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ค ำน ำ 

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ มีภำรกิจในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัด

กำรศึกษำตั้งแต่ระดับกำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้แก่ประชำกรวัยเรียนทุกคน อย่ำงทั่วถึง  

และเสมอภำคให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับให้เป็นไปตำมศักยภำพที่มีอยู่ให้มำกที่สุด โดยใช้  

กลยุทธ์ของกระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เป็นแนวทำงในกำร

ด ำเนินงำน 

 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จัดท ำขึ้นเพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน

โครงกำร และภำพรวมของควำมร่วมมือของทุกฝ่ำยในสังกัด ในกำรร่วมผนึกก ำลังกำรขับเคลื่อน  

กลยุทธ์ให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้บนพ้ืนฐำนของบริบทที่แตกต่ำงและควำมขำดแคลน เพ่ือเป็นแนวทำงใน

กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น ตลอดจนประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผลงำนต่อสำธำรณชน 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ 

แก่สำธำรณชนและทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำมำรถใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำย  

ของผู้บริหำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำต่อไป และ ณ โอกำสนี้ ขอขอบพระคุณผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนในกำรจัดท ำรำยงำนงำนฉบับนี้ให้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี  

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 

ธันวำคม 2564 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดพังงา 

ค ำขวัญประจ ำจังหวัดพังงำ 
แร่หมื่นล้ำน บ้ำนกลำงน้ ำ ถ้ ำงำมตำ ภูผำแปลก แมกไม้จ ำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยำกร 

วิสัยทัศน์ 
จังหวัดพังงำ เป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแห่งกำรเรียนรู้  

สู่ควำมเป็นเมืองน่ำอยู่ เมืองแห่งควำมสุข 

ขนำดและท่ีตั้ง 
จังหวัดพังงำ ตั้งอยู่ทำงภำคใต้ตอนบนชำยฝั่งทะเลด้ำนตะวันตก ติดกับทะเลอันดำมัน อยู่ระหว่ำง

ละติจูดที่ 8 องศำ 27 ลิปดำ 52.3 ฟิลิปดำเหนือกับเส้นลองติจูดที่ 98 องศำ 32 ลิปดำตะวันออก ห่ำงจำก
กรุงเทพฯ ประมำณ 788 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4,170.885 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 2,606,803.125 
ไร่ เป็นอันดับ ที่ 9 ของภำคใต้ และเป็นอันดับที่ 54 ของประเทศ 

- พ้ืนที่ท ำกำรเกษตร 1,806.112 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 1,128,824 ไร่ 
- พ้ืนที่ป่ำไม้ 1,722.550 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 1,076,594 ไร่ 
- เนื้อท่ีอ่ืน ๆ 642.227 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 401,392.625 ไร่ 

อำณำเขตติดต่อ 
- ทิศเหนือ      ติดกับจังหวัดระนองและจังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี

      - ทิศใต้  ติดกับจังหวัดภูเก็ตและทะเลอันดำมัน 
- ทิศตะวันออก   ติดกับจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีและจังหวัดกระบี่ 
- ทิศตะวันตก ติดกับทะเลอันดำมันและมหำสมุทรอินเดีย 
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ลักษณะภูมิประเทศ 

สภำพภูมิศำสตร์ของจังหวัดพังงำ เป็นภูเขำสลับซับซ้อน ทอดเป็นแนวยำวจำกทิศเหนือไปทิศใต้ 
มีชำยฝั่งทะเลยำวประมำณ 239.25 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ป่ำไม้ เป็นป่ำไม้ประเภทผลัดใบ มีชนิดป่ำ ที่ส ำคัญ ได้แก่ 
ป่ำดงดิบ ป่ำดิบชื้น และป่ำชำยเลน ส ำหรับบริเวณที่เป็นที่รำบ จะลำดลงจำกทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก 
ลงสู่ทะเลอันดำมัน ตำมชำยฝั่งทะเลจะมีป่ำชำยเลนเกือบตลอดพ้ืนที่ ประกอบด้วยเกำะประมำณ 105 เกำะ 
และมีเกำะอยู่ในทะเลอันดำมันจ ำนวนมำก เช่น เกำะยำว หมู่เกำะสุรินทร์ และหมู่เกำะสิมิลัน  
(ข้อมูล จำก สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ.พังงำ) 

ลักษณะภูมิอำกำศ 
จังหวัดพังงำอยู่ใกล้ทะเล อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี มีค่ำคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมำกนัก เพรำะอยู่ทำงต้ำน

รับลม โดยอยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนฤดูหนำวอำกำศไม่
หนำวจัด เพรำะอยู่ไกลจำกอิทธิพลของอำกำศหนำวพอสมควร ท ำให้มี 3 ฤดู คือ 

- ฤดูฝน เริ่มประมำณเดือนพฤษภำคม - ธันวำคม จะเรียกว่ำเป็นเมืองฝนแปด แดดสี่ เนื่องจำกได้รับ
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท ำให้เกิดฝนตกชุกตลอดพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  

- ฤดูร้อน ประมำณเดือนมกรำคม- เมษำยน เป็นช่วงที่จังหวัดพังงำได้รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุม ท ำให้มีอำกำศร้อนอบอ้ำว  

- ฤดูหนำว ประมำณเดือนพฤศจิกำยน-กลำงเดือนมกรำคม เป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  
จะมีลมเย็นและแห้งจำกทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่ำน ท ำให้มีอำกำศเย็นทั่วไป  

จังหวัดพังงำ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมำณ 27.84 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.60 
องศำเซลเซียส อุณหภูมิต่ ำสุดเฉลี่ย 22.09 องศำเซลเซียส 

ปริมำณฝนเฉลี่ยตลอดปีประมำณ 3,638.3 มิลลิเมตร มีฝนตกประมำณ 185 วัน เดือนที่ฝนตกมำก
ที่สุด คือ กนัยำยนและตุลำคม ฝนตกประมำณ 23-26 วัน   

กำรปกครอง 
 - กำรปกครองส่วนภูมิภำค  แบ่งออกเป็น 8 อ ำเภอ 48 ต ำบล 321 หมู่บ้ำน 
 - กำรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 1 แห่ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 36 แห่ง 
     เทศบำลเมือง 2 แห่ง และเทศบำลต ำบล 13 แห่ง 

กำรเมือง  
 - จังหวัดพังงำ แบ่งเขตกำรเลือกตั้งออกเป็น 1 เขต 
   มีสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  1  คน มีสมำชิกวุฒิสภำ  1  คน 
 - สภำจังหวัด  มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 24  คน 
 - สภำเทศบำล มีสมำชิกสภำเทศบำลในจังหวัด  120  คน 
 - สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล  642  คน  
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ประชำกร  
 จำกข้อมูลของที่ท ำกำรปกครองจังหวัดพังงำ ปีพุทธศักรำช 2564 จังหวัดพังงำ มีประชำกรทั้งสิ้น 
221,616 คน เป็นชำย 110,191 คน (ร้อยละ 49.72) หญิง 111,425 คน (ร้อยละ 50.28) อ ำเภอที่มีประชำกร
มำกที่สุดได้แก่ อ ำเภอท้ำยเหมือง มีประชำกรทั้งสิ้น 42,550 คน รองลงมำได้แก่ อ ำเภอตะกั่วป่ำ 42,407 คน 
และอ ำเภอตะกั่วทุ่ง 37,382 คน ตำมล ำดับ ส่วนอ ำเภอท่ีมีประชำกรน้อยที่สุดได้แก่ อ ำเภอกะปง มีประชำกร
ทั้งสิ้น 11,596 คน  

ตำรำงที่ 1 จ ำนวนประชำกรจังหวัดพังงำ จ ำแนกตำมอ ำเภอและเพศ 

ล ำดับ อ ำเภอ ชำย หญิง รวม 

1 เมืองพังงำ 16,411 16,515 32,926 

2 เกำะยำว 5,854 6,061 11,915 

3 กะปง 5,771 5,825 11,596 

4 ตะกั่วทุ่ง 18,453 18,929 37,382 

5 ตะกั่วป่ำ 21,330 21,077 42,407 

6 คุระบุรี 10,875 11,113 21,988 

7 ทับปุด 10,402 10,450 20,852 

8 ท้ำยเหมือง 21,095 21,455 42,550 

รวม 110,191 111,425 221,616 

ร้อยละ 49.72 50.28 100 

ที่มำ : กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 

แผนภูมิที่ 1 แสดงข้อมูลประชำกรจังหวัดพังงำ จ ำแนกตำมอ ำเภอ 
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เศรษฐกิจของจังหวัด 
 เศรษฐกิจในภำพรวมของจังหวัดพังงำเดือนพฤษภำคม 2564 กลับมำขยำยตัวอีกครั้งในรอบปี 
จำกมำตรกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐเยียวยำผู้ที่ ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด -19  
ครอบคลุมประชำชนและผู้ประกอบกำรทุกกลุ่ม มำตรกำรกระตุ้นกำรบริโภคและกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง 
รวมทั้งยกระดับแผนกำรฉีดวัคซีนเร่งด่วนให้แก่คนพังงำเพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันหมู่และรองรับกำรเปิดจังหวัด
ต้อนรับนักท่องเที่ยวในโครงกำร “1 สิงหำคม #พังงำพร้อม#”โดยเศรษฐกิจด้ำนอุปทำน (กำรผลิต)  
ขยำยตัวในทุกภำคกำรผลิตทั้งภำคเกษตรกรรมภำคอุตสำหกรรม และภำคบริกำร ส่วนเศรษฐกิจด้ำนอุปสงค์ 
(กำรใช้จ่ำย) หดตัวลงเล็กน้อยจำกกำรปรับตัวลดลงของดัชนีกำรบริโภคภำคเอกชน เนื่องจำกประชำชน 
ขำดสภำพคล่องและหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ส ำหรับเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ อัตรำเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น 
ส่วนอัตรำกำรจ้ำงงำนขยำยตัวด้วยแรงสนับสนุนจำกมำตรกำรช่วยเหลือกำรจ้ำงงำนจำกภำครัฐ 
(ที่มำ : ส ำนักงำนคลังจังหวัดพังงำ พฤษภำคม 2564) 

กำรสำธำรณสุข 
จังหวัดพังงำมีโรงพยำบำล 10 แห่ง (สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 9 แห่ง และสังกัดกระทรวงกลำโหม 1 แห่ง) 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 64 แห่ง และคลินิกทุกประเภท 111 แห่ง ส ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์จังหวัด
พังงำ มีจ ำนวนแพทย์ 603 คน ทันตแพทย์ 130 คน และพยำบำล 668 คน (ที่มำ : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพังงำ ปี พ.ศ. 2564) 

สังคม 
ประชำชนในจังหวัดพังงำ เป็นคนที่มีสัญชำติไทย ร้อยละ 98.9 ไม่ได้สัญชำติไทย ร้อยละ 1.1 ชนกลุ่มน้อย

ในจังหวัดพังงำ คือ ชำวไทยใหม่ (ชำวเล ชำวน้ ำ หรือ มอร์แกน) ซึ่งอำศัยอยู่กระจัดกระจำย ตำมชำยฝั่งทะเล  
และเกำะในอ่ำวพังงำ อยู่อย่ำงสันโดษประกอบอำชีพประมง พูดภำษำไทยได ้

จังหวัดพังงำ เป็นดินแดนที่มีควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์มำยำวนำน มี เป็นเส้นทำงกำรแผ่ขยำยของ 
พุทธศำสนำจำกอินเดีย สู่อำณำจักรไทยในสมัยศรีวิชัยโบรำณ โดยมีเมืองตะกั่วป่ำ และภูเก็ตเป็นเมืองหน้ำด่ำน 
ที่ส ำคัญในทะเลฝั่งอันดำมัน ดังนั้นศำสนำพุทธจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต และควำมเป็นอยู่ของประชำชน ประชำชน 
ในจังหวัดพังงำ นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 71.01 ศำสนำอิสลำม ร้อยละ 28.66 และศำสนำคริสต์ ร้อยละ 0.26 
ศำสนำซิกส์ ร้อยละ 0.05 (ที่มำ : ส ำนักงำนสถิติจังหวัดพังงำ สิงหำคม 2563) 

สถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดพังงำ (ก ำลังแรงงำน) 
 กำรมีงำนท ำและกำรว่ำงงำน เป็นข้อมูลกำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของประชำกร โดยส ำนักงำนแรงงำน 
จังหวัดพังงำด ำเนินกำรส ำรวจและประมวลผลเป็นไตรมำส ส ำหรับไตรมำส 1/2564 
 จำกข้อมูลกำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของประชำกร ในไตรมำส 1 (เดือนมกรำคม – มีนำคม 2564) 
จังหวัดพังงำมีประชำกรที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไปรวมทั้งสิ้น 219,581 คน โดยเป็นผู้อยู่ในก ำลังแรงงำน 148,207 คน  
จ ำแนกเป็นผู้มีงำนท ำ 140,988 คน (ร้อยละ 95.13 ของผู้อยู่ในก ำลังแรงงำนทั้งหมด) ผู้ว่ำงงำน 9,792 คน  
(อัตรำกำรว่ำงงำนร้อยละ 6.41) (ที่มำ : ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดพังงำ)  
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ข้อมูลทั่วไปส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
ที่ตั้งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ   

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ตั้งอยู่ เลขที่ 14 ซอยชุมนุมรำษฎร์ ถนนเพชรเกษม  อ ำเภอ
เมืองพังงำ จังหวัดพังงำ 82000  เป็นที่ปฏิบัติงำนของกลุ่ม/หน่วย จ ำนวน 7 กลุ่ม/1 หนว่ย  ดังนี้ 

กลุ่มอ ำนวยกำร         หมำยเลขโทรศัพท์  0-7641-3684 
 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์   หมำยเลขโทรศัพท์  0-7641-1922  

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล/กลุ่มพัฒนำครู ฯ  หมำยเลขโทรศัพท์  0-7641-1984 
กลุ่มนโยบำยและแผน/กลุ่ม DLICT     หมำยเลขโทรศัพท์  0-7641-2529 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ     หมำยเลขโทรศัพท์  0-7641-3379 
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ หมำยเลขโทรศัพท์  0-7641-2521 
หน่วยตรวจสอบภำยใน        หมำยเลขโทรศัพท์  0-7641-2180  

อัตรำก ำลัง 
 บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ มีจ ำนวนทั้งสิ้น 47 คน ณ วันที่ 1 กรกฎำคม 2564  

บุคลำกร/กลุม่ กรอบ 
(อัตรำก ำลงั) 

มีตัว ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว 

ข้ำรำชกำรครู 26 6 - - 

ผู้บรหิำรกำรศึกษำ 4 4 - - 

ศึกษำนิเทศก ์ 22 2 - - 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38ค (2) 52 27 4 10 

กลุ่มอ ำนวยกำร 7 4 4 4 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย ์ 11 6 - 1 

กลุ่มบริหำรงำนบคุคล/กลุม่พัฒนำครู ฯ 13 7 - 1 

กลุ่มนโยบำยและแผน/กลุม่ DLICT 7 3 - 3 

กลุ่มส่งเสรมิกำรจัดกำรศึกษำ 8 4 - - 

กลุ่มนเิทศ ตดิตำม และประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ 3 1 - 1 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 3 2 - - 

รวมบุคลำกรทั้งสิ้น 78 33 4 10 
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อ ำนำจหน้ำที ่
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตำมที่ก ำหนดไว้ใน
มำตรำ 36 และปฏิบัติหน้ำที่เก่ียวกับกำรศึกษำไว้ในกฎหมำยนี้หรือกฎหมำยอ่ืน 
 2. ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำสำระของหลักสูตรกำรศึกษำ ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 3. ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรและจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำร่วมกับ
สถำนศึกษำ 
 4. รับผิดชอบในกำรพิจำรณำแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

และอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 8 และมำตรำ 34 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในกำรประชุม
ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 7 กันยำยน พ.ศ. 2553 ได้ออกประกำศพระรำชกิจจำนุเบกษำกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องกำร
แบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ไว้ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้อง กับนโยบำย 
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำร ของท้องถิ่น 

2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำม กำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
4. ก ำกับดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดและ

พัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำ ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง

บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่หลำกหลำยใน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
10. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
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11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

12. ปฏิบัติงำนร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

โครงสร้ำงส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำพังงำ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล

กำรจัดกำรศึกษำ 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

(ก.ต.ป.น.) 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

กลุ่มนโยบำยและแผน 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสนิทรัพย์ 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำ 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
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ท ำเนียบผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
 

 
 

 
 
 

 
  



หนา้  13 

 

 
 

1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ                        ประธำนกรรมกำร 
2. นำยบุญรัฐ  หลักแหลม ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของรัฐ  กรรมกำร 
3. นำยนิยม  หัศนี ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของเอกชน กรรมกำร 
4. นำยสุทธิพงศ์  อำจวำรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรสถำนศึกษำ กรรมกำร 
5. นำยกฤติพงศ์  บุญรงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย กรรมกำร 
6. นำยทรงวิทย์  ชูวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน กรรมกำร 
7. นำยพีระ  เสมพืช ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม กรรมกำร 
8. นำยสมภำพ  นำคพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรวิจัยและประเมินผล กรรมกำร 

 9. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 

 
1. นำงวรำภรณ์  คงเทศ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
2. นำงสำวพจนำ วำนิชกุล  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
3. นำงสำวพจนำ วำนิชกุล  ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 
4. นำงสำววิไลลักษณ์  ค ำด ำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
5. นำงภัทรำวรรณ ทิพย์ธนสำร  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
6. นำงสำวชนัญชิดำ เจริญส ำรำญ  ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ 
7. นำงสำวณัฐวรำ  วัฒนะ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล 

                                                          กำรจัดกำรศึกษำ 
8. นำงสำวศิริลักษณ์ พูลศิริ  ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
9. นำงสำวสุวรรณำ ชีวิตโสภณ  ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 

 
  

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 



หนา้  14 

 

ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 

ตำรำงท่ี 2 จ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 ณ วันที่ 25 มิถุนำยน 2564 ดังนี้ 

ช่วงชั้น จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ 
จ ำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 135 100 

-  ก่อนประถมศึกษำ – ประถมศึกษำ 87 64.44 
-  ก่อนประถมศึกษำ – มัธยมศึกษำตอนต้น 32 23.53 
-  ก่อนประถมศึกษำ – มัธยมศึกษำตอนปลำย 1 0.74 
-  ประถมศึกษำ 14 10.29 
-  ประถมศึกษำ – มัธยมศึกษำตอนต้น 1 0.74 
-  ไม่มีนักเรียน 0 0.00 

แผนภูมิที่ 2 จ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 ณ วันที่ 25 มิถุนำยน 2564 ดังนี้ 

 
 

จำกตำรำงที่ 2 และแผนภูมิที่ 2 โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ  
มีจ ำนวน 135 โรงเรียน จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ พบว่ำจ ำนวนโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ – 
ประถมศึกษำ มีมำกที่สุด รองลงมำคือระดับก่อนประถมศึกษำ – มัธยมศึกษำตอนต้น ตำมล ำดับ 
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ตอนตน้

- ไม่มนัีกเรยีน
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ตำรำงท่ี 3 จ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมขนำดจ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 ณ วันที่ 25 มิถุนำยน 2564 

ประเภท จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ 
จ ำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 135 100 

- ขนำดที่ 1 (นร.0-120 คน) 74 54.81 
- ขนำดที่ 2 (นร.121-200 คน) 28 20.74 
- ขนำดที่ 3 (นร.201-300 คน) 17 12.59 
- ขนำดที่ 4 (นร.301-499 คน) 10 7.41 
- ขนำดที่ 5 (นร.500-1499 คน) 5 3.70 
- ขนำดที่ 6 (นร.1500-2499 คน) 1 0.74 
- ขนำดที่ 7 (นร.> 2500 คน) - - 

 
แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละของจ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมขนำดจ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 

 

จำกตำรำงที่ 3 และแผนภูมิที่ 3 โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ  
มีจ ำนวน 135 โรงเรียน จ ำแนกตำมขนำดจ ำนวนนักเรียน พบว่ำเป็นโรงเรียนขนำดที่ 1 (นักเรียน 0 - 120 คน) 
มีมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.81 รองลงมำเป็นขนำดที่ 2 (นักเรียน 121 – 200 คน) คิดเป็นร้อยละ 20.74 
และโรงเรียนขนำดที่ 6 (นร.1,500 – 2,499 คน) มีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.74  
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ตำรำงท่ี 4 จ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมโรงเรียนขนำดเล็ก ปีกำรศึกษำ 2564 

ประเภท จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ 

โรงเรียนขนำดเล็ก ต่ ำกว่ำ 120 คน 74 100 

- ไม่มีนักเรียน 0 0.00 

- 1-20 1 1.35 

- 21-40 13 17.57 

- 41-60 18 24.32 

- 61-80 21 28.38 

- 81-100 13 17.57 

- 101-120 8 10.81 

แผนภูมิที่ 4 แสดงร้อยละของโรงเรียนขนำดเล็ก แยกตำมจ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 

 

ตำรำงที่ 4 และแผนภูมิที่ 4 แสดงร้อยละของโรงเรียนขนำดเล็ก แยกตำมจ ำนวนนักเรียน พบว่ำ  
ปีกำรศึกษำ 2564 มีโรงเรียนขนำดเล็กทั้งสิ้น จ ำนวน 74 โรงเรียน โดยจ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็กที่มีนักเรียน 
61-80 คน มีจ ำนวนสูงสุด 21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 28.38 
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ตำรำงท่ี 5 เปรียบเทียบจ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมโรงเรียนขนำดเล็ก ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2563 – 2564 

ประเภท 
จ ำนวนโรงเรียน 

เพิ่ม/ลด 
ปีกำรศึกษำ 2563 ปีกำรศึกษำ 2564 

โรงเรียนขนำดเล็ก ต่ ำกว่ำ 120 คน 75 74 -1 

- ไม่มีนักเรียน 0 0 0 

- 1-20 1 1 0 

- 21-40 12 13 1 

- 41-60 17 18 1 

- 61-80 21 21 0 

- 81-100 13 13 0 

- 101-120 11 8 -3 

แผนภูมิที่ 5 แสดงกำรเปรียบเทียบจ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็ก ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2563 - 2564 

 
ตำรำงที่ 5 และแผนภูมิที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบจ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็กในภำพรวม ระหว่ำง 2 ปี

กำรศึกษำ พบว่ำ ปีกำรศึกษำ 2564 มีจ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็กลดลง จ ำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน 
บ้ำนปำกวีปมิตรภำพที่ 124 เนื่องจำกถ่ำยโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำลต ำบลคึกคัก  
อ.ตะกั่วป่ำ จ.พังงำ) 
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ตำรำงท่ี 6 จ ำนวนนักเรียน จ ำแนกรำยชั้น เพศ ห้องเรียน และอัตรำส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน 
     โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.) ปีกำรศึกษำ 2564 

ชั้น นักเรียนชำย นักเรียนหญิง รวม ร้อยละ ห้องเรียน นักเรียน : 
ห้องเรียน 

อนุบำล 1 253 241 494 11.99 28 18:1 
อนุบำล 2 919 798 1,717 41.68 132 13:1 
อนุบำล 3 969 939 1,908 46.32 132 14:1 

รวมก่อนประถม 2,141 1,978 4,119 18.54 292 14:1 
ประถมศึกษำปีท่ี 1 1,410 1,243 2,653 16.84 162 16:1 
ประถมศึกษำปีท่ี 2 1,358 1,245 2,603 16.52 171 15:1 
ประถมศึกษำปีท่ี 3 1,376 1,367 2,743 17.41 162 17:1 
ประถมศึกษำปีท่ี 4 1,421 1,225 2,646 16.80 166 16:1 
ประถมศึกษำปีท่ี 5 1,310 1,142 2,452 15.57 167 15:1 
ประถมศึกษำปีท่ี 6 1,398 1,257 2,655 16.86 175 15:1 

รวมประถมศึกษำ 8,273 7,479 15,752 70.91 1,003 16:1 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 457 370 827 36.61 39 21:1 
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 379 365 744 32.93 38 20:1 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 342 346 688 30.46 37 19:1 
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 1,178 1,081 2,259 10.17 114 20:1 

มัธยมศึกษำปีท่ี 4 6 21 27 31.76 2 14:1 
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 15 10 25 29.41 2 13:1 
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 11 22 33 38.82 2 17:1 
รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 32 53 85 0.38 6 14:1 

รวมท้ังสิ้น 11,624 10,591 22,215 100 1,415 16:1 
ร้อยละ 52.33 47.67 100  

จำกตำรำงที่ 6 จ ำนวนนักเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้ นพ้ืนฐำน (สพฐ.)  
ปีกำรศึกษำ 2564 ณ วันที่ 25 มิถุนำยน 2564 มีจ ำนวน 22,215 คน คิดเป็นนักเรียนชำย ร้อยละ 52.33 
นักเรียนหญิง ร้อยละ 47.67 

เมื่อพิจำรณำตำมระดับกำรศึกษำพบว่ำ นักเรียนระดับประถมศึกษำมีจ ำนวนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
70.91 รองลงมำเป็นระดับก่อนประถมศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 18.54 และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.38  

ส ำหรับจ ำนวนห้องเรียนระดับประถมศึกษำมีจ ำนวนมำกที่สุด รองลงมำเป็นระดับก่อนประถมศึกษำ 
และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยน้อยที่สุด  
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เมื่อพิจำรณำอัตรำส่วนจ ำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน พบว่ำระดับมัธยมศึกษำตอนต้นมีอัตรำส่วน
จ ำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนมำกที่สุด คือ 20 : 1 รองลงมำคือระดับประถมศึกษำ เท่ำกับ 16 : 1  
ระดับก่อนประถมศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำยน้อยที่สุด อัตรำส่วน 14 : 1 รวมทุกระดับมีอัตรำส่วน 16 : 1 

ตำรำงท่ี 7 จ ำนวนนักเรียน ห้องเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียน จ ำแนกตำมอ ำเภอและระดับกำรศึกษำ 
              .ปีกำรศึกษำ 2564 

ระดับกำรศึกษำ 
อ ำเภอ 

ก่อนประถม ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ
ตอนต้น 

มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย 

รวมท้ังสิ้น 

เมือง
พังงำ 

นักเรียน 707 2,852 362 - 3,921 
ห้องเรียน 41 131 22 - 194 

นักเรียน : ห้อง 17:1 22:1 16:1 - 20:1 
เกำะยำว นักเรียน 298 1,241 328 85 1,952 

ห้องเรียน 18 138 11 6 173 
นักเรียน : ห้อง 17:1 9:1 30:1 14:1 11:1 

กะปง นักเรียน 226 733 72 - 1,031 
ห้องเรียน 19 59 6 - 84 

นักเรียน : ห้อง 12:1 12:1 12:1 - 12:1 
ตะกั่วทุ่ง นักเรียน 740 2,693 148 - 3,581 

ห้องเรียน 66 211 8 - 285 
นักเรียน : ห้อง 11:1 13:1 19:1 -  13:1 

ตะกั่วป่ำ นักเรียน 468 1,547 443 - 2,458 
ห้องเรียน 31 86 19 - 136 

นักเรียน : ห้อง 15:1 18:1 23:1 - 18:1 
คุระบุร ี นักเรียน 702 2,214 218 - 3,134 

ห้องเรียน 42 117 16 - 175 
นักเรียน : ห้อง 17;1 19:1 14:1 - 18:1 

ทับปุด นักเรียน 491 2,037 294 - 2,822 
ห้องเรียน 29 96 12 - 137 

นักเรียน : ห้อง 17:1 21:1 25:1 - 21:1 
ท้ำย

เหมือง 
นักเรียน 487 2,435 394 - 3,316 
ห้องเรียน 46 165 20 - 231 

นักเรียน : ห้อง 11:1 15:1 20:1 - 14:1 
รวม นักเรียน 4,119 15,752 2,259 85 22,215 

ห้องเรียน 292 1,003 115 6 1,416 
นักเรียน : ห้อง 14:1 16:1 20:1 14:1 16:1 
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จำกตำรำงที่ 7 เมื่อพิจำรณำจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมอ ำเภอ พบว่ำโรงเรียนในอ ำเภอเมืองพังงำ  
มีจ ำนวนนักเรียนมำกที่สุด รองลงมำเป็นอ ำเภอตะกั่วทุ่ง และอ ำเภอกะปงน้อยที่สุด เมื่อพิจำรณำอัตรำส่วน
จ ำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนพบว่ำ โรงเรียนในอ ำเภอทับปุด มีอัตรำส่วนจ ำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนมำกท่ีสุด 
คือ 21 : 1 รองลงมำคืออ ำเภอเมืองพังงำ 20 : 1 ส่วนอ ำเภอเกำะยำวน้อยที่สุด คือ 11 : 1 

ตำรำงท่ี 8 จ ำนวนนักเรียนพิกำรเรียนร่วม จ ำแนกตำมเพศและควำมพิกำร ปีกำรศึกษำ 2564 

ประเภทควำมพิกำร นักเรียนชำย นักเรียนหญิง รวม ร้อยละ 

บกพร่องทำงกำรเห็น 4 1 5 0.33 

บกพร่องทำงกำรได้ยนิ 1 0 1 0.07 

บกพร่องทำงสติปญัญำ 122 58 180 12.08 

บกพร่องทำงร่ำงกำย/สุขภำพ 12 8 20 1.34 

บกพร่องทำงกำรเรียนรู ้ 864 316 1,180 79.19 

บกพร่องทำงกำรพูด/ภำษำ 11 2 13 0.87 

บกพร่องทำงพฤติกรรม/อำรมณ ์ 35 4 39 2.61 

ออทิสตกิ 17 3 20 1.34 

พิกำรซ้ ำซ้อน 20 12 32 2.15 

รวม 1,086 404 1,490 100 

ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด 72.89 27.11 100  

แผนภูมิที่ 6 แสดงจ ำนวนนักเรียนพิกำรจ ำแนกตำมประเภท ปีกำรศึกษำ 2564 

 
จำกตำรำงที่ 8 และแผนภูมิที่ 6 เมื่อพิจำรณำสัดส่วนร้อยละของนักเรียนพิกำรเรียนร่วมกับนักเรียน

ทั้งหมดในสังกัด จ ำนวน 22,215 คน พบว่ำ มีนักเรียนพิกำรเรียนร่วม จ ำนวน 1,490 คน คิดเป็นร้อยละ 6.71 
ของจ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 

0.33

0.07

12.08

1.34

79.19

0.87

2.61

1.34

2.15
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บกพรอ่งทางการพูด/ภาษา

บกพรอ่งทางพฤตกิรรม/อารมณ์

ออทสิตกิ

พกิารซ า้ซอ้น
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ตำรำงที่ 9 จ ำนวนนักเรียน จ ำแนกตำมศำสนำและระดับชั้น ปีกำรศึกษำ 2564 

แผนภูมิที่ 7 จ ำนวนนักเรียน จ ำแนกตำมศำสนำ ปีกำรศึกษำ 2564 

 

จำกตำรำงที่ 9 และแผนภูมิที่ 7 เมื่อพิจำรณำนักเรียนแยกตำมศำสนำ พบว่ำนักเรียนนับถือศำสนำพุทธ  
มีมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.92 รองลงมำคือ ศำสนำอิสลำม คิดเป็นร้อยละ 37.81 และศำสนำคริสต์  
คิดเป็นร้อยละ 0.20 ตำมล ำดับ 
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ศำสนำ ก่อน
ประถม 
ศึกษำ 

ประถม 
ศึกษำ 

มัธยมศึกษำ 
ตอนต้น 

มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย 

รวม ร้อยละ 

พุทธ 2,637 9,824 1,293 1 13,755 61.92 
อิสลำม 1,474 5,877 964 84 8,399 37.81 
คริสต์ 4 40 1 0 45 0.20 
ซิกส์ 1 1 0 0 2 0.01 
พรำหมณ์/ฮินดู 0 2 1 0 3 0.01 
อ่ืน ๆ 3 8 0 0 11 0.05 

รวม 4,119 15,752 2,259 85 22,215 100 
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ตำรำงที่ 10 จ ำนวนนักเรียน จ ำแนกตำมสัญชำติและระดับชั้น ปีกำรศึกษำ 2564 

 

แผนภูมิที่ 8 จ ำนวนนักเรียน จ ำแนกตำมสัญชำติ ปีกำรศึกษำ 2564 

 
จำกตำรำงที่ 10 และแผนภูมิที่ 8 เมื่อพิจำรณำนักเรียนจ ำแนกตำมสัญชำติในภำพรวม พบว่ำนักเรียน

สัญชำติไทย มีมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.41 รองลงมำคือพม่ำ คิดเป็นร้อยละ 3.57 และไม่ปรำกฏสัญชำติ 
คิดเป็นร้อยละ 0.30 ตำมล ำดับ 

95.41
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สัญชำติ ก่อน
ประถมศึกษำ 

ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ
ตอนต้น 

มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย 

รวม ร้อยละ 

ไทย 3,789 15,107 2,215 85 21,196 95.41 
กัมพูชำ 3 19 2 0 24 0.11 
เกำหลีใต้ 0 1 0 0 1 0.005 
จีน 0 1 0 0 1 0.005 
ญี่ปุ่น 0 1 0 0 1 0.005 
เนปำล 0 3 0 0 3 0.01 
ปำกีสถำน 0 2 0 0 2 0.01 
เมียนมำร์ 267 487 39 0 793 3.57 
ฟิลิปปินส์ 1 0 0 0 1 0.005 
มำเลเซีย 0 2 0 0 2 0.01 
ลำว 10 43 1 0 54 0.24 
ไม่ปรำกฎสัญชำติ 12 52 2 0 66 0.30 
อ่ืนๆ 37 34 0 0 71 0.32 
รวม 4,119 15,752 2,259 85 22,215 100 
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ตำรำงที่ 11 จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมน้ ำหนัก ส่วนสูง ปีกำรศึกษำ 2564 

ประเภท ก่อน
ประถม
ศึกษำ 

ร้อยละ ประถม
ศึกษำ 

ร้อยละ มัธยม 
ศึกษำ
ตอนต้น 

ร้อยละ มัธยม 
ศึกษำ 

ตอนปลำย 

ร้อยละ 

นักเรียนทั้งหมด 4,119 100 15,752 100 2,259 100 85 100 

ผอม 410 9.95 979 6.22 62 2.74 0 0 

ค่อนข้ำงผอม 332 8.06 1,100 6.98 131 5.80 2 2.35 

สมส่วน 2,777 67.42 10,370 65.83 1,665 73.71 67 78.82 

ท้วม 136 3.30 905 5.75 117 5.18 2 2.35 

เร่ิมอ้วน 219 5.32 1,377 8.74 180 7.97 7 8.24 

อ้วน 241 5.85 1,016 6.45 101 4.47 5 5.88 

ค่ำนอกเกณฑ ์ 4 0.10 4 0.03 2 0.09 1 1.18 

อำยุนอกเกณฑ ์ 0 0 1 0.01 1 0.04 1 1.18 

เต้ีย 354 8.59 854 5.42 136 6.02 3 3.53 

ค่อนข้ำงเต้ีย 347 8.42 926 5.88 123 5.44 6 7.06 

สูงตำมเกณฑ ์ 3,168 76.91 12,647 80.29 1,870 82.78 67 78.82 

ค่อนข้ำงสูง 125 3.03 750 4.76 96 4.25 4 4.71 

สูง 125 3,03 574 3.64 33 1.46 4 4.71 

ส่วนสูงนอกเกณฑ ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 

อำยุนอกเกณฑ ์ 0 0 1 0.01 1 0.04 1 1.18 

จำกตำรำงที่ 11 เมื่อพิจำรณำนักเรียนทั้งหมด จ ำแนกตำมน้ ำหนัก ส่วนสูง โดยรวม พบว่ำระดับ  
ก่อนประถม มีนักเรียนที่มีส่วนสูงตำมเกณฑ์มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.91 รองลงมำคือนักเรียนที่มีน้ ำหนัก 
ตำมเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 67.42 ระดับประถมศึกษำนักเรียนที่ส่วนสูงตำมเกณฑ์มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
80.29 รองลงมำ คือนักเรียนที่มีน้ ำหนักตำมเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 65.83 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น มีนักเรียน
ที่ส่วนสูงตำมเกณฑ์มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82.78 รองลงมำคือนักเรียนที่มีน้ ำหนักตำมเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 
73.71 และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยมนีักเรียนที่มีน้ ำหนักและส่วนสูงตำมเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 78.82 
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ตำรำงที่ 12 จ ำนวนนักเรียนในเขตบริกำรที่อยู่ห่ำงไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร จ ำแนกตำมวิธีกำรเดินทำง  
                มำเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 

จำกตำรำงที่ 12 เมื่อพิจำรณำจ ำนวนนักเรียนในเขตบริกำรที่อยู่ห่ำงไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร 
จ ำแนกตำมวิธีเดินทำงมำเรียน พบว่ำ นักเรียนเดินทำงมำเรียนโดยใช้ยำนพำหนะเสียค่ำโดยสำรมำกที่สุด     
คิดเป็นร้อยละ 29.55 ต่อจ ำนวนนักเรียนทั้งหมด รองลงมำใช้ยำนพำหนะไม่เสียค่ำโดยสำร คิดเป็นร้อยละ 
10.45 และเดินทำงมำเรียนด้วยกำรเดินเท้ำ คิดเป็นร้อยละ 0.55 

แผนภูมิที่ 9 เปรียบเทียบร้อยละจ ำนวนนักเรียนในเขตบริกำรที่อยู่ห่ำงไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร  

                   จ ำแนกตำมระดับชั้น ปีกำรศึกษำ 2564 

 
จำกแผนภูมิที่ 9 เมื่อเปรียบเทียบวิธีกำรเดินทำงร้อยละของจ ำนวนนักเรียนในเขตบริกำรที่อยู่ห่ำงไกล

โรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร พบว่ำ นักเรียนระดับประถมศึกษำมีมำกที่สุด รองลงมำคือก่อนประถมศึกษำ  
และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย มีน้อยที่สุด 
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ยืมเรียน เสียค่ำ

โดยสำร 
ไม่เสียค่ำ
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ก่อนประถมศึกษำ 4,119 20 1,350 242 0 1,612 
ประถมศึกษำ 15,752 78 4,591 1,742 1 6,412 
มัธยมศึกษำตอนต้น 2,259 23 603 329 1 956 
มัธยมศึกษำตอนปลำย 85 2 20 9 0 31 
รวมทั้งสิ้น 22,215 123 6,564 2,322 2 9,011 
ร้อยละ นร.อยู่ห่ำงเกิน  
3 กม. ต่อนร. ทั้งหมด 

100 0.55 29.55 10.45 0.01 40.56 
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ตำรำงที่ 13 จ ำนวนนักเรียนออกกลำงคัน จ ำแนกตำมระดับชั้นและสำเหตุ ปีกำรศึกษำ 2563 

สำเหตุ 
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ชั้นอนุบำล 1 475            

ชั้นอนุบำล 2 1,780            

ชั้นอนุบำล 3 1,967            

รวมอนุบำล 4,222            

ประถมศึกษำปีที่ 1 2,787            

ประถมศึกษำปีที่ 2 2,773       1   1 0.04 

ประถมศึกษำปีที่ 3 2,624       1   1 0.04 

ประถมศึกษำปีที่ 4 2,498            

ประถมศึกษำปีที่ 5 2,677            

ประถมศึกษำปีที่ 6 2,736            

รวมประถมศึกษำ 16,095       2   2 0.01 

มัธยมศึกษำปีที่ 1 842            

มัธยมศึกษำปีที่ 2 721            

มัธยมศึกษำปีที่ 3 650            

รวมมัธยมศึกษำ

ตอนต้น 

2,213            
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มัธยมศึกษำปีที่ 4 22            

มัธยมศึกษำปีที่ 5 34            

มัธยมศึกษำปีที่ 6 23            

รวมมัธยมศึกษำตอน

ปลำย 

79            

รวมทั้งสิ้น 22,609       2   2 0.01 

จำกตำรำงที ่13 เมื่อพิจำรณำจ ำนวนนักเรียนออกกลำงคันจ ำแนกตำมระดับชั้น พบว่ำในปีกำรศึกษำ 2563 
มีนักเรียนออกกลำงคัน จ ำนวน 2 คน เนื่องจำกอพยพตำมผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจ ำนวนนักเรียน
ทั้งหมด 

 



ตำรำงที่ 14 เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนออกกลำงคัน ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 – 2563 จ ำแนกตำมสำเหตุ  

 
 
 

จำกตำรำงที่ 14 เมื่อเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนออกกลำงคัน ระหว่ำง 2 ปีกำรศึกษำ ภำพรวม
พบว่ำ จ ำนวนนักเรียนออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ 2563 มีจ ำนวนลดลง ในทุกสำเหตุ ยกเว้นสำเหตุ อพยพ
ตำมผู้ปกครอง ที่มีเพ่ิมข้ึนจำก ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 2 คน 
ตำรำงท่ี 15 จ ำนวนนักเรียนที่จบกำรศึกษำและศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และมัธยมศึกษำปีที่ 6  
              ปีกำรศึกษำ 2563 
 
 
 
 
 
 
 

จำกตำรำงที่ 15 เมื่อพิจำรณำร้อยละกำรเรียนจบและศึกษำต่อของนักเรียน พบว่ำนักเรียนที่ 
จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ศึกษำต่อ คิดเป็นร้อยละ 96.20 ส่วนนักเรียนที่จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ปีที ่6 ศึกษำต่อ คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนที่จบและศึกษำต่อ พบว่ำ นักเรียนที่จบ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ศึกษำต่อมำกกว่ำนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

สำเหตุ ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 เพิ่ม/ลด 
จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 23,059 22,609 -450 

ฐำนะยำกจน - - - 
มีปัญหำครอบครัว 1 - -1 
สมรสแล้ว - - -  
มีปัญหำในกำรปรับตัว - - -  
ต้องคดีถูกจับ - - - 
เจ็บป่วยอุบัติเหตุ - - - 
อพยพตำมผู้ปกครอง - 2 2 
หำเลี้ยงครอบครัว - - - 
กรณีอ่ืน ๆ - - - 

รวม 1 2  1 

ระดับชั้น 
รำยกำร 

ม.3 ม.6 
จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

นักเรียนเรียนจบ 579 100 23 100 
- ศึกษำต่อ 557 96.20 23 100 
- ประกอบอำชีพ 14 2.42 - - 
- บวชในศำสนำ - - - - 
- ไม่ประกอบชีพและไม่ศึกษำต่อ 2 0.35 - - 

- อ่ืน ๆ - - - - 
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ตำรำงที่ 16 เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนที่จบกำรศึกษำและศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และมัธยมศึกษำปีที่ที 6 
       ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 - 2563  

จำกตำรำงที่ 16 เมื่อเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนที่จบกำรศึกษำและศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ระหว่ำง 2 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ 2563 มีนักเรียนที่ต้องกำร ศึกษำต่อ เพ่ิมมำกข้ึน ส่วนนักเรียน
ที่จบกำรศึกษำและศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีนักเรียนที่ต้องกำร ศึกษำต่อ ลดน้อยลง เนื่องจำก
จ ำนวนนักเรียนลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2562 
ตำรำงท่ี 17 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยครอบครัว (Home School) ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 

ที่ ชื่อผู้จัดกำรศึกษำ อ ำเภอ 
ระดับชั้นที่
ขออนุญำต
เปิดสอน 

จัดกำรศึกษำภำค
เรียนที่/ปีกศ. 

ที่ ชื่อผู้เรียน ระดับชั้น 

1 น.ส.หฤทัย ใจรักษธ์รรม ตะกั่วทุ่ง ป.2 - ป.3 1/2563 – 2/2564 1 ด.ญ. นวล ใจรักษธ์รรม ป.3 
   ป.1 - ป.3 1/2563 – 2/2565 2 ด.ญ. นำนำ เบทเทอร์ ใจรกัษ์ธรรม ป.2 
2 น.ส.วิจิตรำ รำมัญอุดม ตะกั่วทุ่ง ป.4 - ป.6 1/2563 – 2/2565 8 ด.ญ. เซมี ยุน ป.5 
   ป.1 - ป.3 1/2563 – 2/2565 9 ด.ญ. สุบิน ยุน ป.2 
3 น.ส.รตำภรณ์ ธนำวุฑฒ์ ตะกั่วทุ่ง อ.3 1/2564 – 2/2564 12 ด.ช. เจตริน ชัยพงศ์ฤทธิ ์ อ.3 
4 นำงภำรดี มีสมบูรณ์ ท้ำยเหมือง อ.1 - อ.3 1/2564 – 2/2566 3 ด.ญ. ดีม มีสมบูรณ์  อ.1 
   ป.4 - ป.6 1/2564 – 2/2566 4 ด.ญ. วีอำม มีสมบูรณ์ ป.4 
   ป.1 - ป.3 1/2562 – 2/2564 5 ด.ญ. รีฮำม มีสมบูรณ์ ป.3 
5 นำงณัฐมน เรืองศรี ท้ำยเหมือง ม.1 1/2564 – 2/2564 6 ด.ญ. อึนวู ยูน ม.1 
   ป.2 1/2564 – 2/2564 7 ด.ญ. ชันซอง ยูน ป.2 
6 น.ส.จำรุวรรณ ตันติปำล ตะกั่วปำ่ ป.6 1/2564 – 2/2564 10 ด.ช. ดลวัฒน์ วัฒนไวฑูรย์ชัย ป.6 
7 นำยธีระกรำนต์          

ไพรพฤกษลักษณ ์
ตะกั่วปำ่ ป.2 - ป.3 1/2564 – 2/2565 11 ด.ช. จิรพนธ์ ไพรพฤกษลักษณ ์ ป.2 

8 นำงไอริณ ปำยีแมเรำะ ทับปุด อ.3 1/2564 – 2/2564 13 ด.ญ. ชีฟำอ ปำยแีมเรำะ อ.3 

ตำรำงที่ 18 จ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมประเภท ปีกำรศึกษำ 2564 

ระดับชั้น 
 
รำยกำร 

ม.3 ม.6 
ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ เพิ่ม/

ลด 
ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ เพิ่ม/

ลด 2562 2563 2562 2563 
นักเรียนเรียนจบ  506 579 73 32 23 -9 

- ศึกษำต่อ 96.44 96.20 -0.24 93.75 100 -6.25 
- ประกอบอำชีพ 3.36 2.42 -0-94 6.25 - -6.25 
- บวชในศำสนำ - - - - - - 
- ไม่ประกอบอำชีพและไม่
ศึกษำต่อ 

0.2 0.35 0.15 - - - 

- อ่ืน ๆ - - - - - - 
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ประเภท จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
ข้ำรำชกำรคร ู 1,262 78.86 

- ผู้บริหำรกำรศึกษำ 1  
- รองผู้บริหำรกำรศึกษำ 3  
- ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/รองผู้บริหำรสถำนศึกษำ 125  
- ครผูู้สอน 1,131  
- ศึกษำนิเทศก ์ 2  

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 27 1.69 
พนักงำนรำชกำร 32 2.00 
ลูกจ้ำงประจ ำ 41 2.56 

- ช่ำงปูน 25  
- ช่ำงครุภัณฑ์ 1  
- ช่ำงไฟฟ้ำ 1  
- พนักงำนขับรถยนต์ 3  
- พนักงำนบริกำร 9  
- พนักงำนสถำนที่ 2  

ลูกจ้ำงชั่วครำว 238 14.88 
โรงเรียน 229 14.31 
- ธุรกำร (15,000) 54  
- ธุรกำร (9,000) โครงกำรคืนคร ู 72  
- นักกำรภำรโรง  44  
- ครูวิกฤต 31  
- ครูโรงเรียนในโครงกำรพระรำชด ำริ 11  
- ครูวิทยำศำสตร์-คณติศำสตร ์ 13  
- ครผูู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 4  
สพป.พังงำ 9 0.56 

   งบบริหำรจัดกำร สพป.พงังำ 
- ปริญญำตรีขึ้นไป 3  
- ต่ ำกว่ำปริญญำตร ี 4  

   งบปกต ิ
- พนักงำนพิมพ์ดีด 0  
- พนักงำนท ำควำมสะอำด 1  
- เวรยำม 1  

รวม 1,600 100 

จำกตำรำงที่ 18 เมื่อพิจำรณำร้อยละของบุคลำกรในสังกัดจ ำแนกตำมประเภท พบว่ำเป็น

ข้ำรำชกำรครูมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 78.86 รองลงมำเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว คิดเป็นร้อยละ 14.88 และ

พนักงำนรำชกำรน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.00 

  



หนา้  30 

 

ตำรำงท่ี 19 จ ำนวนผู้บริหำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรครู จ ำแนกตำมต ำแหน่งและวุฒิกำรศึกษำ 

วุฒิ/ต ำแหน่ง 

ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ/รอง

ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

ครูผู้สอน รวม ร้อยละ 

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 0 2 2 0.16 
ปริญญำตรี 17 933 950 75.64 
ปริญญำโท 106 196 302 24.04 
ปริญญำเอก 2 0 2 0.16 

รวม 125 1,131 1,256 100 

จำกตำรำงที่ 19 เมื่อพิจำรณำจ ำนวนผู้บริหำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรครู จ ำแนกตำมต ำแหน่ง
และวุฒิกำรศึกษำ พบว่ำมีวุฒิปริญญำตรีมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.64 รองลงมำคือปริญญำโท คิดเป็น
ร้อยละ 24.04 และระดับปริญญำเอกมีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.16 

ตำรำงท่ี 20 จ ำนวนผู้บริหำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรครู จ ำแนกตำมวิทยฐำนะ 

วิทยฐำนะ/ต ำแหน่ง 

ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ/รอง

ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

ครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 

ไม่มีวิทยฐำนะ 0 618 618 49.20 
ช ำนำญกำร 34 307 341 27.15 
ช ำนำญกำรพิเศษ 88 205 293 23.33 
เชี่ยวชำญ 3 1 4 0.32 
เชี่ยวชำญพิเศษ 0 0 0 0 

รวม 125 1,131 1,256 100 

จำกตำรำงท่ี 20 เมื่อพิจำรณำจ ำนวนผู้บริหำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรครู จ ำแนกตำมวิทยฐำนะ 
พบว่ำไม่มีวิทยฐำนะมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.20 รองลงมำคือช ำนำญกำร คิดเป็นร้อยละ 27.15 
และเชี่ยวชำญมีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.32 
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คุณภำพกำรศึกษำ 
ตำรำงที่ 21 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-Net) ปีกำรศึกษำ 2563   
               ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ระหว่ำง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำกับระดับประเทศ 
              

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สพป.พังงำ ประเทศ ผลต่ำง +/- 
ภำษำไทย 59.11 56.20 2.91 
คณิตศำสตร ์ 29.58 29.99 -0.41 
วิทยำศำสตร์ 40.01 38.78 1.23 
ภำษำอังกฤษ 41.02 43.55 -2.53 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.43 42.13 0.3 
 

จำกตำรำงที่ 21 กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)               
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2563 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและระดับประเทศ พบว่ำ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทยและวิทยำศำสตร์สูงกว่ำระดับประเทศ (ร้อยละ 2.91 และ 1.23 ตำมล ำดับ) ส่วนกลุ่มสำระ
คณิตศำสตร์ และภำษำอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศ  ส ำหรับค่ำคะแนนเฉลี่ยร้อยละของทุก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ ร้อยละ 0.3 

ตำรำงที่ 22 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ร้อยละผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-Net) ชัน้ประถมศึกษำปีที่ 6 
               ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2563 กับปีกำรศึกษำ 2562 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 พัฒนำกำร +/- 

ภำษำไทย 50.39 59.11 8.72 
คณิตศำสตร ์ 31.65 29.58 -2.07 
วิทยำศำสตร์ 35.57 40.01 4.44 
ภำษำอังกฤษ 30.71 41.02 10.31 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.08 42.43 5.35 
 

 จำกตำรำงที่  22 กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 กับปีกำรศึกษำ 2563 พบว่ำ ปีกำรศึกษำ 2563 คะแนนเฉลี่ย 
ทั้ง 4 กลุ่มสำระ มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 42.43 และปีกำรศึกษำ 2562 มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 37.08  
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5.35 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น คือ ภำษำไทย (ร้อยละ 8.72) วิทยำศำสตร์ (ร้อยละ 4.44) ภำษำอังกฤษ (ร้อยละ 10.31)  
ยกเว้นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (ร้อยละ 2.07) 
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ตำรำงที่ 23 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ร้อยละผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-Net) ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3 
               ปีกำรศึกษำ 2563 ระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำกับระดับประเทศ 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สพป.พังงำ ประเทศ ผลต่ำง +/- 
ภำษำไทย 54.36 54.92 -0.56 
คณิตศำสตร ์ 22.83 25.46 -2.63 
วิทยำศำสตร์ 27.75 29.89 -2.14 
ภำษำอังกฤษ 29.88 34.38 -4.50 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.71 36.16 -2.45 
 

จำกตำรำงที่ 23 กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)               
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 พบว่ำ เมื่อเปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ  
พบว่ำ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศ ( 0.56/2.63/2.14 และ 4.50 ตำมล ำดับ) 

ตำรำงที่ 24 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ร้อยละผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-Net) ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3 
               ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2563 กับปกีำรศึกษำ 2562 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 พัฒนำกำร +/- 

ภำษำไทย 52.94 54.36 1.42 
คณิตศำสตร ์ 21.70 22.83 1.13 
วิทยำศำสตร์ 28.43 27.75 -0.68 
ภำษำอังกฤษ 29.81 29.88 0.07 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.22 33.71 0.49 
  

จำกตำรำงที่ 24 กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2563 กับปีกำรศึกษำ 2562 พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสำระ 
ปีกำรศึกษำ 2563 มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 33.71 และปีกำรศึกษำ 2562 มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 
33.22 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมขึ้น 0.49 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  พบว่ำ กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น คือ ภำษำไทย (ร้อยละ1.42) คณิตศำสตร์ (ร้อยละ 1.13) 
ภำษำอังกฤษ (ร้อยละ 0.07) ส่วนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลงได้แก่ วิทยำศำสตร์ (ร้อยละ 0.68)  
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ตำรำงท่ี 25 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (NT) 
                ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 ระหวำ่ง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ   
                 กับระดับประเทศ 
 

ควำมสำมำรถ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

สพป.พังงำ ประเทศ ผลต่ำง +/- 

ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ 42.08 40.47 1.61 
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย 49.52 47.46 2.06 

รวม 2 ด้ำน 45.80 43.97 1.83 
 

จำกตำรำงที่ 25 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินคุณภำพผู้ เรียน ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 ระหว่ำง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำกับ
ระดับประเทศ พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนทีม่ำกกว่ำระดับประเทศ ทั้ง 2 ด้ำน เมื่อเปรียบเทียบ
ภำพรวม พบว่ำ มำกกว่ำระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 1.83 
 
ตำรำงท่ี 26 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (NT) 
               .ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561 
                 กับปีกำรศึกษำ 2562  
 

ควำมสำมำรถ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 พัฒนำกำร +/- 

ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ 44.68 42.08 -2.60 
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย 47.18 49.52 2.34 

รวม 2 ด้ำน 45.93 45.80 -0.13 
 

จำกตำรำงที่ 26 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินคุณภำพผู้ เรียน ชั ้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2563 กับปี
กำรศึกษำ 2562 ในภำพรวม พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ำปีกำรศึกษำ 2562 คิดเป็นร้อยละ 0.13 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการจัดการศึกษา 

 

 

  



หนา้  35 

 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาพังงา 
ปีงบประมาณ 2564  

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ได้ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมภำรกิจ  
ที่ได้รับผิดชอบและจำกกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ได้น้อมน ำแนวทำงพระรำชด ำริสืบสำน  
พระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ 
บดินทรเทพยวรำกูร และยุทธศำสตร์ 20 ปี น ำมำวิเครำะห์ปัจจัยภำยในและภำยนอก สู่กำรก ำหนดทิศทำง 
กำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ อีกทั้งได้น ำทิศทำงกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มำสู่กำรปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

 
 
 

"องค์กรชั้นน ำในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญำ บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย" 
Leading organization in educational management. The learners are good people with 

intelligence based on Thainess. 
   
 
  พันธกิจเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่และตำมวิสัยทัศน์ที่ได้ก ำหนด
รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1.iปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด ปฏิบัติตนตำมหลั ก
ศำสนำ รักและยึดมั่นในสถำบันหลักของชำติ กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันพระมหำกษัตริย์เป็น
ประมุข เป็นพลเมืองที่ดี รักษ์วิถีควำมเป็นไทย มีสุขภำวะที่ดี และมีภูมิคุ้มกันจำกภัยในทุกรูปแบบ 
  2.iพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร  มีทักษะกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมี
ทักษะพ้ืนฐำนกำรประกอบอำชีพ 
  3.iพัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพตำมหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น สถำนศึกษำทุกแห่งมี
หลักสูตรที่เหมำะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับท้องถิ่น มีกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและ
มีกำรวัดผลประเมินผลที่เป็นระบบ 
  4.iพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกระดับให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
  5.iสร้ำงโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ เด็กที่มีควำมต้องกำร
จ ำเป็นพิเศษ ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ สำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพ 
  6. iเสริมสร้ำงให้ผู้ เรียนมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ มีคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  7.iพัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้เป็นองค์กรชั้นน ำในกำรบริหำรจัดกำรและยกระดับ
สถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพโดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วม และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
  

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 
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มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริกำร ท ำงำนเป็นทีม 
 
 
  1.iผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด ปฏิบัติตนตำมหลักศำสนำ รัก
และยึดมั่นในสถำบันหลักของชำติ กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันพระมหำกษัตริย์เป็นประมุขเป็น
พลเมืองที่ดี รักษ์วิถีควำมเป็นไทย มีสุขภำวะที่ดี และมีภูมิคุ้มกันจำกภัยในทุกรูปแบบ 
  2.iผู้เรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร  มีทักษะกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 และมีทักษะพ้ืนฐำนกำรประกอบอำชีพ 
  3.iผู้เรียนมีศักยภำพตำมหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น สถำนศึกษำทุกแห่งมีหลักสูตร 
ที่เหมำะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับท้องถิ่นมีกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและมีกำร
วัดผลประเมินผลที่เป็นระบบ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมเชี่ยวชำญวิชำชีพ 
  4.iครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมเชี่ยวชำญวิชำชีพ 
  5.iประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับบริกำรกำรศึกษำทีมีคุณภำพ เด็กที่มีควำมต้องกำร เด็กที่มีควำม
จ ำเป็นพิเศษ ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ สำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพ 
  6.iผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ
สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยในกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  7.iส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำร โรงเรียนทุกแห่งมีคุณภำพ
มำตรฐำน มีผลงำนที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ ได้รับกำรยอมรับและเชื่อมั่นของชุมชน สังคม และได้รับควำม
ร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ  

 
         :  “PQR” 

- ด้ำนกำยภำพ (Physical)  
- ด้ำนคุณภำพ (Quality) 
- ด้ำนสัมพันธภำพ (Relationship) 

 
 
 1. ภำพลักษณ์ใหม่ด้วยกลยุทธ์ “น่ำอยู่ น่ำเรียนรู้” 
 2. โรงเรียนสะอำด ร่มรื่น สวยงำม 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระส ำคัญ 
 4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. สมรรถนะของผู้เรียน 
 6. เข้ำถึงผู้เรียน 
 7. ควำมสัมพันธ์อันดีภำยในโรงเรียน 
 8. ผู้บริหำรสถำนศึกษำบริหำรแบบมีส่วนร่วม  

ค่านิยม 

เป้าประสงค์ 

แนวทางการพัฒนา      

จุดเน้น สถานศึกษา 
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  กลยุทธ์ เป็นประเด็นส ำคัญหรือวำระกำรพัฒนำตำมพันธกิจ ที่จะอำศัยกำรขับเคลื่อนด้วยวิธีกำร
ทำงกลยุทธ์ให้มีกำรพัฒนำที่บังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่ำงโดดเด่นและก้ำวกระโดด ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ 
ดังนี้ 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำศักยภำพผู้เรยีนสู่ควำมเปน็เลิศในศตวรรษที่ 21 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่  3 พัฒนำศักยภำพผู้เรียน และสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่  4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกระดับให้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ  
         ทำงวิชำชีพ 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียม ทั่วถึง 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 

 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

โครงการที่ 1 โครงการการปรับพฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียน (เปลี่ยนหนูน้อยให้เป็นคนใหม่) 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละ 80 ของครูที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเนื้อหำกำรอบรม 
2. ร้อยละ 80 ของครูที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปจัดกำรเรียนกำรสอนให้เหมำะสมกับ

นักเรียนผ่ำนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่วิถีผู้เรียนเป็นส ำคัญ และปรับพฤติกรรมนักเรียนได้จริง 

โครงการที่ 2 โครงการสภานกัเรียน 
ตัวช้ีวัด 

1. จ ำนวนโรงเรียนมีกำรเลือกตั้งสภำนักเรียน/คณะกรรมกำรนักเรียน 
2. จ ำนวนโรงเรียนจัดตั้งหรือด ำเนินกำรกลุ่มกิจกรรม 
3. ควำมสำมำรถเป็นพลเมืองประชำธิปไตย (democratic citizenship) 

โครงการที่ 3 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ  
  

ประเด็นกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย
ความส าเร็จ 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศกัยภาพผูเ้รียนสูค่วามเปน็เลศิในศตวรรษที่ 21 

โครงการที่ 4 โครงการงานศลิปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ตัวช้ีวัด 

1. นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรม ประกวด/แข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

โครงการที่ 5 โครงการอบรมแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ และส่งเสริมทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม มีควำมพร้อมเข้ำสู่ตลำดแรงงำน   
2. ร้อยละ 80 ของครูที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรเตรียมควำมพร้อม

เข้ำสู่ตลำดแรงงำนและสำมำรถเสริมสร้ำงทักษะที่จ ำเป็นในกำรใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งส่งเสริม
ทักษะอำชีพ ให้แก่นักเรียนได้ 

 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

โครงการที่ 6 โครงการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประจ าปี ๒๕๖๔ 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน  136 โรงเรียน ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ  
 2. ร้อยละของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 
รวมทั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรนิเทศ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ได้ด ำเนินกำรนิเทศ 
ติดตำมผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมแผนกำรนิเทศท่ีวำงไว้อย่ำงครบถ้วน 
 3. สถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ มีกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงรอบด้ำน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล 
 4. ส ำนักงำนพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำมีแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีความรู้    
                          ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

โครงการที่ 7 โครงการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของผู้บริหำรกำรศึกษำและผู้บริหำรสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมประชุม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
และน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  และร่วมขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
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โครงการที่ 8 โครงการประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผอ.กลุ่ม หน่วย 
ตัวช้ีวัด 

1. สำมำรถจัดกำรประชุมได้ร้อยละ ๘๐ 
2.iสำมำรถลดปัญหำและข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน 

โครงการที่ 9 โครงการประชุมบุคลากรภายใน สพป.พังงา 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และน ำนโยบำยสู่กำร
ปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สพป.พังงา 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละ 80 ของบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ มีพฤติกรรมบริกำร
ที่ดี มีทักษะกำรสื่อสำร เกิดกำรประสำนงำนที่ดี และเกิดสุขภำวะที่ดีในองค์กรอย่ำงยั่งยืน 
 

โครงการที่ 11 โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพครูเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา  
                  โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละ 80 ของครูที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเนื้อหำกำรอบรม 
2. ร้อยละ 80 ของครูที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ และประสบกำรณ์ ไปใช้พัฒนำ 

ประยุกต์ใช้ตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่นักจิตวิทยำประจ ำสถำนศึกษำ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง 

โครงการที่ 12 โครงการการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
ตัวช้ีวัด 
 1. ครอบครัวที่จัดกำรศึกษำโดยครอบครัว สำมำรถจัดกำรศึกษำได้ตำมคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

โครงการที่ 13 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรยีน 
ตัวช้ีวัด 
 1.iศูนย์กำรเรียนสำมำรถจัดกำรศึกษำ ได้ตำมคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลักสูตร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการที่ 14 โครงการส่งเสริมจิตส านึกผู้เรียนเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ย่ังยืน  
                  (ระยะที่ 1) 
ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของครูผู้เข้ำอบรม มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดอบรม หลักสูตรกำรอบรมครู สื่อกำรเรียนรู้
ในกำรอบรม 
 2. ร้อยละของครูผู้เข้ำอบรม มีจิตส ำนึกต่อสิ่งแวดล้อม (environmental awareness) เพ่ิมข้ึน 

  
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

โครงการที่ 15 โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับโรงเรียน 
ตัวช้ีวัด 
 1.iโรงเรียนในสังกัดมีแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565  
ระดับสถำนศึกษำ ทุกโรง 
 2. แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 ระดับสถำนศึกษำ มีวิสัยทัศน์  
พันธกิจ กลยุทธ์ และจุดเน้นที่ครอบคลุมภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองต่อนโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
 

โครงการที่ 16 โครงการอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพความสามารถด้านงานพัสดุ”  
                   ส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัด 

1. ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุสถำนศึกษำจัดซื้อจัดจ้ำงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ได้อย่ำงถูกต้อง 
 2. ไม่มีผู้ประกอบกำรร้องเรียนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของสถำนศึกษำ 
 3. ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ  
ได้ตำมเป้ำหมำยที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด 

โครงการที่ 17 โครงการตรวจสอบติดตามการบริหารจัดการงบประมาณและการปฏิบัติงานด้านการเงิน  
                   การบัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด 
ตัวช้ีวัด 

1. โรงเรียนได้รับกำรตรวจสอบตำมแผนปฏิบัติกำรตรวจสอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
จ ำนวน 25 โรง 

2. โรงเรียนที่ได้รับกำรตรวจสอบ ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องมีข้อผิดพลำดที่ลดลง 

โครงการที่ 18 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ส าหรับสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัด 
 1. ครูที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีของโรงเรียนทั้ง 136 โรง ได้รับควำมรู้จำกกำรอบรมทุกคน 
 2. ครูที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีมีควำมเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนสูงขึ้น 
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โครงการที่ 19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ 
                   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัด 

1. เชื่อมต่อข้อมูลระหว่ำงระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(Education Area Management Support System : AMSS++)  กับระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ (School Management Support System : SMSS)  เข้ำด้วยกัน 

2. บุคลำกรของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำทุกโรงเรียน  
ที่รับผิดชอบงำนธุรกำร ใช้ระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (School Management Support 
System: SMSS) ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพัฒนำขึ้นมำได้อย่ำงถูกต้อง และสำมำรถ
ขยำยผลกำรใช้งำนระบบได้ 

โครงการที่ 20 โครงการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว  
                   จากเงินงบประมาณรายจ่าย สพฐ. สังกัด สพป.พังงา 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัดที่มีอัตรำว่ำงพนักงำนรำชกำรหรือลูกจ้ำงชั่วครำว  
ตรงตำมควำมต้องกำร/ขำดแคลน 
 
 

โครงการที่ 21 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ตัวช้ีวัด 
 1. โรงเรียนขนำดเล็กที่มีนักเรียน 40 คนลงมำ ได้รับกำรบริหำรจัดกำรตำมแผนบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็ก 
 2. กำรรวบรวมวิเครำะห์ และสรุปผลกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
 3. โรงเรียนขนำดเล็กในสังกัด มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

โครงการที่ 22 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ศปอ. 
ตัวช้ีวัด 
 1. กลุ่มโรงเรียน (ศปอ.) ทุกแห่ง สำมำรถด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำเป็นไปตำมแนวทำง
กรอบนโยบำยที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำก ำหนด ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ส่วนที่ 3 

ผลการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 3 

ผลการด าเนินงาน 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ได้ยึดนโยบำย จุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ผลกำรด ำเนินงำน 
ประกอบด้วย โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 โครงกำรที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รำยจ่ำยประจ ำ และผลกำรด ำเนินกำรรำยงำนโครงกำร
ผ่ำนระบบติดตำมและประเมินแห่งชำติ (e-MENSCR) ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ (ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
ผลกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ (KRS) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

  

โครงการที่ 1 โครงการการปรับพฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียน (เปลี่ยนหนูน้อยให้เป็นคนใหม่) 
งบประมาณ  71,000 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง................-......................บำท 
ผลการด าเนินงาน ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 
ปัญหาอุปสรรค  งบประมำณไม่เพียงพอ เชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพมนุษย์ ในระบบ e-MENSCR ก ำหนดไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำร 

โครงการที่ 2 โครงการสภานกัเรียน 
งบประมาณ  15,000 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง................-......................บำท 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด ำเนินกำร 
ปัญหาอุปสรรค  งบประมำณไม่เพียงพอ เชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพมนุษย์ ในระบบ e-MENSCR ก ำหนดไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำร 

โครงการที่ 3 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
งบประมาณ  21,600 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง................-......................บำท 
ผลการด าเนินงาน พิจำรณำคัดเลือกนักเรียน จ ำนวน 8 อ ำเภอๆ ละ 5 คน ด ำเนินกำรเยี่ยมบ้ำน 
พร้อมกับครูประจ ำชั้น และผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพ่ือมอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียน ท ำให้ครอบครัวนักเรียนมี
ขวัญก ำลังใจ สำมำรถช่วยเหลือควำมเห็นอยู่ในครัวเรือนได้ รวมถึงในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) โรงเรียนในสังกัดมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนเป็นส่วนใหญ่ 
มีกำรลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้ำนนักเรียน เพ่ือช่วยเหลือและติดตำมกำรเรียนของนักเรียน 
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ปัญหาอุปสรรค  เชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  
ในระบบ e-MENSCR ก ำหนดไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำร  
  

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศกัยภาพผูเ้รียนสูค่วามเปน็เลศิในศตวรรษที่ 21 

โครงการที่ 4 โครงการงานศลิปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
งบประมาณ  320,000 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง................-......................บำท 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด ำเนินกำร สพฐ.แจ้งยกเลิก 
ปัญหาอุปสรรค  งบประมำณไม่เพียงพอ เชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพมนุษย์ ในระบบ e-MENSCR ก ำหนดไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำร 

โครงการที่ 5 โครงการอบรมแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ และส่งเสริมทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 
งบประมาณ  75,000 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง................-......................บำท 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด ำเนินกำร 
ปัญหาอุปสรรค  งบประมำณไม่เพียงพอ เชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพมนุษย์ ในระบบ e-MENSCR ก ำหนดไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำร 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

โครงการที่ 6 โครงการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประจ าปี ๒๕๖๔ 
งบประมาณ  244,900 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง.............2,060......................บำท 
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำร 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมกำรด ำเนิน ก.ต.ป.น. และคณะกรรมกำรนิเทศ ได้
ประชุม จ ำนวน 2 ครั้ง ได้จัดท ำแผนกำรนิเทศ ปฏิทิน และเครื่องมือกำรนิเทศ 

2. กิจกรรมด ำเนินกำรนิเทศ เนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 
2019 ท ำให้โรงเรียนไม่สำมำรถเปิดเรียนแบบ On-Site ได้ จึงมีนกำรนิเทศแบบออนไลน์ ครบร้อยละ 
100 จึงไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรนิเทศ 

3. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร รวมรวม วิเครำะห์และสรุปผลกำรนิเทศ ด ำเนิน
รวบรวม ผลเครำะห์ผลโดยคณะศึกษำนิเทศก์ พบว่ำ สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงรอบ
ด้ำน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นตำมศักยภำพแต่ละบุคคล และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พังงำมีแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท
ของสถำนศึกษำ 
ปัญหาอุปสรรค  ระบบกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยไม่มีควำมชัดเจน จึงท ำให้เกิดควำมสับสนของกำรเบิกจ่ำย  
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีความรู้    
                          ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

โครงการที่ 7 โครงการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 
งบประมาณ  188,700 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง..........43,676....................บำท 
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำรประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ จ ำนวน 4 ครั้ง ผ่ำนช่องทำง Zoom Meeting จ ำนวน 2 ครั้ง ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดสำมำรถ
ขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติที่มีประสิทธิภำพ 
ปัญหาอุปสรรค  จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดฯ ท ำให้ไม่เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  

โครงการที่ 8 โครงการประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผอ.กลุ่ม หน่วย 
งบประมาณ  18,755 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง...........2,100...................บำท 
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำรประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ/ผอ.กลุ่ม หน่วย จ ำนวน 6 ครั้ง ผู้บริหำร
กำรศึกษำ/ผอ.กลุ่ม หน่วย และประธำนศูนย์ประสำนงำนกำรประถมศึกษำอ ำเภอ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
นโยบำย แนวทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและให้ควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด 
ปัญหาอุปสรรค  จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดฯ ท ำให้ไม่เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

โครงการที่ 9 โครงการประชุมบุคลากรภายใน สพป.พังงา 
งบประมาณ  23,000 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง............1,715.................บำท 
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำรประชุมบุคลำกรภำยใน สพป.พังงำ จ ำนวน 1 ครั้ง  
ปัญหาอุปสรรค  เชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ ในระบบ e-MENSCR ไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำร 

โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สพป.พังงา 
งบประมาณ  ....400,000....... บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง.............-.................บำท 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด ำเนินกำร 
ปัญหาอุปสรรค  เชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ ในระบบ e-MENSCR ไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำร 
 
โครงการที่ 11 โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพครูเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา  
                  โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
งบประมาณ  42,000 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง.............9,375......................บำท 
ผลการด าเนินงาน   ด ำเนินกำร 2 กิจกรรม ประกอบด้วย 

1. อบรมส่งเสริมศักยภำพครูเพ่ือเป็นนักจิตวิทยำประจ ำสถำนศึกษำด้วย
รูปแบบออนไลน์ เรื่องระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน และกำรด ำเนินงำนของครูที่ท ำหน้ำที่ เป็น
นักจิตวิทยำประจ ำสถำนศึกษำ จ ำนวน 131 คน ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 87.79  
สรุปและรำยงำนผล ครูสำมำรถด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ถูกต้องตำมขั้นตอนระบบกำร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สพฐ. และสำมำรถน ำควำมรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ใกนำรพัฒนำตนเอง เพ่ือปฏิบัติงำน
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ในหน้ำที่นักจิตวิทยำประจ ำสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงสำมำรถน ำหลักจิตวิทยำไปใช้ให้
ค ำปรึกษำ แก้ไขปัญหำ ช่วยปรับทุกข์ สร้ำงสุข ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้  
ปัญหาอุปสรรค   เนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดจึงปรับเปลี่ยนกิจกรรมผ่ำนรูปแบบออนไลน์ 
และปรับลดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน  

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง 

โครงการที่ 12 โครงการการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
งบประมาณ  58,000 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง.............10,916..................บำท 
ผลการด าเนินงาน   สำมำรถด ำเนินกำรประชุมจัดท ำคู่มือกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย ได้ตรวจเยี่ยมครอบครัวที่ขออนุญำตจัดกำรศึกษำใหม่ จ ำนวน 3 ครอบครัว เพ่ือสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงขั้นตอนกำรขออนุญำตจัดกำรศึกษำจนถึงกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึ กษำ 
รวมถึงมีคณะกรรมกำรพิจำรณำแผนกำรจัดกำรศึกษำตำมค ำขอ มีกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้เรียน จ ำนวน 8 คน ผ่ำน 6 คน และต้องด ำเนินกำรวัดประเมินผลรอบ 2 อีก 2 คน ท ำให้ผู้เรียนที่เข้ำรับ
กำรศึกษำโดยครอบครัวได้รับควำมรู้ทุกกลุ่มสำระและกระบวนกำรเรียนรู้ เป็นไปในทิศทำงที่ตอบสนองต่อ
ทัศนะ ควำมเชื่อ ควำมสนใจและควำมต้องกำรขอแต่ละครอบครัว มีควำมยืดหยุ่นเป็นอิสระ ได้รับกำร
พัฒนำตำมศักยภำพเด็กเป็นรำยบุคคลโดยสอดคล้องกับควำมถนัด ควำมสนใจ และควำมต้องกำรที่มีอยู่จริง
ของเด็ก ครอบครัวที่จัดกำรศึกษำทุกครอบครัวสำมำรถจัดกำรศึกษำได้คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำตำม
หลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
ปัญหาอุปสรรค   กิจกรรมต้องด ำเนินกำรตั้งแต่ไตรมำสแรก ได้รับจัดสรรงบประมำณล่ำช้ำ ท ำให้
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ กำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ ใน
ระบบ e-MENSCR ก ำหนดไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำร 

โครงการที่ 13 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรยีน 
งบประมาณ  31,700 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง................-......................บำท 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด ำเนินกำร 
ปัญหาอุปสรรค  เชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ ในระบบ 
e-MENSCR ก ำหนดไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำร 
 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการที่ 14 โครงการส่งเสริมจิตส านึกผู้เรียนเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ย่ังยืน  
                  (ระยะที่ 1) 
งบประมาณ  15,000 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง................13,810................บำท 
ผลการด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัดจ ำนวน 15 โรง ได้ด ำเนินกำรส่งประกวดโรงเรียนต้นแบบ
สิ่งแวดล้อมตำมแนวทำงของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของ
โรงเรียนทั้งหมด และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำมีโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมศึกษำ
เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน สำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้  
ปัญหาอุปสรรค  กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษำ ในสถำนกำรณ์โควิด
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เต็มที่ จ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมเดิมให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ เชื่อมโยง



หนา้  47 

 

ยุทธศำสตร์ชำติที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ ในระบบ e-MENSCR ก ำหนดไม่สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติกำร 
  
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

โครงการที่ 15 โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับโรงเรียน 
งบประมาณ  170,000 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง..........152,986...................บำท 
ผลการด าเนินงาน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ 3 ปี 
พ.ศ.2563 – 2565 ระดับสถำนศึกษำ จ ำนวน 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน ท ำให้โรงเรียนมีแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 ระดับสถำนศึกษำ ทุกโรง มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และ
จุดเน้นที่ครอบคลุมภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองต่อนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ  
ปัญหาอุปสรรค  ควรมีกำรขยำยผลหรือจัดอบรมให้กับบุคลำกรทั้งโรงเรียน และติดตำมปรับปรุง
แผนให้ถูกต้อง และด ำเนินกำรต่อเนื่องทุกปี เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่และนโยบำย 
โครงการที่  16 โครงการอบรมหลั กสู ตร “พัฒนาศั กยภาพความสามารถด้ านงานพั สดุ ”  
                   ส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุสถานศึกษา 
งบประมาณ  88,740 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง................-......................บำท 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด ำเนินกำร 
ปัญหาอุปสรรค  งบประมำณไม่เพียงพอ  

โครงการที่ 17 โครงการตรวจสอบติดตามการบริหารจัดการงบประมาณและการปฏิบัติงานด้านการเงิน  
                   การบัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด 
งบประมาณ  25,000 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง................-......................บำท 
ผลการด าเนินงาน ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำร เงินอุดหนุน 5 รำยกำร บูรณำกำรร่วมกับ
กลุ่มตรวจสอบภำยใน สพฐ. จ ำนวน 5 โรงเรียน ครบทุกโรง และตรวจติดตำม ตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และหลักฐำนกำรจ่ำย และตรวจกำรด ำเนินงำน เงินรำยได้สถำนศึกษำ และเงินโครงกำร
อำหำรกลำงวัน จ ำนวน 20 โรงเรียน ครบทุกโรง จำกกำรตรวจสอบพบว่ำ โรงเรียนที่ได้รับกำรตรวจสอบ
กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง มีข้อผิดพลำดลดลง  
ปัญหาอุปสรรค  โรงเรียนยังคงมีผลกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับปรับปรุง จ ำนวน 3 โรง ซึ่งต้อง
ด ำเนินกำรติดตำมผลกำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ  

โครงการที่ 18 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ส าหรับสถานศึกษา 
งบประมาณ  77,740 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง................-......................บำท 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด ำเนินกำร 
ปัญหาอุปสรรค  งบประมำณไม่เพียงพอ  

โครงการที่ 19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ 
                   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
งบประมาณ  47,300 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง................-......................บำท 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด ำเนินกำร 
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ปัญหาอุปสรรค  งบประมำณไม่เพียงพอ เชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพมนุษย์ ในระบบ e-MENSCR ก ำหนดไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำร 
 
โครงการที่ 20 โครงการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว  
                   จากเงินงบประมาณรายจ่าย สพฐ. สังกัด สพป.พังงา 
งบประมาณ  36,000 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง.............17,900................บำท 
ผลการด าเนินงาน สำมำรถด ำเนินกำรสรรหำบุคคลเป็นพนักงำนรำชกำรต ำแหน่งพ่ีเลี้ยง มีผู้สมัคร 
20 รำย ผ่ำนกำรสรรหำ 13 รำย และสรรหำบุคคลเป็นพนักงำนรำชกำรต ำแหน่งครูผู้สอน มีผู้สมัคร 4 
สำขำวิชำ 67 รำย ผ่ำนกำรสรรหำ 63 รำย ท ำให้ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีพนักงำนรำชกำรไป
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับจัดสรรตำมวิชำเอกท่ีโรงเรียนต้องกำร 
ปัญหาอุปสรรค  งบประมำณที่ได้รับจัดสรรไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้เนื่องจำกข้อจ ำกัดของระเบียบ
หลักเกณฑ์ เชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ ในระบบ e-MENSCR 
ก ำหนดไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำร 

โครงการที่ 21 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
งบประมาณ  52,700 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง................-......................บำท 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด ำเนินกำร 
ปัญหาอุปสรรค  งบประมำณไม่เพียงพอ เชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพมนุษย์ ในระบบ e-MENSCR ก ำหนดไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำร 

โครงการที่ 22 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ศปอ. 
งบประมาณ  283,500 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง................283,500...........บำท 
ผลการด าเนินงาน ได้ด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณให้แก่ศูนย์ประสำนงำนกำรประถมศึกษำอ ำเภอ
ทุกอ ำเภอ และทุกอ ำเภอสำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณเพ่ือไปบริหำรจัดกำรกลุ่มโรงเรียนภำยในพ้ืนที่อ ำเภอ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ปัญหาอุปสรรค  จัดสรรงบประมำณในช่วงไตรมำสสุดท้ำยของปีงบประมำณ ท ำให้ต้องเร่งรัดกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณเป็นค่ำวัสดุเพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำร เนื่องจำกได้รับจัดสรรงบประมำณล่ำช้ำ 

โครงการที่ 23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าวีดีทัศน์เพื่อการเรียนการสอน  
งบประมาณ  25,650 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง..................24,510............. บำท  
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำวีดีทัศน์เพ่ือกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน 3 
รุ่น 3 วัน ผู้เข้ำร่วมอบรม จ ำนวน 99 คน รุ่นที่ 1 จ ำนวน 32 คน รุ่นที่ 2 จ ำนวน 34 คน รุ่นที่ 3 จ ำนวน 
33 คน ระหว่ำงวันที่ 27-29 กันยำยน 2564 ณ ห้องประชุมเทพทำโร สพป.พังงำ ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมให้
ควำมสนใจในกำรอบรมเป็นอย่ำงมำก เข้ำใจขั้นตอนกำรใช้งำนโปรแกรม Filmora มำกขึ้น สำมำรถผลิตสื่อ
กำรเรียนกำรสอนได้ ร้อยละ 90 และสำมำรถน ำเทคนิคในกำรจัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอนให้มีควำม
น่ำสนใจไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ปัญหาอุปสรรค   อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของผู้เข้ำรับกำรอบรม ไม่ได้ประสิทธิภำพ เนื่องจำก
มีกำรใช้งำนระยะเวลำนำน ล้ำสมัย หน่วยควำมจ ำและหน่วยประมวลผลกลำงมีประสิทธิภำพต่ ำ ท ำให้ไม่
สำมำรถติดตั้งโปรแกรมกำรใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรใช้งำนโปรแกรม Filmora จ ำเป็นต้องใช้
อินเทอร์เน็ตในกำรใช้งำน อินเทอร์เน็ตของส ำนักงำนที่เตรียมไว้ให้ผู้เข้ำร่วมกำรอบรม ไม่เพียงพอต่อกำร
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รองรับกำรใช้งำนของผู้เข้ำร่วมอบรม เนื่องจำกมีผู้เข้ำร่วมกำรอบรมจ ำนวนมำก จึงท ำให้ติดขัดในกำรติดตั้ง
โปรแกรมและกำรใช้งำนส่วนเสริมของโปรแกรม 

โครงการที่ 24 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา โดย PQR โมเดล  
สู่คุณภาพการศึกษา สพป.พังงา 
งบประมาณ  70,000 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง.................66,034...............บำท  
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกิจกรรมภำยใต้โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ โดย PQR โมเดล สู่คุณภำพกำรศึกษำ สพป.พังงำ กิจกรรมหลักจ ำนวน 3 กิจกรรม คือ 1. กำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดย PQR โมเดล สู่คุณภำพกำรศึกษำ สพป.พังงำ 
แบ่งกลุ่มมอบหมำยผู้รับผิดชอบ ในแต่ละด้ำน ก ำหนดกรอบ และหลักเกณฑ์ในกำรด ำเนินงำน 2.ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรจัดท ำเครื่องมือและตัวชี้วัด และ 3.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรปรับปรุงเครื่องมือและจัดท ำต้นฉบับ
รูปเล่มคู่มือกำรขับเคลื่อนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดย PQR โมเดล สู่คุณภำพกำรศึกษำ สพป.พังงำ ซึ่งมี
กิจกรรมย่อยจ ำนวน 3 กิจกรรม คือ 1. ประชุมตรวจสอบเครื่องมือและมอบหมำยงำนให้ผู้รับผิดชอบจัดท ำ
ต้นฉบับรูปเล่มคู่มือกำรขับเคลื่อนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดย PQR โมเดล สู่คุณภำพกำรศึกษำ สพป.
พังงำ 2. ประชุมตรวจสอบร่ำงคู่มือและจัดท ำระบบจัดเก็บข้อมูลกำรขับเคลื่อนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
โดย PQR โมเดล สู่คุณภำพกำรศึกษำ สพป.พังงำ (data base) 3. ประชุมตรวจสอบควำมถูกต้องและจัดท ำ
ต้นฉบับรูปเล่มคู่มือกำรขับเคลื่อนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดย PQR โมเดล สู่คุณภำพกำรศึกษำ สพป.
พังงำ และทดสอบระบบจัดเก็บฐำนข้อมูล และได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ขับเคลื่อนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดย PQR โมเดล สู่คุณภำพกำรศึกษำ สพป.พังงำ จ ำนวน 70 คน เพ่ือ
ด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือกำรขับเคลื่อนพัฒนำกำรศึกษำ โดย PQR โมเดล สู่คุณภำพกำรศึกษำ สพป.พังงำ ณ 
ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ และได้จัดท ำเล่มคู่มือกำรขับเคลื่อนพัฒนำ
กำรศึกษำ โดย PQR โมเดล สู่คุณภำพกำรศึกษำ สพป.พังงำ เรียบร้อยแล้ว 
ปัญหาอุปสรรค   ไม่มี 

โครงการที่ 25 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 การจัดท า 
(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐานระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 
งบประมาณ  37,150 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง...............16,720................ บำท  
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำรประชุมปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรฯ ในวันที่ 30 กันยำยน 2564 
กลุ่มเป้ำหมำย คณะกรรมกำรฯ จ ำนวน 21 รำย เพ่ือชี้แจงกรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรสรุปผลกำร
ด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2564 และจัดเตรียมเอกสำร ข้อมูล เครื่องมือ ในกำรจัดท ำสรุปผลกำร
ด ำเนินงำน ร่ำงแผนปฏิบัติกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนำกำรศึกษำระยะ 3 ปี (2563-
2565) (ฉบับปรับปรุง) และด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564  
ในวันที่ 1-2 ตุลำคม 2564 เพ่ือด ำเนินกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2564 วันที่ 3 ตุลำคม 
2564 ด ำเนินกำรจัดท ำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และวันที่ 4 ตุลำคม 
2564 ด ำเนินกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 กลุ่มเป้ำหมำย 
บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ จ ำนวน 34 รำย 



หนา้  50 

 

ปัญหาอุปสรรค   ไม่มี 

โครงการที่ 26 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาตามกรอบ
นโยบาย “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” 
งบประมาณ  75,500 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง.................55,645...............บำท  
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ตำมกรอบนโยบำย "สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภำพ" ในวันพุธที่ 9 ธันวำคม 2563 ณ โรงแรมมุกดำรำ บีช แอนด์
สปำรีสอร์ท อ ำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ มีผู้เข้ำร่วมประชุม 155 คน โดยมีกำรรับมอบนโยบำย "สพฐ.วิถี
ใหม่ วิถีคุณภำพ" กำรใช้พ้ืนที่เป็นฐำน ใช้นวัตกรรมในกำรขับเคลื่อน กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนคุณภำพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เป็นกำรส่งเสริมให้ผู้บริหำรกำรศึกษำและ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สพป.พังงำ มีสมรรถนะกำรบริหำรสถำนศึกษำ สำมำรถน ำนโยบำยกำรศึกษำสู่กำร
ปฏิบัติและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ สำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์เพ่ือน ำแนวทำงของนโยบำย 
“สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภำพ” ไปพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลได้ 
ปัญหาอุปสรรค   โรงเรียนขนำดเล็กไม่มีผู้บริหำรสถำนศึกษำส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ข้ำงเคียงมำรักษำกำร 

โครงการที่ 27 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภาครัฐและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ
ระบบการจัดการองค์กร 
งบประมาณ  31,620 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง..................23,190..............บำท 
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำรจัดโครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนภำครัฐและ
แลกเปลี่ยนควำมรู้เกี่ยวกับระบบกำรจัดกำรองค์กร ระหว่ำงวันที่ 4-5 เมษำยน 2564 ณ พิพิธภัณฑสถำน
คลองท่อม จังหวัดกระบี่ ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง "ตำมรอยพ่อ" จังหวัดพัทลุง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1 และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 2 มี
บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 18 คน จำกกำร
ด ำเนินโครงกำรได้ส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และเพ่ิมศักยภำพในกำรปฎิบัติงำน ซึ่งส่งผล
ต่อกำรบริหำรงำนบุคคลมีประสิทธิภำพมำกขึ้น และบุคลำกรมีแรงจูงใจในกำรปฏิบีติงำน สำมำรถสร้ำง
กระบวนกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ระหว่ำงองค์กร และมีกำรพัฒนำกำรปฏิบัติหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
ตนเองและองค์กร 
ปัญหาอุปสรรค   ไม่มี 
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นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 

 

 
 

 

 
กำรด ำเนินกำรในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ  

มีบุคลำกรที่ได้รับวัคซีนแล้วทั้งสิ้น 1,648 คน คิดเป็นร้อยละ 91.20 จำกกำรส ำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีอำยุ 

12 ปีขึ้นไปในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ จ ำนวน 7,759 คน มีควำมประสงค์รับ

วัคซีน Pfizer จ ำนวน  3,519 คน คิดเป็นร้อยละ 45.35 

โรงเรียนในสังกัดที่ เสนอของบประมำณประสบภัยธรรมชำติ และค่ำซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ 

ในปีงบประมำณ 2564 ได้รับจัดสรรงบประมำณครบร้อยละ 100  

กำรด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน 1/2564 สพป.พังงำได้ติดตำมควำมพร้อม 

ด้ำนกำยภำพ (PQR โมเดล) ระหว่ำงวันที่ 27- 28 พฤษภำคม 2564 พบว่ำโรงเรียนมีกำรพัฒนำเตรียม 

ควำมพร้อมเกินร้อยละ 80 มีจ ำนวน 124 โรง คิดเป็นร้อยละ 91.85 

โครงการที่ 28 โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา 
งบประมาณ  193,820 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง..................172,230...........บำท  
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำร 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด ให้โรงเรียน
ขยำยโอกำส จ ำนวน 34 โรง ด ำเนินกำรอบรมนักเรียนได้ จ ำนวน 31 โรงเรียน ไม่ด ำเนินกำร 3 โรงเรียน 
คือ โรงเรียนวัดโคกสวย โรงเรียนบ้ำนเตรียม และโรงเรียนบ้ำนท่ำสนุก ส ำหรับกิจกรรมอบรมค่ำยเสริมสร้ำง
ทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหำ” ด ำเนินกำรอบรมทำงระบบออนไลน์ ให้แก่นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 34 โรงๆ ละ 5 คน รวม 170 คน มีครูพ่ีเลี้ยง 34 คน นักเรียนสำมำรถเป็น
แกนน ำต้ำนภัยยำเสพติดทุกรูปแบบ และร่วมเป็นแกนน ำจิตอำสำ สำธำรณสุขในโรงเรียนและชุมชน รวมถึง
มีทักษะในกำรป้องกันตนเอง เพ่ือน และครอบครัวให้ห่ำงไกลและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด และมีควำมพึง
พอใจในกำรอบรม 
ปัญหาอุปสรรค   กำรอบรมแบบออนไลน์ ผ่ำน Zoom ต้องจองผ่ำนระบบกับ สพฐ.  นักเรียนที่
สัญญำณอินเทอร์เน็ตไม่ดี ท ำให้ไม่ต่อเนื่อง บำงโรงรวมกลุ่มใช้โทรศัพท์เครื่องเดียว 5 คน ไม่สะดวกต่อกำร
ท ำกิจกรรมของแต่ละคนที่ต้องท ำพร้อมๆ กันในครั้งเดียว 

 

 

 

 

การน านโยบายสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
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นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 

 

 

 

เงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหำเยียวยำ และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 2000 บำท นร.ทั้งหมด 22,215 คน จ ำนวน

นักเรียนที่ได้รับเงินเยียวยำ ในรอบแรก จ ำนวน 21,876 คน คิดเป็นร้อยละ 98.47 พบว่ำ มีนักเรียนที่ไม่มี

ตัวตนในโรงเรียน 339 คน เป็นนักเรียนไม่มำเรียน 213 คน ย้ำยออก 126 คน และรอบที่ 2 จ่ำยให้นักเรียน

ที่ย้ำยภำยในเขตพ้ืนที่ จ ำนวน 35 คน จ่ำยครบร้อยละ 100 ส ำหรับรอบท่ี 3 จ ำนวน 161 คน รอส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนพิจำรณำอนุมัติเงินอุดหนุน 

โครงการที่ 29 โครงการ สพป.พังงา ส่งเสริม สร้างโอกาสการศึกษาอย่างทั่วถึง   
งบประมาณ  11,000 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง....................-........................บำท  
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลประชำกรวัยเรียนและน ำเข้ำระบบเกณฑ์เด็กออนไลน์ 
จ ำนวน 3,313 คน มีประชำกรวัยเรียนที่เข้ำเรียนในสถำนศึกษำแล้ว จ ำนวน 2 ,779 คน คิดเป็นร้อยละ 
83.88 และประชำกรวัยเรียนเด็กที่ยังไม่สำมำรถระบุกำรเข้ำเรียนในสถำนศึกษำได้ คิดเป็นร้อยละ 16.12 
ปัญหาอุปสรรค   กำรด ำเนินกำรล่ำช้ำ 

โครงการที่ 30 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่เวทีการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับเตรียม ความพร้อมในการจัด
กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2565 
งบประมาณ  19,872 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง................19,872................บำท  
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำรจัดท ำส ำเนำแบบทดสอบกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร เพ่ือแจกให้แก่
นักเรียนใน โรงเรียนสังกัด สพป.พังงำ ซึ่งแยกเป็น 2 กลุ่มวิชำ คือ วิทยำศำสตร์ (ระดับประถมศึกษำ) 
จ ำนวน 645 ชุดและคณิตศำสตร์(ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ) จ ำนวน 1,148 ชุด และโรงเรียนได้
น ำแบบทดสอบไปเสริมทักษะและพัฒนำควำมรู้ให้แก่นักเรียน 
ปัญหาอุปสรรค   กำรจัดสรรงบประมำณมำกระชั้นชิดใกล้วันสิ้นปีงบประมำณ 
 
 

 

โครงการที่ 31 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงาน
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ปีการศึกษา 2564 
งบประมาณ  18,000 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง................18,000............... บำท  
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำรประชุมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ขั้นตอนต่ำงๆ ในกำรจัดท ำเแบบแบบ
รำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3) ออนไลน์ให้แก่ผู้รับผิดชอบในระดับสถำนศึกษำ จ ำนวน 36 โรงเรียน 



หนา้  53 

 

ผู้รับผิดชอบกำรจัดเก็บแบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3) ได้ด ำเนินกำรจัดพิมพ์ ปพ.3 จำกระบบและ
เสนอให้ผู้มีอ ำนำจลงนำม พร้อมแสกนไฟล์ ปพ.3 แล้วจัดส่งให้ระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ได้อย่ำงถูกต้อง 
จ ำนวน 36 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ได้
ด ำเนินกำรติดตำมกำรรำยงำน ปพ.3 ออนไลน์ พร้อมทั้งสรุปและรำยงำนผลโครงกำรให้ สพฐ. ทรำบ 
ปัญหาอุปสรรค   ไม่สำมำรถด ำเนินกำรประชุมในครำวเดียวกันได้ จึงได้ก ำหนดจัดกำรประชุมเป็น 
2 รุ่น เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 

โครงการที่ 32 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิต 
งบประมาณ  5,000 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง...................5,000.............บำท  
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำรตรวจและประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต
ผ่ำนระบบกำรสอนเพศวิถีศึกษำให้กับโรงเรียนทั้ง 34 โรงเรียน มีครูผ่ำนระบบกำรสอนเพศวิถีศึกษำ 
จ ำนวน 115 คน จำก 408 คน คิดเป็นร้อยละ 28 โรงเรียนขยำยโอกำสทุกโรงเรียนในสังกัดสำมำรถ
ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ Active Learningและ
ได้รับกำรนิเทศออนไลน์ 
ปัญหาอุปสรรค   กำรด ำเนินตำมโครงกำรในปีกำรศึกษำ 2563 เป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำก 
เนื่องด้วยสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ท ำให้โรงเรียนไม่สำมำรถเปิดเรียนปกติ 
กำรนิเทศติดตำมจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบเป็นกำรนิเทศออนไลน์ ท ำให้ไม่สำมำรถเห็นภำพจริงของกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพศวิถีศึกษำ 

โครงการที่ 33 โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 
งบประมาณ  70,160 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง.................70,160...............บำท  
ผลการด าเนินงาน สพป.พังงำ ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปี
กำรศึกษำ 2563 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2564 จ ำนวนโรงเรียนที่เข้ำรับกำรประเมินฯ จ ำนวนทั้งสิ้น 136 
โรงเรียน จ ำนวนนักเรียน 2,574 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเรียบร้อยแล้ว 
ปัญหาอุปสรรค   ไม่มี 

โครงการที่ 34 โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
งบประมาณ  57,750 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง.................57,750...............บำท  
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปี
ที่ 1 ในวันที่ 18 มีนำคม 2564 มีโรงเรียนในสังกัด สพป.พังงำ เข้ำร่วมจ ำนวน 136 โรงเรียน จ ำนวน
นักเรียน 2,839 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเรียบร้อยแล้ว 
ปัญหาอุปสรรค   ไม่มี 

โครงการที่ 35 โครงการส่งเสริมพัฒนาการการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย (ประเมิน
พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563) 
งบประมาณ  6,000 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง....................6,000..............บำท  
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
พุทธศักรำช 2560 ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 121 โรงเรียน นักเรียนในสังกัด สพป.พังงำ ที่จบหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560 ปีกำรศึกษำ 2563 ได้รับกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ 
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สังคม และสติปัญญำ คิดเป็นร้อยละ 100 และมีผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญำ ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 98.80 กำรนิเทศ ติดตำมโรงเรียนที่มีผลกำรประเมินนักเรียน
ปฐมวัยที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2563 ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน พบว่ำ นักเรียน
ปฐมวัยที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยปีกำรศึกษำ 2563 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินทุกคน กลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ จึงด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลจำกคณะกรรมกำรฯ และจัดท ำรำยงำนผล
กำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2563 ส่ง สพฐ. 
เรียบร้อยแล้ว 
ปัญหาอุปสรรค   ไม่มี 

โครงการที่ 36 โครงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 
งบประมาณ  414,660 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง...............414,356..............บำท  
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำร สพป.พังงำ ด ำเนินกำรประสำนกับ สทศ. ด ำเนินตำมมำตรฐำนกำร
บริหำรกำรสอบ และน ำเข้ำข้อมูลโรงเรียนในสังกัดที่มีควำมประสงค์เข้ำรับกำรทดสอบซึ่งมีนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวนทั้งสิ้น 103 โรงเรียน เพ่ือขอรับ
งบประมำณจำก สทศ. และได้ด ำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (o-NET) ระหว่ำงวันที่ 
13-14 มีนำคม 2564 มีโรงเรียนในสังกัด สพป.พังงำ สมัครเข้ำร่วมกำรทดสอบฯ จ ำนวน 103 โรงเรียน 
และเบิกจ่ำยงบประมำณเรียบร้อยแล้ว 
ปัญหาอุปสรรค   ไม่มี 

โครงการที่ 37 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย 
งบประมาณ  15,000 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง..................4,560.................บำท  
ผลการด าเนินงาน โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
จ ำนวน 121 โรงเรียน โรงเรียนมีผลงำนเพ่ือรับตรำพระรำชทำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย จ ำนวน 35 โรงเรียน ได้รับตรำพระรำชทำน โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย จ ำนวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.26 โรงเรียนทั้ง 121 โรง เข้ำร่วมอบรม
กำรด ำเนินงำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ส่งผลให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ และสำมำรถบูรณำกำรกำรสอนกิจกรรมวิทยำศำสตร์ตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
ประเทศไทย 
ปัญหาอุปสรรค   กำรด ำเนินตำมโครงกำรในปีกำรศึกษำ 2563 เป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำก 
เนื่องด้วยสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่ำ 2019 (COVID-19) กำรนิเทศติดตำมจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบ
เป็นกำรนิเทศออนไลน์ ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร 

โครงการที่ 38 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
งบประมาณ  39,560 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง.................20,492...............บำท  
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำรจัดอบรม LT และ LN โดยวิทยำกร ณ โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย
ตรัง รูปแบบออนไลน์ ผ่ำนระบบ ZOOM และจัดอบรมขยำยผลให้กับครูผู้สอนวิทยำศำสตร์แกนน ำ ระดับ
ประถมศึกษำปีที่ 1-3 จ ำนวน 18 คน 6 โรงเรียน เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกิจกรรม บ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษำ 
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ปัญหาอุปสรรค   กำรด ำเนินตำมโครงกำรในปีกำรศึกษำ 2563 เป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำก  
เนื่องด้วยสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่ำ 2019 (COVID-19) กำรนิเทศติดตำมจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบ
เป็นกำรนิเทศออนไลน์ ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร 

โครงการที่ 39 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 
2564 (โรงเรียนสุจริต) 
งบประมาณ  40,000 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง.................40,000...............บำท  
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำรประชุมออนไลน์เ พ่ือให้ควำมรู้  สร้ำงควำมตระหนัก และเห็น
ควำมส ำคัญของกิจกรรมของโครงกำรโรงเรียนสุจริต กำรด ำเนินโครงกำรจึงต้องอำศัยเวลำ และควำมเข้ำใจ
ของโรงเรียน ทำงกลุ่มนิเทศฯ ได้จัดท ำไวนิล ปฏิญญำโรงเรียนสุจริต เพ่ือให้เป็นกำรจูงใจของโรงเรียนที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรมและเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำรสุจริต 
ปัญหาอุปสรรค   กำรด ำเนินตำมโครงกำรในปีกำรศึกษำ 2564 เป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำก 
เนื่องด้วยสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่ำ 2019 (COVID-19) กำรนิเทศติดตำมจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบ
เป็นกำรนิเทศออนไลน์ ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร 

โครงการที่ 40 โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
งบประมาณ  14,100 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง..................14,100.............บำท  
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ครูผู้สอนภำษำไทย 
โรงเรียนขยำยโอกำสในสังกัดในกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
โดยรูปแบบออนไลน์ จ ำนวน 34 โรง เป็นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงรอบด้ำน และส ำนักงำนพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำมีแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพ 
ปัญหาอุปสรรค   1. กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 ท ำให้ไม่สำมำรถจัดอบรม
แบบ On site ได้ 2. ปัญหำจำกสัญญำณอินเตอร์เน็ตของบำงโรงเรียน ท ำให้กำรประชุมแบบออนไลน์มี
ปัญหำในกำรด ำเนินกำรในบำงพ้ืนที่ 

โครงการที่ 41 โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ 2564 
งบประมาณ  47,250 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง..................47,250..............บำท  
ผลการด าเนินงาน ผู้บริหำรและครู โรงเรียนคุณธรรมในสังกัด จ ำนวน 135 โรงเรียน ได้รับกำร
อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือน ำควำมรู้ไปพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงรอบด้ำน ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมตำมศักยภำพของแต่ละบุคคลและจุดเน้นของโรงเรียน และส ำนักงำนพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พังงำมีแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ 
ปัญหาอุปสรรค   กำรจัดกิจกรรมของโรงเรียนยังขำดควำมต่อเนื่อง 
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โครงการที่ 42 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
งบประมาณ  3,040 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง...................3,040.............. บำท  
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำรอบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู่ให้กับครูผู้สอน
โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด จ ำนวน 18 โรงเรียน ด ำเนินกำรนิเทศติดตำมโรงเรียนวิถีพุทธ จ ำนวน 18 
โรงเรียน พบว่ำ มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงรอบด้ำน ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตำมศักยภำพของ
แต่ละบุคคลและจุดเน้นของโรงเรียน และส ำนักงำนพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำมีแนวทำงในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับ
บริบทของสถำนศึกษำ 
ปัญหาอุปสรรค   กำรจัดกิจกรรมของโรงเรียนยังขำดควำมต่อเนื่อง 

โครงการที่ 43 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 
2564 (การนิเทศติดตาม) 
งบประมาณ  50,000 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง.................50,000............. บำท  
ผลการด าเนินงาน กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ เข้ำร่วมกำรประชุมโครงกำร
สุจริตร่วมกับสพฐ.และส ำนักงำน ปปช. เมื่อวันที่ 23 – 24 กุมภำพันธ์ 2564 ณ โรงแรมไดมอน จังหวัด 
สุรำษฎร์ธำนี และด ำเนินกำรอบรมออนไลน์ให้กับโรงเรียน 135 โรงเรียน เพ่ือให้ควำมรู้ สร้ำงควำม
ตระหนัก และเห็นควำมส ำคัญของกิจกรรมของโครงกำรโรงเรียนสุจริต กำรด ำเนินโครงกำรจึงต้องอำศัย
เวลำ และควำมเข้ำใจของโรงเรียน ทำงกลุ่มนิเทศฯ ได้จัดท ำโฟมบอร์ด กำรต่อต้ำนกำรทุจริต เพ่ือให้เป็น
กำรจูงใจของโรงเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
ปัญหาอุปสรรค   กำรด ำเนินตำมโครงกำรในปีกำรศึกษำ 2563 เป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำก  
เนื่องด้วยสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่ำ 2019 (COVID-19) กำรนิเทศติดตำมจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบ
เป็นกำรนิเทศออนไลน์ ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร 

โครงการที่ 44 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 
2564 (บริษัทสร้างการดี) 
งบประมาณ  19,950 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง.................19,950.............. บำท  
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำรอบรมออนไลน์เพื่อให้ควำมรู้ สร้ำงควำมตระหนัก และเห็นควำมส ำคัญ
ของกิจกรรม ”บริษัทสร้ำงกำรดี” ที่เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโรงเรียนสุจริต และปีกำรศึกษำนี้ มีงบประมำณ
ที่จัดสรรมำโดยตรงเพื่อให้ด ำเนินกำรกิจกรรม ดังนั้น กำรด ำเนินโครงกำรจึงต้องอำศัยเวลำ และควำมเข้ำใจ
ของโรงเรียน ทำงกลุ่มนิเทศฯ ได้จัดท ำโฟมบอร์ด ชื่อบริษัท เพ่ือให้เป็นกำรจูงใจของโรงเรียนที่เข้ำร่ วม
กิจกรรม จ ำนวน 57 โรงเรียน 
ปัญหาอุปสรรค   กำรด ำเนินตำมโครงกำรในปีกำรศึกษำ 2563 เป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำก  
เนื่องด้วยสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่ำ 2019 (COVID-19) กำรนิเทศติดตำมจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบ
เป็นกำรนิเทศออนไลน์ ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร 
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โครงการที่ 45 โครงการขับเคลื่อนยุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 
งบประมาณ  15,700 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง.................10,000............ บำท 
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรยุวทูตควำมดีสู่วิถีพลเมืองโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนคุระบุรี พบว่ำ สำมำรถด ำเนินกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ โดยโรงเรียนคุ
ระบุรี ได้ก่อตั้งกลุ่ม Kuraburi Volunteer เพ่ือเป็นอำสำอิสระในกำรดูแลท้องทะเล คอยดูแลขยะมรสุม 
บริเวณอ ำเภอคุระบุรี โดยเริ่มจำก กำรเป็นต้นแบบและต่อยอดให้นักเรียนเป็นแกนน ำ เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกใน
กำรอนุรักษ์ธรรมชำติ ให้กับเยำวชน อ ำเภอคุระบุรี แม้จะอยู่ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) นักเรียนก็ยังสำมำรถช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้ำนของนักเรียนได้ 
ปัญหาอุปสรรค   กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรยุวทูตควำมดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษท่ี 
21 ของโรงเรียนคุระบุรี ต้องใช้วิธีกำรออนไลน์ เนื่องจำกอยู่ในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นำ 2019 (COVID – 19 ) รวมถึงกำรด ำเนินโครงกำรของโรงเรียนคุระบุรี ต้องด ำเนินงำนตำมมำตรกำร
กำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19 ) อย่ำงเคร่งครัด เพ่ือควำม
ปลอดภัยของนักเรียน 

โครงการที่ 46 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย : เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้
ทุกคน 
งบประมาณ  5,000 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง.......................-......................บำท  
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำมกำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ของโรงเรียนในสังกัด 
จ ำนวน 135 โรงเรียน โรงเรียนได้ด ำเนินกิจกรรมพัฒนำกำรอ่ำนออก เขียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีข้อมูล
ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ และครูมีกำรพัฒนำคุณภำพด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพ่ิมข้ึน 
ปัญหาอุปสรรค   ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้โรงเรียน 
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรคัดกรองนักเรียนด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียนได้ 

โครงการที่ 47 โครงการประชุมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
งบประมาณ  150,000 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง....................8,520............. บำท 
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำรประชุมชี้แจงแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน (ITA Online) ให้กับบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนฯ จ ำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 25 
มิถุนำยน 2564 ณ ห้องประชุมเทพทำโร ก ำหนดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1) กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) 2) ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ 
สพป.พังงำ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 3) แนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนทีกำรศึกษำออนไลน์ (ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 4) 
เกณฑ์กำรประเมิน ITA Online ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 4.1 แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภำยใน (IIT) 4.2 แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อน
กำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (ผู้บริหำรกำรศึกษำ / ผอ.กลุ่ม ,หน่วย, ICT) มี
ผู้เข้ำร่วมประชุม 13 คน วันที่ 14 กรกฎำคม 2564 ณ ห้องประชุมช่อจ ำปูน ก ำหนดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
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1) กำรขับเคลื่อนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA Online) 1.1 ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล 
1.2 ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 2) กำรรำยงำนข้อมูลตัวชี้วัด OIT 4.3 แบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะ (OIT) ประชุมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติงำนให้กับบุคลำกรใน
หน่วยงำน มีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 43 คน วันที่ 30 กรกฎำคม 2564 ณ ห้องประชุมเทพทำโร ก ำหนด
กิจกรรมดังต่อไปนี้ 1) มำตรกำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใสในหน่วยงำนภำครัฐ 2) 
ผลกำรวิเครำะห์ตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด พร้อมประเด็นจุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนำ และแนวทำงกำรน ำผลกำร 
วิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติ 3) กำรตอบแบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผย
ข้อมูล 9.1 ข้อมูลพื้นฐำน 9.2 กำรบริหำรงำน 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 10.1 กำรด ำเนินกำร
เพ่ือป้องกันกำรทุจริต 10.2 มำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 4) กำรรำยงำนข้อมูล OIT ทำงระบบ
หน้ำเว็บไซด์ สพป.พังงำ 
ปัญหาอุปสรรค   1. หน่วยงำนยังขำดแคลนบุคลำกร ท ำให้ต้องรับภำระงำนเ พ่ิมขึ้น 2. 
กลุ่มเป้ำหมำยไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ทุกกลุ่ม เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) 3. โครงกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ครบทุกกิจกรรม โดยเฉพำะวิทยำกร
ไม่สำมำรถมำให้ควำมรู้แก่กลุ่มเป้ำหมำยได้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่ำ ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) 4. สพฐ. จัดสรรงบประมำณล่ำช้ำ ท ำให้บำงกิจกรรมไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทัน
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 5. สพฐ. มีกำรปรับเปลี่ยน/เพ่ิมเติมข้อมูลตัวชี้วัด (OIT) ท ำให้ข้อมูลตัวชี้วัดบำงตัว
ไมค่รบถ้วนหรือครอบคลุม เนื่องจำกต้องใช้เวลำในกำรจัดเก็บข้อมูล 

โครงการที่ 48 โครงการประเมินผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี
และเลื่อนวิทยฐานะ ทุกต าแหน่ง 
งบประมาณ  137,065 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง..................42,560..............บำท  
ผลการด าเนินงาน มีผู้ขอรับกำรประเมินเพ่ือเลื่อน วิทยฐำนะ และส่งแบบขอรับกำรประเมินและ
ผลงำนทำงวิชำกำร ครั้งที่ 1 จ ำนวน 7 คน ผ่ำนกำรประเมินเพ่ือเลื่อน วิทยฐำนะ จ ำนวน 6 คน ไม่ผ่ำน 
จ ำนวน 1 คน เนื่องจำกคะแนนที่ได้ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ กคศ. ก ำหนด และมีผู้ขอรับกำรประเมินเพ่ือ
เลื่อน วิทยฐำนะ และส่งแบบขอรับกำรประเมินและผลงำนทำงวิชำกำร ครั้งที่ 2 จ ำนวน 2 คน ผ่ำนกำร
ประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐำนะ จ ำนวน 2 คน จึงมีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรประเมิน
วิทยฐำนะภำยในรอบปีที่ก ำหนด จ ำนวน 9 คน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมิน
วิทยฐำนะ จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ท ำให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และคุณภำพกำรศึกษำ 
ปัญหาอุปสรรค   สถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำ 
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นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
 

 

โครงการที่ 49 โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) อย่างมีส่วนร่วม 
งบประมาณ  108,000 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง................102,878...........บำท  
ผลการด าเนินงาน 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ได้จัดท ำบันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือ (MOU) กับ อำชีวศึกษำจังหวัดพังงำ เพ่ือลงพ้ืนที่ตรวจซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์กำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม (DLTV) โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำครบถ้วน โรงเรียนใน
โครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) มีควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ร่วมกับอำชีวศึกษำจังหวัดพังงำในกำรจัดกิจกรรม
อบรมโดยก ำหนดให้ตัวแทนจำก 8 อ ำเภอ ๆ ละ 3 คน รวม 24 คน เข้ำร่วมกำรอบรม ณ วิทยำลัยเทคนิค
พังงำ และอีก 44 โรงเรียน เข้ำร่วมกำรอบรมผ่ำนระบบออนไลน์ เพ่ือให้อยู่ในมำตรกำรควบคุมกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ผู้บริหำร/ครู/บุคลำกร โรงเรียนในโครงกำร
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) สำมำรถซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์รับสัญญำณเบื้องต้นได้ 3. โรงเรียนใน
โครงกำร DLTV จ ำนวน 68 โรงเรียน ส่งแบบประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
ภำยในวันที่ 9 เมษำยน 2564 และลงพ้ืนที่ติดตำมโรงเรียนในอ ำเภอกะปง, เกำะยำว และทับปุด แบบเชิง
ประจักษ์ ส่วนโรงเรียนในอ ำเภอเมือง , ตะกั่วป่ำ, ตะกั่วทุ่ง,ท้ำยเหมือง และคุระบุรี ได้ติดตำมรูปแบบ 
Online ผ่ำนโปรแกรม Google Meet เนื่องจำกอยู่ในพื้นที่กำรเฝ้ำระวังของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) พบว่ำ โรงเรียนในโครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) สำมำรถจัดกำรเรียนกำร
สอนตำมแนวทำงที่ก ำหนดได้อย่ำงมีคุณภำพ 
ปัญหาอุปสรรค   ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
ท ำให้ไม่สำมำรถจัดอบรมเชิงปฏิบัติให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ได้ครบทุกโรงเรียนในรูปแบบ 
On-Site ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ และกำรลงพ้ืนที่ติดตำม จึงแก้ปัญหำด้วยกำรอบรมและติดตำมรูปแบบ
ออนไลน์ 

โครงการที่ 50 โครงการบรหิารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 
งบประมาณ  50,000 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง................37,132...............บำท  
ผลการด าเนินงาน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ก่อนด ำเนินกำรอบรมกำรบริหำร
จัดกำรหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ได้ให้ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมท ำแบบทดสอบ (Pre-Test) เพ่ือวัดควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจหลักสูตรฐำนสมรรถนะ จำกนนั้นได้เชิญ นำงฉวี ณ ตะกั่วทุ่ง ที่ปรึกษำด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ 
พร้อมทีมงำน มำเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรฐำนสมรรถนะ กำรน ำกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนแบบ Active Learning กำรบูรณำกำรกลุ่มสำระ น ำไปสู่กำรวัดและประเมินผล โดยวิธีออนไลน์ 
ผ่ำนระบบทำงไกล Google Meet มีโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภำพของชุมชน 
จ ำนวน 22 โรงเรียน โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล จ ำนวน 19 โรงเรียน และโรงเรียน Stand Alone 
(ยกเว้นโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ) จ ำนวน 29 โรงเรียน หลักจำกอบรมดังกล่ำวเสร็จสิ้นได้ให้ผู้เข้ำร่วมอบรม  
ท ำแบบทดสอบ (Post-Test) ในกำรวัดควำมรู้ ควำมเข้ำใจและสิ่งที่ได้จำกำรอบรม เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม 
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2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำสร้ำง
ควำมเข้ำใจเกณฑ์กำรคัดเลือกนวัตกรรมต้นแบบ รูปแบบกำรจัดกำรเรียนสอนที่เป็นแบบอย่ำงได้ โดยแจ้ง
ให้โรงเรียนคุณภำพ จ ำนวน 41 โรงเรียน (โรงเรียนคุณภำพของชุมชน 22 โรงเรียน และโรงเรียนคุณภำพ
ประจ ำต ำบล 19 โรงเรียน) โดยสำมำรถสำมำรถเลือกรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ได้ 4 รูปแบบ คือ 
On-Site On-Demand Online และ On-Hand ส่วนโรงเรียน Stand Alone (ยกเว้นโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ) 
จ ำนวน 29 โรงเรียน สำมำรถเลือกรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ได้ 5 รูปแบบ คือ On-Site  
On-Demand On-line On-Hand และ On-Air ทั้งนี้โรงเรียนสำมำรถส่งผลงำนได้ไม่เกิน 2 รูปแบบ 
โรงเรียนได้ส่งนวัตกรรมต้นแบบ รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เป็นแบบอย่ำงได้ จ ำนวน 24 โรงเรียน 
มีโรงเรียนไม่เข้ำเกณฑ์ จ ำนวน 1 โรงเรียน คณะกรรมกำรได้พิจำรณำตัดสินนวัตกรรมต้นแบบ รูปแบบกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เป็นแบบอย่ำงได้ ร้อยละ 95.52 จำกกำรพิจำรณำโรงเรียนคุณภำพมีนวัตกรรม
ต้นแบบ จ ำนวน 4 รูปแบบ คือ On-Site On-Demand Online และ On-Hand โรงเรียน Stand Alone 
(ยกเว้นโรงเรียนพ้ืนที่ เกำะ) มีนวัตกรรมต้นแบบ จ ำนวน 3 รูปแบบ คือ On-Demand On- line  
และOn-Hand ส ำหรับโรงเรียนที่ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 - 2 และรำงวัลชมเชย จะได้รับเกียรติ
บัตร ทั้งนี้ ผลงำนนวัตกรรมต้น รูปแบบกำรจัดกำรเรียนสอนที่เป็นแบบอย่ำงได้ ในสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) รำงวัลชนะอันดับ 1 ทุกรูปแบบ ทำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ได้น ำเผยแพร่บนเว็บไซด์ ส ำนักงำนเขพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
ปัญหาอุปสรรค   กำรลงพ้ืนที่นิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนไม่สำมำรถลงพ้ืนที่ได้เนื่องจำก
โรงเรียนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

โครงการที่ 51 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
งบประมาณ  512,000 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง...............427,595..............บำท  
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรรับผิดชอบโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
โรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ จ ำนวน 13 รำย เพ่ือชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพิจำรณำหลักเกณฑ์
และวิธีกำร พิจำรณำสนับสนุนงบประมำณเพ่ิมเติมใหโรงเรียนที่มีผลกำรปฏิบัติงำนที่ดี และเป็นตัวอย่ำงกำร
พัฒนำกำรศึกษำ และนิเทศ ก ำกับ ติดตำม สรุปรำยงำนผล ในวันที่ 7 เมษำยน 2564 ณ ห้องประชุมช่อ
จ ำปูน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ด ำเนินกำรแจ้งจัดสรรงบประมำณให้กับโรงเรียนที่
ด ำเนินกำรเสนอโครงกำรเพ่ือขอรับงบประมำณโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่
ลักษณะพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 จ ำนวน 18 โรงเรียน โรงเรียนพ้ืนที่เกำะได้ส่งประกวด
นวัตกรรมต้นแบบ ตำมรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) 3 รูปแบบ ได้แก่ Onsite, On-Line, On-Hand จ ำนวน 12 โรงเรียน คณะกรรมกำร
ได้พิจำรณำตัดสินผลกำรประกวดและผลกำรด ำเนินกำรคัดเลือกนวัตกรรมต้นแบบ และแจ้งให้โรงเรียนที่ตั้ง
ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดำรและโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ) ด ำเนินกำรจัดท ำ VTR 
ควำมยำวไม่เกิน 7 นำที เพ่ือน ำเสนอผลงำนของโรงเรียน โรงเรียนละไม่เกิน 10 นำที วันศุกร์ที่ 10 
กันยำยน 2564 ผ่ำนระบบทำงไกล Google Meet พร้อมทั้งเชิญคณะกรรมกำรรับผิดชอบโครงกำรกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดำรและโรงเรียน
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พ้ืนที่เกำะ) ร่วมนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและซักถำมผลกำรด ำเนินงำน อุปสรรคและปัญหำในกำรด ำเนิน
โครงกำร 
ปัญหาอุปสรรค   ปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

โครงการที่ 52 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
งบประมาณ  1,000 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง.................1,000.................บำท  
ผลการด าเนินงาน จัดเก็บข้อมูลกำรวิจัยและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อ 60 
พรรษำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในโรงเรียนของโครงกำรส่วน
พระองค์สมเด็จพระกนิษฐำรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีจำกโรงเรียน  
บ้ำนคลองดินเหนียว จ ำนวน 22 ฉบับ เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2564 และได้สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ปัญหาอุปสรรค   ไม่มี 

โครงการที่ 53 โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
งบประมาณ  15,000 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง................15,000...............บำท 
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำมโรงเรียนขยำยโอกำสในสังกัด จ ำนวน 34 โรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่ำ โรงเรียนในสังกัดมีกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงรอบด้ำน โดยกำรด ำเนินกิจกรรมใน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกิจกรรมเสริมเป็นไปตำมภำรกิจและบริบทของสถำนศึกษำ แต่หลำย
โรงเรียนบุคลำกรที่รับผิดชอบงำนทะเบียนวัดผลของโรงเรียนขำด ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำเอกสำร
หลักฐำนทำงกำรศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำมีแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
ปัญหาอุปสรรค   กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 ท ำให้ไม่สำมำรถออกนิเทศ
โรงเรียนแบบ On site ได ้

โครงการที่ 54 โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
งบประมาณ  20,000 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง...................9,500...............บำท  
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินโครงกำรศึกษำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรขยะของโรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 3 – 12 สิงหำคม 2564 เวลำ 08.30 – 16.30 น.  
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนบ้ำนทุ่งเจดีย์ โดยมีคณะท ำงำน จ ำนวน 5 คนด ำเนินกำรเตรียมข้อมูล  
เพ่ือสร้ำงเครื่องมือวิจัยและศึกษำวรรณกรรม ซึ่งได้น ำผลกำรด ำเนินโครงกำรไปประยุกต์และปรับใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของโรงเรียนในสังกัด ท ำให้โรงเรียนมีกำรจัดกำรขยะและมีปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดผลกำรจัดกำร
ขยะที่เป็นรูปธรรม และด ำเนินกำรจัดท ำรูปเล่มสมบูรณ์ และด ำเนินกำรจัดส่งให้ สพฐ. เมื่อวันที่   
15 กันยำยน 2564 
ปัญหาอุปสรรค   กำรด ำเนินตำมโครงกำรในปีกำรศึกษำ 2563 เป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำก 
เนื่องด้วยสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่ำ 2019 (COVID-19) 
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โครงการที่ 55 โครงการนิเทศก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
งบประมาณ  10,000 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง..................950...............บำท  
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้ Application เพ่ือใช้ในกำรเรียนกำร
สอนในรูปแบบ On Line มีผู้เข้ำร่วมกำรอบรมฯ จ ำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 80 จำำกำรอบรมฯ ครู
สำมำรถประยุกต์ใช้สื่อกำรจัดกำรเรียนรู้กับรำยวิชำวิทยำกำรค ำนวณได้อย่ำงมีคุณภำพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
ปัญหาอุปสรรค   ไม่สำมำรถท ำกำรนิเทศในห้องเรียนได้และกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรในรูปแบบ
ออนไลน์ไม่ส่งให้กำรด ำเนินกำรในกำรอบรมมีคุณภำพได้เท่ำที่ควร 

โครงการที่ 56 โครงการนิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี 
งบประมาณ  17,000 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง.................17,000.............. บำท  
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำรจัดประชุมผู้บริหำรโรงเรียนหรือและผู้รับผิดชอบโครงกำรคอนเน็กซ์อี
ดี จ ำนวน 35 โรงเรียน เพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ออนไลน์ ผ่ำนระบบ Line Meeting จ ำนวน 
8 คน นิเทศ ติดตำม โรงเรียนในโครงกำร คอนเน็กซ์อีดี จ ำนวน 35 โรงเรียน ออนไลน์ ผ่ำนระบบ Line 
Meeting ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 8 คนจ ำนวน 3 ครั้ง และจัดท ำเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ
โรงเรียนในโครงกำรคอนเน็กซ์อีดี ระยะเวลำ 2 วัน จ ำนวน 15 คน 
ปัญหาอุปสรรค   กำรด ำเนินตำมโครงกำรในปีกำรศึกษำ 2563 เป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำก เนื่อง
ด้วยสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่ำ 2019 (COVID-19) กำรนิเทศติดตำมจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบเป็น
กำรนิเทศออนไลน์ ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร 

โครงการที่ 57 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning 
งบประมาณ  6,150 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง....................950..................บำท  
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำรจัดอบรมโครงกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้  Active 
Learning โดยจัดอบรมในวันที่ 23 กันยำยน 2564 โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่ำน Application Google 
Meet มีผู้เข้ำร่วมอบรม จ ำนวน 110 คน โดยวิทยำกรอบรมใช้ห้องประชุมพลับพลึงธำรในกำรส่งสัญญำณ
ผ่ำนระบบออนไลน์ โดยแบ่งประเด็นในกำรอบรม ดังนี้ 1. แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำง/ใช้นวัตกรรม
กำรเรียนรู้ Active Learning 2. กำรใช้แพลตฟอร์ม 3. กำรใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ OBEC 
Content Center 
ปัญหาอุปสรรค   ไม่สำมำรถท ำกำรนิเทศในห้องเรียนได้และกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรในรูปแบบ
ออนไลน์ไม่ส่งให้กำรด ำเนินกำรในกำรอบรมมีคุณภำพได้เท่ำที่ควร 

โครงการที่ 58 โครงการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
งบประมาณ  10,800 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง......................-...................... บำท  
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมิน เพ่ือคัดเลือก
กลุ่มเป้ำหมำย วำงแผนเตรียมกำรหำรูปแบบกำรตรวจเยี่ยม ผูุุเข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 10 คน และ
ด ำเนินกำรตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมินด ำเนินกำรโดยผ่ำนระบบ แอปพลิเคชัน google meet จ ำนวน ๑๕ 
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โรงเรียน ผูุุเข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 6 คน กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ด ำเนินกำร 
รวบรวม สรุป ผลกำรตรวจเยี่ยมเชิงพ้ืนที่และน ำเสนอต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำม
ก ำหนดเวลำ ผูุุเข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 8 คน 
ปัญหาอุปสรรค   กำรด ำเนินตำมโครงกำรในปีกำรศึกษำ 2563 เป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำก เนื่อง
ด้วยสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่ำ 2019 (COVID-19) กำรนิเทศติดตำมจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบเป็น
กำรนิเทศออนไลน์ ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร 

โครงการที่ 59 โครงการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
งบประมาณ  10,000 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง..................4,186.................บำท  
ผลการด าเนินงาน กลุ่มนิ เทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ด ำเนินกำรประชุม
คณะกรรมกำรตำมค ำสั่ง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ที่ 161/2564 ซึ่งมีคณะท ำงำน 
16 คน และมีกำรวำงแผนเพ่ือให้กำรสังเครำะห์รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ทั้ง 135 แห่ง 
และด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูล สรุปผลและเขียนรำยงำนกำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของ
สถำนศึกษำ ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำส ำนักงำน จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนส่ง สพฐ.  
ปัญหาอุปสรรค   กำรด ำเนินตำมโครงกำรในปีกำรศึกษำ 2563 เป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำก  
เนื่องด้วยสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่ำ 2019 (COVID-19) กำรนิเทศติดตำมจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบ
เป็นกำรนิเทศออนไลน์ ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร 

โครงการที่ 60 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
งบประมาณ  67,080 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง.................67,080..............บำท  
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรกำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง
ของสถำนศึกษำ เพ่ือวำงแผนเตรียมกำรหำรูปแบบกำรสังเครำะห์ออนไลน์ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรตำมค ำสั่ง สพป.พังงำ ที่ 161/2564 ซึ่งมี
คณะท ำงำน 16 คน และมีกำรวำงแผนเพ่ือให้กำรสังเครำะห์รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ทั้ง 
15 แห่ง ให้เสร็จลุล่วงตำมเวลำที่ก ำหนดซึ่งถ้ำพิจำรณำตำมควำมจริงที่สวนทำงกันมำก เนื่องจำก
รำยละเอียดที่คณะท ำงำนจะต้องสังเครำะห์เพ่ือจัดท ำรำยงำนกำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง
ของสถำนศึกษำ ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำส ำนักงำน กับเวลำและจ ำนวนคณะท ำงำน จึงต้อง
ประชุมวำงแผนอย่ำงละเอียด และต้องมีก ำหนดกำรที่ชัดเจน และจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียน จ ำนวน 
15 โรงเรียน โรงละ 4,300 บำท เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ จำกนั้น
ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ช่วยเหลือสถำนศึกษำออนไลน์ กำรสังเครำะห์รำยงำนผล
กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) และวิเครำะห์ประสิทธิภำพเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ รวบรวมข้อมูล สรุปผลและเขียน
รำยงำนกำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ส ำนักงำน จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนส่ง สพฐ.  
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ผลการใช้จ่ายงบประจ า ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ปัญหาอุปสรรค   กำรด ำเนินตำมโครงกำรในปีกำรศึกษำ 2563 เป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำก  
เนื่องด้วยสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่ำ 2019 (COVID-19) กำรนิเทศติดตำมจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบ
เป็นกำรนิเทศออนไลน์ ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร 

โครงการที่ 61 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
งบประมาณ  20,000 บำท   งบประมำณท่ีใช้จริง.................20,000..............บำท  
ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้แก่บุคลำกรที่
รับผิดชอบงำนทะเบียนและวัดผลของโรงเรียน จ ำนวน 135 โรงเรียนโดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อย ดังนี้ -กลุ่ม
ที่ 1 ประกอบด้วย อ ำเภอเมืองพังงำ 14 โรงเรียน ทับปุด 12 โรงเรียน ตะกั่วทุ่ง 16 โรงเรียน -กลุ่มที่ 2 
ประกอบด้วย อ ำเภอตะกั่วทุ่ง 15 โรงเรียน ท้ำยเหมือง 26 โรงเรียน -กลุ่มท่ี 3 ประกอบด้วย อ ำเภอตะกั่ว
ป่ำ 13 โรงเรียน อ ำเภอกะปง 10 โรงเรียน อ ำเภอคุระบุรี 16 โรงเรียน -กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย อ ำเภอ
เกำะยำว 13 โรงเรียน เพ่ือให้บุคลำกรที่รับผิดชอบงำนทะเบียน/วัดผลของโรงเรียน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในกำรจัดท ำเอกสำร หลักฐำนทำงกำรศึกษำ ได้ถูกต้องตำมแนวปฏิบัติกำรวัดและประเมินผล ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
ปัญหาอุปสรรค   ครูผู้รับผิดชอบงำนทะเบียนและวัดผลของโรงเรียนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
จัดท ำเอกสำร/หลักฐำนทำงกำรศึกษำ และ มีกำรย้ำยสถำนศึกษำบ่อยท ำให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรจัดกำร
เรื่องเอกสำร/หลักฐำนทำงกำรศึกษำ 

  

กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ แจ้งผลกำรใช้จ่ำยงบประจ ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564  
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ดังนี้ 
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ผลการน าเข้าข้อมูลและรายงานความก้าวหน้าของโครงการ 
ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

 

 

 

 กลุ่มนโยบำยและแผนได้ด ำเนินกำรรำยงำนโครงกำรและควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร  
ผ่ำนระบบ ติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) และได้รับกำรอนุมัติจำกปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
จ ำนวน ทั้งสิ้น 64 โครงกำร ประกอบด้วย โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ของ สพป.พังงำ จ ำนวน 24 โครงกำร โครงกำรที่ได้รับงบประมำณจำก สพฐ. จ ำนวน 40 โครงกำร 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร 
สถำนะ
โครงกำร 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ หมำยเหตุ 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

1 เยี่ยมบ้ำนนักเรียน อนุมัติแล้ว - - -   
2 อบรมแนะแนวศึกษำต่อสำย

อำชีพ และส่งเสริมทักษะ
อำชีพในศตวรรษท่ี 21 

อนุมัติแล้ว -   -  

3 กำรจัดงำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ ครั้งที่ 
70ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

อนุมัติแล้ว - - -   

4 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง ศปอ. อนุมัติแล้ว - - -   
5 กำรปรับพฤติกรรมนักเรียนใน

ชั้นเรียน (เปลี่ยนหนูน้อยคน
เก่ำ...ให้เป็นคนใหม่) 

อนุมัติแล้ว - -  -  

6 ส่งเสริมสภำนักเรียน อนุมัติแล้ว -     
7 ขับเคลื่อนกำรพัฒนำ

กำรศึกษำท่ียั่งยืน 
อนุมัติแล้ว   - -  

8 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เพศ
วิถีศึกษำและทักษะชีวิต 

อนุมัติแล้ว      

9 อบรมส่งเสริมศักยภำพครูเพ่ือ
เป็นนักจิตวิทยำประจ ำ
สถำนศึกษำ โรงเรียนในสังกัด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพังงำ 

อนุมัติแล้ว -  - -  
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร 
สถำนะ
โครงกำร 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ หมำยเหตุ 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

10 ประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ/
ผอ.กลุ่ม หน่วย 

อนุมัติแล้ว      

11 จัดจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

อนุมัติแล้ว      

12 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
เสริมสร้ำงสมรรถนะกำร
บริหำรสถำนศึกษำตำมกรอบ
นโยบำย “สพฐ. วิถีใหม่ วิถี
คุณภำพ” 

อนุมัติแล้ว  - - -  

13 ประชุมข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำใน 
สพป.พังงำ 

อนุมัติแล้ว -     

14 ตรวจสอบ ติดตำมกำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณและกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำร
บัญชี และพัสดุ ของโรงเรียน
ในสังกัด 

อนุมัติแล้ว   - -  

15 ประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ
และผู้บริหำรสถำนศึกษำและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

อนุมัติแล้ว      

16 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ระยะ 3 ปี พ.ศ. 
2563-2565 ระดับ
สถำนศึกษำ 

อนุมัติแล้ว   - -  

17 สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำล
จนจบกำรศึกษำภำคบังคับ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 

อนุมัติแล้ว      
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร 
สถำนะ
โครงกำร 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ หมำยเหตุ 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

18 จ้ำงธุรกำรโรงเรียน ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 

อนุมัติแล้ว      

19 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโดยศูนย์
กำรเรียน 

อนุมัติแล้ว -     

20 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโดย
ครอบครัว 

อนุมัติแล้ว      

21 จ้ำงบุคลำกรวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 

อนุมัติแล้ว      

22 กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน
ขนำดเล็ก 

อนุมัติแล้ว -   -  

23 ส่งเสริมจิตส ำนึกผู้เรียนเพื่อ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (ระยะที่ 1) 

อนุมัติแล้ว -     

24 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ โดย PQR โมเดล สู่
คุณภำพกำรศึกษำ สพป.พังงำ 

อนุมัติแล้ว -   -  

25 นิเทศบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่
เป็นฐำน ประจ ำปี 2564 

อนุมัติแล้ว      

26 พัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรเงินกำรบัญชี ส ำหรับ
สถำนศึกษำ 

อนุมัติแล้ว - -  -  

27 อบรมหลักสูตร “พัฒนำ
ศักยภำพควำมสำมำรถด้ำน
งำนพัสดุ” ส ำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำนพัสดุสถำนศึกษำ 

อนุมัติแล้ว -  - -  

28 กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนใน
โครงกำรกำรศึกษำทำงไกล

อนุมัติแล้ว -     
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร 
สถำนะ
โครงกำร 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ หมำยเหตุ 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ผ่ำนดำวเทียม (DLTV) อย่ำงมี
ส่วนร่วม 

29 ประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปี
กำรศึกษำ 2563 

อนุมัติแล้ว -  - -  

30 กำรประเมินควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 

อนุมัติแล้ว -  - -  

31 ส่งเสริมพัฒนำกำรกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนกำร
สอนปฐมวัย (ประเมิน
พัฒนำกำรนักเรียนที่จบ
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
พุทธศักรำช 2560 ปี
กำรศึกษำ 2563 

อนุมัติแล้ว -   -  

32 สรรหำบุคคลเพื่อเป็นพนักงำน
รำชกำร หรือลูกจ้ำงชั่วครำว 
จำกเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
สพฐ. สังกัด สพป.พังงำ 

อนุมัติแล้ว   - -  

33 สพป.พังงำส่งเสริม สร้ำง
โอกำสกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 

อนุมัติแล้ว - -    

34 กำรจัดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-
NET) ปีกำรศึกษำ 2563 

อนุมัติแล้ว   - -  

35 กำรประเมินผลงำนทำง
วิชำกำรข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือให้
มีและเลื่อนวิทยฐำนะ ทุก
ต ำแหน่ง 

อนุมัติแล้ว      
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร 
สถำนะ
โครงกำร 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ หมำยเหตุ 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

36 พัฒนำคุณภำพกำรนิเทศ
กำรศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 

อนุมัติแล้ว - - -   

37 ส่งเสริมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนภำครัฐและ
แลกเปลี่ยนควำมรู้เกี่ยวกับ
ระบบกำรจัดกำรองค์กร 

อนุมัติแล้ว - -  -  

38 บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
ระดับปฐมวัย 

อนุมัติแล้ว - -    

39 โครงกำรศึกษำแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรขยะของ
โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพังงำ 

อนุมัติแล้ว - - -   

40 บริหำรจัดกำรโรงเรียน
คุณภำพ 

อนุมัติแล้ว - - -   

41 นิเทศก ำกับติดตำมกำรจัดกำร
เรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่ำ2019 (Covid-19) 

อนุมัติแล้ว - - -   

42 พัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้น
สูงส ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้น 

อนุมัติแล้ว - - -   

43 พัฒนำสมรรถนะบุคลำกร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพังงำ 

อนุมัติแล้ว - - -   

44 บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษำ 

อนุมัติแล้ว - - -   
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร 
สถำนะ
โครงกำร 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ หมำยเหตุ 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

45 กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำ (โรงเรียนสุจริต) 
ปีงบประมำณ 2564 

อนุมัติแล้ว - - -   

46 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ระบบกำรรำยงำน ตรวจสอบ 
และจัดเก็บแบบรำยงำน
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน (ปพ.๓) ปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

อนุมัติแล้ว - -    

47 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ประจ ำปีงบประมำณ 
2564 

อนุมัติแล้ว - - -   

48 กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ศึกษำโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่
ลักษณะพิเศษ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 

อนุมัติแล้ว - -    

49 โรงเรียนวิถีพุทธ อนุมัติแล้ว - - -   
50 โครงกำรวิจัยและพัฒนำ

นวัตกรรมกำรเรียนรู้ Active 
Learning 

อนุมัติแล้ว - - -   

51 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำ (บริษัทสร้ำงกำร
ดี) 

อนุมัติแล้ว - - -   

52 กำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำร
ประเมินตนเองของ
สถำนศึกษำ ระดับส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

อนุมัติแล้ว - - -   
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร 
สถำนะ
โครงกำร 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ หมำยเหตุ 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

53 ขับเคลื่อนยุวทูตควำมดีสู่วิถี
พลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 

อนุมัติแล้ว - -    

54 ประชุมเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำสุจริต ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 

อนุมัติแล้ว - -    

55 ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดในสถำนศึกษำ 

อนุมัติแล้ว - - -   

56 อบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำวีดี
ทัศน์เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

อนุมัติแล้ว - - -   

57 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสรุปผล
กำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 
2564 กำรจัดท ำ (ร่ำง) 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 และกำร
ทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-
2565 

อนุมัติแล้ว - - -   

58 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
(กำรนิเทศติดตำม) 

อนุมัติแล้ว - -    

59 พัฒนำศักยภำพนักเรียนสู่เวที
กำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับ
นำนำชำติ ภำยใต้สถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 ส ำหรับ
เตรียม ควำมพร้อมในกำรจัด
กิจกรรมกำรแข่งขันทำงวิชำกำร 
ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 
2565 

อนุมัติแล้ว - - -   
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ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร 
สถำนะ
โครงกำร 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ หมำยเหตุ 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

60 ตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมินเพ่ือ
พัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

อนุมัติแล้ว - - -   

61 นิเทศติดตำมโรงเรียนใน
โครงกำรคอนเน็กซ์อีดี 

อนุมัติแล้ว - - -   

62 กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำตำม
กฎกระทรวง กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2561 

อนุมัติแล้ว - - -   

63 พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำร
สอนภำษำไทย : เด็กไทยวิถีใหม่ 
อ่ำนออกเขียนได้ทุกคน 

อนุมัติแล้ว - - -   

64 พัฒนำและส่งเสริมกำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

อนุมัติแล้ว - - -   

หมายเหตุ เครื่องหมำย – หมำยถึง ไม่มีกำรด ำเนินกำรในไตรมำสนั้น 

 

 

 ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment : 
ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสและเป็นธรรม มุ่งเน้น 
สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำอยู่ในล ำดับที่ 114 จำก
จ ำนวน 225 เขต โดยมีผลคะแนนกำรประเมิน ITA อยู่ที่ 93.73 อยู่ในระดับ A 

ล ำดับที่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
กำรด ำเนินกำรไม่เป็นไป
ตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนด 

ผลกำรประเมิน ITA  
ปี 2564 

IIT EIT OIT คะแนน ระดับ 

114 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพังงำ 

   93.73 A 
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ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

  

ตำมท่ีส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แจ้งผลกำรติดตำมและประเมินผล
กำร บริหำรและจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำป ีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและของประเทศชาติ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรยีนที่เขำ้ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสรมิ สนับสนุน ในกำรสร้ำงภมูิคุ้มกันพร้อมรับมือกับ
กำรเปลีย่นแปลงและภยัคุกคำมรปูแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรยีนปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสตปิัญญำ ร้อยละ 80 บรรล ุ

ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ร้อย
ละ 50 ขึ้นไป 

เพิ่มขึ้น 
 

ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70 บรรล ุ

ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละของครสูอนภำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับกำรพัฒนำและ
ยกระดับควำมรูภ้ำษำอังกฤษโดยใช้กำรพัฒนำทำงด้ำน (CEER) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ร้อยละ 100 ประเมินไมไ่ด ้

ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ท่ีไดร้ับกำรเตรียมควำมพร้อม ดำ้นกำรอ่ำน 
คณิตสำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA 

ร้อยละ 100 ไม่บรรล ุ

ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละของผูเ้รียนได้รับกำรพัฒนำใหม้ีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพในด้ำนต่ำง ๆ 
เพื่อกำรประกอบอำชีพ กำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสอดคล้องตำมสภำพควำมต้องกำรและ
บริบทของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนควำมท้ำทำยที่เป็นพลวตัรของโลกในศตวรรษที่ 21 

  

ตัวช้ีวัดที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1-6 ร้อยละ 80 บรรล ุ

ตัวช้ีวัดที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศกึษำปีท่ี 1-3 ร้อยละ 80 บรรล ุ

ตัวช้ีวัดที่ 14.3 ระดับชั้นมัธยมศกึษำปีท่ี 4-6 ร้อยละ 80 - 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริหารการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเลือ่มล้ าทางการศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ 15 อัตรำกำรเข้ำเรยีนของผู้เรียนแตล่ะระดับกำรศึกษำต่อประชำกรกลุ่มอำยุ   

ตัวช้ีวัดที่ 15.1 ประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับเข้ำเรยีนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 ร้อยละ 100 ไม่บรรล ุ

ตัวช้ีวัดที่ 15.2 นักเรยีนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ที่จบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 

ร้อยละ 100 บรรล ุ

ตัวช้ีวัดที่ 15.3 นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ท่ีจบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 หรือเทียบเท่ำ 

ร้อยละ 100 - 

ตัวช้ีวัดที่ 15.4 นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อในระดบัท่ี
สูงขึ้น 

ร้อยละ 78 - 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดที่ 19 ร้อยละของนักเรยีนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 ไม่บรรล ุ
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ผลการเข้าร่วมการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการจัดนิทรรศการออนไลน์ 
ส าหรับโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 

 

  

 ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนกำรจัด
นิทรรศกำรออนไลน์ส ำหรับโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดำร  
และโรงเรียนพื้นที่เกำะ) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำได้จัดท ำ VTR ผลกำรด ำเนินงำนใน
ภำพรวม ทั้งนี้ โรงเรียนบ้ำนอ่ำวกะพ้อได้รับคัดเลือกให้จัดนิทรรศกำรออนไลน์ และโรงเรียนพ้ืนที่เกำะสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ จ ำนวน 18 โรงเรียน ได้เข้ำร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย 

1. โรงเรียนบุญสูงอุปถัมป์ 
2. โรงเรียนบ้ำนนอกนำ 
3. โรงเรียนบ้ำนย่ำหมี 
4. โรงเรียนบ้ำนท่ำเขำ 
5. โรงเรียนบ้ำนคลองเหีย 
6. โรงเรียนบ้ำนน้ ำจืด 
7. โรงเรียนบ้ำนคลองบอน 
8. โรงเรียนบ้ำนคลองดินเหนียว 
9. โรงเรียนอ่ำวมะม่วง 
10. โรงเรียนบ้ำนริมทะเล 
11. โรงเรียนเกำะยำว 
12. โรงเรียนบ้ำนท่ำเรือ 
13. โรงเรียนบ้ำนพรุใน 
14. โรงเรียนเกำะไม้ไผ่ 
15. โรงเรียนเกำะปันหยี 
16. โรงเรียนเกำะหมำกน้อย 
17. โรงเรียนเกียรติประชำ 
18. โรงเรียนอ่ำวกะพ้อ 
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ภาคผนวก 



















คณะผู้จัดท ำ 

 

ที่ปรึกษำ 
 1. นายสมชาติ ไกรแก้ว                  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 2. นายไพฑูรย์ สนธิเมือง                รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

  

คณะท ำงำน 

 1. นางสาวพจนา  วานิชกุล ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 2. นางจุฑา  โกยวาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 3. นางสาววราภรณ์  ชว่งชุณห์ส่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 4. นางสาวนัทธชา  ทาระพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 5. นายสุรศักดิ์  ช่วยลุง เจ้าพนักงานธุรการ 
 6. นายศรายุทธ  ทั้งรักษ์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

ตรวจทำน 

 นางสาวพจนา  วานิชกุล ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 

รวบรวม และออกแบบรูปเล่ม 

 นางสาววราภรณ์  ช่วงชุณห์สอ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 






