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ค ำน ำ 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด

การศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน อย่างทั่วถึงและ

เสมอภาคให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับให้เป็นไปตามศักยภาพที่มีอยู่ให้มากที่สุด โดยใช้  

กลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นแนวทางในการ

ด าเนินงาน 

 รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน

โครงการ และภาพรวมของความร่วมมือของทุกฝ่ายในสังกัด ในการร่วมผนึกก าลังการขับเคลื่อน  

กลยุทธ์ให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้บนพ้ืนฐานของบริบทที่แตกต่างและความขาดแคลน เพ่ือเป็นแนวทางใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ตลอดจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่

สาธารณะชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการก าหนดนโยบายของ

ผู้บริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาต่อไป และ ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกท่านในการจัดท ารายงานงานฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

พฤศจิกายน 2562 
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สำรบัญ (ต่อ) 
หน้ำ 

ภาคผนวก 
- ผลการด าเนินงานตามการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

            ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- สรุปผลคะแนนการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นบานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- ค าสั่ง 
 - คณะผู้จัดท า 
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ส่วนที่ 1 ข้อมลูพื้นฐาน 

 

 

ค าขวัญประจ าจังหวัดพังงา 
แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ า ถ้ างามตา ภูผาแปลก แมกไม้จ าปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร 

วิสัยทัศน์ 
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี   

ขนำดและท่ีตั้ง 
จังหวัดพังงา ตั้งอยู่ทางภาคใต้ตอนบนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน อยู่ระหว่าง

ละติจูดที่ 8 องศา 27 ลิปดา 52.3 ฟิลิปดาเหนือกับเส้นลองติจูดที่ 98 องศา 32 ลิปดาตะวันออก ห่างจาก
กรุงเทพฯ ประมาณ 788 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4,170.97 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,606,803.125 
ไร่ เป็นอันดับ ที่ 9 ของภาคใต้ และเป็นอันดับที่ 54 ของประเทศ 

- พ้ืนที่ท าการเกษตร 1,806.62 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,129,141 ไร่ 
- พ้ืนที่ป่าไม้ 1,725.17 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,078,233 ไร่ 
- เนื้อท่ีอ่ืน ๆ 639.09 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 399,435.625 ไร่ 

อำณำเขตติดต่อ 
- ทิศเหนือ      ติดกับจังหวัดระนองและจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

      - ทิศใต้  ติดกับจังหวัดภูเก็ตและทะเลอันดามัน 
- ทิศตะวันออก   ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่ 
- ทิศตะวันตก ติดกับทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปจังหวดัพังงำ 
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ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดพังงา เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้  
มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ป่าไม้ เป็นป่าไม้ประเภทผลัดใบ มีชนิดป่า ที่ส าคัญ 
ได้แก่ ป่าดงดิบ ป่าดิบชื้น และป่าชายเลน ส าหรับบริ เวณที่เป็นที่ราบ จะลาดลงจากทิศตะวันออกไปยังทิศ
ตะวันตก ลงสู่ทะเลอันดามัน ตามชายฝั่งทะเลจะมีป่าชายเลนเกือบตลอดพ้ืนที่ ประกอบด้วยเกาะประมาณ 
155 เกาะ และมีเกาะอยู่ในทะเลอันดามันจ านวนมาก เช่น เกาะยาว หมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะสิมิลัน  
(ข้อมูล จาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พังงา) 

ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดพังงาอยู่ใกล้ทะเล มีภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน โดยอยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก

เฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มี 2 ฤดู คือ 
- ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม จะเรียกว่าเป็นเมืองฝนแปด แดดสี่ เนื่องจากได้รับ

อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้เกิดฝนตกชุกตลอดพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  
- ฤดูร้อน ประมาณเดือนมกราคม- เมษายน เป็นช่วงที่จังหวัดพังงาได้รับอิทธิพลของลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุม ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าว  
จังหวัดพังงา มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 27.57 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.56 

องศาเซลเซียส อุณหภูมิต ่าสุดเฉลี่ย 22.09 องศาเซลเซียส 
ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 3,394.3 มิลลิเมตร มีฝนตกประมาณ 178 วัน เดือนที่ฝนตกมาก

ที่สุด คือ กรกฎาคมและสิงหาคม ฝนตกประมาณ 22 วัน   

การปกครอง 
 - การปกครองส่วนภูมิภาค  แบ่งออกเป็น 8 อ าเภอ 48 ต าบล 314 หมู่บ้าน 
 - การปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
     องค์การบริหารส่วนต าบล 38 แห่ง 
     เทศบาลเมือง 2 แห่ง และเทศบาลต าบล 13 แห่ง 

การเมือง  
 - จังหวัดพังงา แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขต 
   มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  1  คน 
   มีสมาชิกวุฒิสภา  1  คน 
 - สภาจังหวัด  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 24  คน 
 - สภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัด  120  คน 
 - สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล  642  คน 
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ประชากร  
 จากข้อมูลของที่ท าการปกครองจังหวัดพังงา พบว่าในเดือนธันวาคม 2561 จังหวัดพังงา  
มีประชากรทั้งสิ้น 268,240 คน เป็นชาย 133,931 คน (ร้อยละ 49.93) หญิง 134,309 คน (ร้อยละ 50.07) 
อ าเภอที่มีประชากรมากที่สุดได้แก่ อ าเภอตะกั่วป่า มีประชากรทั้งสิ้น 49,839 คน รองลงมาได้แก่ อ าเภอ
ท้ายเหมือง 49,057 คน และอ าเภอตะกั่วทุ่ง 44,413 คน ตามล าดับ ส่วนอ าเภอที่มีประชากรน้อยที่สุดได้แก่ 
อ าเภอเกาะยาว  มีประชากรเพียง 14,270 คนเท่านั้น  

ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรจังหวัดพังงา จ าแนกตามอ าเภอและเพศ 

ล าดับ อ าเภอ ชาย หญิง รวม 

1 เมืองพังงา 20,814 21,511 42,325 

2 เกาะยาว 7,183 7,087 14,270 

3 กะปง 7,195 7,192 14,387 

4 ตะกั่วทุ่ง 22,170 22,243 44,413 

5 ตะกั่วป่า 24,676 25,163 49,839 

6 คุระบุรี 14,021 13,836 27,857 

7 ทับปุด 13,017 13,075 26,092 

8 ท้ายเหมือง 24,855 24,202 49,057 

รวม 133,931 134,309 268,240 

ร้อยละ 49.93 50.07 100 

              ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบยีน วันที ่31 เดอืน ธันวาคม 2561 

แผนภูมิที่ 1 สัดส่วนของประชากรชายและหญิง 

 

ชาย
49.93

หญิง
50.07
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เศรษฐกิจของจังหวัด 

 เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดพังงาในเดือนเมษายน 2562 ภาพรวมขยายตัว เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน จากการขยายตัวของด้านอุปทาน (การผลิต) และด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) โดยด้านอุปทาน
เป็นผลมาจากการขยายตัวของดัชนีภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ขณะเดียวกันด้าน 
อุปสงค์เป็นผลมาจากการขยายตัวของดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และดัชนีการ  
ใช้จ่ายภาครัฐ ส าหรับด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ออยู่ในเกณฑ์ดี  
(ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดพังงา เมษายน 2562 ) 

การสาธารณสุข 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดพังงามีโรงพยาบาล 10 แห่ง (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 9 แห่ง  

และสังกัดกระทรวงกลาโหม 1 แห่ง) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 64 แห่ง และคลินิกทุกประเภท 114 แห่ง 
ส าหรับโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีจ านวนเตียงผู้ป่วย 637 เตียง มีแพทย์ 93 คน ทันตแพทย์ 38 คน 
และพยาบาล 664 คน โดยมีสัดส่วนแพทย์ 1 คนต่อประชากร 2,548 คน ทันตแพทย์ 1 คน ต่อประชากร 6,267 คน 
และมีพยาบาล 1 คนต่อประชากร 352 คน (ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา มิถุนายน 2562) 

สังคม 
ประชาชนในจังหวัดพังงา เป็นคนที่มีสัญชาติไทย ร้อยละ 98.9 ไม่ได้สัญชาติไทย ร้อยละ 1.1 ชนกลุ่มน้อย

ในจังหวัดพังงา คือ ชาวไทยใหม่ (ชาวเล ชาวน ้า หรือ มอร์แกน) ซึ่งอาศัยอยู่กระจัดกระจาย ตามชายฝั่งทะเล  
และเกาะในอ่าวพังงา อยู่อย่างสันโดษประกอบอาชีพประมง พูดภาษาไทยได้ 

จังหวัดพังงา เป็นดินแดนที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์มายาวนาน มีการบันทึก และอ้างอิงไว้ในแผนที่
โลกตั้งแต่ยุคเริ่มต้นคริสตกาล โดยนักเดินเรือชาวอาหรับ เป็นเส้นทางการแผ่ขยายของพุทธศาสนาจากอินเดีย  
สู่อาณาจักรไทยในสมัยศรีวิชัยโบราณ โดยมีเมืองตะกั่วป่า และภูเก็ตเป็นเมืองหน้าด่านที่ส าคัญในทะเลฝั่งอันดามัน 
ดังนั้นศาสนาพุทธจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน ประชาชน ในจังหวัดพังงา นับถือศาสนา
พุทธ ร้อยละ 71.01 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 28.66 และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.26 ศาสนาซิกส์ ร้อยละ 0.05  
(ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา มิถุนายน 2562) 

สถานการณ์แรงงานจังหวัดพังงา 
 ก าลังแรงงาน  

การมีงานท าและการว่างงาน เป็นข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร โดยส านักงานสถิติ 
จังหวัดพังงาด าเนินการส ารวจและประมวลผลเป็นไตรมาส ส าหรับไตรมาส 4/2561 
 จากข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ในไตรมาส 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561  
จังหวัดพังงามีประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปรวมทั้งสิ้น 216,564 คน (ร้อยละ 80.74 ของประชากรทั้งหมด)  
โดยเป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 148,023 คน จ าแนกเป็นผู้มีงานท า 147,448 คน (ร้อยละ 99.61 ของผู้อยู่ในก าลัง
แรงงานทั้งหมด) ผู้ว่างงาน 575 คน (อัตราการว่างงานร้อยละ 0.39) (ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ธันวาคม 2561) 
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ที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา   

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ตั้งอยู่ เลขที่ 14 ซอยชุมนุมราษฎร์ ถนนเพชรเกษม  อ าเภอ
เมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000  เป็นที่ปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วย จ านวน 7 กลุ่ม/1 หนว่ย  ดังนี้ 

กลุ่มอ านวยการ         หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-3684 
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-1922  

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มพัฒนาครู ฯ  หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-1984 
กลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่ม DLICT     หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-2529 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-3379 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-2521 
หน่วยตรวจสอบภายใน        หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-2180  

อัตราก าลัง 
 บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีจ านวนทั้งสิ้น 46 คน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562  

บุคลำกร/กลุ่ม 
กรอบ 

(อัตรำก ำลัง
) 

มีตัว 
ลูกจ้ำงประ

จ ำ 
ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

ข้ำรำชกำรคร ู 26 4 - 2 
ผู้บริหารการศึกษา 4 3 - - 
ศึกษานิเทศก์ 22 1 - 2 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38ค (2) 52 24 8 8 
กลุ่มอ านวยการ 7 5 8 1 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 11 5 - 1 
กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มพัฒนาครู ฯ 13 6 - 1 
กลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่ม DLICT 7 2 - 3 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 4 - - 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 3 - - 2 
หน่วยตรวจสอบภายใน 3 2 - - 

รวมบุคลำกรทั้งสิ้น 78 28 8 10 

 

 

ข้อมูลทั่วไปส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
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อ านาจหน้าที ่
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 
36 และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน 
 2. ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษา 
 4. รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

และอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553 ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ข้อ 3 ไว้ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง กับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการ ของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ และก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศกึษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูล สารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง

บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบ  ที่หลากหลายใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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10. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 

หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

แผนภูมิโครงสร้างส านักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาพังงา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สื่อสำร

 
 

 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล

กำรจัดกำรศึกษำ 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำร 
ศึกษำ 

 

กลุ่มนโยบำยและแผน 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ 

 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสนิทรัพย์ 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำพังงำ หน่วยตรวจสอบภำยใน 
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ท าเนียบผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 

นำยชัยยงค์  ตุลำรักษ์ 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

นำยสมภำพ  นำคพันธ์ 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
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1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา                        ประธานกรรมการ 
2. นายบุญรัฐ  หลักแหลม ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ  กรรมการ 
3. นายนิคม  หัศนี ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน กรรมการ 
4. นายสุทธิพงศ์  อาจวารี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานศึกษา กรรมการ 
5. นายกฤติพงศ์  บุญรงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย กรรมการ 
6. นายทรงวิทย์  ชูวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน กรรมการ 
7. นายพีระ  เสมพืช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
8. นายสมภาพ  นาคพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล กรรมการ 

 9. ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา            กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ค าด า  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
2. นางวราภรณ์  คงเทศ   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
3. นางสาวณัฐวรา  วัฒนะ   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

                                                          การจัดการศึกษา 
4. นางสาวพจนา วานิชกุล  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
5. นางภัทราวรรณ ทิพย์ธนสาร  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. นางอ าพันธ์  มีผล   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
7. นางสาวสุวรรณา ชีวิตโสภณ  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 

 

 

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

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

ตารางท่ี 2 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ดังนี้ 

ประเภท จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 

จ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 140 100 

-  ก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษา 89 65.00 

-  ก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น 32 22.86 

-  ก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 0.71 

-  ประถมศึกษา 16 10.00 

-  ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น 1 0.71 

-  ไม่มีนักเรียน 1 0.71 

แผนภูมิที่ 3 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ดังนี้ 

 
 

จากตารางที่  1 และแผนภูมิที่  3 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
มีจ านวน 140 โรงเรียน จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าจ านวนโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษาประถมศึกษา 
มีมากที่สุด รองลงมาคือระดับก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น ตามล าดับ 

89

32

1

16

1 1

ก่อนประถมศกึษา – ประถมศกึษา

ก่อนประถมศกึษา – มธัยมศกึษาตอนต้น

ก่อนประถมศกึษา – มธัยมศกึษาตอนปลาย

ประถมศกึษา

ประถมศกึษา – มธัยมศกึษาตอนต้น

ไม่มีนกัเรียน
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ตารางท่ี 3 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

ประเภท จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 

จ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 140 100 

- ขนาดที่ 1 (นร.0-120 คน) 80 57.14 

- ขนาดที่ 2 (นร.121-200 คน) 27 19.29 

- ขนาดที่ 3 (นร.201-300 คน) 17 12.14 

- ขนาดที่ 4 (นร.301-499 คน) 10 7.14 

- ขนาดที่ 5 (นร.500-1499 คน) 6 4.29 

- ขนาดที่ 6 (นร.1500-2499 คน) - - 

- ขนาดที่ 7 (นร.> 2500 คน) - - 

 
แผนภูมิที่ 4 แสดงร้อยละของจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

 

จากตารางที่ 3iและแผนภูมิที่ 4 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
มีจ านวน 140 โรงเรียน จ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน พบว่าเป็นโรงเรียนขนาดที่ 1 (นักเรียน 0 - 120 คน) 
มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมาเป็นขนาดที่ 2 (นักเรียน 121 – 200 คน) คิดเป็นร้อยละ 19.29 
และโรงเรียนขนาดที่ 5 (นร.500 – 1499 คน) มีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.29 

 

57.14

19.29

12.14

7.14
4.29

ขนาดที่ 1 (นร.0-120 คน)

ขนาดที่ 2 (นร.121-200 คน)

ขนาดที่ 3 (นร.201-300 คน)

ขนาดที่ 4 (นร.301-499 คน)

ขนาดที่ 5 (นร.500-1499 คน)
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ตารางท่ี 4 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 

ประเภท จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 

โรงเรียนขนาดเล็ก ต ่ากว่า 120 คน 80 100 

- ไม่มีนักเรียน 1 1.25 

- 1-20 2 2.5 

- 21-40 11 13.75 

- 41-60 22 27.50 

- 61-80 15 18.75 

- 81-100 15 18.75 

- 101-120 14 17.50 

แผนภูมิที่ 5 แสดงร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็ก แยกตามจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

 

ตารางที่ 4 และแผนภูมิที่ 5 แสดงร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็ก แยกตามจ านวนนักเรียน พบว่า  
ปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียนขนาดเล็กทั้งสิ้น จ านวน 80 โรงเรียน โดยจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 
41-60 คน มีจ านวนสูงสุด 22 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 27.50 

0

5

10

15

20

25

30

- ไม่มีนกัเรียน 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120
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ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 

ประเภท จ านวนโรงเรียน เพิ่ม/ลด 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนขนาดเล็ก ต ่ากว่า 120 คน 84 80 -4 

- ไม่มีนักเรียน - 1 1 

- 1-20 4 2 -2 

- 21-40 12 11 -1 

- 41-60 18 22 4 

- 61-80 18 15 -3 

- 81-100 19 15 -4 

- 101-120 13 14 1 

แผนภูมิที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2562 

 

ตารางที่  5 และแผนภูมิที่  6 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวม ระหว่าง  
2 ปีการศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2562 มีจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง จ านวน 4 โรงเรียน  
 
 

0

4

12

18 18
19

13

1
2

11

22

15 15
14

- ไม่มีนกัเรียน 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

จ านวนโรงเรียน ปีการศกึษา 2561 จ านวนโรงเรียน ปีการศกึษา 2562
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ตารางท่ี 6 จ านวนนักเรียน จ าแนกรายชั้น เพศ ห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน 
     โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2562 

ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม ร้อยละ ห้องเรียน นักเรียน : 
ห้องเรียน 

อนุบาล 1 223 206 429  23  

อนุบาล 2 1,007 884 1,899  133  

อนุบาล 3 1,052 1,004 2,056  132  

รวมก่อนประถม 2,282 2,094 4,376 19.00 288 15 : 1 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,531 1,440 2,971  164  

ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,412 1,233 2,645  158  

ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,323 1,184 2,507  156  

ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,428 1,256 2,684  161  

ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,454 1,317 2,771  161  

ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,450 1,366 2,816  161  

รวมประถมศึกษา 8,598 7,796 16,394 71.10 961 17 : 1 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 460 382 842  38  

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 370 345 715  36  

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 324 311 635  36  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,154 1,038 2,192 9.51 110 20 : 1 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 14 25 39  2  

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 14 12 26  2  

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 8 24 32  2  

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 36 61 97 0.42 6 16 : 1 

รวมท้ังสิ้น 12,070 10,989 23,059 100 1,365 17 : 1 

ร้อยละ 52.34 47.66 100  

จากตารางที่  6 จ านวนนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
ปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 มีจ านวน 23,059 คน คิดเป็นนักเรียนชาย ร้อยละ 52.34 
นักเรียนหญิง ร้อยละ 47.66 

เมื่อพิจารณาอัตราส่วนจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียน พบว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีอัตราส่วน
จ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนมากที่สุด คือ 20 : 1 รองลงมาคือระดับประถมศึกษา เท่ากับ 17 : 1  
และระดับก่อนประถมศึกษาน้อยที่สุด อัตราส่วน 15 : 1 รวมทุกระดับมีอัตราส่วน 17 : 1 
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ตารางท่ี 7 จ านวนนักเรียน ห้องเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียน จ าแนกตามอ าเภอและระดับการศึกษา 
              .ปีการศึกษา 2562 

ระดับการศึกษา 
อ าเภอ 

ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

รวมท้ังสิ้น 

เมือง
พังงำ 

นักเรียน 638 2,947 348 - 3,933 

ห้องเรียน 39 130 21 - 190 

นักเรียน : ห้อง 16 : 1 23 : 1 17 : 1 - 21 : 1 

เกำะยำว นักเรียน 325 1,322 302 97 2,046 

ห้องเรียน 19 78 10 6 113 

นักเรียน : ห้อง 17 : 1 17 : 1 30 : 1 16 : 1 18 : 1 

กะปง นักเรียน 270 750 104 - 1,124 

ห้องเรียน 18 60 9 - 87 

นักเรียน : ห้อง 15 : 1 13 : 1 12 : 1 - 13 : 1 

ตะกั่วทุ่ง นักเรียน 815 2,835 162 - 3,812 

ห้องเรียน 65 203 7 - 275 

นักเรียน : ห้อง 13 : 1 14 : 1 23 : 1 -  14 : 1 

ตะกั่วป่ำ นักเรียน 559 1,635 400 - 2,594 

ห้องเรียน 33 91 16 - 140 

นักเรียน : ห้อง 17 : 1 18 : 1 25 : 1 - 19 : 1 

คุระบุร ี นักเรียน 672 2,269 218 - 3,159 

ห้องเรียน 40 119 15 - 174 

นักเรียน : ห้อง 17 : 1 19 : 1 15 : 1 - 18 : 1 

ทับปุด นักเรียน 499 2,089 311 - 2,899 

ห้องเรียน 26 110 12 - 148 

นักเรียน : ห้อง 19 : 1 19 : 1 26 : 1 - 20 : 1 

ท้ำย
เหมือง 

นักเรียน 598 2,547 347 - 3,492 

ห้องเรียน 48 170 20 - 238 

นักเรียน : ห้อง 12 : 1 15 : 1 17 : 1 - 15 : 1 

รวม นักเรียน 4,376 16,394 2,192 97 23,059 

ห้องเรียน 288 961 110 6 1,365 

นักเรียน : ห้อง 15 : 1 17 : 1 20 : 1 16 : 1 17 : 1 

จากตารางที่ 7 เมื่อพิจารณาจ านวนนักเรียนจ าแนกตามอ าเภอ พบว่าโรงเรียนในอ าเภอเมืองพังงา 
มีจ านวนนักเรียนมากที่สุด รองลงมาเป็นอ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอกะปงน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาอัตราส่วน
จ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนพบว่า โรงเรียนในอ าเภอเมืองพังงา มีอัตราส่วนจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนมาก
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ที่สุด คือ 21 : 1 รองลงมาคืออ าเภอทับปุด 20 : 1 ส่วน น้อยที่สุด 3 ล าดับ ได้แก่ อ าเภอกะปง 13 : 1 อ าเภอ
ตะกั่วทุ่ง 14:1 และอ าเภอท้ายเหมือง 15:1 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 8 จ านวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จ าแนกตามเพศและความพิการ ปีการศึกษา 2562 

ประเภทความพิการ นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม ร้อยละ 

บกพร่องทางการเห็น 6 2 8 0.38 

บกพร่องทางการได้ยิน 2 1 3 0.14 

บกพร่องทางสติปัญญา 213 119 332 15.62 

บกพร่องทางร่างกาย/สุขภาพ 20 14 34 1.60 

มีปัญหาทางการเรยีนรู ้ 1,143 458 1,601 75.31 

บกพร่องทางการพูด/ภาษา 16 4 20 0.94 

มีปัญหาทางพฤติกรรม/อารมณ ์ 39 9 48 2.26 

ออทิสติก 17 3 20 0.94 

พิการซ้อน 33 27 60 2.82 

รวม 1,489 637 2,126 100 

ร้อยละ 70.04 29.96 100  

ที่มา : ระบบ set ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

แผนภูมิที่ 7 แสดงจ านวนนักเรียนพิการจ าแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2562 

 
จากตารางที่ 8 และแผนภูมิที่ 7 เมื่อพิจารณาร้อยละนักเรียนพิการเรียนร่วมจ าแนกตามเพศและ 

ความพิการ พบว่า นักเรียนชายมีจ านวนนักเรียนพิการเรียนร่วม คิดเป็นร้อยละ 70.04 และนักเรียนหญิง  
มีจ านวนนักเรียนพิการเรียนร่วม คิดเป็นร้อยละ 29.96 และความพิการประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 
มีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 75.31 

  

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800
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มีปัญหาทางการเรียนรู้

บกพร่องทางการพดู/ภาษา
มีปัญหาทางพฤติกรรม/อารมณ์

ออทิสติก
พิการซ้อน
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ตารางที่ 9 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามศาสนา ปีการศึกษา 2562 

 

แผนภูมิที่ 8 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามศาสนา ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 9 และแผนภูมิที่ 8 เมื่อพิจารณานักเรียนแยกตามศาสนา พบว่านักเรียนนับถือศาสนาพุทธ  
มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.78 รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 38.02 และศาสนาคริสต์   
คิดเป็นร้อยละ 0.16 ตามล าดับ 

 

ศาสนา ก่อนประถม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

รวม ร้อยละ 

พุทธ 2,813 10,223 1,210 1 14,247 61.78 

อิสลาม 1,549 6,140 981 96 8,766 38.02 

คริสต์ 11 25 1 - 37 0.16 

ซิกส์ 1 3 - - 4 0.02 

พราหมณ์/ฮินดู 1 1 - - 2 0.01 

อ่ืน ๆ 1 2 - - 3 0.01 

รวม 4,376 16,394 2,192 97 23,059 100.00 

พทุธ อิสลาม คริสต์ ซิกส์ พราหมณ์/ฮินดู อื่นๆ
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ตารางที่ 10 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้นและสัญชาติ ปีการศึกษา 2562 

สัญชำติ ก่อน
ประถมศึกษำ 

ประถม 
ศึกษำ 

มัธยมศึกษำ
ตอนต้น 

มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย 

รวม ร้อยละ 

ไทย 4,151 15,922 2,173 97 22,343 96.89 

กัมพูชา 8 23 0 0 31 0.13 

เกาหลีใต้ 0 1 0 0 1 0.00 

จีน 0 2 0 0 2 0.01 

เนปาล 2 2 0 0 4 0.02 

ปากีสถาน 1 1 0 0 2 0.01 

พม่า 190 356 17 0 563 2.44 

ฟิลิปปินส์ 0 1 0 0 1 0.00 

มาเลเซีย 0 3 0 0 3 0.01 

ลาว 12 38 1 0 51 0.22 

ไม่ปรากฎ
สัญชาติ 

10 36 1 0 47 0.20 

อ่ืนๆ 2 9 0 0 11 0.05 

รวม 4,376 16,394 2,192 97 23,059 100.00 
 

แผนภูมิที่ 9 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 2562 

 

96.89

2.44 0.00 0.01 0.22 0.20 0.05 0.13 0.00 0.01 0.02 0.01

ไทย พม่า ฟิลปิปิน มาเลเซีย ลาว ไม่ปรากฎสญัชาติ

อื่นๆ กมัพชูา เกาหลใีต้ จีน เนปาล ปากีสถาน
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จากตารางที่ 10 และแผนภูมิที่ 9 เมื่อพิจารณานักเรียนจ าแนกตามสัญชาติในภาพรวม พบว่านักเรียน 
ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย มีมากที่สุด ได้แก่ สัญชาติพม่า คิดเป็นร้อยละ 2.44 ลาว  คิดเป็นร้อยละ 0.22 และไม่ปรากฎ
สัญชาติ คิดเป็นร้อยละ 0.20 สัญชาติฟิลิปปินส์ และเกาหลีใต้น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ตารางที่ 11 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามน ้าหนัก ส่วนสูง ปีการศึกษา 2562 

ประเภท 
ก่อน

ประถม
ศึกษา 

ร้อยละ 
ประถม
ศึกษา 

ร้อยละ 
มัธยม 
ศึกษา
ตอนต้น 

ร้อยละ 
มัธยม 
ศึกษา 

ตอนปลาย 
ร้อยละ 

นักเรียนท้ังหมด 4,376 100 16,394 100 2,192 100 97 100 

น ้าหนักต ่ากว่าเกณฑ ์ 833 19.04 2,009 12.25 149 6.80 8 8.25 

ส่วนสูงต ่ากว่าเกณฑ ์ 614 14.03 1,614 9.85 135 6.16 8 8.25 

น ้าหนักและส่วนสูงต ่า
กว่าเกณฑ ์

347 7.93 969 5.91 63 2.87 4 4.12 

น ้าหนักสูงกว่าเกณฑ ์ 424 9.69 3,047 18.59 538 24.54 25 25.77 

ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ ์ 338 7.72 1,731 10.56 296 13.50 20 20.62 

น ้าหนักและส่วนสูงสูง
กว่าเกณฑ ์

154 3.52 1,104 6.73 167 7.62 7 7.22 

น ้าหนักอยู่ในเกณฑ ์ 3,119 71.28 11,338 69.16 1,505 68.66 64 65.98 

ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ ์ 3,424 78.24 13,049 79.60 1,761 80.34 69 71.13 

น ้าหนักและส่วนสูงอยู่
ในเกณฑ ์

2,692 61.52 10,092 61.56 1,313 59.90 48 49.48 

จากตารางที่ 11 เมื่อพิจารณานักเรียนทั้งหมด จ าแนกตามน ้าหนัก ส่วนสูง โดยรวม พบว่าระดับ  
ก่อนประถม มีนักเรียนที่มีส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 78.24 รองลงมาคือนักเรียนที่มีน ้าหนัก  
อยู่ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 71.28 โดยนักเรียนที่มีน ้าหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์มีจ านวนน้อยที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 3.52 ระดับประถมศึกษานักเรียนที่ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.60 
รองลงมาคือนักเรียนที่มีน ้าหนักอยู่ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 69.16 โดยนักเรียนที่มีน ้าหนักและส่วนสูงต ่ากว่า
เกณฑ์มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.91 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนที่ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.34 รองลงมาคือนักเรียนที่มีน ้าหนักอยู่ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 68.66 โดยนักเรียน  
ที่มีน ้าหนักและส่วนสูงต ่ากว่าเกณฑ์มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.87 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มีนักเรียนที่ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71.13 รองลงมาคือนักเรียนที่มีน ้าหนักอยู่ในเกณฑ์  
คิดเป็นร้อยละ 65.98 โดยนักเรียนที่มีน ้าหนักและส่วนสูงต ่ากว่าเกณฑ์มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.12 
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ก่อนประถมศึกษา
19.17

ประถมศึกษา
70.53

มัธยมศึกษาตอนต้น
9.96

มัธยมศึกษำตอน
ปลำย
0.33

ก่อนประถมศกึษา

ประถมศกึษา

มธัยมศกึษาตอนต้น

มธัยมศกึษาตอนปลาย

ตารางที่ 12 จ านวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร จ าแนกตามวิธีการเดินทาง  
                มาเรียน ปีการศึกษา 2562 

จากตารางที่ 12 เมื่อพิจารณาจ านวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร 
จ าแนกตามวิธีเดินทางมาเรียน พบว่า นักเรียนเดินทางมาเรียนโดยใช้ยานพาหนะเสียค่าโดยสารมากที่สุด     
คิดเป็นร้อยละ 25.60 ต่อจ านวนนักเรียนทั้งหมด รองลงมาใช้ยานพาหนะไม่เสียค่าโดยสาร คิดเป็นร้อยละ 
12.97 และเดินทางมาเรียนโดยใช้จักรยานยืมเรียนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.01 

แผนภูมิที่ 10 เปรียบเทียบร้อยละจ านวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร  

                   จ าแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2562 

 

  

 

 

 

 

จากแผนภูมิที่ 12 เมื่อเปรียบเทียบวิธีการเดินทางร้อยละของจ านวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่
ห่างไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร พบว่า นักเรียนระดับประถมศึกษามีมากที่สุด รองลงมาคือก่อนประถมศึกษา  
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีน้อยที่สุด 

ระดับชั้น จ ำนวน
นักเรียน 

วิธีกำรเดินทำงมำเรียน นักเรียนที่อยู่
ห่ำงเกิน 3 

กม. 
เดิน
เท้ำ 

โดยใช้ยำนพำหนะ จักรยำน
ยืมเรียน เสียค่ำ

โดยสำร 
ไม่เสียค่ำ
โดยสำร 

ก่อนประถมศึกษา 4,376 23 1,384 320 0 1,727 

ประถมศึกษา 16,394 70 4,006 2,274 3 6,353 

มัธยมศึกษาตอนต้น 2,192 18 493 386 0 897 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 97 1 19 10 0 30 

รวมทั้งสิ้น 23,059 112 5,902 2,990 3 9,007 

ร้อยละ นร.อยู่ห่างเกิน 3 
กม. ต่อนร. ทั้งหมด 

100 0.49 25.60 12.97 0.01 39.06 
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ตารางที่ 13 จ านวนนักเรียนออกกลางคัน จ าแนกตามระดับชั้นและสาเหตุ ปีการศึกษา 2561 

สาเหตุ 
 
 
 

 
ชั้น จ า
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25
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คร
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สม
รส

แล
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มีป
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หา
ใน

กา
รป

รับ
ตัว

 

ต้อ
งค

ดีถ
ูกจ
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เจ
็บป
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อพ
ยพ
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ปก
คร

อง
 

หา
เล

ี้ยง
คร

อบ
คร

ัว 

กร
ณี

อื่น
 ๆ

 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะข
อง

 น
ร.อ

อก
กล

าง
คัน

 ต่
อ 

นร
.ป

ี 6
1 

ช้ันอนุบาล 1 790            

ช้ันอนุบาล 2 1,963            

ช้ันอนุบาล 3 2,270            

รวมอนุบาล 5,023           - 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 2,962       2   2 0.08 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 2,548       1   1 0.04 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 2,753            

ประถมศึกษาปีท่ี 4 2,835            

ประถมศึกษาปีท่ี 5 2,884            

ประถมศึกษาปีท่ี 6 2,767            

รวมประถมศึกษา 16,749       3   3 0.02 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 850  1  1      2 0.24 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 702    1      1 0.14 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 645   1 1   1   3 0.47 

รวมมัธยมศกึษาตอนต้น 2,197  1 1 3   1   6 0.27 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 35            

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 33            

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 31            

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 99           - 

รวมท้ังสิ้น 24,068  1 1 3   4   9 0.04 
 

จากตารางที่ 13 เมื่อพิจารณาจ านวนนักเรียนออกกลางคันจ าแนกตามระดับชั้น พบว่านักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ออกกลางคันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.27 รองลงมาคือระดับประถมศึกษา ส่วนระดับ  
มัธยมศึกษาตอนปลายไม่มีนักเรียนออกกลางคัน รวมอัตรานักเรียนออกกลางคันทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 
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แผนภูมิที่ 11 เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนออกกลางคันจ าแนกตามสาเหตุ ปีการศึกษา 2561 

 
จากแผนภูมิที่ 11 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนออกกลางคันจ าแนกตามสาเหตุ พบว่านักเรียน         

ออกกลางคันเนื่องจากอพยพตามผู้ปกครองและมีปัญหาในการปรับตัว มีจ านวนมากที่สุด รองลงมาเกิดจากมีปัญหา
ครอบครัว และสมรส ตามล าดับ 

ตารางที่ 14 เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนออกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2561 จ าแนกตามสาเหตุ  

 

จากตารางที่ 14 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนออกกลางคัน ระหว่าง 2 ปีการศึกษา ภาพรวมพบว่า 
จ านวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนลดลง ในทุกสาเหตุ ยกเว้น สาเหตุ มีปัญหา  
ในการปรับตัว ที่มีจ านวนเพิ่มขึ้น  

มีปัญหาครอบครัว

สมรสแล้ว

มีปัญหาในการ
ปรับตัว

อพยพตาม
ผู้ปกครอง

สำเหตุ ปีกำรศึกษำ 
2560 

ปีกำรศึกษำ 
2561 

เพิ่ม/ลด 

จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 24,192 24,068 -124 

ฐานะยากจน - - - 

มีปัญหาครอบครัว 6 1 -5 

สมรสแล้ว 1 1 - 

มีปัญหาในการปรับตัว - 3 3 

ต้องคดีถูกจับ - - - 

เจ็บป่วยอุบัติเหตุ - - - 

อพยพตามผู้ปกครอง 6 4 -2 

หาเลี้ยงครอบครัว 4 - -4 

กรณีอ่ืน ๆ - - - 

รวม 17 9 -8 
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ตารางท่ี 15 จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาและศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  
              ปีการศึกษา 2561 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 15 เมื่อพิจารณาร้อยละการเรียนจบและศึกษาต่อของนักเรียน พบว่านักเรียนที่  
จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 94.84 ส่วนนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 
6 ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 90.63 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนที่จบและศึกษาต่อ พบว่า นักเรียนที่จบ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อมากกว่านักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ตารางที่ 16 เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาและศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  
               ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2561 

จากตารางที่ 16 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาและศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระหว่าง 2 ปีการศึกษา พบว่า ในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนที่ต้องการ ศึกษาต่อ ลดน้อยลง ส่วนนักเรียนที่
จบการศึกษาและศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนที่ต้องการ ศึกษาต่อ เพ่ิมมากข้ึน 

ระดับชั้น 
รายการ 

ม.3 ม.6 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

นักเรียนเรียนจบ 523 100 32 100 

- ศึกษาต่อ 496 94.84 29 90.63 

- ประกอบอาชีพ 22 4.21 1 3.13 

- บวชในศาสนา 5 0.96 - - 

- ไม่ประกอบชีพและไม่ศึกษาต่อ - - 2 6.25 

- อ่ืน ๆ - - - - 

ระดับชั้น 
รำยกำร 

ม.3 ม.6 

2560 2561 เพิ่ม/ลด 2560 2561 เพิ่ม/ลด 

นักเรียนเรียนจบ 543 523 -20 19 32 13 

- ศึกษาต่อ 511 496 -15 17 29 12 

- ประกอบอาชีพ 26 22 -4 1 1 - 

- บวชในศาสนา - 5 5 - - - 

- ไม่ประกอบชีพและไม่ศึกษาต่อ - - - - 2 2 

- อ่ืน ๆ 6 - -6 1 - -1 
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ตารางที่ 17 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2562 

ประเภท จ ำนวน(คน) ร้อยละ 

ข้ำรำชกำรคร ู 1,339 77.04 

- ผู้บริหารการศึกษา 1  

- รองผู้บริหารการศึกษา 2  

- ผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหารสถานศึกษา 129  

- ครูผู้สอน 1,206  

- ศึกษานิเทศก ์ 1  

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 25 1.44 

พนักงำนรำชกำร 22 1.27 

ลูกจ้ำงประจ ำ 46 2.65 

- นักการภารโรง 34  

- ช่างปูนชั้น 2 7  

- ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 3  

- ช่างไม้ชั้น 4 2  

ลูกจ้ำงชั่วครำว 306 17.61 

โรงเรียน 292  

- ธุรการ (15,000) 59  

- ธุรการ (9,000) โครงการคืนครู 81  

- นักการภารโรง โครงการคืนครู 38  

- นักการภารโรง 20  

- ครูวิกฤต 44  

- ครูโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ 11  

- ครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 17  

- ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 22  

สพป.พังงำ 14  

งบบริหำรจัดกำร สพป.พังงำ   

- ปริญญาตรีขึ้นไป 3  

- ต่ ากว่าปริญญาตร ี 7  

งบปกต ิ   

- พนักงานพิมพ์ดีด 1  

- พนักงานท าความสะอาด 1  

- เวรยาม 2  

รวม 1,738 100 

 

 

จากตารางที่ 17 เมื่อพิจารณาร้อยละของบุคลากรในสังกัดจ าแนกตามประเภท พบว่าเป็น

ข้าราชการครูมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 77.04 รองลงมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 17.61  

และพนักงานราชการน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.27 
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ตารางที่ 18 จ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จ าแนกตามต าแหน่งและวุฒิการศึกษา 

วุฒิ/ต ำแหน่ง ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ 
รองผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ครูผู้สอน รวม ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี - 6 6 0.45 

ปริญญาตรี 29 978 1,007 75.43 

ปริญญาโท 97 222 319 23.90 

ปริญญาเอก 3 - 3 0.22 

รวม 129 1,206 1,335 100 

จากตารางที่ 18 เมื่อพิจารณาจ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จ าแนกตามต าแหน่งและ
วุฒิการศึกษา พบว่ามีวุฒิปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.43 รองลงมาคือปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 
23.90 และระดับปริญญาเอกมีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.22 

ตารางท่ี 19 จ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จ าแนกตามวิทยฐานะ 

วิทยฐานะ/ 
ต าแหน่ง 

ผู้บริหารสถานศึกษา/ 
รองผู้บริหารสถานศึกษา 

ครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 

ไม่มีวิทยฐานะ 1 620 621 46.51 

ช านาญการ 51 354 405 30.34 

ช านาญการพิเศษ 75 230 305 22.85 

เชี่ยวชาญ 2 2 4 0.30 

เชี่ยวชาญพิเศษ - - - - 

รวม 129 1,206 1,335 100 

จากตารางที่ 19 เมื่อพิจารณาจ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จ าแนกตามวิทยฐานะ 
พบว่าไม่มีวิทยฐานะมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.51 รองลงมาคือช านาญการ คิดเป็นร้อยละ 30.34  
และเชี่ยวชาญมีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.30 
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ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา 

ตารางท่ี 20 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
                ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                ประถมศึกษาพังงา กับระดับประเทศ 
              

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพป.พังงา ประเทศ ผลต่าง +/- 

ภาษาไทย 56.33 55.90 0.43 

คณิตศาสตร ์ 35.52 37.50 -1.98 

วิทยาศาสตร์ 39.98 39.93 0.05 

ภาษาอังกฤษ 36.16 39.24 -3.08 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.00 43.14 -1.14 
 

จากตารางที่ 20 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา กับระดับประเทศ จ าแนก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยกว่าระดับประเทศ 2 กลุ่มสาระ คือ คณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมพบว่าต ่ากว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ -1.14 

ตารางท่ี 21 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)                     
               .ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่าง 

ปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 พัฒนาการ +/- 

ภาษาไทย 46.65 56.33 9.68 

คณิตศาสตร ์ 36.43 35.52 -0.91 

วิทยาศาสตร์ 38.16 39.98 1.82 

ภาษาอังกฤษ 33.82 36.16 2.34 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.77 42.00 -3.23 

 จากตารางที่ 21 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ระหว่าง      
2 ปี พบว่าคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 มากกว่าปีการศึกษา 2560 ในทุกกลุ่มสาระ ยกเว้นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และเมื่อเปรียบเทียบภาพรวมพบว่า คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2560 
คิดเป็นร้อยละ -3.23 
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ตารางท่ี 22 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
               กับระดับประเทศ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพป.พังงา ประเทศ ผลต่าง +/- 

ภาษาไทย 51.49 54.42 -2.93 

คณิตศาสตร ์ 25.01 30.04 -5.03 

วิทยาศาสตร์ 34.31 36.10 -1.79 

ภาษาอังกฤษ 26.48 29.45 -2.97 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.32 37.50 -3.18 
 

จากตารางที่ 22 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากับระดับประเทศ 
พบว่าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยกว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 3.18 

ตารางท่ี 23 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)                     
               .ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2560 
               .กับปีการศึกษา 2561 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 พัฒนาการ +/- 

ภาษาไทย 46.15 51.49 5.34 

คณิตศาสตร ์ 21.49 25.01 3.52 

วิทยาศาสตร์ 30.55 34.31 3.76 

ภาษาอังกฤษ 26.87 26.48 -0.39 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 31.27 34.32 3.05 
  

จากตารางที่ 23 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2560  
กับปีการศึกษา 2561 พบว่าปีการศึกษา 2561 มากกว่า อยู่ 3 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
และวิทยาศาสตร์ เมื่อเปรียบเทียบภาพรวม พบว่ามากกว่าปีการศึกษา 2560 คิดเป็นร้อยละ 3.05 
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ตารางท่ี 24 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                ประถมศึกษาพังงา กับ ระดับประเทศ 
 

ความสามารถ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

สพป.พังงา ประเทศ ผลต่าง +/- 

ความสามารถด้านภาษา 57.13 53.18 3.95 

ความสามารถด้านค านวณ 50.02 47.19 2.83 

ความสามารถด้านเหตุผล 50.62 48.07 2.55 

รวม 3 ด้าน 52.59 49.48 3.11 
 

จากตารางที่ 24 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
กับระดับประเทศ พบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากกว่าระดับประเทศ ทั้ง 3 ด้าน เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมพบว่า 
มากกว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 3.11 

ตารางท่ี 25 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 
               .ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา  
                2560 กับปีการศึกษา 2561  
 

ความสามารถ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 พัฒนาการ +/- 

ความสามารถด้านภาษา 54.47 57.13 2.66 

ความสามารถด้านค านวณ 38.57 50.02 11.45 

ความสามารถด้านเหตุผล 46.71 50.62 3.91 

รวม 3 ด้าน 46.58 52.59 6.01 
 

จากตารางที่ 25 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2560  
กับปีการศึกษา 2561 พบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละปีการศึกษา 2561 มากกว่า ทั้ง 3 ด้าน และเมื่อเปรียบเทียบ
ภาพรวมพบว่า มากกว่าปีการศึกษา 2560 คิดเป็นร้อยละ 6.01 
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ตารางท่ี 26 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รอบที่ 3 (พ.ศ.2554 – 2558) 
 

ระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

โรงเรยีน ผ่ำนกำรรับรอง ร้อยละ โรงเรยีน ผ่ำนกำรรับรอง ร้อยละ 

 
122 

 
122 100 140 140 100 

หมายเหตุ : เสนอการประเมินคุณภาพ ฯ ในรอบที่ 4 มีจ านวนโรงเรียน 17 โรง คิดเป็นร้อยละ 12.14 ของโรงเรียนทั้งหมด 

จากตารางที่ 26 เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบที่ 3 
ของสถานศึกษาในสังกัด พบว่าระดับปฐมวัย ผ่านการรับรอง ร้อยละ 100 และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ผ่านการรับรอง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ตารางท่ี 27 ผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1  
      ปีการศึกษา 2561 ประเมินครั้งที่ 2 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 
 

ระดับชั้น จ านวน 
นักเรียน 

อ่านไมอ่อก ร้อยละ เขียนไมไ่ด้ ร้อยละ 

ป.1 2,912 239 8.21 342 11.74 

ป.2 2,587 40 1.55 149 5.76 

ป.3 2,767 23 0.83 102 3.69 

ป.4 2,787 333 11.95 89 3.19 

ป.5 2,886 57 1.98 43 1.49 

ป.6 2,777 230 8.28 55 1.98 

รวม 16,716 922 5.52 780 4.67 
  

จากตารางที่ 27 เมื่อพิจาร ณาผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 – 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 พบว่า นักเรียนอ่านไม่ออก คิดเป็นร้อยละ 5.52 และเขียนไม่ได้  
คิดเป็นร้อยละ 4.67  
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ส่วนที ่2 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ได้ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมภำรกิจที่

ได้รับผิดชอบและจำกกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ รวมทั้งได้น้อมน ำแนวทำงพระรำชด ำริสืบสำน  
พระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  
และสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร และยุทธศำสตร์ 20 ปี น ำมำวิเครำะห์ปัจจัย
ภำยในและปัจจัยภำยนอก สู่กำรก ำหนดในทิศทำงกำรพัฒนำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พังงำ อีกทั้งได้น ำจุดเน้นเชิงนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยและจุดเน้นของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมำวิเครำะห์นโยบำยลันโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพังงำ สู่กำรจัดท ำแผนปฏบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
1. ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาปีงบประมาณ 2562 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ได้น ำนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรระทรวง
ศึกษำธิกำร นโยบำยและจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ได้ให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับ
กำรพัฒนำคนให้มีคุณภำพและมำตรฐำนสำกล ภำยใต้กำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและ
ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เพ่ือร่วมกันด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ทั่วโลก  
เสมอภำค และมีคุณภำพได้มำตรฐำนสู่กำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ  
วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
สากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา 
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่ อคุณภาพ
การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 
ค่ำนิยมองค์กร 
 มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ท างานเป็นทีม 
เป้ำประสงค์ 
 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 2. ผู้เรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
 4. ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาและสถานศึกษา มีประสิทธิภาพเป็นกลไกล
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานการศึกษาของชาติ        
หลักกำรปฏิบัติงำน 

คุณภาพ ถูกต้อง เป็นธรรม ชัดเจน 
จุดเน้นส ำนักงำน 
 1. ส านักงานสะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
 2. ภาพลักษณ์ใหม่ด้วยกลยุทธ์ “ยิ้ม ทัก ถาม” 
 3.iบุคลากร มีวินัย เอาใจใส่งาน บริการประทับใจ แจ่มใสทักทาย แต่งกายดูดี มีความรับผิดชอบ  
มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ 
จุดเน้นสถำนศึกษำ 
 1. การอ่านออกเขียนได้ 
 2. สุขภาพอนามัยของผู้เรียน 
 3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระส าคัญ 
 5. การสอนทางไกลจากโรงเรียนไกลกังวล 
 6. ครูสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร เต็มศักยภาพ 
 7. การนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 8. ห้องเรียนคุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 9. โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
 10 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นมืออาชีพมีคุณธรรมจริยธรรม “ผู้บริหารอยู่ ครูสอน โรงเรียนสวย  
ห้องเรียนคุณภาพ นักเรียนดีเก่งเรียนรู้อย่างมีความสุข” 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาเน้นการอ่านออกเขียนได้ และเน้น
การนิเทศต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรมและสร้างจิตส านึกท่ีดี 
3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งองค์ความรู้ งานวิจัย ด้านการ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นมืออาชีพ ครูสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร เต็มศักยภาพ 
4. สร้างโอกาสทางการศึกษา 
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5. พัฒนาห้องเรียนคุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้ โรงเรียนสะอาด ร่มรื่นสวยงามมีคุณธรรมจริยธรรม 
“ผู้บริหารอยู่ ครูสอน โรงเรียนสวย ห้องเรียนคุณภาพ นักเรียนดีเก่งเรียนรู้อย่างมีความสุข” 

เป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

 นโยบำยที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
โครงกำรที่ 1 ส่งเสริม ปลูกฝัง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของนักเรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. สพป.พังงา มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, ศิลปะ  

 นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
โครงกำรที่ 2 จัดท าแผนจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 
ตัวช้ีวัด 
      1. ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน      

โครงกำรที่ 3 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศและติดตามผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
      2. ร้อยละโรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

โครงกำรที่ 4 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วชิาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ปีการศึกษา 2562 
ตัวช้ีวัด 
       1. ร้อยละของโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2562  
      2. ร้อยละของกิจกรรมที่นักเรียนได้รับรางวัลในระดับภาคใต้ / ระดับประเทศสูงขึ้น 

 นโยบำยที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคคลำกรทำงกำรศึกษำ 
โครงกำรที่ 5 ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา/การศึกษา 
ตัวช้ีวัด  

1. ร้อยละของผู้บริหารได้ รับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก สพฐ. และจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
 2. ร้อยละของสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมขับเคลื่อนการและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนให้สูงขึ้น   
 3. ร้อยละสถานศึกษาพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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โครงกำรที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา มีทักษะในการสร้างเครื่องมือติดตามผลการใช้การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา สามารถสร้างผลงานวิจัยเพื่อน าไปไปพัฒนาผู้เรียน 

3. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา มีการพฒันาทักษะทางด้านอาชีพของผู้เรียน 
โครงกำรที่ 7 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของบุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างาน
ระหว่างองค์กร 
โครงกำรที่ 8 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษารุ่นใหม่สู่ยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 
ตัวช้ีวัด 

1.ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้า
ร่วมประชุม มีความรู้ความเข้าใจ และน านโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและพัฒนามาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีมากขึ้นไป มีผลค่าคะแนนสูงขึ้นในทุกราย
ตัวชี้วัด 

 นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ 
โครงกำรที่ 9 พัฒนาการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  
ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับการติดตาม แก้ไขปัญหาและจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 

2. ร้อยละโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 

3. ร้อยละการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีครูสอนไม่ครบชั้นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
โครงกำรที่ 10 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ สพท. 
ตัวช้ีวัด 

1. ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจร้อยละ 100 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรม 

โครงกำรที่ 11 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.พังงา 
ตัวช้ีวัด 

1 ร้อยละงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพียงพอ เหมาะสม
และครอบคลุมภารกิจของเขตพ้ืนที่ 

2  ร้อยละของข้าราชการครู นักเรียน และผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ 
โครงกำรที่ 12 เสริมสร้างความรู้ประสบการณ์และยกย่องเชิดชเูกียรติข้าราชการและลูกจา้งที่เกษียณอายุราชการ 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละได้รับการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่ข้าราชการครูและลูกจ้าง ในการพัฒนา
งานและการด ารงชีพในอนาคต 

2. ร้อยละของข้าราชการครู และลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานด้วยความมานะ อุตสาหะ เป็นแบบอย่างที่ดี  ให้
ปรากฏต่อสาธารณะ  
โครงกำรที่ 13 ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของการติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ สามารถใช้ปรับปรุงพัฒนา แก้ไขปัญหาการบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
โครงกำรที่ 14 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ตัวช้ีวัด  

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจในการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา สามารถรายงานผลการจัดการศึกษาได้ตามก าหนด 

โครงกำรที่ 15 สร้างความเข้มแข็งศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอ 
ตัวช้ีวัด 
 1. ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอ มี Best Practice ในการจัดการเรียนการสอนของครูตามกลุ่มสาระ
หลัก และการบริหารจัดการของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่าง 
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โครงกำรที่ 16 ประชุมปฏิบัติการจัดท าข้อมูลการขอรับบ าเหน็จบ านาญ 
ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562 ได้กรอกข้อมูล
ในระบบขอรับบ าเหน็จบ านาญได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามก าหนดเวลา 
 2. ร้อยละข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562 มีความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้งานระบบบ าเหน็จบ านาญได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
โครงกำรที่ 17 ตรวจสอบการบริหารการเงินและงบประมาณสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละในการให้ความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความ
ถูกต้องและติดตามความก้าวหน้าของการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ 
 2. ร้อยละหน่วยรับตรวจสามารถบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าต่อ
การบริหารจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ให้กับนักเรียน 
          3. ร้อยละปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในหน่วยรับตรวจลดลง 
โครงกำรที่ 18 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว 
ตัวช้ีวัด 
 1. ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียวให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 3 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้ด าเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดท าโครงการ แผนงาน  
โดยยึดนโยบาย จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหลัก 

นโยบำยที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
โครงกำรส่งเสริม ปลูกฝังเทิดทูน สถำบันพระมหำกษัตริย์ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 55,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............-................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ปีการศึกษา 2562 จ านวน 140 โรงเรียน 
มีนักเรียนทั้งหมด 23,059 คน จ าแนกเป็นนักเรียนระดับปฐมวัย จ านวน 4 ,376 คน ระดับประถมศึกษา 
16,394 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 2,192 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 97 คน 
โรงเรียนในสังกัดได้น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10 ไปใช้ในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวทางดังนี ้

1. ศึกษาผลการสังเคราะห์กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง 
พุทธศักราช 2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2560 ของปีการศึกษา 2561 

2. วิเคราะห์ปัจจัย จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียน 
3. ด าเนินการตามโครงการที่สอดคล้องกับการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ

พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. สรุปผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
จากการด าเนินงานของโรงเรียนข้างต้น พบว่า จ านวนนักเรียนทั้งหมด 23,059 คน มีจ านวนนักเรียน

ที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ จ านวน 16,575 คน คิดเป็นร้อยละ 88.72 และมีจ านวนนักเรียน
ที่ไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ จ านวน 2 ,108 คน คิดเป็นร้อยละ 11.28 เนื่องจากเป็น
นักเรียน เรียนรวมในโรงเรียนปกติ   
 ปัญหำ อุปสรรค 

เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการ 
 

นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
โครงกำรงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน  
ปีกำรศึกษำ 2562 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 338,700บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง 217,256 บาท 
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 ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. สถานศึกษาทุกสังกัด ในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และขยายโอกาสทาง
การศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในระดับโรงเรียน ระดับศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอ และส่งทีมเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 930 ทีม รวม 2,125 คน ครูผู้ฝึกสอน จ านวน 1,431 คน กรรมการ จ านวน 
1,431 คน รวมครูและนักเรียน จ านวน 3,556 คน จ านวนโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วม จ านวน 177 โรงเรียน 
 2. ด าเนินการจัดประกวด/แข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ โรงเรียนเมืองพังงา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลถ้ าน้ าผุด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561  
จ านวน 218 กิจกรรม เพ่ือคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาคใต้และระดับชาติ
ต่อไป 
 3. ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สามารถน าความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 ปัญหำ อุปสรรค  
 1. การจัดหาคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน 
 2. กรรมการศึกษารายละเอียดเกณฑ์การประกวดแข่งขันไม่ชัดเจน 
 3. การรายงานผลการประกวดแข่งขันคลาดเคลื่อน 
 4. สถานที่ประกวดการแข่งขันของเขตพ้ืนที่ไม่เหมาะสมและไม่มีความพร้อม 
 ข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไข 
 1. ควรจัดสรรหาคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถและอาวุโส 
 2. ควรประชุมคณะกรรมการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือศึกษาเกณฑ์ให้เข้าใจ 
 3. ควรก ากับ ดูแล คณะกรรมการรายงานผลอย่างใกล้ชิด 
 4. ควรใช้สถานที่ของโรงเรียนจัดการประกวดแข่งขัน 
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โครงกำรจัดท ำแผนจัดประสบกำรณ์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 89,000บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง.............-.................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ไม่ได้ด าเนินการ  
 ปัญหำ อุปสรรค 

เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการ 

โครงกำรนิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนในสังกัด สพป.พังงำ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 176,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง 100,000 บาท 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จ านวน 140 โรงเรียน ได้การนิเทศ 
ติดตาม จากคณะกรรมการตรวจติดตาม และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ จ านวน 139 โรงเรียน (โรงเรียน 
บ้านทุ่งใหญ่ เลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) คิดเป็นร้อยละ 99.29 พร้อมได้รับการพัฒนาคุณภาพกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ส่งผลให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
เพ่ิมพูลประสิทธิภาพการด าเนินงานพัฒนาการศึกษาตามจุดเน้นนโนบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงาท่ีมีมาตรฐานตามเป้าหมายที่ก าหนด 
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำครูผู้สอนระดับปฐมวัยเพื่อจัดกิจกรรม
นักวิทยำศำสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ประเทศไทย 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 226,200 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง 226,200 บาท 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 โรงเรียนในโครงการทุกโรงเรียนสามารถด าเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
เพ่ือจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 อีกทั้งนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการ 
4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาตามมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 พร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งครูปฐมวัยได้รับการพัฒนา
และสามารถจัดประสบการณ์จากกิจกรรมได้ครบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำครูผู้สอนระดับปฐมวัยเพื่อจัดกิจกรรมนักวิทยำศำสตร์น้อย ระดับประถมศึกษำ 
ประเทศไทย 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 40,560 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง 40,560 บาท 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีครูระดับประถมศึกษาที่ได้รับการพัฒนาเฉพาะทาง
ท าหน้าที่ขยายผล และเป็นวิทยากร (LT) ในระดับเขตพ้ืนที่ได้ ร้อยละ 100 พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถน าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม หลักสูตรผู้ด ำเนินกำรคัดกรองคนพิกำรทำงกำรศึกษำ 
ปีงบประมำณ 2562 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 8,600 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง 8,600 บาท 
 ผลกำรด ำเนินงำน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม มีสื่ออุปกรณ์ในการ
เรียนส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการแก่
โรงเรียนเครือข่ายได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  
 
 
 
 
 
นโยบำยที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

โครงกำรประชุมพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำ/กำรศึกษำ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 326,660 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง 257,957 บาท 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 6 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 148 คน/ครั้ง และประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย จ านวน 5 ครั้ง  
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มีผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน/ครั้ง เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารรถน านโยบายและ
แนวทางในการจัดการศึกษาไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และพัฒนากลุ่ม/หน่วย และของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งพร้อมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
โรงเรียนให้สูงขึ้น 
 ปัญหำ อุปสรรค  
 ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 
บางกิจกรรมไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากมีการบูรณาการร่วมกับโครงการอ่ืน เพราะเป็นกลุ่มเป้าหมาย

เดียวกัน จึงไม่ต้องใช้งบประมาณ 
 
 

 

 
 
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรครูผู้สอนเพื่อกำรพัฒนำผู้เรียน 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 41,600 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง 38,216 บาท 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีทักษะในการสร้าง
เครื่องมือติดตามผลการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลงานวิจัยเพ่ือน าความรู้ไปพัฒนา
ผู้เรียนและทักษะทางด้านอาชีพของผู้เรียน 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 84,034 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง 38,754 บาท 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การในการท างานระหว่างองค์กร ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่สะดวก 
รวดเร็วและเป็นระบบสามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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โครงกำรประชุมสัมมนำผู้บริหำรสถำนศึกษำรุ่นใหม่สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 190,850 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง 190,600 บาท 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 60 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจ น านโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง ตระหนักและรับรู้ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานและพัฒนามาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาโดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีมากข้ึนไป 
 ปัญหำ/อุปสรรคกำรด ำเนินงำน  
 ด้านความพร้อมของโรงแรม เนื่องจากการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมในรูปแบบการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มีความจ าเป็นต้องใช้ไมโครโฟนจ านวนหลายตัว แต่ด้วยข้อจ ากัดของโรงแรมท าให้การด าเนินการประชุม
มีความบกพร่อง 

ข้อเสนอแนะ 
การจัดประชุมรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งถัดไป ควรส ารวจความพร้อมของโรงแรมและให้

โรงแรมด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว 
 
 
 
 
 

โครงกำรอบรมเรื่อง “สถำบันพระมหำกษัตริย์กับประเทศไทย” 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 37,500 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง 37,250 บาท 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีความ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถานบันพระมหากษัตริย์ เกิดความรู้ความเข้าใจในการเป็นจิตอาสา สามารถ
น าความรู้มาถ่ายทอดให้กับบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานได ้
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โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 44,100 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง 38,700 บาท 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 ธุรการโรงเรียนร้อยละ 98.50 ได้รับรู้ รับทราบ บทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในงานธุรการ
โรงเรียน พร้อมทั้งน าความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนคุณภำพ
ประจ ำต ำบล ด้ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ค ำนวณ (Computing science) 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 66,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง 54,940 บาท 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ร้อยละ 100  

มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
และสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนผู้ บ ริห ารโรงเรียนคุณ ภาพประจ าต าบลสามารถจัดท า  
และด าเนินการตามแผนก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงกำรเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบำลในสถำนศึกษำ กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 250,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง 250,000 บาท 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้รับองค์
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 90 และโรงเรียน มีการ
น าหลักสูตรและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
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โครงกำรพัฒนำกำรศักยภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำด้วยสื่อกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 290,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง 290,000 บาท 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จ านวน 50 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้สื่อของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
มีทัศนคติที่ดีและมีความพึงพอใจในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน  
               และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรยีนรู้เทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 80,500 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง 79,500 บาท 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 ด าเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTViโดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารโรงเสรียน จ านวน 140 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม 82 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
58.57 และผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้ DLTV จ านวน 72 โรงเรียน เข้าร่วม 47 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
65.28 ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV จ านวน 9 โรงเรียน เพ่ือจัดนิทรรศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบ
ชั้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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นโนบำยท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร สพท. 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 57,410 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง ……………..57,410………..บาท 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ใช้ระบบสนับสนุนการ 
บริหาจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Education Area Management Support System: AMSS++) 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนาขึ้นมาได้อย่างถูกต้องและสามารถขยายผลการใช้งาน
ระบบได้ 
 2. ร้อยละ 100 ของบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาทุก
โรงเรียน ที่รับผิดชอบงานธุรการใช้ระบบสสนับสนุนการบริหาจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(Education Area Management Support System: AMSS++) ได้อย่างถูกต้อง และขยายผลการใช้งาน
ระบบได้ 
 
 ปัญหำ/อุปสรรคกำรด ำเนินงำน 
 ระบบ Internet ไม่เสถียร 
  ข้อเสนอแนะ 
 ให้ทางบริษัท TOT มาจัดการระบบ Internet ให้ เพ่ือให้การใช้งานได้เสถียร 

 

 

 

โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.พังงำ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 100,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง.............70,000.................บาท 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีภูมิทัศน์ที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงให้บุคลากรในส านักงานมีความรัก 
ความสามัคคี และมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่ อย่างมีความสุข สร้างความพึงพอใจต่อผู้มาติดต่อ
ราชการเป็นอย่างมาก 
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 ปัญหำ/อุปสรรคกำรด ำเนินงำน  
หน่วยงานมีบุคลากรน้อย ต้องขอความร่วมมือบุคลากรโรงเรียนมาช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ อีกทั้ง

งบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์มีไม่เพียงพอ ต้องเจียดจ่ายจากงบประมาณประจ าส านักงานเพ่ือ
ด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
 หน่วยงานต้องดูแล บ ารุงรักษาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้สวยงามอยู่เสมอ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับองค์กร 
 
 
 
 
 
 

 

โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ประสบกำรณ์และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงที่จะเกษียณอำยุรำชกำร 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 180,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............-................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ด าเนินการในรูปแบบโดยการยกย่องเชิดชูมอบเกียรติบัตรในวาระการประชุมผู้บริหาร เพ่ือให้เกียรติ
และสร้างขวัยก าลังใจแก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 26 กันยายน 2562  
ณ โรงแรมเอราวัณ อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  
 ปัญหำ อุปสรรค 

เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการ 
 
 
 
 
 

โครงกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 68,040 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............-................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ไม่ได้ด าเนินการ  
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 ปัญหำ อุปสรรค 
เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการ 

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 88,300 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง...............-...............บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 การติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน ในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศต่าง ๆ ประกอบด้วย 
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC, ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร EMIS, ระบบปัจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจน CCT, ระบบข้อมูลอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง B-obec สพป.พังงา ด าเนินการก ากับ ติดตาม 
การด าเนินงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ช่องทาง Line Application  อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยน ซักถามข้อ
ปัญหา ในการด าเนินงาน ตลอดเวลา ในส่วนของการด าเนินงานระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ซึ่ง สพฐ. 
ได้จัดท าโครงการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข สพป.พังงา ได้ด าเนินการจัดประชุมทางไกล 
Video Conference กับโรงเรียน เพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานกับผู้รับผิดชอบระดับโรงเรียนให้มาก
ขึ้น ในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานของ กสศ. 
 ปัญหำ อุปสรรค 

เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการ 

โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งศูนย์ประสำนงำนกำรประถมศึกษำอ ำเภอ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 289,500 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง ………..80,000…………. บาท 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอทุกอ าเภอในการด าเนินการบริหาร
จัดการตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่สามารถติดตาม และประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาภายในอ าเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการบริหาร
จดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  

ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอทุกอ าเภอ ด าเนินการจัดซื้อเป็นวัสดุส าหรับศูนย์
ประสานงานการประถมศึกษาในการบริหารจัดการ 
 ปัญหำ/อุปสรรค 
 แผนปฏิบัติการได้ตั้งงบประมาณวงเงินที่ก าหนด 289,500 ลดลง เป็นเงิน 80,000 บาท เพราะได้รับ
จัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามกรอบวงเงินที่ก าหนด งบประมาณส่วนใหญ่จะต้องน าไปด าเนินงานใน
กิจกรรมตามนโยบาย  

ข้อเสนอแนะ 
 กรอบวงเงินจัดสรร ลดลง จึงพิจารณาปรับลดตามความจ าเป็น 
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โครงกำรประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำข้อมูลกำรขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 50,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง ……………39,818…………. บาท 
 ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้าราชการครู และลูกจ้างประจ าที่ เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 81 คน ได้
เรียนรู้เรื่องการกรอกข้อมูลในระบบขอรับบ าเหน็จบ านาญได้อย่างถูกต้องพร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้ระบบบ าเหน็จบ านาญ คิดเป็นร้อยละ 100  

 
 
 
 
 

โครงกำรตรวจสอบกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณของสถำนศึกษำ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 57,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง ............37,499................. บาท 
 ผลกำรด ำเนินงำน 

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ร้อยละ 90 ได้รับการตรวจสอบ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และบริหารงบประมาณที่ได้รับให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอน ในส่วนของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีการปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งน าขอเสนอแนะไปปรับปรุง
พัฒนางานให้มีความถุกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ปัญหำ/อุปสรรคของกำรด ำเนินงำน 
       1. การจัดเก็บเอกสารทางการเงินบัญชีและพัสดุ ไม่เป็น
ระบบ ท าให้มีผลกระทบต่อการเตรียมความพร้อมในการรับตรวจ  ซึ่ง
ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความช่วยเหลือในการช่วยจัดเรียงเอกสาร
หลักฐานก่อนที่จะเริ่มด าเนินการตรวจสอบได้  ท าให้เสียเวลาในการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน  
   2. บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในมีไม่เพียงพอ  เนื่องจาก
ภารกิจของงานตรวจสอบภายในมีสัดส่วนปริมาณงานที่มากเมื่อเทียบ
กับจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่  นอกจากนี้ ยังมีภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ  เช่น การประชุม
คณะท างานต่าง ๆ  ท าให้ในแต่ละปีงบประมาณ ออกตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัดได้ไม่ถึงร้อยละ 50 
ของจ านวนสถานศึกษาที่มีทั้งหมด 
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ข้อเสนอแนะ 
ในส่วนของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้

ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  
ควรมีการก ากับติดตามควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มีความ
พร้อมส าหรับการรับตรวจจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบทั้งจาก
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้ำนคลองดินเหนียว 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 20,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง ..............20,000.............บาท 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียวในการด าเนินการพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องสมุด ภูมิทัศน์นอกห้องเรียน เพ่ือสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
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โครงกำรตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2562 

ที ่ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 
แนวทำงกำร

พัฒนำ 

1. โครงกำรตำมพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10 และพระบรมวงศำนุวงศ์ 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการน้อมน า
พระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของ
ในหลวงรัชกาลที่ 10 
สู่การปฏิบัต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- จัดโครงการคณุธรรม น าสู่ห้องเรยีน สร้างวินัยให้นักเรียน  
ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ และพอเพียง พานักเรียนไป
วัดทุกวันพระ น าพระมาสอนเรื่องศาสนาในโรงเรียน  
- โครงการท าน้ าสมุนไพร การท าน้ าหมักชีวภาพ เพื่อสร้าง
รายได้  
- จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบ้านเกิด ร่วมกันปลูก
ป่าเพื่อสร้างความหวงแหนธรรมชาติให้เกิดแก่นักเรียน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 1. นักเรียนขยายผลต่อไปสู่ชุมชน ในเรื่องของ
ความรับผิดชอบ 

 2. นักเรียนร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นต้นแบบ
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคัดแยกขยะได้ เมื่อเข้า
ร่วมโครงการ ใช้ประโยชน์จากขยะเหลือใช้ที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม นักเรียนรูส้ึกรักและหวงแหนบ้านเกิด 

 3. นักเรียนสามารถน าความรูไ้ปใช้ในการท างาน
สร้างอาชีพให้ตนเองได ้

 4. นักเรียนมีคณุธรรม จรยิธรรม สามารถท่องบท
สวดได ้

 5. นักเรียนสามารถค านวณต้นทุนและก าไรจาก
ผลิตภณัฑ์ได ้
- ส่งเสริมใหม้ีการร่วมละหมาดในทุกวัน แยกชายหญิง และ
ส่งเสริมให้นักเรียนมัธยมไปละหมาดร่วมกับชาวบ้านใน
ชุมชนทุกวันศุกร์ ตามพิธีทางศาสนา 

ผลกำรด ำเนินงำน  
 นักเรียนตระหนักในบทบาทหน้าที่ของการเป็นศาสนิกชน 

- การยืนต้อนรับนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรยีน เพื่อสรา้งวินัย
ในการไหว้ของนักเรียน ส่งเสริมใหน้ักเรียนมมีารยาทกับ
ผู้ใหญ ่

ผลกำรด ำเนินงำน  
นักเรียนมมีารยาท รู้จักเคารพผู้ใหญ่ เมื่อพบเจอ ไม่เขินอาย 
และเคยชินกับการไหว้ครูอาจารย ์

- การท าจักสานด้วยภูมิปญัญาชาวบ้าน เพื่อมาสานเป็น

- ขาดงบประมาณในการ
ด าเนินงาน เวลาเรียนเยอะเกินไป
ไม่สามารถบรูณาการได้เต็ม
ศักยภาพ 

 

- สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย 
ส่งผลให้การท ากิจกรรมไม่เป็นไป
ตามเวลาที่ก าหนด ขาดรถรับส่ง
นักเรียน 

 

- การเบิกจ่ายค่าพาหนะในการ
รับส่งนักเรียนในการเดินทางไป
ท ากิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ความแตกต่างของศาสนา ท าให้
นักเรียนบางส่วนไม่เขา้ใจในการ
จัดกิจกรรม 
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ที ่ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 
แนวทำงกำร

พัฒนำ 

อุปกรณ์ใส่น้ าดื่ม ให้กับนักปั่นจักรยาน 

- ส่งเสริมให้นักเรียนเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย์ รู้และ
เข้าใจความหมายของเนื้อร้อง ด้วยการร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมีและเพลงชาตไิทยทุกเช้า 

- จัดโครงการออมทรัพย์ความดี โดยการน าเงินไปฝากกับ
สหกรณ์ครู  
- มีการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การเข้ามาสอนให้ความรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนออกก าลังกาย
ทุกเช้า เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพทีด่ี 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 นักเรียนสุขภาพดีขึ้น ให้ความร่วมมือปฏิบัติทุกเช้า มีความ
กระตือรือร้นที่จะท า มีความเคยชนิและรูส้ึกชอบในการออก
ก าลังกาย 
- ส่งเสริมให้นักเรียนท าขนมทองม้วน เพื่อต่อยอดในการ
สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับนักเรียน การปลูกต้นไผ่ 
เพื่อน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากต้นไผ ่

- โครงการการท ากระเป๋าทีร่ะลึก 
- โครงการทักษะอาชีพการท าสบูด่ับกลิ่นจากตะไคร้หอม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 นักเรียนเข้าใจขั้นตอนการผลิต ออกแบบบรรจุภณัฑ์ และ
สามารถน าไปจ าหน่ายในพื้นที่ได ้
- โครงการแปรรูปปลากะตัก 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 นักเรียนมีความรู้ในขั้นตอนการผลิต น าผลผลิตมาประกอบ
อาหารกลางวันได้ มีรายได้ระหว่างเรียน 
- กิจกรรมฝึกการเล่นกลองยาว มกีารไปแสดงในงานบวช 
ชุมชน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 นักเรียนมรีายได้ ได้ฝึกตนเองเพื่อสามารถน าไปประกอบ
อาชีพได้ในอนาคต 
- มีแนวทางในการสอน นักเรียนเรยีนร่วม โดยการคดักรอง
นักเรียนเหล่านี้แยกมาสอนต่างจากเด็กปกติ เพื่อซ่อมเสริม
ในส่วนท่ีบกพร่อง 

- จัดโครงการผลติภณัฑ์น้ าดื่ม เพือ่สร้างรายได้ให้กับ
นักเรียน ให้นักเรยีนได้เรยีนรู้เกีย่วกับการบ าบัดน้ า การท า

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โรงเรียนไม่ได้ก าหนดอัตรา
ค่าบริการจากชุมชนในการแสดง
แต่ละครั้ง ท าให้บางครั้งไม่
เพียงพอต่อค่าน้ ามันรถรับ-ส่ง 

- ขาดครูที่มีความรู้ด้านนักเรียน
เรียนร่วม ท าให้การสอนเกิด
ประสิทธิภาพน้อย 

 
 
 
 
 
 
 

- ผู้ปกครองมองปัญหาเรื่องยา
เสพติดวา่เป็นเหตุการณ์ปกติ 
ไม่ใช่เรื่องผดิพลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แนะน าให้
โรงเรียนร่วมมือ
กับอ าเภอเพื่อให้
ช่วยประสานกับ
ต ารวจให้เข้ามา
ช่วยตรวจสอบท้ัง
นักเรียนและ
ผู้ปกครองเพื่อ
สร้างความ
ตระหนัก 
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พัฒนำ 

ความสะอาดบรรจุภณัฑ์ก่อนท่ีจะน ามาใส่น้ า 

- จัดกิจกรรม Open House เชิญชวนผู้ปกครองรับชมการ
เรียนการสอนในโรงเรียน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือโรงเรียนเป็นอย่างดี 
- เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดภัยยาเสพติด โดย
ร่วมรณรงค์กับชุมชนทุกเดือนเพื่อลดปัญหายาเสพตดิใน
ชุมชน 

 

2 โครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนว
พระราชด าริหลักสูตร
จิตอาสา 904 “หลักสูตร
พื้นฐาน” 

- โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ได้จดัโครงการจิตอาสา  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 โดยจัดพื้นที่บริการจิตอาสาใน
หมู่บ้าน  
ขอความร่วมมือให้นักเรียน ได้เข้ามาช่วยเหลือชุมชน 

 

  

3 

 
 
 

โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม 
(DLTV) 
 
 
 
 
 
 
 

- การน า HDLTV เข้ามาในการสอน เพื่อเพ่ิมความเข้าใจ
ให้กับนักเรียน มีการพิมพ์เอกสารเพื่อแจกจ่ายให้นักเรียนได้
เปิดอ่าน สร้างความรู้ความเข้าใจให้ได้มากยิ่งขึ้น 

- การจัดการเรียนการสอน DLTV ควบคู่ไปกับการใช้สื่อ 60 

พรรษา เพื่อให้ไดผ้ลที่ดียิ่งข้ึน 
 
 

- การพิมพ์เอกสารใช้งบประมาณ
จ านวนมากในแต่ละครั้ง 

- งบประมาณในการซ่อมแซม
อุปกรณ์ในการจดัการเรียนการ
สอนค่อนข้างมาก 
- อุปกรณ์ที่ใช้เป็นสื่อในการสอน 
เช่น จอโทรทัศน์มีขนาดเล็ก
เกินไป  
- ครูไม่ครบชั้น การดูแลของครูไม่
ทั่วถึง  
- ผู้ปกครองไม่เขา้ใจการสอนด้วย 
DLTV 

- สัญญาณอินเทอร์เนต็ไม่เสถียร
เนื่องด้วยสภาพอากาศ ไฟฟ้าดับ
บ่อย 

- อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่
เพียงพอ 
- บุคลากรในโรงเรียนขาดความรู้
ด้านเทคโนโลยี ท าใหไ้ม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได ้
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พัฒนำ 

 
3. โครงกำรตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

1 โครงการอ่านออก 
เขียนได้ และคดิเลข
เป็น 

- จัดโครงการพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่อง เริ่มด้วยการ
คัดกรองนักเรียน เพื่อจัดกลุม่การสอนเสริมให้นักเรียนใน
ส่วนท่ีบกพร่อง 

- การน าแนวการอ่านแบบ PISA เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐาน 
สร้างความเข้าใจ ก่อนเจอข้อสอบตามแนว ข้อสอบ PISA 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในครั้งแรกนักเรียนยังไม่มีพัฒนาการในด้านนี้ แต่เมื่อไดจ้ัด
กิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง นักเรียนเริม่ อ่านออกเขียนได้ 
- จัดให้ครูเข้ารบัการอบรมการอ่านเร็วทันใจ เพื่อมาฝึก
นักเรียนให้อ่านได้เร็วขึ้น โดยได้รบัการสนับสนุนจากมลูนิธิ
ศุภนิมิต 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 นักเรียนอ่านออกไดด้ีขึ้น 

- จัดให้ครูไปอบรมในเรื่องของการสร้างสื่อส่งเสริมการอ่าน
กับมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 
- เน้นการอ่านเขียน การคดิเลข รว่มบูรณาการกับการสอน 

- เน้นการอ่านภาษาไทย จัดกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกวัน  
โดยให้นักเรียนได้อ่านหนังสือท่ีตนเองชอบหนึ่งเล่มจาก
ห้องสมุด  
และน ามาเล่าใหเ้พื่อนๆฟัง 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 นักเรียนชอบในการอ่านหนังสือ อ่านได้คล่องขึ้น 

- ให้ครูเอกภาษาไทย เป็นแกนน ากระตุ้นให้ความรู้แนวทาง
สร้างนวัตกรรมเป็นสื่อ ส่งเสรมิใช้กระบวนการ PLC ใช้ Test 

Blue Print  
มาช่วยสอน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 ท าให้มีสื่อแต่ละระดับช้ัน มีคู่มือ เครื่องมือวัดผลพัฒนาการ
ของนักเรียน 

- โครงการเขียนดีมีสาระ นักเรียนได้ฝึกอ่านค าพร้อม
ความหมายหน้าเสาธง คัดกรองนกัเรียนที่อ่านไม่คล่องจัด
สอนซ่อมเสริม 

- กิจกรรมฝึกทักษะความคดิ โดยใช้เกมซูโดกุ โดมิโน 

- นักเรียนมีความสนใจในการ
เรียน  
การเขียนน้อยมาก จ าเป็นต้องจัด
กลุ่มนักเรียนท่ีมีปัญหาทั้งด้าน
การอ่านและเขียน เพื่อน ามาซ่อม
เสรมิในจุด 
ที่นักเรียนบกพร่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนบางคนปฏิบตัิกิจกรรม
ไม่ผา่น มีระดับการอ่านที่
แตกต่างกัน  
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ผลกำรด ำเนินงำน 

 นักเรียนมีพัฒนาการอ่าน เขียน คิดค านวณดีขึ้น แต่ยังมี
นักเรียนท่ีเรียนช้า ต้องสอนเสริมนอกตารางเรยีน 

2 โครงการ
อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

- - การท าสัญญาการเบิกค่าใช้จ่ายราย
เดือน ระหว่างโรงเรียนและผู้
ให้บริการไม่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน โรงเรียนด าเนินการเป็นราย
ปีงบประมาณ แต่ส าหรับผู้ให้บริการ 
ด าเนินการเป็นรายปี พ.ศ. ตามปฏิทิน 

 

3 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนวดัอินทนิน ส่งเสริมให้ยกระดับผลสัมฤทธ์ิในทุก
หน่วยการเรียนรู้ แตเ่น้นไปในเรื่องภาษาอังกฤษ โดยจัด
กิจกรรม สมาร์ตแคมป์ เพื่อสร้างให้นักเรียนกล้าพูด กล้า
แสดงออกกับชาวต่างชาติ ไม่เคอะเขิน มั่นใจท่ีจะพูด
ภาษาอังกฤษ  
 

  

4. กำรบริหำรจัดกำรภำรกิจทั้ง 4 ด้ำน 

1 ด้านวิชาการ - - ปัญหาในเรื่องของหลักสตูร ท่ีมี
มากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ไมม่ีการลด
หลักสตูรที่ไม่ได้ใช้ออก ผู้บริหาร
มองว่า เป็นการสร้างขยะทาง
ความรู้ มากกว่าการเพิ่มพูน
ความรู ้
- สื่อการสอนไม่ทันสมยั เช่นสื่อ
การสอนวิทยาศาสตร์ ไมไ่ดร้ับ
การสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดซื้อเนื่องจากเป็นโรงเรยีน
ขนาดเล็ก สื่อด้านคอมพิวเตอร์ 
ไม่เพียงพอต่อนักเรียน โครงสร้าง
หลักสตูรมากเช่นเดียวกับ
โรงเรียนขนาดใหญ่ แตค่รผูู้สอน
ไม่ครบช้ัน 

 

2 ด้านงบประมาณ - - มีความยุ่งยากในการเบิกจ่าย 
ล่าช้า ข้ันตอนค่อยข้างเข้าใจยาก 
และไม่ได้รับการเรยีนรู้ที่ถูกต้อง 
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มีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบบ่อย ท า
ให้ขาดความเข้าใจในขั้นตอน
อย่างต่อเนื่อง 

- งบประมาณไม่เพยีงพอต่อ
โรงเรียน การซ่อมแซมอาคาร
เรียน บ้านพักครู  
ยังเป็นไปได้ยากเนื่องจากเป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก ครุภณัฑ์ที่
ได้รับจัดสรรไมเ่พียงพอต่อ
นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 

- บุคลากรไม่อยากปฏิบตัิงาน
ด้านงบประมาณ เนื่องจากขาด
ความรู้ ทักษะ และมีความเสี่ยง 

3 ด้านการบริหารงาน
บุคล 

- - ขาดบุคลากรครูในการพัฒนา
การศึกษา ครไูม่ครบช้ัน ครูที่
ได้รับการบรรจไุม่ตรงตาม
วิชาเอก ตามที่ต้องการ นักการ
ภารโรงยังเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก เช่นเดียวกับ
โรงเรียนขนาดใหญ ่

 

4 ด้านการบริหารงาน
ทั่วไป 

- - เกิดจาก สภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันไมส่นับสนุนในด้าน
ค่าใช้จ่ายภายในโรงเรียน สภาวะ
ความรู้ของผู้ปกครองยังไม่ค่อย
เข้าใจเกี่ยวกับการสอนโดยการใช้
สื่อทางไกล DLTV 

-โรงเรยีนให้จัดอบรมการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
และแผนปฏิบัติการประจ าป ี

- โรงเรียนให้จดัการแข่งขันกีฬาสี
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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ภาคผนวก 
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ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
อยู่ในล าดับที่ 112 จากจ านวน 225 เขต โดยมีผลคะแนนการประเมิน ITA อยู่ท่ี 86.09 อยู่ในระดับ A 

ล าดับที่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

การด าเนินการไม่
เป็นไปตามเงื่อนไข

ที่ก าหนด 

ผลการประเมิน 
ITA 

ปี 2562 

IIT EIT OIT คะแนน ระดับ 

112 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา    86.09 A 
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 ผลการติดตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผลสะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียน ในภาพรวม ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
ที่  224/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

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

 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีบทบาทหน้าที่หลักในการประสานงาน 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ 
จัดการศึกษาได้คุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบความต้องการของผู้เรียน และสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคตามสิทธิและหน้าที่ของประชาชน การสรุปผล ปัญหาอุปสรรค ของการด าเนินงานที่ผ่านมา และการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี จึงเป็นเรื่องส าคัญยิ่งของกระบวนการบริหารจัดการ  

 เพ่ือให้การสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะท างานฯ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการที่ปรึกษา  มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ขอบข่ายในการด าเนินการสรุปผล
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1.1  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา   ประธานคณะท างาน 
1.2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา                  คณะท างาน 
1.3 ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาทุกอ าเภอ                            คณะท างาน 
1.4 ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา     คณะท างาน 
1.5 นางฉวี ณ ตะกั่วทุ่ง ที่ปรึกษาด้านการนิเทศการศึกษา    คณะท างาน 
1.6 นางภาวดี บัวมาส ที่ปรึกษาด้านการบริหารสถานศึกษา    คณะท างาน 
1.7 นายสมโภช ไชยผดุงนิรันดร์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารการศึกษา    คณะท างาน 

 1.8 นางสาวพจนา วานิชกุล       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
         ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการและเลขานุการ 
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 2. คณะท างานสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   
มีหน้าที่สุรปผลการรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งตรวจสอบ 
ความถูกต้อง ประกอบด้วย 
 2.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา           ประธาคณะท างาน 
 2.2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา      คณะท างาน 
 2.3 ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาทุกอ าเภอ       คณะท างาน 
 2.4 รองผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาทุกอ าเภอ       คณะท างาน 

2.5 นางอ าพันธ์  มีผล นักวิชาการศึกษาช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา         คณะท างาน 

 2.6 นางภัทราวรรณ ทิพย์ธนสาร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                  คณะท างาน 

 2.7 น.ส.วิไลลักษณ์ ค าด า ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์คณะท างาน 
2.8 น.ส.สวุรรณา ชีวิตโสภณ   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 

  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                คณะท างาน 
 2.9 น.ส.ณัฐวรา วัฒนะ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา                         

                  คณะท างาน 
 2.10 นางวราภรณ์ คงเทศ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการคณะท างาน 

 2.11 น.ส.รัชนี  สิทธิชัย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                      คณะท างาน 
 2.12 น.ส.ศิริลักษณ์  พูลศิริ นักวิชาการศึกษาช านาญการ                        คณะท างาน 
 2.13 นายพรหมเทพ สุขสิริสัมพันธ์นักวิชาการศึกษาช านาญการปฏิบัติการ            คณะท างาน 
 2.14 นางมนตน์ภา  ถนอมสิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน          คณะท างาน 
 2.15 นางจุฑาทิพย์  ทองด้วง นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ             คณะท างาน 
 2.16 น.ส.ปิยนาฎ  ประสิว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                       คณะท างาน 
 2.17 นายชัยพร  สินทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                        คณะท างาน 
 2.18 น.ส.สุภา นามะสนธ ิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศการศึกษา               คณะท างาน 
 2.19 นายนิคม ปานรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนรู้                  คณะท างาน 
 2.20 น.ส.พจนา  วานิชกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่                 
                                                          ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผนคณะท างานและเลขานุการ 
 2.21 นายศรายุทธ ทั้งรักษ์ เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล       คณะท างานแลผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.22 น.ส.นัทธชา ทาระพันธ ์ เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ       คณะท างานแลผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.23 นายสุรศักดิ์  ช่วยลุง เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล       คณะท างานแลผู้ช่วยเลขานุการ 
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 3. คณะท างานฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายประสานงาน/ฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน   
มีหน้าที่รับลงทะเบียนรายงานตัว บันทึกภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล ประสานงาน และให้การสนับสนุนอ านวยความสะดวก
กับคณะท างานทุกฝ่าย จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน ประกอบด้วย 
 3.1 นางวราภรณ์ คงเทศ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                ประธาคณะท างาน 
 3.2 นางจุฑา  โกยวาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ         คณะท างาน 
 3.3 น.ส.ขวัญตา  เทียนทอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                     คณะท างาน 
 3.4 น.ส.ชนัญชิดา เจริญส าราญ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                     คณะท างาน 
 3.5 น.ส.วรรณลยา สุขน้อย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ    คณะท างาน 
  3.6 นายบุญเจิด ทองยวญ          พนักงานขับรถยนต์                                    คณะท างาน 
 3.7 นายพิทักษ์ โก้สกุล พนักงานขับรถยนต์                                   คณะท างาน 
 3.8 นายมานพ ยิ่งผล พนักงานขับรถยนต์                                   คณะท างาน 
 3.9 นายกล้าหาญ เพชรรัตน์ พนักงานบริการ                                       คณะท างาน 
  3.10 น.ส.เพ็ญศรี เรืองรัตน์         เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล                             คณะท างาน 
 3.11 น.ส.ณัฐณิชา ว่องกิจ เจ้าหน้าที่พัสดุ                                         คณะท างาน 
 3.12 นายชัยพร  สินทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน      คณะท างานและเลขานุการ 

3.13 นายสุรศักดิ์  ช่วยลุง เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  30    กันยายน  พ.ศ. 2562                  

 

 

 
 

 

   

(นายอรรถสิทธิ์  รตันแคล้ว) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
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