้ังในส+วนท่ีเป3นโครงการระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและงบประมาณท่ีได�รับการจัดสรรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหน+วยงานจากภายนอก ดังนี้ 
 1. โครงการบ�านนักวิทยาศาสตร<น�อย เป3นโครงการท่ีนักเรียนสามารถทําโครงงานทางวิทยาศาสตร<ได�ด�วย
ตนเองเช+น โครงงานสํารวจ โครงงานทดลอง 
 2. โครงการติดตามประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาทางไกลผ+านดาวเทียมด�วยการนิเทศแบบสาม
ประสาน เป3นโครงการท่ีพัฒนาครูให�มีความรู� ความสามารถในการสอนทางไกลผ+านดาวเทียมอย+างมีประสิทธิภาพ 
โดยผ+านการใช�สื่อเทคโนโลยีท่ีส+งผลต+อการเรียนรู�ของผู�เรียน 
 3. โครงการพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยทุกระดับชั้นให�มีความรู�ในเรื่องของเทคนิคการจัดการเรียนรู� โดยใช�
Interactive Notebook เพ่ือพัฒนาการอ+านออกเขียนได� และอ+านคล+องเขียนคล+องท่ียั่งยืนของนักเรียน 
        4. โครงการพัฒนาครูผู�สอนในเรื่องการสอนอ+านคิดวิเคราะห<และเขียนสื่อความเพ่ือการอ+านรู�เรื่องและ
สื่อสารได� ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนแนว PISA โดยให�ครูได�ฝ�กและจัดทําแบบฝ�กสําหรับใช�ในการสอนอ+าน
คิดวิเคราะห< ในการจัดการการเรียนการสอน 
        5. โครงการพัฒนาโรงเรียนต�นแบบพลิกโฉมโรงเรียน ป.1อ+านออกเขียนได�ภายใน1 ป"ตามนโยบายนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาป"ท่ี 1 เม่ือจบ ป.1 ต�องอ+านออกเขียนได� และมีมาตรการประเมินผลให�เป3นรูปธรรม 
        6. โครงการส+งเสริม/สนับสนุน วิทยากรแกนนํา (Smart trainer) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพังงา ขยายผลการอบรมสู+โรงเรียนในสังกัด เก่ียวกับการจัดการเรียนรู�ภาษาไทยตามแนวทางการ
พัฒนาทางสมอง  (BBL)  
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6. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงามีการดําเนินงานอย+างต+อเนื่องในการส+งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให�กับสถานศึกษา เช+นการคัดเลือกครูภาษาอังกฤษเข�าอบรมหลักสูตร
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B1- C2 ทางออนไลน< โดยความร+วมมือของสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.
กับ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม+  สนับสนุนให�โรงเรียนสมัครเข�าร+วมโครงการ EBE English Bilingual 
Education ซ่ึงเป3นการสอนแบบสองภาษาในวิชาวิทยาศาสตร< สังคมศึกษา และศิลปะ จัดการแข+งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ ระดับเขตพ้ืนท่ี เพ่ือส+งเสริมให�นักเรียนได�แสดงความสามารถในการใช�ภาษา รวมท้ังศูนย<พัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) ได�ดําเนินการอบรมครูภาษาอังกฤษครอบคลุมท้ัง 
8 อําเภอ ในสังกัด สพป.พังงา 

 

7. การลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู�ของนักเรียน 
 ในป"การศึกษา 2559 สํานัก งาน เขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาพัง งา  มีสถานศึกษาใน
สังกัด เข�าร+วม โครงการลด เวลา เ รียน เ พิ่ม เ วลารู�ของนัก เรียน  จํานวน  98  โ รง เรียน  จากจํานวน
โรงเรียนท้ังหมด 157 โรง ในป"การศึกษา 2560 มี เปJาหมายให� โ รง เรียนที่ เหลือเข�าร+วมโครงการ 
100% โดยได�ดําเนินการส+งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมโครงการ”ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�” อย+าง
ต+อเนื่อง โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีเข�าร+วมโครงการใหม+ จํานวน 82 โรงเรียน โดยได�จัดการอบรมให�ความรู�กับโรงเรียน 
และมีการนิเทศติดตาม รวมท้ังให�โรงเรียนนําร+องเป3นโรงเรียนพ่ีเลี้ยงให�คําช+วยเหลือแนะนํา  และจากการท่ี
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงาได�จัดการประชุมชี้แจงสร�างความรู�ความเข�าใจให�กับผู�บริหาร
โรงเรียนและครูวิชาการ เพ่ือนําไปขยายผลให�กับคณะครูท่ีโรงเรียน และจากการติดตามการดําเนินงาน พบว+าครูมี
ความเข�าใจในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�” และเห็นว+าเป3นกิจกรรมท่ีช+วยให�นักเรียนได�ผ+อนคลาย
จากการเรียนภาควิชาการ และยังช+วยส+งเสริมพัฒนาผู�เรียนท้ังด�านสมอง สุขภาพ คุณลักษณะ และทักษะ รวมท้ัง
ได�ร+วมคิดและออกแบบกิจกรรมเพ่ือให�นักเรียนได�มีส+วนร+วมจากประสบการณ<การเรียนรู�ท่ีหลากหลาย นอกจากนั้น
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�” ยังช+วยให�ครูได�รู�จักเด็กเป3นรายบุคคลดียิ่งข้ึน 
 การส+งผลต+อนักเรียน  ทําให�นักเรียนมีความสุขกับกิจกรรมเพ่ิมเวลารู�ในภาคบ+าย และมีความสนใจ
กระตือรือร�นในกิจกรรม ท่ีตัวเองมีส+วนร+วมเสนอ ได�ทํากิจกรรมท่ีชอบและสนใจ ตามอิสระ และไม+เคร+งครัดเหมือน
การเรียนเนื้อหาวิชาการในชั่วโมงปกติ ซ่ึงจากการไปติดตามโรงเรียน ในบางโรงจะเปWดเพลงให�สัญญาณเม่ือถึงเวลา
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู� จะได�ยินเสียงร�องยินดีของนักเรียน ซ่ึงการท่ีเด็กชอบและพร�อมจะเรียนรู�กิจกรรม จะส+งผลต+อ
การพัฒนานักเรียนในทุกด�านอย+างเต็มศักยภาพ 
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8. การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ได�ดําเนินงานจัดทําโครงการติดตาม ประเมินผลและนิเทศ
การจัดการศึกษาทางไกลผ+านดาวเทียม ด�วยการนิเทศแบบสามประสาน เพ่ือพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กท่ีจัดการ
เรียนการสอนด�วยสื่อทางไกลผ+านดาวเทียม (DLTV) พร�อมดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนแกนนําการสอนโดยใช�สื่อ
ทางไกลผ+านดาวเทียม อําเภอละ 1 โรงเรียน รวมท้ังหมด 8 โรงเรียน เพ่ือให�โรงเรียนขนาดเล็กในเครือข+ายได�
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนให�ดีข้ึน  โดยในป"การศึกษา 2559 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา
ได�นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร�อมก+อนการเปWดเรียน ในภาคเรียนท่ี 1 ป"การศึกษา 2559 เพ่ือรับทราบ สภาพ
ปTญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน โดยใช�สื่อทางไกลผ+านดาวเทียม (DLTV)  
 
            
            
            
            
            
             
 

9. การเรียนรู�เกี่ยวกับการจัดการขยะ  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ได�ส+งเสริมสนับสนุนให�สถานศึกษาในสังกัดดําเนินการ 
เก่ียวกับการจัดการขยะแบบครบวงจร โดยส+งเสริมสนับสนุนให�สถานศึกษาจัดการขยะแบบครบวงจร ท้ังนี้ ให�
รวมถึงการลด คัดแยก และนําขยะมูลฝอยมาใช�ใหม+ และได�แจ�งกรอบแนวทางการบริหารจัดขยะของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ให�โรงเรียนในสังกัด ได�ดําเนินการตามกรอบแนวทาง ตามโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยในป"การศึกษา 2559 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา มี
โรงเรียนนําร+องโครงการโรงเรียนปลอดขยะ จํานวน 20 โรงเรียน 
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ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปCงบประมาณ 2559 

 
 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปCงบประมาณ 2559 (KRS)  ของ สพป.พังงา  
ในภาพรวม 2 มิติ มีคาคะแนนเฉล่ีย 3.48856   มีผลการประเมิน ดังนี้ 
 

มิติภายนอก (External Impact) (น้ําหนัก 58) ผลการประเมิน 
  1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร<ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร<กระทรวง/ 
ตัวชี้วัดระหว+างกระทรวงท่ีมีเปJาหมายร+วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม 

 

    1.1 ร�อยละผู�เรียนต+อประชากรกลุ+มอายุ (น้ําหนัก 5) 3.86040 
    1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู�เรียน (น้ําหนัก 13) 4.01877 
    1.3 ร�อยละของสถานศึกษาในสังกัดท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีข้ึนไป 
 (น้ําหนัก 10) 

5.00000 

    1.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ+านระบบ  
TEPE Online (น้ําหนัก 10) 

5.00000 

    1.5.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
สําหรับโรงเรียนขนาดใหญ+และขนาดกลาง (น้ําหนัก 6) 

3.00000 

    1.5.2 ระดับความสําเร็จในการจัดการศึกษาทางไกลผ+านดาวเทียมตามตารางออกอากาศ  
(DLTV) (น้ําหนัก 4) 

5.00000 

   2. คุณภาพการให�บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) (น้ําหนัก 10) 5.00000 
มิติภายใน (Internal Management) (น้ําหนัก 17.5) ผลการประเมิน 
   3. ร�อยละความสําเร็จของการเบิกจ+ายเงินงบประมาณ (น้ําหนัก 2.5) 1.00000 
   4. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน (น้ําหนัก 2.5) 5.00000 
   5. การประหยัดน้ํา (น้ําหนัก 2.5) 5.00000 
   6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (น้ําหนัก 5) 4.80000 
   7. การพัฒนาสมรรถนะองค<การ (น้ําหนัก 5) 5.00000 
   8. ระดับคุณธรรมและความโปร+งใสในการดําเนินงานของหน+วยงาน (น้ําหนัก 0)  

คาคะแนนเฉล่ีย 4.45094 
 

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
(KRS : Report System)  ระหวางปCงบประมาณ 2556 – 2559 

 

คํารับรอง 
ปCงบประมาณ หมายเหต ุ

2556 2557 2558 2559  
KRS 4.64890 3.78920 3.48856 4.45094  
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ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปCงบประมาณ 2559 (ARS) 
 

 การประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา (ARS)  
4 กลยุทธ< มีค+าคะแนนเฉลี่ย มีผลการประเมินดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 
กลยุทธ<ท่ี 1  พัฒนาคุณภาพผู�เรียนทุกระดับทุกประเภท  (น้ําหนัก 29.5) 4.16285 
กลยุทธ<ท่ี 2  ขยายโอกาสเข�าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให�ท่ัวถึงครอบคลุมผู�เรียนให� 
                ได�รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ (น้ําหนัก 21) 

3.91922 

กลยุทธ<ท่ี 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (น้ําหนัก 7) 3.85714 
กลยุทธ<ท่ี 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (น้ําหนัก 22)   4.23295 

คาคะแนนเฉล่ีย 4.09098 
 
 
 

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
(ARS : Action Plan Report System) ระหวางปCงบประมาณ 2556 – 2559 

 

คํารับรอง 
ปCงบประมาณ หมายเหต ุ

2556 2557 2558 2559  
ARS 4.38278 4.28853 4.07514 4.09098  

 
 

  
ผลการบริหารจัดการด�านงบประมาณ ประจําปC ผลการบริหารจัดการด�านงบประมาณ ประจําปC 25525599  

ข�อมูล ณ วันที่ ข�อมูล ณ วันที่ 30 30 กันยายน กันยายน 25592559  
  

รายการรายการ  งบประมาณท่ีได�รับงบประมาณท่ีได�รับ  เบิกจายเบิกจาย  คงเหลือคงเหลือ  
ร�อยละร�อยละ  

การเบิกจายการเบิกจาย  
งบบุคลากรงบบุคลากร  55,,666666,,700700  55,,214214,,864864  451451,,836836  9922..0202  
งบดําเนินงานงบดําเนินงาน  7979,,381381,,905905  7272,,808808,,093093..2424  66,,573573,,811811..7676  9191..7171  
งบลงทุนงบลงทุน  5858,,420420,,978978..3535  4343,,214214,,896896..3535  1515,,206206,,082082  7373..9797  
งบเงินอุดหนุนงบเงินอุดหนุน  1010,,738738,,929929  1010,,714714,,657657  2424,,272272  9999..7777  
งบรายจ+ายอ่ืนงบรายจ+ายอ่ืน  384384,,000000  338338,,869869  4545,,131131  8888..2424  

รวมท้ังส้ินรวมท้ังส้ิน  154154,,592592,,512512..3535  132132,,291291,,379379..5959  2222,,301301,,132132..7676  8585..5757  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามกลยุทธ4 จุดเน�น ของ สพฐ. ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2559 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
กลยุทธ4/ตัวช้ีวัด ระดับท่ีได� ระดับคุณภาพ 

กลยุทธ4ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู�เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1.75 พอใช� 
ประเด็นท่ี 1.1 นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาป"ท่ี 1 ทุกคนอ+านออกเขียนได�มีการ
ประเมินผลท่ีเป3นรูปธรรม 

4 ดีมาก 

ประเด็นท่ี 1.2 ค+าเฉลี่ยร�อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป"ท่ี 3 ของการสอบ NT 
เพ่ิมข้ึนไม+น�อยกว+าร�อยละ 3 

1 พอใช� 

ประเด็นท่ี 1.3 ค+าเฉลี่ยร�อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ของผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร< วิทยาศาสตร< สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม โดยรวมเพ่ิมข้ึนไม+น�อยกว+าร�อยละ 3 

1 พอใช� 

ประเด็นท่ี 1.4 นักเรียนมีความสามารถด�านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดของผู�เรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 

1 พอใช� 

กลยุทธ4ท่ี 2 การเพ่ิมโอกาสการเข�าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให�ท่ัวถึง
ครอบคลุมผู�เรียนให�ได�รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

4.50 ดีเยี่ยม 

ประเด็นท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จการดําเนินกิจกรรมให�ผู�เรียนมีค+านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ ครบทุกตัวสอดคล�องตามช+วงวัย 

4 ดีมาก 

ประเด็นท่ี 2.2 นักเรียนท่ีมีความต�องการพิเศษท่ีได�รับโอกาสให�สามารถพัฒนาได�เต็ม
ตามศักยภาพ 

5 ดีเยี่ยม 

กลยุทธ4ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ติดตามผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ โดยใช�ข�อมูลจากสํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
(ไม+มีการประเมินผล) 
กลยุทธ4ท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 4.00 ดีมาก 
ประเด็นท่ี 4.1 สถานศึกษาทุกแห+งมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข�มแข็งตาม
กฎกระทรวงว+าด�วยหลักเกณฑ<และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และ
สถานศึกษาท่ีเข�ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบท่ี 3 ผ+านการรับรองคุณภาพ
ภายนอกจาก สมศ. 

4 ดีมาก 

ประเด็นท่ี 4.2 สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดการศึกษาอย+างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผ+านการประเมินตาม
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระดับดีมากข้ึนไป ร�อยละ 80 และหน+วยงาน
ในสังกัด สพฐ. ทุกแห+ง มีผลงานท่ีเป3นเลิศ 

5 ดีเยี่ยม 

ประเด็นท่ี 4.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เบิกจ+ายงบประมาณในภาพรวมได�ไม+
น�อยกว+าร�อยละ 96 และงบลงทุนไม+น�อยกว+าร�อยละ 87 

3 ดี 

คะแนนเฉล่ียรวม 4 กลยุทธ4 3.42 ดีมาก 
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รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (พ.ศ. 2557) ปCงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
คะแนน 
ท่ีได�รับ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการองค<การสู+ความเป3นเลิศ (30%) 27.91 ดีเยี่ยม 
ตัวบ+งชี้ท่ี 1  การบริหารจัดการท่ีดี 41.72 ดีมาก 
ตัวบ+งชี้ท่ี 2  การพัฒนาสู+องค<การแห+งการเรียนรู� 52.15 ดีเยี่ยม 
ตัวบ+งชี้ท่ี 3  การกระจายอํานาจและการส+งเสริมการบริหารจัดการอย+างมีส+วนร+วม - - 
ตัวบ+งชี้ท่ี 4  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 45.70 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2  การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ (30%) 30.00 ดีเยี่ยม 
ตัวบ+งชี้ท่ี 1  การบริหารงานด�านวิชาการ 37.50 ดีเยี่ยม 
ตัวบ+งชี้ท่ี 2  การบริหารงานด�านงบประมาณ 37.50 ดีเยี่ยม 
ตัวบ+งชี้ท่ี 3  การบริหารงานด�านบริหารงานบุคคล - - 
ตัวบ+งชี้ท่ี 4  การบริหารงานด�านการบริหารท่ัวไป 37.50 ดีเยี่ยม 
ตัวบ+งชี้ท่ี 5  การขับเคลื่อนนโยบายไปสู+การปฏิบัติ 37.50 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (40 %) 26.00 ดี 
ตัวบ+งชี้ท่ี 1  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลงานท่ีแสดงความสําเร็จและเป3นแบบอย+างได� 25.00 ดีเยี่ยม 
ตัวบ+งชี้ท่ี 2  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 20.00 ดีมาก 
ตัวบ+งชี้ท่ี 3  ผู�เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร 5.00 ปรับปรุง 
ตัวบ+งชี้ท่ี 4  ผู�เรียนมีคุณภาพตามจุดเน�นและสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลาง 
               การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

15.00 ดี 

ตัวบ+งชี้ท่ี 5  ผู�เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค<ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
               พุทธศักราช 2551 

15.00 ดี 

ตัวบ+งชี้ท่ี 6  ผู�เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ท่ีดี 20.00 ดีมาก 
ตัวบ+งชี้ท่ี 7  ประชากรวัยเรียนได�รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเท+าเทียมกัน 
                และส+งเสริมการศึกษาต+อในระดับท่ีสูงข้ึน 

5.00 ปรับปรุง 

ตัวบ+งชี้ท่ี 8  ความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส+วนได�เสีย 25.00 ดีเยี่ยม 
คิดเปpนร�อยละ 83.91 ดีเย่ียม 
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ 25525599              7575                            
 

 
คณะผู�จัดทําเอกสาร 

 
ท่ีปรึกษา 
 ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ทุกท+าน 
 ผู�อํานวยการกลุ+มทุกกลุ+ม/หน+วยตรวจสอบภายใน 
 

คณะทํางาน 
 นายเอิบ  อร+าม     ผู�อํานวยการกลุ+มนโยบายและแผน 
 นายสวง  ปรีดาผล    นักวิเคราะห<นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
 นางสาวพจนา  วานิชกุล    นักวิเคราะห<นโยบายและแผนชํานาญการ 
 นางสาวธันวารัตน<  มณีพันธานนท<   นักวิเคราะห<นโยบายและแผนชํานาญการ 
 นางกัญฐิกาญจน<  ชายแก�ว   นักวิเคราะห<นโยบายและแผนชํานาญการ 
 นางจุฑา  โกยวาณิชย<    นักวิเคราะห<นโยบายและแผนชํานาญการ 
 นางกมลวรรณ  สุกัญญา    นักวิเคราะห<นโยบายและแผนชํานาญการ 
 นายมนูญ  พืชฟู     นักวิเคราะห<นโยบายและแผนชํานาญการ 
 นางนันทพร  ธนะรัตน<    เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 ผู�รับผิดชอบโครงการทุกคน 
 

ผู�สนับสนุนข�อมูลและภาพประกอบ 
 ผู�รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําป"งบประมาณ 2559 
 ทุกกลุ+มในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 

เรียบเรียง/รูปเลม  
 นายมนูญ  พืชฟู     นักวิเคราะห<นโยบายและแผนชํานาญการ 
 
 
 


