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ค ำน ำ 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ตั้ งแต่ ระดับการศึ กษาปฐมวัย  การศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน ให้ แก่ประชากรวั ย เรี ยนทุกคน อย่ างทั่ ว ถึ ง  

และเสมอภาคให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับให้เป็นไปตามศักยภาพที่มีอยู่ให้มากที่สุด โดยใช้  

กลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

 รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน

โครงการ และภาพรวมของความร่วมมือของทุกฝ่ายในสังกัด  ในการร่ วมผนึกก าลั งการขับเคลื่อน 

กลยุทธ์ให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้บนพ้ืนฐานของบริบทที่แตกต่างและความขาดแคลน เพ่ือเป็นแนวทางในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ตลอดจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ 

แก่สาธารณชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการก าหนดนโยบาย  

ของผู้บริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาต่อไป และ ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกท่านในการจัดท ารายงานงานฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลทั่วไป 
ค าขวัญประจ าจังหวัดพังงา 

แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน ้า ถ ้างามตา ภูผาแปลก แมกไม้จ้าปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร 

วิสัยทัศน์ 
จังหวัดพังงา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน  

สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี 

ขนาดและท่ีตั้ง 
จังหวัดพังงา ตั งอยู่ทางภาคใต้ตอนบนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน อยู่ระหว่างละติจูด

ที่ 8 องศา 27 ลิปดา 52.3 ฟิลิปดาเหนือกับเส้นลองติจูดที่ 98 องศา 32 ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯ 
ประมาณ 788 กิโลเมตร มีพื นที่ทั งหมด 4,170.885 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,606,803.125 ไร่ เป็นอันดับ  
ที่ 9 ของภาคใต้ และเป็นอันดับที่ 54 ของประเทศ 

- พื นที่ท้าการเกษตร 1,806.112 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,128,824 ไร่ 
- พื นที่ป่าไม้ 1,722.550 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,076,594 ไร่ 
- เนื อท่ีอ่ืน ๆ 642.227 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 401,392.625 ไร่ 

อาณาเขตติดต่อ 
- ทิศเหนือ      ติดกับจังหวัดระนองและจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

      - ทิศใต้  ติดกับจังหวัดภูเก็ตและทะเลอันดามัน 
- ทิศตะวันออก   ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่ 
- ทิศตะวันตก ติดกับทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย 
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ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดพังงา เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้  
มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร  มีพื นที่ป่าไม้ เป็นป่าไม้ประเภทผลัดใบ มีชนิดป่า ที่ส้าคัญ ได้แก่  
ป่าดงดิบ ป่าดิบชื น และป่าชายเลน ส้าหรับบริเวณที่เป็นที่ราบ จะลาดลงจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก  
ลงสู่ทะเลอันดามัน ตามชายฝั่งทะเลจะมีป่าชายเลนเกือบตลอดพื นที่ ประกอบด้วยเกาะประมาณ 155 เกาะ  
และมีเกาะอยู่ในทะเลอันดามันจ้านวนมาก เช่น เกาะยาว หมู่เกาะสุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลัน  
(ข้อมูล จาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พังงา) 

ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดพังงาอยู่ใกล้ทะเล อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั งปี มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เพราะอยู่ทางด้านรับ

ลม โดยอยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนฤดูหนาวอากาศ  
ไม่หนาวจัด เพราะอยู่ไกลจากอิทธิพลของอากาศหนาวพอสมควร ท้าให้มี 3 ฤดู คือ 

- ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม จะเรียกว่าเป็นเมืองฝนแปด แดดสี่ เนื่องจากได้รับ
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท้าให้เกิดฝนตกชุกตลอดพื นที่ทั งจังหวัด  

- ฤดูร้อน ประมาณเดือนมกราคม- เมษายน เป็นช่วงที่จังหวัดพังงาได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออก
เฉียงใต้ พัดปกคลุม ท้าให้มีอากาศร้อนอบอ้าว  

- ฤดูหนาว ประมาณเดือนพฤศจิกายน-กลางเดือนมกราคม เป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  
จะมีลมเย็นและแห้งจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ท้าให้มีอากาศเย็นทั่วไป  

จังหวัดพังงา มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 27.84 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.60 องศา
เซลเซียส อณุหภูมิต่้าสุดเฉลี่ย 22.09 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 3,638.3 มิลลิเมตร มีฝนตกประมาณ 185 วัน เดือนที่ฝนตกมากที่สุด 
คือ กันยายนและตุลาคม ฝนตกประมาณ 23-26 วัน   

การปกครอง 
 - การปกครองส่วนภูมิภาค  แบ่งออกเป็น 8 อ้าเภอ 48 ต้าบล 321 หมู่บ้าน 
 - การปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนต้าบล 36 แห่ง 
     เทศบาลเมือง 2 แห่ง และเทศบาลต้าบล 13 แห่ง 

การเมือง  
 - จังหวัดพังงา แบ่งเขตการเลือกตั งออกเป็น 1 เขต 
   มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  1  คน มีสมาชิกวุฒิสภา  1  คน 
 - สภาจังหวัด  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 24  คน 
 - สภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัด  120  คน 
 - สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล มีสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต้าบล  642  คน 
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ประชากร  

 จากข้อมูลของที่ท้าการปกครองจังหวัดพังงา ปีพุทธศักราช 2565 จังหวัดพังงา  มีประชากรทั งสิ น 
267,820 คน เป็นชาย 133,693 คน (ร้อยละ 49.92) หญิง 134,127 คน (ร้อยละ 50.08) อ้าเภอที่มีประชากรมาก
ที่สุดได้แก่ อ้าเภอกะปง มีประชากรทั งสิ น 50,011 คน รองลงมาได้แก่ อ้าเภอท้ายเหมือง 48,574 คน  
และอ้าเภอตะกั่วทุ่ง 44,762 คน ตามล้าดับ ส่วนอ้าเภอที่มีประชากรน้อยที่สุดได้แก่ อ้าเภอคุระบุรี   
มีประชากรทั งสิ น 14,390 คน  

ตารางที่ 1 จ้านวนประชากรจังหวัดพังงา จ้าแนกตามอ้าเภอและเพศ 

ล าดับ อ าเภอ ชาย หญิง รวม 

1 เมืองพังงา 20,402 21,074 41,476 
2 เกาะยาว 13,022 13,004 26,026 
3 กะปง 24,678 25,333 50,011 
4 ตะกั่วทุ่ง 22,331 22,431 44,762 
5 ตะกั่วป่า 7,339 7,221 14,560 
6 คุระบุรี 7,208 7,182 14,390 
7 ทับปุด 14,109 13,912 28,021 
8 ท้ายเหมือง 24,604 23,970 48,574 

รวม 133,693 134,127 267,820 

ร้อยละ 49.92 50.08 100 

ที่มา : ที่ท้าการปกครองจังหวัดพังงา (ขอ้มูลตามทะเบียนราษฎร์) ณ วันที่ 31 มนีาคม 2565 

แผนภูมิที่ 1 แสดงข้อมูลประชากรจังหวัดพังงา จ้าแนกตามอ้าเภอ 
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เศรษฐกิจของจังหวัด 
 เศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดพังงาเดือนมีนาคม 2565 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.6 ต่อปีจากฐาน
การขยายตัวที่อยู่ในเกณฑ์ต่้าในปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ นของเศรษฐกิจด้านอุปทาน
และด้านอุปสงค์จากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื อ ไวรัสโควิด-19  
และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั งนโยบายการเงินและการคลังครอบคลุมทุกภาคส่วน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กลับมาคึกคัก ที่ส้าคัญคือ ภาคบริการฟ้ืนตัวต่อเนื่อง ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรปรับเพ่ิมขึ น การขยายตัวของ
การบริโภคภาคเอกชนจากการจับจ่ายใช้สอย รวมถึงแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนทั งภาครัฐและภาคเอกชนอัตรา
เงินเฟ้อ อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี การจ้างงานมีแนวโน้นเพิ่มขึ นต่อเนื่อง (ที่มา : ส้านักงานคลังจังหวัดพังงา) 

การสาธารณสุข 
จังหวัดพังงามีโรงพยาบาล 10 แห่ง (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 9 แห่ง และสังกัดกระทรวงกลาโหม 1 แห่ง) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 64 แห่ง และคลินิกทุกประเภท 111 แห่ง ส้าหรับบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดพังงา 
มีจ้านวนแพทย์ 603 คน ทันตแพทย์ 130 คน และพยาบาล 668 คน และบุคลากรสนับสนุน จ้านวน 1,123 คน 
(ที่มา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2564) 

สังคม 
ประชาชนในจังหวัดพังงา เป็นคนที่มีสัญชาติไทย ร้อยละ 98.9 ไม่ได้สัญชาติไทย ร้อยละ 1.1 ชนกลุ่มน้อย 

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

จังหวัดพังงา เป็นดินแดนที่มีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์มายาวนาน มี เป็นเส้นทางการแผ่ขยายของ 
พุทธศาสนาจากอินเดีย สู่อาณาจักรไทยในสมัยศรีวิชัยโบราณ โดยมีเมืองตะกั่วป่า และภูเก็ตเป็นเมืองหน้าด่าน 
ที่ส้าคัญในทะเลฝั่งอันดามัน ดังนั นศาสนาพุทธจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน ประชาชน 
ในจังหวัดพังงา นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 71.01 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 28.66 และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.26  
ศาสนาซิกส์ ร้อยละ 0.05 (ที่มา : ส้านักงานสถิติจังหวัดพังงา สิงหาคม 2563) 

สถานการณ์แรงงานจังหวัดพังงา 
 ก าลังแรงงาน  

การมีงานท้าและการว่างงาน เป็นข้อมูลการส้ารวจภาวะการท้างานของประชากร โดยส้านักงานแรงงาน 
จังหวัดพังงาด้าเนินการส้ารวจและประมวลผลเป็นไตรมาส ส้าหรับไตรมาส 1/2565 
 จากข้อมูลการส้ารวจภาวะการท้างานของประชากร ในไตรมาส 4 ปี 2564 จังหวัดพังงามีประชากรที่มีอายุ  
15 ปีขึ นไปรวมทั งสิ น 221,034 คน โดยเป็นผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน 148,870 คน และผู้ที่ไม่อยู่ในก้าลังแรงงาน 72,164 คน  
ผู้ว่างงาน 5,344 คน (ที่มา : ส้านักงานแรงงานจังหวัดพังงา) 
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ข้อมูลทั่วไปส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
ที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา   

 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ตั งอยู่ เลขที่ 14 ซอยชุมนุมราษฎร์ ถนนเพชรเกษม  อ้าเภอ
เมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000  เป็นที่ปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วย จ้านวน 8 กลุ่ม/1 หนว่ย  ดังนี  

กลุ่มอ้านวยการ         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 
ตารางท่ี 1 บุคลากรของส้ านักงานเขตพื นที่ การศึกษาปร ะถมศึกษาพังงา มีจ้ านวนทั งสิ น  43 คน  
                ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 ดังนี   

บุคลากร/กลุม่ กรอบ 
(อัตราก าลัง) 

ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง 
สพฐ. 

จ้างเหมา
บริการ 

ข้าราชการครู 26 6 - - - - 

ผู้บริหารการศึกษา 4 2 - - - - 

ศึกษานิเทศก ์ 22 5 - - - - 

บุคลากรทางการศึกษา 38ค (2) 52 19 1 3 2 8 

กลุม่อ านวยการ 7 4 - 3 2 2 

กลุม่บริหารงานการเงนิและสนิทรัพย ์ 11 4 - - - 1 

กลุม่บริหารงานบุคคล/กลุ่มพัฒนาครู ฯ 13 3 1 - - 1 

กลุม่นโยบายและแผน/กลุม่ DLICT 7 3 - - - 2 

กลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 4 1 - 1 - 

กลุม่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา 

3 - - - 1 1 

หน่วยตรวจสอบภายใน 3 2 - - - - 

รวมบุคลากรทั้งสิ้น 78 27 2 3 4 7 
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อ านาจหน้าที ่
 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา มีอ้านาจหน้าที่ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดังนี  
 1. ปฏิบัติหน้าที่ในการด้าเนินงานให้เป็นไปตามอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ก้าหนดไว้ 
ในมาตรา 36 และปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการศึกษาไว้ในกฎหมายนี หรือกฎหมายอื่น 
 2. ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา ให้สอดคล้อง 
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐานของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
 3. ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
 4. รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก้าหนด 

และอาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ในการประชุมครั งที่ 8/2553 
เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553 ได้ออกประกาศพระราชกิจจานุเบกษากระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการ
ภายในส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ไว้ดังต่อไปนี  
 1. จัดท้านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื นที่การศึกษาให้สอดคล้อง กับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั นพื นฐาน และความต้องการ ของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื นที่การศึกษา  
และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั งก้ากับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื นที่การศึกษา 
4. ก้ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั นพื นฐาน และในเขตพื นที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพื นที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั งทรัพยากรบุคคล  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนา

การศึกษาในเขตพื นที่การศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา ในเขตพื นที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั งบุคคล 

องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื นที่การศึกษา 
9. ด้าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา ในเขตพื นที่การศึกษา 
10. ประสาน ส่งเสริม การด้าเนินงานของคณะกรรมการ และคณะท้างานด้านการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง  ๆทั งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
12. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
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โครงสร้างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบประเมินผลและ

นิเทศการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์ 

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
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ท าเนียบผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายไพฑูรย์ สนธิเมือง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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1. ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา                       ประธานกรรมการ 
2. นายบุญรัฐ  หลักแหลม ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั นพื นฐานของรัฐ          กรรมการ 
3. นางจันทนี ณ ถลาง ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั นพื นฐานของเอกชน         กรรมการ 
4. นางสาววันวิภา ประสิว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย           กรรมการ 
5. นายสหัสชัย นาคพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั นพื นฐาน          กรรมการ 
6. นายไพฑูรย์ สนธิเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา          กรรมการ 
7. นายอุทร สิงห์แก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม         กรรมการ 
8. นายวิเวก สุขสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล          กรรมการ 

 9. ผู้อ้านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา           กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 
1. นางวราภรณ์  คงเทศ   ผู้อ้านวยการกลุ่มอ้านวยการ 
2. นางสาวพจนา วานิชกุล  ผู้อ้านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
3. นางสาวพจนา วานิชกุล  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ้านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
4. นางมนต์นภา  ถนอมสิน  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย์ 
5. นางสาวขวัญตา  เทียนทอง  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. นางสาวชนัญชิดา เจริญส้าราญ  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
7. นายสมพร  ชัยบัว   ผู้อ้านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

                                                          การจัดการศึกษา 
8. นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ้านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9. นางสาวสุวรรณา ชีวิตโสภณ  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ้านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

ผู้อ านวยการกลุ่ม 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

ตารางที่ 2 จ้านวนโรงเรียนจ้าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ดังนี  

         

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2 จ้านวนโรงเรียนจ้าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ดังนี  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2 โรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีจ้านวน 

134 โรงเรียน จ้าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าจ้านวนโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา –ประถมศึกษา มีมาก

ที่สุด รองลงมาคือระดับก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น ตามล้าดับ 
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ตารางท่ี 3 จ้านวนโรงเรียนจ้าแนกตามขนาดจ้านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ดังนี  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละของจ้านวนโรงเรียนจ้าแนกตามขนาดจ้านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ดังนี  

 

 
จากตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 3 โรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีจ้านวน 

134 โรงเรียน จ้าแนกตามขนาดจ้านวนนักเรียน พบว่าเป็นโรงเรียนขนาดที่ 1 (นักเรียน 0 - 120 คน) มีมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 52.99 รองลงมาเป็นขนาดที่ 2 (นักเรียน 121 – 200 คน) คิดเป็นร้อยละ 23.88 และโรงเรียน
ขนาดที่ 6 (นร.1,500 – 2,499 คน) มีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.75  
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ตารางท่ี 4 จ้านวนโรงเรียนจ้าแนกตามโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2565 ดังนี  

ประเภท จ านวน
โรงเรียน 

ร้อยละ 

โรงเรียนขนาดเล็ก ต่ ากว่า 120 คน 71 100 
- ไม่มีนักเรียน 0 0.00 
- 1-20 1 1.41 
- 21-40 13 18.31 
- 41-60 19 26.76 
- 61-80 17 23.94 
- 81-100 13 18.31 
- 101-120 8 11.27 

แผนภูมิที่ 4 แสดงร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็ก แยกตามจ้านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ดังนี  

 

ตารางที่ 4 และแผนภูมิที่ 4 แสดงร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็ก แยกตามจ้านวนนักเรียน พบว่า  
ปีการศึกษา 2565 มีโรงเรียนขนาดเล็กทั งสิ น จ้านวน 71 โรงเรียน โดยจ้านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน  
41-60 คน มีจ้านวนสูงสุด 19 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 26.76 

0 1.41

18.31

26.76

23.94

18.31

11.27

ไม่มนัีกเรยีน 1 - 20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบจ้านวนโรงเรียนจ้าแนกตามโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างปีการศึกษา 2564 – 2565 ดังนี  

ขนาดโรงเรียน 
จ านวนโรงเรียน 

เพิ่ม/ลด 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนขนาดเล็ก ต่ ากว่า 120 คน 74 71 -3 
- ไม่มีนักเรียน 0 0 0 
- 1-20 1 1 0 
- 21-40 13 13 0 
- 41-60 18 19 +1 
- 61-80 21 17 -4 
- 81-100 13 13 0 
- 101-120 8 8 0 

แผนภูมิที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบจ้านวนโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2564 ดังนี  

 
 

ตารางที่ 5 และแผนภูมิที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบจ้านวนโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวม ระหว่าง 2 ปี
การศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2565 มีจ้านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง จ้านวน 3 โรงเรียน เมื่อจ้าแนกออกเป็น
ขนาดโรงเรียน พบว่า ขนาดนักเรียน 61-80 ลดน้อยลงจาก ปีการศึกษา 2564 จ้านวน 4 โรงเรียน 
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ตารางท่ี 6 จ้านวนนักเรียน จ้าแนกรายชั น เพศ ห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน 
     โรงเรียนสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2565 ดังนี  

ชั้น 
นักเรียน

ชาย 
นักเรียนหญิง รวม ร้อยละ ห้องเรียน 

นักเรียน : 
ห้องเรียน 

อนุบาล 1 304 263 567 13.54 36 16 : 1 
อนุบาล 2 869 833 1,702 40.65 127 13 : 1 
อนุบาล 3 1,025 893 1,918 45.81 131 15 : 1 

รวมก่อนประถม 2,198 1,989 4,187 19.00 294 14 : 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,379 1,283 2,662 17.07 155 17 : 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,299 1,209 2,508 16.09 153 16 : 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,368 1,238 2,606 16.71 153 17 : 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,381 1,368 2,749 17.63 156 18 : 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,390 1,225 2,615 16.77 154 17 : 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,302 1,150 2,452 15.73 150 16 : 1 

รวมประถมศึกษา 8,119 7,473 15,592 70.75 921 17 : 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 425 333 758 34.69 39 19 : 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 392 348 740 33.88 37 20 : 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 347 340 687 31.44 38 18 : 1 

รวมมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

1,164 1,021 2,185 9.91 114 19 : 1 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 9 17 26 34.67 2 13 : 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 6 20 26 34.67 2 13 : 1  
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 13 10 23 30.67 2 12 : 1 
รวมมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
28 47 75 0.34 6 13 : 1 

รวมทั้งสิ้น 11,509 10,530 22,039 100 1335 17 : 1 
ร้อยละ 52.22 47.78 100  

จากตารางที่ 6 จ้านวนนักเรียนสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน (สพฐ.)  
ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 มีจ้านวน 22,039 คน คิดเป็นนักเรียนชาย ร้อยละ 52.22 
นักเรียนหญิง ร้อยละ 47.78  

เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาพบว่า นักเรียนระดับประถมศึกษามีจ้านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
70.75 รองลงมาเป็นระดับก่อนประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 19.00 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายน้อยที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 0.34  

ส้าหรับจ้านวนห้องเรียนระดับประถมศึกษามีจ้านวนมากที่สุด รองลงมาเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาอัตราส่วนจ้านวนนักเรียนต่อห้องเรียน พบว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นมีอัตราส่วนจ้านวนนักเรียนต่อห้องเรียนมากที่สุด คือ 19 : 1 รองลงมาคือระดับ
ประถมศึกษา เท่ากับ 17 : 1 ระดับก่อนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายน้อยที่สุด อัตราส่วน 13 : 1 
รวมทุกระดับมีอัตราส่วน 17 : 1 
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ตารางท่ี 7 จ้านวนนักเรียน ห้องเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียน จ้าแนกตามอ้าเภอและระดับการศึกษา 
              .ปีการศึกษา 2565 ดังนี  

ระดับการศึกษา 
อ าเภอ 

ก่อนประถม ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

รวมทั้งสิ้น 

เมืองพังงา 
นักเรียน 735 2,859 352 - 3,946 
ห้องเรียน 41 132 21 - 194 

นักเรียน : ห้อง 18 : 1 22 : 1 17 : 1 - 20 : 1 

เกาะยาว 
นักเรียน 319 1,262 319 75 1,975 
ห้องเรียน 19 77 12 6 114 

นักเรียน : ห้อง 17 : 1 16 : 1 27 : 1 13 : 1 17 : 1 

กะปง 
นักเรียน 225 771 79 - 1,075 
ห้องเรียน 19 59 6 - 84 

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

ตะกั่วทุ่ง 
นักเรียน 748 2,527 151 - 3,426 
ห้องเรียน 68 199 9 - 276 

นักเรียน : ห้อง 11 : 1 13 : 1 17 : 1 - 12 : 1 

ตะกั่วป่า 
นักเรียน 503 1,523 430 - 2,456 
ห้องเรียน 30 85 18 - 133 

นักเรียน : ห้อง 17 : 1 18 : 1 24 : 1 - 19 : 1 

คุระบุร ี
นักเรียน 703 2,310 234 - 3,247 
ห้องเรียน 43 116 16 - 175 

นักเรียน : ห้อง 16 : 1 20 : 1 15 : 1 - 19 : 1 

ทับปุด 
นักเรียน 457 1,965 239 - 2,661 
ห้องเรียน 29 94 12 - 135 

นักเรียน : ห้อง 16 : 1 21 : 1 20 : 1 - 20 : 1 

ท้าย
เหมือง 

นักเรียน 497 2,375 381 - 3,253 
ห้องเรียน 45 159 20 - 224 

นักเรียน : ห้อง 11 : 1 15 : 1 19 : 1 - 15 : 1 

รวม 
นักเรียน 4,187 15,592 2,185 75  
ห้องเรียน 294 921 114 6  

นักเรียน : ห้อง 14 : 1 17 : 1 19 : 1 13 : 1  

จากตารางที่ 7 เมื่อพิจารณาจ้านวนนักเรียนจ้าแนกตามอ้าเภอ พบว่าโรงเรียนในอ้าเภอเมืองพังงา  
มีจ้านวนนักเรียนมากที่สุด รองลงมาเป็นอ้าเภอตะกั่วทุ่ง และอ้าเภอกะปงน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาอัตราส่วน
จ้านวนนักเรียนต่อห้องเรียนพบว่า โรงเรียนในอ้าเภอเมืองพังงาและอ้าเภอทับปุด มีอัตราส่วนจ้านวนนักเรียน
ต่อห้องเรียนมากที่สุด คือ 20 : 1 รองลงมาคืออ้าเภอตะกั่วป่าและคุระบุรี 19 : 1 ส่วนอ้าเภอตะกั่วทุ่งน้อยที่สุด คือ 12 : 1 
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ตารางท่ี 8 จ้านวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จ้าแนกตามเพศและความพิการ ปีการศึกษา 2565 ดังนี  

ประเภทความพิการ นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม ร้อยละ 
บกพร่องทางการเห็น 3 0 3 0.28 

บกพร่องทางการได้ยิน 1 0 1 0.09 

บกพร่องทางสติปัญญา 94 35 129 11.97 

บกพร่องทางร่างกาย/สุขภาพ 9 7 16 1.48 

บกพร่องทางการเรียนรู ้ 620 229 849 78.77 

บกพร่องทางการพูด/ภาษา 7 1 8 0.74 

บกพร่องทางพฤติกรรม/อารมณ ์ 30 3 33 3.06 

ออทิสติก 13 3 16 1.48 

พิการซ ้าซ้อน 14 9 23 2.13 

รวม 791 287 1,078 100 

ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด 73.38 26.62 100  

แผนภูมิที่ 6 แสดงจ้านวนนักเรียนพิการจ้าแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2564 ดังนี  

 
จากตารางที่ 8 และแผนภูมิที่ 6 เมื่อพิจารณาสัดส่วนร้อยละของนักเรียนพิการเรียนร่วมกับนักเรียน

ทั งหมดในสังกัด จ้านวน 22,039 คน พบว่า มีนักเรียนพิการเรียนร่วม จ้านวน 1,078 คน คิดเป็นร้อยละ 4.89 
ของจ้านวนนักเรียนทั งหมด 
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ตารางที่ 9 จ้านวนนักเรียน จ้าแนกตามศาสนาและระดับชั น ปีการศึกษา 2565 ดังนี  

แผนภูมิที่ 7 จ้านวนนักเรียน จ้าแนกตามศาสนา ปีการศึกษา 2565 ดังนี  

 

จากตารางที่ 9 และแผนภูมิที่ 7 เมื่อพิจารณานักเรียนแยกตามศาสนา พบว่านักเรียนนับถือศาสนาพุทธ  
มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.77 รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 37.94 และศาสนาคริสต์  
คิดเป็นร้อยละ 0.21 ตามล้าดับ 
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ศึกษา 

มัธยมศึกษา 
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

รวม ร้อยละ 

พุทธ 2,642 9,738 1,232 1 13,613 61.77 
อิสลาม 1,540 5,800 948 74 8,362 37.94 
คริสต์ 4 39 4 0 47 0.21 
ซิกส์ 0 1 1 0 2 0.01 
พราหมณ์/ฮินดู 0 2 0 0 2 0.01 
อ่ืน ๆ 1 12 0 0 13 0.06 

รวม 4,187 15,592 2,185 75 22,039 100 
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ตารางที่ 10 จ้านวนนักเรียน จ้าแนกตามสัญชาติและระดับชั น ปีการศึกษา 2565 ดังนี  

 

แผนภูมิที่ 8 จ้านวนนักเรียน จ้าแนกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 2565 ดังนี  

 
จากตารางที่ 10 และแผนภูมิที่ 8 เมื่อพิจารณานักเรียนจ้าแนกตามสัญชาติในภาพรวม พบว่านักเรียน

สัญชาติไทย มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.92 รองลงมาคือพม่า คิดเป็นร้อยละ 4.86 และไม่ปรากฏสัญชาติ 
คิดเป็นร้อยละ 0.32 ตามล้าดับ 
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สัญชาติ 
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ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

รวม ร้อยละ 

ไทย 3,717 14,772 2,134 75 20,698 93.92 
กัมพูชา 2 15 3 0 20 0.09 
เกาหลีใต้ 0 1 0 0 1 0.00 
ญี่ปุ่น 0 1 0 0 1 0.00 
เนปาล 0 3 0 0 3 0.01 
ปากีสถาน 0 2 0 0 2 0.01 
เมียนมา 375 659 38 0 1,072 4.86 
มาเลเซีย 0 1 0 0 1 0.00 
ลาว 7 37 2 0 46 0.21 
ไม่ปรากฎสัญชาติ 16 51 3 0 70 0.32 
อ่ืน ๆ 70 50 5 0 125 0.57 

รวม 4,187 15,592 2,185 75 22,039 100.00 
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ตารางที่ 11 จ้านวนนักเรียนจ้าแนก ตามน ้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ปีการศึกษา 2565 ดังนี  

ประเภท 

ก่อน
ประถม
ศึกษา 

ร้อยละ 
ประถม
ศึกษา 

ร้อยละ 

มัธยม 

ศึกษา
ตอนต้น 

ร้อยละ 

มัธยม 

ศึกษา 
ตอน
ปลาย 

ร้อยละ 

นักเรียนทั งหมด 4,187 100 15,592 100 2,185 100 75 100 

ผอม 408 9.74 938 6.02 78 3.57 1 1.33 

ค่อนข้างผอม 344 8.22 1,104 7.08 141 6.45 0 0.00 

สมส่วน 2,795 66.75 10,104 64.80 1,577 72.17 61 81.33 

ท้วม 167 3.99 924 5.93 117 5.35 3 4.00 

เริ่มอ้วน 245 5.85 1,426 9.15 182 8.33 4 5.33 

อ้วน 226 5.40 1,090 6.99 83 3.80 5 6.67 

ค่านอกเกณฑ์ 2 0.05 3 0.02 4 0.18 1 1.33 

อายุนอกเกณฑ์ 0 0.00 3 0.02 3 0.14 0 0.00 

เตี ย 399 9.53 977 6.27 155 7.09 1 1.33 

ค่อนข้างเตี ย 386 9.22 1,044 6.70 131 6.00 5 6.67 

สูงตามเกณฑ์ 3,133 74.83 12,406 79.57 1,787 81.78 63 84.00 

ค่อนข้างสูง 118 2.82 636 4.08 74 3.39 3 4.00 

สูง 151 3.61 526 3.37 35 1.60 3 4.00 

ส่วนสูงนอกเกณฑ์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

อายุนอกเกณฑ์ 0 0.00 3 0.02 3 0.14 0 0.00 

จากตารางที่ 11 เมื่อพิจารณานักเรียนทั งหมด จ้าแนกตามน ้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง โดยรวม พบว่า
ระดับก่อนประถม มีนักเรียนที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.83 นักเรียนที่มีน ้าหนัก 
ตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 66.75 ระดับประถมศึกษานักเรียนที่ส่วนสูงตามเกณฑ์มากที่ สุด คิดเป็นร้อยละ 
79.57 นักเรียนที่มีน ้าหนักตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 64.80 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนที่ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.78 นักเรียนที่มีน ้าหนักตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 72.17 และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีนักเรียนที่ส่วนสูงตามเกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.00 นักเรียนที่มีน ้าหนัก 
ตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 81.33 
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ตารางท่ี 12 จ้านวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร จ้าแนกตามวิธีการเดินทาง 
                 มาเรียน ปีการศึกษา 2565 ดังนี  

จากตารางที่ 12 เมื่อพิจารณาจ้านวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร 
จ้าแนกตามวิธีเดินทางมาเรียน พบว่า นักเรียนเดินทางมาเรียนโดยใช้ยานพาหนะไม่เสียค่าโดยสารมากที่สุด     
คิดเป็นร้อยละ 30.23 ต่อจ้านวนนักเรียนทั งหมด รองลงมาใช้ยานพาหนะเสียค่าโดยสาร คิดเป็นร้อยละ 
9.99 และเดินทางมาเรียนด้วยการเดินเท้า คิดเป็นร้อยละ 0.55 

แผนภูมิที่ 9 เปรียบเทียบร้อยละจ้านวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร 

               จ้าแนกตามระดับชั น ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 
จากแผนภูมิที่ 9 เมื่อเปรียบเทียบวิธีการเดินทางร้อยละของจ้านวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่

ห่างไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร พบว่า นักเรียนระดับประถมศึกษามีมากที่สุด รองลงมาคือก่อน
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีน้อยที่สุด 
  

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

วิธีการเดินทางมาเรียน 
นักเรียนที่อยู่

ห่างเกิน 3 กม. เดินเท้า 
โดยใช้ยานพาหนะ 

จักรยาน
ยืมเรียน 

เสียค่า
โดยสาร 

ไม่เสียค่า
โดยสาร 

ก่อนประถมศึกษา 4,187 12 276 1,338 1 1,627 
ประถมศึกษา 15,592 79 1,646 4,708 1 6,434 
มัธยมศึกษาตอนต้น 2,185 29 272 600 1 902 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 75 2 8 17 0 27 
รวมท้ังสิ้น 22,039 122 2,202 6,663 3 8,990 
ร้อยละ นร.อยู่ห่างเกิน 3 กม. 
ต่อนร. ทั้งหมด 
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ตารางที่ 13 จ้านวนนักเรียนด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2565 ดังนี  

รายการ ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม ร้อยละ 
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน 0 0 0 0 0 0.00 
เด็กที่อยู่ในธุรกจิทางเพศ 0 0 0 0 0 0.00 
เด็กถูกทอดทิ ง 0 2 0 0 2 0.03 
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน 0 0 0 0 0 0.00 
เด็กเร่ร่อน 0 1 0 0 1 0.02 
ผลกระทบจากเอดส์ 0 2 0 0 2 0.03 
ชนกลุ่มน้อย 1 3 0 0 4 0.06 
เด็กที่ถูกท้าร้ายทารุณ 0 0 0 0 0 0.00 
เด็กยากจน 719 4,749 1,100 25 6,593 98.76 
เด็กที่มีปัญหาเกีย่วกบัยาเสพติด 0 0 0 0 0 0.00 
อื่นๆ 0 0 0 0 0 0.00 
ก้าพร้า 0 30 7 0 37 0.55 
ท้างานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 0 0 0 0 0 0.00 
มีความด้อยโอกาสมากกวา่ 1 ประเภท 7 24 6 0 37 0.55 

รวม 727 4,811 1,113 25 6,676 100 

แผนภูมิที่ 10 จ้านวนนักเรียนด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2565 ดังนี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 13 และแผนภูมิที่ 10 จ้านวนนักเรียนด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2565 พบว่า เป็นเด็ก
ยากจน มากที่สุด ร้อยละ 98.76 รองลงมาคือ เด็กก้าพร้าและมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท ร้อย
ละ 0.55 และเป็นเด็กเร่ร่อน น้อยที่สุด ร้อยละ 0.02  

0.0298.76

0.55

0.55

เด็กถกูบงัคบัใหข้ายแรงงาน

เด็กทีอ่ยูใ่นธรุกจิทางเพศ

เด็กถกูทอดทิง้

เด็กในสถานพนิิจและ
คุม้ครองเยาวชน
เด็กเรร่อ่น

ผลกระทบจากเอดส ์

ชนกลุม่นอ้ย

เด็กทีถ่กูท ารา้ยทารณุ

เด็กยากจน

เด็กทีม่ปัีญหาเกีย่วกบัยา
เสพตดิ
อืน่ๆ

ก าพรา้

ท างานรบัผดิชอบตนเองและ
ครอบครวั
มคีวามดอ้ยโอกาสมากกวา่ 
1 ประเภท
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ตารางที่ 14 จ้านวนนักเรียนออกกลางคัน จ้าแนกตามระดับชั นและสาเหตุ ปีการศึกษา 2564 ดังนี  
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หตุ

 

อพ
ยพ

ตา
มผู้

ปก
คร

อง
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กร
ณี

อื่น
 ๆ

 

รว
ม 

ชั้นอนุบาล 1 494                                                                                                                                                     
ชั้นอนุบาล 2 1,717            
ชั้นอนุบาล 3 1,908            
รวมอนุบาล 4,119            
ประถมศึกษาปีที่ 1 2,653            
ประถมศึกษาปีที่ 2 2,603       1   1 0.005 
ประถมศึกษาปีที่ 3 2,743            
ประถมศึกษาปีที่ 4 2,646            
ประถมศึกษาปีที่ 5 2,452            
ประถมศึกษาปีที่ 6 2,655            
รวมประถมศึกษา 15,752       1   1 0.005 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 827            
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 744   2       2 0.01 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 688            
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 2,259   2       2 0.01 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 27  1 1       2  
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 25            
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 33            
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 85  1 1       2 0.01 

รวมท้ังสิ้น 22,215  1 3    1   5 0.02 

จากตารางที่ 14 เมื่อพิจารณาจ้านวนนักเรียนออกกลางคันจ้าแนกตามระดับชั น พบว่าในปีการศึกษา 
2564 มีนักเรียนออกกลางคัน จ้านวน 5 คน เนื่องจากสาเหตุ สมรสแล้ว มากที่สุด จ้านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.01 ของจ้านวนนักเรียนทั งหมด  
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ตารางที่ 15 เปรียบเทียบจ้านวนนักเรียนออกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา 2564 - 2563 จ้าแนกตามสาเหตุ ดังนี  

 
 
 
 

จากตารางที่ 15 เมื่อเปรียบเทียบจ้านวนนักเรียนออกกลางคัน ระหว่าง 2 ปีการศึกษา ภาพรวม
พบว่า จ้านวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2564 มีจ้านวนเพิ่มขึ น จากปีการศึกษา 2563  

ตารางท่ี 16 จ้านวนนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาและศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 ดังนี  

รายการ ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม ร้อยละ 
นักเรียนเรียนจบ 1,350 100 1,234 100 2,584 100 
โรงเรียนเดิม 286 21.18 230 18.63 516 19.96 
โรงเรียนอ่ืน สังกัด สพฐ. 829 61.40 782 63.37 1,611 62.34 
โรงเรียนสังกัดเอกชน 166 12.29 162 13.12 328 12.69 
กศน. 14 1.03 8 0.64 22 0.85 
โรงเรียนอ่ืน สังกัด อปท. 13 0.96 10 0.81 23 0.89 
อ่ืนๆ 42 3.11 42 3.40 84 3.25 

 จากตารางที่ 16 นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6 จ้านวน 2,584 คน ที่จบการศึกษาและศึกษาต่อ  
พบว่า นักเรียนศึกษาต่อโรงเรียนอ่ืน สังกัด สพฐ. มากที่สุด ร้อยละ 62.34 รองลงมาคือ ศึกษาต่อโรงเรียน
เดิม ร้อยละ 19.96 โรงเรียนสังกัดเอกชน ร้อยละ 12.69 ตามล้าดับ 

 

สาเหตุ ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 เพิ่ม/ลด 

จ านวนนักเรียนทั้งหมด 22,609 22,215 -394 

ฐานะยากจน - - - 

มีปัญหาครอบครัว - 1 1 

สมรสแล้ว - 3 3 

มีปัญหาในการปรับตัว - - - 

ต้องคดีถูกจับ - - - 

เจ็บป่วยอุบัติเหตุ - - - 

อพยพตามผู้ปกครอง 2 1 -1 

หาเลี ยงครอบครัว - - - 

กรณีอ่ืน ๆ - - - 

รวม 2 5 3 
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ตารางท่ี 17 จ้านวนนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาและศึกษาต่อ  
                ปีการศึกษา 2565 ดังนี  
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 17 เมื่อพิจารณาร้อยละการเรียนจบและศึกษาต่อของนักเรียน พบว่านักเรียน 
ที่จบการศึกษาชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 94.60 ส่วนนักเรียนที่จบการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 78.79 เมื่อเปรียบเทียบจ้านวนนักเรียนที่จบและศึกษาต่อ พบว่า 
นักเรียนที่จบชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อมากกว่านักเรียนที่จบชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ตารางที่ 18 เปรียบเทียบจ้านวนนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาและศึกษา    
                ต่อระหว่างปีการศึกษา 2564 – 2563 ดังนี  

จากตารางที่ 18 เมื่อเปรียบเทียบจ้านวนนักเรียนที่จบการศึกษาและศึกษาต่อระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 และระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง 2 ปีการศึกษา พบว่า ในปีการศึกษา 2564 มีจ้านวนนักเรียนที่
จบการศึกษา เพ่ิมสูงขึ นจาก ปีการศึกษา 2563 แต่มีนักเรียนที่จบการศึกษาและต้องการ ศึกษาต่อ ลด
น้อยลง  

ระดับชั้น 
รายการ 

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

นักเรียนเรียนจบ 611 100 33 100 
- ศึกษาต่อ 578 94.60 26 78.79 
- ประกอบอาชีพ 28 4.58 7 21.21 
- บวชในศาสนา 0 0.00 0 0 
- ไม่ประกอบชีพและไม่ศึกษาต่อ 5 0.82 0 0 
- อ่ืน ๆ 0 0.00 0 0 

ระดับชั้น 
 
รายการ 

ม.3 ม.6 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา เพิ่ม/

ลด 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา เพิ่ม/

ลด 2563 2564 2563 2564 
นักเรียนเรียนจบ 579 611 32 23 33 10 

- ศึกษาต่อ 96.20 94.60 -1.6 100.00 78.79 21.21 
- ประกอบอาชีพ 2.42 4.58 2.16 0.00 21.21 21.21 
- บวชในศาสนา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
- ไม่ประกอบอาชีพ
และไม่ศึกษาต่อ 

0.35 0.82 0.47 0.00 0.00 0.00 

- อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ตารางที่ 19 การจัดการศึกษาขั นพื นฐานโดยครอบครัว (Home School) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดังนี  

ที่ ชื่อผู้จัดการศึกษา อ าเภอ 
ระดับชั้นที่
ขออนุญาต
เปิดสอน 

จัดการศึกษาภาค
เรียนที่/ปีกศ. 

ที่ ชื่อผู้เรียน ระดับชั้น 

1 น.ส.หฤทัย ใจรักษธ์รรม ตะกั่วทุ่ง ป.4 - ป.6 1/2565 – 2/2567 1 ด.ญ.นวล ใจรักษ์ธรรม ป.4 
   ป.1 - ป.3 1/2563 – 2/2565 2 ด.ญ.นานา เบทเทอร์ ใจรักษธ์รรม ป.3 
2 นางภารดี มีสมบูรณ์ ท้ายเหมือง อ.1 - อ.3 1/2564 – 2/2566 3 ด.ญ.ดีม มีสมบูรณ์  อ.2 
   ป.4 - ป.6 1/2564 – 2/2566 4 ด.ญ.วีอาม มีสมบูรณ์ ป.5 
   ป.1 - ป.3 1/2565 – 2/2567 5 ด.ญ.รีฮาม มีสมบูรณ์ ป.4 
   อ.1 - อ.3 1/2565 – 2/2567 6 ด.ญ.ลีน มีสมบูรณ์ อ.1 
3 นางณัฐมน เรืองศรี ท้ายเหมือง ม.2 - ม.3 1/2565 – 2/2566 7 ด.ญ.อึนวู ยูน ม.2 
   ป.3 - ป.4 1/2565 – 2/2566 8 ด.ญ.ชันซอง ยูน ป.3 
4 น.ส.วิจิตรา รามัญอุดม ตะกั่วทุ่ง ป.4 - ป.6 1/2563 – 2/2565 9 ด.ญ.เซมี ยุน ป.6 
   ป.1 - ป.3 1/2563 – 2/2565 10 ด.ญ.สุบิน ยุน ป.3 
5 น.ส.จารุวรรณ ตันติปาล ตะกั่วปา่ ม.1 - ม.3 1/2565 – 2/2567 11 ด.ช.ดลวัฒน์ วัฒนไวฑูรย์ชัย ม.1 
6 นายธีระกรานต์  ไพรพฤกษ

ลักษณ ์
ตะกั่วปา่ ป.2 - ป.3 1/2564 – 2/2565 12 ด.ช.จิรพนธ์ ไพรพฤกษลักษณ ์ ป.3 

7 น.ส.รตาภรณ์ ธนาวุฑฒ์ ตะกั่วทุ่ง ป.1 - ป.3 1/2565 – 2/2567 13 ด.ช.เจตริน ชัยพงศ์ฤทธิ์ ป.1 
8 นางไอริณ ปายีแมเราะ ทับปุด ป.1 - ป.3 1/2565 – 2/2567 14 ด.ญ.ชีฟาอ ปายีแมเราะ ป.1 
9 นางวีรยา ดวงมณี ตะกั่วปา่ อ.2 - อ.3 1/2565 – 2/2566 15 ด.ช.กานต์ ดวงมณี อ.2 
10 นางเสาวนีย์ บุญรักษ์  ฟงแตน ตะกั่วปา่ ป.1 - ป.3 1/2565 – 2/2567 16 ด.ญ.อารยา ฟลอเรนซ์ ฟงแตน ป.1 
11 นายอับดุลเลาะห์      เกาะยาว ป.1 - ป.3 1/2565 – 2/2567 18 ด.ญ.ซีวา หมุดตะเหล็บ ป.1 
 หมุดตะเหล็บ  ป.4 - ป.6 1/2565 - 2/2567 19 ด.ช.ษาบิต ศรีสมุทร ป.4 

จากตารางที่ 19 อ้าเภอที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวมากที่สุด คือ อ้าเภอตะกั่วป่า จ้านวน 4 ครอบครัว 
รองลงมา คือ อ้าเภอตะกั่วทุ่ง จ้านวน 3 ครอบครัว, อ้าเภอท้ายเหมือง จ้านวน 2 ครอบครัว, อ้าเภอทับปุด 
และอ้าเภอเกาะยาว อ้าเภอละ 1 ครอบครัว 
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ตารางที่ 20 จ้านวนบุคลากร จ้าแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2565 ดังนี  
ประเภท จ านวน(คน) ร้อยละ 

ข้าราชการคร ู 1,200 79.63 
- ผู้บริหารการศึกษา 1  
- รองผู้บริหารการศึกษา 3  
- ผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหารสถานศึกษา 121  
- ครูผู้สอน 1,073  
- ศึกษานิเทศก ์ 2  

บุคลากรทางการศึกษา 19 1.26 
พนักงานราชการ 29 1.92 
ลูกจ้างประจ า 41 2.72 

- ช่างปูน 25  
- ช่างครุภัณฑ์ 1  
- ช่างไฟฟ้า 1  
- พนักงานขับรถยนต ์ 3  
- พนักงานบริการ 9  
- พนักงานสถานที ่ 2  

ลูกจ้างชั่วคราว 218 14.47 
โรงเรียน 210 96.33 
- ธุรการ (15,000) 53  
- ธุรการ (9,000) โครงการคืนครู 67  
- นักการภารโรง  36  
- ครูวิกฤต 28  
- ครูโรงเรียนในโครงการพระราชด้าริ 11  
- ครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 12  
- ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 3  
สพป.พังงา 8 0.53 

   งบบรหิารจดัการ สพป.พังงา 
- ปริญญาตรีขึ นไป 2  
- ต่้ากว่าปริญญาตร ี 4  

   งบปกต ิ
- พนักงานพิมพ์ดีด 0  
- พนักงานทา้ความสะอาด 1  
- เวรยาม 1  

รวม 1,507 100 

จากตารางที่ 20 เมื่อพิจารณาร้อยละของบุคลากรในสังกัดจ้าแนกตามประเภท พบว่าเป็น

ข้าราชการครูมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.63 รองลงมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 14.47 และ

บุคลากรทางการศึกษาน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.26 
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ตารางท่ี 21 จ้านวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จ้าแนกตามต้าแหน่งและวุฒิการศึกษา ดังนี  

 

จากตารางที่ 21 เมื่อพิจารณาจ้านวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จ้าแนกตามต้าแหน่ง  
และวุฒิการศึกษา พบว่ามีวุฒิปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.63 รองลงมาคือปริญญาโท  
คิดเป็นร้อยละ 23.95 และระดับต่้าปริญญาตรีมีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.08 

ตารางท่ี 22 จ้านวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จ้าแนกตามวิทยฐานะ ดังนี  

วิทยฐานะ/ต าแหน่ง 
ผู้บริหารสถานศึกษา/

รองผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน รวมท้ังสิ้น ร้อยละ 

ไม่มีวิทยฐานะ 0 597 597 50.00 

ช านาญการ 28 281 309 25.88 

ช านาญการพิเศษ 90 195 285 23.87 

เชี่ยวชาญ 3 0 3 0.25 

เชี่ยวชาญพิเศษ 0 0 0 0.00 

รวม 121 1,073 1,194 100 

จากตารางที่ 22 เมื่อพิจารณาจ้านวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จ้าแนกตามวิทยฐานะ 
พบว่า ไม่มีวิทยฐานะมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือช้านาญการ คิดเป็นร้อยละ 25.88และ
เชี่ยวชาญมีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.25  

วุฒิ/ต าแหน่ง 
ผู้บริหารสถานศึกษา/

รองผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน รวม ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 0 1 1 0.08 
ปริญญาตรี 13 890 903 75.63 
ปริญญาโท 105 181 286 23.95 
ปริญญาเอก 3 1 4 0.34 

รวม 121 1,073 1,194 100 
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คุณภาพการศึกษา 
ตารางที่ 23 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั นพื นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2564   
               ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากับระดับประเทศดังนี  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพป.พังงา ประเทศ ผลต่าง +/- 
ภาษาไทย 54.15 50.38 3.77 
คณิตศาสตร์ 38.50 36.83 1.67 
วิทยาศาสตร์ 35.89 33.68 2.21 
ภาษาอังกฤษ 39.14 39.22 -0.08 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.92 40.03 1.89 

จากตารางที่ 23 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET)               
ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื นที่การศึกษาและระดับประเทศ พบว่า คะแนนเฉลี่ย  
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับประเทศ (ร้อยละ 3.77, 1.67 และ 2.21 ตามล้าดับ) ยกเว้นกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยต่้ากว่าระดับประเทศ (ร้อยละ 0.08) ส้าหรับค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 1.89 

ตารางที่ 24 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั นพื นฐาน (O-Net) ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 ดังนี  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 พัฒนาการ +/- 
ภาษาไทย 59.11 54.15 -4.96 
คณิตศาสตร์ 29.58 38.50 8.92 
วิทยาศาสตร์ 40.01 35.89 -4.12 
ภาษาอังกฤษ 41.02 39.14 -1.88 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.43 41.92 -0.51 

 
 จากตารางที่  24 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET)  
ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 พบว่า ปีการศึกษา 2564 คะแนนเฉลี่ย 
ทั ง 4 กลุ่มสาระ มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 41.92 และปีการศึกษา 2563 มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 42.43  
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยลดลง ร้อยละ 0.51 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ น ร้อยละ 8.92 จากปีการศึกษา 2563 
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ตารางที่ 25 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั นพื นฐาน (O-Net) ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3     
               ปีการศึกษา 2564 ระหว่างส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากับระดับประเทศ ดังนี  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพป.พังงา ประเทศ ผลต่าง +/- 
ภาษาไทย 52.57 51.19 1.38 
คณิตศาสตร ์ 21.27 24.47 -3.2 
วิทยาศาสตร์ 28.85 31.45 -2.6 
ภาษาอังกฤษ 27.02 31.11 -4.09 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.43 34.56 -2.13 
 

จากตารางที่ 25 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET)  
ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบระดับเขตพื นที่การศึกษากับระดับประเทศ  
ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่้ากว่าระดับประเทศ (ร้อยละ 2.13) เมื่อเปรียบเทียบ  
เป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  
(ร้อยละ 1.38)  

ตารางที่ 26 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั นพื นฐาน (O-Net) ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 
2563 ดังนี  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 พัฒนาการ +/- 
ภาษาไทย 54.36 52.57 -1.79 
คณิตศาสตร ์ 22.83 21.27 -1.56 
วิทยาศาสตร์ 27.75 28.85 1.1 
ภาษาอังกฤษ 29.88 27.02 -2.86 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.71 32.43 -1.28 
  

จากตารางที่  26 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET)  
ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 พบว่า คะแนนเฉลี่ยทั ง 4 กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 32.43 และปีการศึกษา 2562 มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 33.71  
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง 1.28 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ น คือ วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 1.1)   
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ตารางท่ี 27 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั นพื นฐาน (NT) 
                ชั นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา

พังงา กับระดับประเทศ ดังนี  
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

สพป.พังงา ประเทศ ผลต่าง +/- 

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 49.76 49.44 0.32 
ความสามารถด้านภาษาไทย 61.56 56.14 5.42 

รวม 2 ด้าน 55.66 52.80 2.86 
 

จากตารางที่ 27 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั นประถมศึกษาปีที่ 
3 ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากับระดับประเทศ  พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื นที่มากกว่าระดับประเทศ ทั ง 2 ด้าน เมื่อเปรียบเทียบภาพรวม  พบว่า 
มากกว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 2.86 

ตารางท่ี 28 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั นพื นฐาน (NT) 
               .ชั นประถมศึกษาปีที่ 3 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 

2564 กับปีการศึกษา 2563 ดังนี  
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 พัฒนาการ +/- 

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 42.08 49.76 7.68 
ความสามารถด้านภาษาไทย 49.52 61.56 12.04 

รวม 2 ด้าน 45.80 55.66 9.86 
 

จากตารางที่ 28 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2564 กับ ปีการศึกษา 
2563 ในภาพรวม พบว่า คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 9.86 
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ส่วนที่ 3 

ผลการด าเนินงาน 
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กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความจงรักภักดี 

               ในสถาบันหลักของชาติ และมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ 

 

ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้ยึดนโยบาย จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผลการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายจ่ายประจ า และผลการด าเนินการรายงานโครงการ
ผ่านระบบติดตามและประเมินแห่งชาติ (e-MENSCR) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ( ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา (KRS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผลการติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

  

 

โครงการที่ 1 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
งบประมาณ  277,140 บาท   งบประมาณที่ใช้จริง...........277,140..............บาท 
ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ       
และวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน  
   ร้อยละ 87 สามารถพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้สามารถฝึกอบรมลูกเสือและ
ตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาในโรงเรียนได้  
   ร้อยละ 90 ของลูกเสือน้อมน าหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสา
พระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ปัญหาอุปสรรค  - 
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โครงการที่ 2 โครงการสัมมนาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
งบประมาณ  76,380 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง................-......................บาท 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค  สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โครงการที่ 3 โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
งบประมาณ   -     บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง................-......................บาท 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค  สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โครงการที่ 4 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา 
งบประมาณ  40,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง............10,450..............บาท 
ผลการด าเนินงาน ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานความปลอดภัยในสถานศึกษาและจัดประชุม
คณะกรรมการฯ เพ่ือจัดท ารูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด าเนินการ
จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย สพป.พังงา ณ สพป.พังงา โดยจัดตั้งป้ายเพ่ือด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วน 
ของ สพฐ. เรื่อง ความปลอดภัย จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 1) ด้านหน้า สพป.พังงา 2) ด้านหน้าห้องประชุม
เทพทาโร สพป.พังงา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 20 คน รวมถึงสถานศึกษาในสังกัด  สพป.พังงา ทุกแห่ง 
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยประจ าสถานศึกษา และมีการจัดท าแผนเผชิญเหตุ/ แผนรับมือภัย
พิบัติ/ กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา พบว่า ร้อยละ 100 ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุมคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ 
และร้อยละ 100 ของนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน มีความปลอดภัยทางด้านร่างกายและจิตใจ 
ปัญหาอุปสรรค  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ระรอกใหม่เกิดขึ้น ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่ไม่มีความแน่นอน จึงไม่สามารถจัดพิธี เปิดศูนย์ความ
ปลอดภัยได้ตามเวลาที่ก าหนด 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ 

               ในศตวรรษที่ 21 และเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 

โครงการที่ 5 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
งบประมาณ  120,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง................-......................บาท 
ผลการด าเนินงาน มีการบูรณาการนิเทศโครงการนิเทศเข้ากับโครงการอ่ืนที่มีกิจกรรมการนิเทศ เช่น 
โครงการนิเทศวิทยาการค านวณ, โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก, โครงการส่งเสริมการอ่านออก
เขียนได้ โดย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะมีการแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการนิเทศ เพ่ือออกนิเทศ ติดตาม 
ตามโครงการ/ก าหนดการ นิเทศ ติดตาม ครอบคลุมทั้ง 8 อ าเภอ โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตาม
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนของนักเรียนแต่ละสาระการเรียนรู้
เพ่ิมข้ึน 
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ปัญหาอุปสรรค  จ านวนศึกษานิเทศมีไม่ครบกรอบ (มีตัว 2 คน) จึงท าให้ต้องมีการบูรณาการ
กิจกรรมการนิเทศเข้ากับโครงการอ่ืน 

โครงการที่ 6 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาส 
งบประมาณ  67,770 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............13,515.............บาท 
ผลการด าเนินงาน ด าเนินการจัดท าโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
และโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมประชุมจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน
ขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสฯ โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก        
และโรงเรียนขยายโอกาสฯ ขึ้น และด าเนินการจัดประชุมเพ่ือจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก   
และโรงเรียนขยายโอกาสฯ มีผู้เข้าร่วมจ านวน 28 คน 2. กิจกรรมประชุมออกแบบกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสฯ โดยคณะท างานด าเนินการออกแบบ
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก มีผู้เข้าร่วม 28 คน 3. กิจกรรมประชุมสร้าง      
ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาสฯ เพ่ือรับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และด าเนินการพัฒนาตามกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน
ขยายโอกาสฯ ที่คณะท างานได้ด าเนินการออกแบบไว้ มีโรงเรียนเข้าร่วม จ านวน 61 โรงเรียน  
และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพ่ือจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 44 คน  
4. กิจกรรมนิเทศก ากับติดตามการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการนิเทศก ากับติดตามการการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 61 โรงเรียน (ยกเว้นโรงเรียนพ้ืนที่
เกาะ) พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และได้รับการบริหารจัดการที่มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ การนิเทศก ากับติดตามการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา 5. ประชุมคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสฯที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
สพป.พังงา ได้มอบเกียรติบัตรกิจกรรม/นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนตามการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 58 โรงเรียน 6. กิจกรรมสรุปผลและจัดท า รายงานผล ด าเนินการ
จัดท าสรุปผลปละจัดท ารายงานผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน         
ขยายโอกาส จ านวน 1 เล่ม ผลที่ได้จากการด าเนินโครงการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสฯ 
ในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสฯ ได้รับการบริหาร
จัดการที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ผลจากการด าเนินโครงการฯ โรงเรียนขนาดเล็ก         
และโรงเรียนขยายโอกาสฯได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนขยายโอกาสฯ ในสังกัด มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศสามารถเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอ่ืนระดับเขตพ้ืนที่
ได้ คิดเป็นร้อยละ 80 และโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา คิดเป็นร้อยละ 20 
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ปัญหาอุปสรรค  - 

โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
งบประมาณ  64,600 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง............59,600...............บาท 
ผลการด าเนินงาน ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100 โรงเรียนมีรายงานประจ าปีของ
โรงเรียน (SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาและกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
อยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกโรงเรียน และโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัล IQA AWARD 
ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยใช้รูปแบบออนไลน์ 
ปัญหาอุปสรรค  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ขาดแคลนบุคลากร ท าให้บางกิจกรรม 
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด 

โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 
งบประมาณ  57,480 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง............32,060...............บาท 
ผลการด าเนินงาน ด าเนินการประชุมคณะท างานเพ่ือวางกรอบและแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 134 แห่ง จัดอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับผู้ บริหาร
สถานศึกษา และครูฝ่ายวิชาการ สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 134 แห่ง เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 134 แห่ง 
ออกแบบ /สร้างเครื่องมือ ประเมินผลการใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน         
ปีการศึกษา 2565 และได้นิเทศ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือใช้
ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565 ส่งผลให้สถานศึกษาในสังกัด มีการจัดการเรียนการสอน   
ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาทั้ง 134 แห่ง ได้รับการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 คิดเป็นร้อยละ100 และผู้เรียน     
ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ปัญหาอุปสรรค  เนื่องด้วยได้รับงบประมาณล่าช้าและมีการเปลี่ยนแปลง ท าให้มีการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมตามงบประมาณที่ได้รับ และไม่สามารถออกนิเทศติดตามแบบออนไซต์ได้เนื่องจากเวลาจ ากัด      
จึงปรับเปลี่ยนเป็นการนิเทศติดตามแบบออนไลน์เป็นหลักและไม่ได้ใช้งบประมาณตามโครงการที่วางไว้ใน
กิจกรรมนี้ 

โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
งบประมาณ  12,520 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง.............8,920................บาท 
ผลการด าเนินงาน ด าเนินการจัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเทคนิควิธีการสอนเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะการอ่านขั้นสูง ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือการท าข้อสอบ PISA และข้อสอบ        
O-NET ให้กับครูโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จ านวน 34 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2564    
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มีผู้เข้าร่วม ทั้งสิ้น 50 คน จากการด าเนินกิจกรรมครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียน
ขยายโอกาสในสังกัด สพป.พังงา ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสมรรถนะการอ่านขั้นสูง คิดเป็น
ร้อยละ 100 และมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ให้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียน 
โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 135 คน 2 ครั้ง นายทะเบียนสถานศึกษาและครูที่ท าหน้ าที่งานทะเบียน        
และวัดผล ของโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง มีความรู้ ความเข้าใจในระบบงานการวัดและเมินผล รวมทั้ง       
การจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาทุกประเภท และสถานศึกษามีเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่ถูกต้อง
ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ปัญหาอุปสรรค  - 

โครงการที่ 10 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน 
งบประมาณ  72,600 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............18,625..............บาท 
ผลการด าเนินงาน คณะกรรมการได้พิจารณาแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวที่ขออนุญาต     
จัดการศึกษาโดยครอบครัว ประจ าปีการศึกษา 2565 จ านวน 10 ครอบครัว เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา พิจารณาอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ได้มีมติอนุญาตให้ครอบครัว
จัดการศึกษาได้ทั้ง 10 ครอบครัว ด าเนินการประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการถอดบทเรียนการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมช่อจ าปูน สพป.พังงา     
และด าเนินการถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว โดยมีผู้จัดการศึกษาของครอบครัว    
ที่เข้าร่วมถอดบทเรียนจ านวน 6 ครอบครัว และผู้จัดการศึกษาของครอบครัวที่ประสบความส าเร็จในการจัด
การศึกษาที่ผ่านมา จ านวน 2 ครอบครัว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องศูนย์พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ซึ่งผลจากการด าเนินงานทั้งหมด ส่งผลให้
ครอบครัวที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551และหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 2560 ผู้เรียนทุกคนมีความสุข สนุกกับการเรียน มีทักษะชีวิต มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัดและความสามารถ ซึ่งสามารถตอบสนองตัวชี้วัดความส าเร็จ    
ของโครงการและยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัญหาอุปสรรค  การประชุมพิจารณาแผนการจัดการศึกษาอาจล่าช้า เนื่องจากขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของคณะกรรมการในการเข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนการจัดการศึกษา เนื่องจากคณะกรรมการ
หลายทุกท่านติดราชการอ่ืนในเวลาเดียวกัน 
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โครงการที่ 11 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนและโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

งบประมาณ  37,360 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง................-......................บาท 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค  งบประมาณไม่เพียงพอ และสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

กลยุทธ์ที่ 3  เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา และให้มีความเสมอภาคทางการศึกษา 

โครงการที่ 12 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา    
                   ประถมศึกษาพังงา ประจ า 2565 
งบประมาณ  80,280 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง............30,950...............บาท 
ผลการด าเนินงาน กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประจ าปี 2565 ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ โดยประเมิน 
จากเอกสาร และลงพ้ืนที่เชิงประจักษ์ ได้ผลการคัดเลือกดังนี้ 1. ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก รางวัลระดับ
ยอดเยี่ยม อันดับ 1 ร.ร.บ้านตากแดด 2. ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง รางวัลระดับยอดเยี่ยม อันดับ 1 
ร.ร.วัดสุวรรณคูหา รางวัลระดับยอดเยี่ยม อันดับ 2 ร.ร.บ้านบางกรัก รางวัลระดับยอดเยี่ยม อันดับ 3     
ร.ร.บ้านปากพู่ฯ รางวัลระดับดีเด่น อันดับ 1 ร.ร.บ้านบางเนียง 3. ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ รางวัล
ระดับยอดเยี่ยม อันดับ 1 ร.ร.คุระบุรี  

กิจกรรมที่ 2 จัดท าคู่มือการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจ า   
สพป.พังงา ไม่ได้ด าเนินการต่อเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ  

กิจกรรมที่ 3 อบรมพัฒนาศักยภาพครูที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักจิตวิทยาประจ า
สถานศึกษาหรือครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด าเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูฯ 
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมช่อจ าปูน สพป.พังงา มีครูในสังกัดเข้าร่วมโครงการทั้งหมด     
134 โรงเรียน  

กิจกรรมที่ 4 เยี่ยมบ้านนักเรียน ด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนจังหวัดพังงา        
ในจ านวน 8 อ าเภอ ร่วมกับประธานศูนย์ประสานงานการประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 9 – 30 กันยายน 
2565 โดยด าเนินการมอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนในสังกัด จ านวน 40 คน ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อัน ดี   
ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา/โรงเรียน/ผู้ปกครอง/นักเรียน  
ปัญหาอุปสรรค  -  
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โครงการที่ 13 โครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรวม ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง  
                   (นักเรียนพิการทางการศึกษา) รูปแบบวิถีใหม่ 
งบประมาณ  20,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง................-......................บาท 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค  งบประมาณไม่เพียงพอ และสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

โครงการที่ 14 โครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
งบประมาณ  32,013 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง...............9,625...............บาท 
ผลการด าเนินงาน ผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบฯ จ านวน 56 คน กลับมาเข้าเรียน ผู้เรียนที่หลุดออก
จากระบบฯ จ านวนอีก 9 คน ในจ านวนนี้ 1 คน กลับประเทศพม่า จ านวน 3 คน จะเข้าเรียน กศน. ในภาค
เรียนที่ 2/2565 และจ านวน ๓ คน ประกอบอาชีพส่วนตัว จ านวน ๒ คน ไม่ประสงค์ศึกษาต่อ ว่างงาน     
จะส่งรายชื่อให้ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือรุ่นที่ ๑ (ตามแนวทาง
โรงเรียนพระดาบส) วิทยาลัยอาชีพตะกั่วป่าต่อไป 
ปัญหาอุปสรรค  นักเรียนไม่ประสงค์กลับเข้าเรียนในระบบ สืบเนื่องจากหวาดกลัวความน่าเกรง
ขามของครู โปรแกรมพาน้องกลับมาเรียนซึ่งติดตั้งในโทรศัพท์เคลื่อนที่เกิด error บ่อยครั้ง โปรแกรมขาด
ข้อมูลเบื้องต้นท่ีส าคัญ คือ หมายเลขติดต่อผู้ปกครอง และวันเดือนปีเกิด ของผู้หลุดออกจากระบบฯ 
 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมและจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการที่ 15 โครงการส่งเสริมและจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณ   -  บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง...............-....................บาท 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ท าให้ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีระบบครบวงจร 

โครงการที่ 16 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย    
                   และบุคลากรทางการศึกษา 
งบประมาณ  215,250 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..........159,120............บาท 
ผลการด าเนินงาน   ด าเนินการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ผู้อ านวยการ
กลุ่ม/หน่วย ซึ่งท าให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และน าปัญหาอุปสรรคไปปรับปรุงพัฒนา และน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายตามที่องค์กรก าหนด ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ 
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ความเข้าใจและน านโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 90 ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่และโรงเรียนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 90 และด าเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
สพป.พังงา เพ่ือบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน มีความรู้
ความเข้าใจในเป้าหมายตัวชี้วัด และมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพ่ือให้ส าเร็จตามที่องค์กรต้องการ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการใน สพป.พังงา มีความรู้ ความเข้าใจสามารถน านโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม คิดเป็นร้อยละ 85 
ปัญหาอุปสรรค   - 

โครงการที่ 17 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารการศึกษา 
                   และผู้บริหารสถานศึกษา 
งบประมาณ  80,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............46,574..............บาท 
ผลการด าเนินงาน ด าเนินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารการศึกษา
และผู้บริหารโรงเรียน 3 กิจกรรม ดังนี้  

1. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา 
สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ได้ด าเนินการประชุมซักซ้อม แนะน า ท าความเข้าใจในการจัดท าเอกสาร
หลักฐานเพ่ือรับการประเมินตามองค์ประอบตัวชี้วัดที่ สพฐ.ก าหนด ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษา และรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่ งรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (หลังครบ 6 เดือนแรก) และประชุมซักซ้อม 
แนะน า ท าความเข้าใจในการจัดท าเอกสารหลักฐานเพ่ือรับการประเมินตามองค์ประอบตัวชี้วัดที่ สพฐ.
ก าหนด ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน   
ในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (หลังครบ 6 เดือน
แรก) และรับการให้ค าปรึกษาจากพ่ีเลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมรับการประเมินในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 
2 (หลังครบ 1 ปี) ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ตามมาตรฐาน
ต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ คิดเป็นร้อยละ 100  

2. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียน และศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดี การส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตัวอย่างนวัตกรรมของการบริหาร สถานศึกษาต้นแบบ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นเวลา 2 วัน ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมพัฒนามีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานตรงตามนโยบายของสพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 คิดเป็นร้อยละ 100  
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3. การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือเลื่อนเงินเดือนผู้อ านวยการ
โรงเรียน ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) และออกประเมินผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด ในพ้ืนที่  8 อ าเภอ และเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 
2565) ตามผลการประเมิน ซึ่งผู้อ านวยการโรงเรียน ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมิน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
ปัญหาอุปสรรค  - 

โครงการที่ 18 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศปอ. 
งบประมาณ  80,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง...........80,000...................บาท 
ผลการด าเนินงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาได้จัดสรรงบประมาณ ปี 2565 
ให้กับศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอ 5 ศูนย์ เพ่ือน าไปบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนในสังกัด ดังนี้  

1. ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอท้ายเหมือง จัดท าโครงการกีฬา
นักเรียนอ าเภอท้ายเหมือง "ท้ายเหมืองเกมส์ 65" จากการด าเนินโครงการโรงเรียนในอ าเภอท้ายเหมืองเข้า
ร่วมการแข่งขั้นคิดเป็นร้อยละ 100 และนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ชยายโอกาสทางการศึกษา) ของโรงเรียนในอ าเภอท้ายเหมืองเข้าร่ามกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมอ่ืน ๆ        
ที่เก่ียวข้อง คิดเป็นร้อยละ 83.44 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.23  

2.ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอตะกั่วทุ่ง จัดท าโครงการพัฒนาครู     
สู่ประสิทธิภาพการประเมินการทดสอบ NT และ RT จากการด าเนินโครงการครูผู้สอนภาษาไทย             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูผู้สอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียนในศูนย์
ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอตะกั่วทุ่งได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครู            
สู่ประสิทธิภาพการประเมินการทดสอบ NT และ RT คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินความพึงพอใจ   
ของครูผู้สอนที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูสู่ประสิทธิภาพการประเมินการทดสอบ 
NT และ RT มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 96.47  

3. ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอทับปุด จัดท าโครงการอบรม        
เชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียน          
ในศตวรรษที่ 21 จากการด าเนินโครงการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ       
การเรียนรู้โครงงานและนวัตกรรมทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติการท า
โครงงานและนวัตกรรมทางการศึกษาได้ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อการอบรมมาก
ที่สุดคือ ด้านวิทยากร ในหัวข้อ วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
คิดเป็นร้อยละ 97.53 รองลงมาคือ ด้านความรู้ ความเข้าใจและการน าไปใช้ ในหัวข้อประโยชน์ที่ได้รับตรง
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ความต้องการ คิดเป็นร้อยละ 97.44 และด้านที่มีค่าความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสถานที่ สื่อ อุปกรณ์ 
และสิ่งอ านวยความสะดวก ในหัวข้อ ความพร้อมของสถานที่จัดอบรม คิดเป็นร้อยละ 67.28  

4. ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอเกาะยาว จัดท าโครงการ "เปิดโลก
การศึกษาพัฒนาเด็กเกาะยาว" จากการด าเนินโครงการผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัด
นิทรรศการรวมทุกด้าน คิดเป็นร้อยละ 53.79 พึงพอใจมากที่สุด คือรูปแบบการน าเสนอผลงาน             
ด้านนิทรรศการมีความเหมาะสมและน่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 64.90 รองลงมาคือ ความสามารถในการ
บรรยายและการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และภาพรวมความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ ความ
พึงพอใจน้อยที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานนิทรรศการมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 43.80  

5. ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอเมืองพังงา จัดท าโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งมีวัถตุประสงค์เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้แบบเชืงรุก (Active Learning) และนวัตกรรมทางการศึกษา ให้ครูและบุคลากรฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) และนวัตกรรมทางการศึกษา และให้ครูและบุคลากร
น าแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) และนวัตกรรมทางการศึกษาไปพัฒนาผู้เรียนสู้
ทักษะในศตวรรษที่ 21 จากการด าเนินโครงการมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 148 คน ผลการด าเนินงาน
พบว่า ครูและบุคลากรในศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอเมืองเข้าร่วมอบรมพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 
80.43 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 
Learning) และนวัตกรรมทางการศึกษา ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63 ครูและบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติการออกแบบจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) และนวัตกรรมทางการศึกษาได้ ในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73 ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการอบรมทุกด้าน ในระดับมากที่สุด     
เฉลี่ยร้อยละ 68.83 
ปัญหาอุปสรรค  จากการจัดท าโครงการมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน คือ สถานที่พัก
นักกีฬาระหว่างรอการแข่งขัน และหลังจากการแข่งขันไม่เพียงพอ และช ารุด ขาดวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกีฬา 
และการปฐมพยาบาล การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าส่งผลให้ไม่สามารถรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการฯ ในระบบ e-MENSCR ได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

โครงการที่ 19 โครงการตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าปรึกษา การบริหารจัดการงบประมาณและการปฏิบัติงาน    
                   ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด 
งบประมาณ  28,520 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง............12,360.................บาท 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ โรงเรียนได้แล้วเสร็จ จ านวน 25 โรง 
โดยแบ่งเป็นการติดตาม และตรวจสอบ ประจ าปี จ านวน 5 โรง และตรวจการด าเนินงานโครงการให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาฯ ร่วมกับ สพฐ. จ านวน 20 โรง โรงเรียนสามารถปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการได้ และมีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่ลดลง ซึ่งโรงเรียนที่ผ่านการ
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ตรวจสอบมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี จ านวน 3 โรง และระดับพอใช้ จ านวน 2 โรง  
 การด าเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาฯ ของโรงเรียน  
จ านวน 20 โรง โรงเรียนด าเนินการเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด สามารถจ่ายเงินให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  
ได้ครบทุกคน  

ไตรมาสที่ 3 สามารถด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ โรงเรียนได้แล้วเสร็จ จ านวน 6 โรง 
โรงเรียนสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการได้ และมีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่
ลดลง ซึ่งโรงเรียนที่ผ่านการตรวจสอบมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี จ านวน 1 โรง ระดับ
พอใช้ จ านวน 4 โรง และระดับปรับปรุง จ านวน 1 โรง  

ไตรมาสที่ 4 สามารถด าเนินการติดตาม และตรวจสอบประจ าปี โรงเรียนได้แล้วเสร็จ 
จ านวน 9 โรง โรงเรียนสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการได้ และมีข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติงานที่ลดลง ซึ่งโรงเรียนที่ผ่านการตรวจสอบมีผลการประเมินการปฏิบัติ งาน อยู่ในระดับดีมาก 
จ านวน 1 โรง ระดับดี จ านวน 4 โรง ระดับพอใช้ จ านวน 4 โรง  

สรุปผลการด าเนินงานตั้งแต่ไตรมาสที่ 2-4 สามารถด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ได้ครบ
ทุกโรงตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 
ปัญหาอุปสรรค  มีภาระงานอ่ืนที่ต้องปฏิบัติ เช่น การประชุมต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก
ภาระหน้าที่การตรวจสอบ เนื่องจากเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่ ที่ขาดแคลนบุคลากร จึงท าให้ต้องปรับปฏิทิน
การตรวจสอบภายใน 

โครงการที่ 20 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยี (Digital Technology)  
                   และการศึกษาทางไกล (Distance Learning Technology : DLIT) เพื่อพัฒนาการจัด 
                   การเรียนการสอน 
งบประมาณ  ....50,000....... บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง.............-.................บาท 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค  งบประมาณไม่เพียงพอ และสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

โครงการที่ 21 โครงการพัฒนาสมรรถนะครู ผู้บริหาร บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพังงา 
งบประมาณ  268,580 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง................48,080................บาท 
ผลการด าเนินงาน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.พังงา จ านวน 8 คน เข้าร่วมศึกษาดูงานผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรและการบริหาร
จัดการโรงเรียนปลอดขยะ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์-สุโขทัย เพ่ือเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การบริหารจัดการศึกษา สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ปัญหาอุปสรรค  - 
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โครงการที่ 22 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
งบประมาณ  99,200 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..........90,707...................บาท 
ผลการด าเนินงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษพังงา ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 25 -26 พฤศจิกายน 2564 
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และผู้บริหารมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 43 คน เพ่ือก าหนดทิศทาง
หรือแนวทางในการด าเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา และผู้บริหารมีความเข้าใจกรอบการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2565 และสามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัญหาอุปสรรค  - 
โครงการที่ 23 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office 
งบประมาณ  42,720 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............42,720..............บาท 
ผลการด าเนินงาน ด าเนินการประชุมเสนอแผน ขอความเห็นชอบในการใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ My Office จากคณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่ ประชุมวางแผนการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ My Office ติดตั้งโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้กับบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ธุรการโรงเรียน และแอดมินของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ผลจากการด าเนินการผู้เข้าร่วมการอบรมร้อยละ 95 มีความรู้ ความ
เข้าใจ และทักษะในการใช้งานระบบฯ โรงเรียนในสังกัด 134 โรงเรียนสามารถรับ -ส่งเอกสารผ่านระบบ  
My Office ได้  
ปัญหาอุปสรรค  มีการโยกย้าย จึงต้องท าการอบรมพัฒนาบุคคลที่ เข้ามาปฏิบัติงานใหม่  
และโรงเรียนบางโรงเรียนระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรท าให้ไม่สามารถใช้งานระบบ My Office ได้ในบาง
เวลา และการรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการฯ ในระบบ e-MENSCR ไม่ได้รายงานผลการเบิกจ่าย
ทั้งหมดไว้ 

โครงการที่ 24 โครงการประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณค่าทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
                     ประถมศึกษาพังงา 
งบประมาณ  50,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง................-......................บาท 
ผลการด าเนินงาน ไมไ่ด้ด าเนินการ  
ปัญหาอุปสรรค  ด าเนินกิจกรรมบูรณาการร่วมกับโครงการอื่น  
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โครงการที่ 25 โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนวของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
                   ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
งบประมาณ  17,100 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง................-......................บาท 
ผลการด าเนินงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ด าเนินการส ารวจนักเรียน        
ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564 ที่ไม่ต้องการศึกษาต่อหลังจบการศึกษา
ภาคบังคับของโรงเรียนในสังกัด มีจ านวน 20 คน จากนักเรียนทั้งหมด 621 คนและมีนักเรียนสนใจสมัคร
เข้าร่วมการฝึกทักษะอาชีพฯ ร่วมกับส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา จ านวน 5 คน โดยแบ่งเป็น
สาขาอาชีพดังนี้ 1. สาขาช่างซ่อมและบ ารุงรักษารถจักรยานยน์ จ านวน 2 คน 2. สาขาช่างเดินสายไฟฟ้า   
ในอาคาร จ านวน 5 คน 3. สาขาพนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 คน 4. สาขาผู้ประกอบ
อาหารไทย จ านวน 6 คน โดยส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงาจ าน านักเรียนจัดการพัฒนาทักษะ
อ้านอาชีพฯ ให้แก่นักเรียน ณ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2565 
ถึง วันที่ 23 มิถุนายน 2565 มีเข้าฝึกทักษะอาชีพ จ านวน 18 คน และมีนักเรียนในสังกัดเข้ารับการฝึก
ทักษะอาชีพจนจบหลักสูตร จ านวน 6 คน มีนักเรียนได้งานท าแล้ว จ านวน 4 คน ศึกษาต่อโรงเรียนอิสลาม
จ านวน 1 คน และว่างงาน จ านวน 1 คน 
ปัญหาอุปสรรค  ด าเนินโครงการโดยไม่ใช้งบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา  

โครงการที่ 26 การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้า 
                  พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี 2564 
งบประมาณ  50,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง...............37,870..............บาท 
ผลการด าเนินงาน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย 
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลพังงา มีผู้เข้าร่วมจ านวน
ทั้งสิ้น 32 คน ซึ่งได้เข้าพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว โดยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและสมพระเกียรติ ซึ่งเป็นการเชิดชูเกียรติ  
ปัญหาอุปสรรค  - 

โครงการที่ 27 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
                  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
งบประมาณ  75,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง...............71,450..............บาท 
ผลการด าเนินงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะท างาน 
วางแผนการด าเนินงาน และประสานวิทยากรที่มีความรู้มีประสบการณ์ แจ้งบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงาทราบก าหนดการจัดอบรม และกิจกรรมที่จะด าเนินการจัดอบรม หลังจากอบรม 
เสร็จสิ้นมีกิจกรรมสรุปกิจกรรม Conclusion/ Evaluation และรายงานผลการด าเนินตามโครงการ 
ปัญหาอุปสรรค  - 
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โครงการที่ 28 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3 ปี  
                  พ.ศ. 2563-2565 และจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 
งบประมาณ  130,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............104,880..............บาท 
ผลการด าเนินงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาได้ด าเนินการจัดประชุมวางแผน  
เตรียมข้อมูล และมอบหมายงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เพ่ือจัดท าเครื่องมือและมอบหมายงานส าหรับ 
เก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดส าหรับการจัดท ารายงานผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี พ.ศ. 25563-2565 
และก าหนดกรอบแนวทางการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570  
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 24 ราย ด าเนินการรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดส าหรับการจัดท ารายงานผลแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี พ.ศ. 25563-2565 น ามาสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลฐานในการก าหนด
ตัวชี้วัดของปีต่อ ๆ ไป ด าเนินการประชุมจัดท ารายงานผลการด าเนินงานระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ที่ประสบความส าเร็จและท้าทายตามนโยบายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาตามนโยบายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจ านวน 
14 ราย ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าสื่อวีดีทัศน์ เพ่ือจัดท าสื่อวีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงานระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ประสบความส าเร็จและท้าทายตามนโยบายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยรวบรวม
ข้อมูลจากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ จัดท าในรูปแบบ VTR ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2565 เพ่ือรับทราบแนวทาง 
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 วิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการ ก าหนด
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 วิเคราะห์แผนงาน/โครงการตามกลยุทธ์  
มีผู้เข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 45 คน ด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-
2570 เพ่ือน าเสนอวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งมีรายละเอียด
ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ. 2566-2570 กรอบกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 และการบริหารแผนสู่ 
การปฏิบัติ และประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 เพ่ือขอความ
เห็นชอบในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน
ทั้งสิ้น 25 คน จากการด าเนินโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงามีแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 จ านวน 1 เล่ม มีรายงานแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3 ปี  
พ.ศ. 2563-2565 จ านวน 1 เล่ม ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการก าหนดทิศทางหรือแนวทาง ในการด าเนินงานขององค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาและผู้บริหารมีความเข้าใจ
กรอบการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 และสามารถน าไปใช้ใน 
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ปัญหาอุปสรรค  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ขาดบุคลากรจ านวนมาก ท าให้
ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน และงบประมาณในการด าเนินโครงการมีจ ากัด ส่งผลให้ต้องกระชับเวลา 
ในการด าเนินโครงการ 

โครงการที่ 29 โครงการอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี 
                  หรือเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน (30 กันยนยน 2565) ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 
                  (Performance Agreement : PA) 
งบประมาณ  35,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง...............35,000..............บาท 
ผลการด าเนินงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ด าเนินการจัดอบรมและพัฒนา
ข้าราชการครูเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่านฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 มีครูผู้สอนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ที่มีคุณสมบัติหลักเกณฑ์การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะช่วงเปลี่ยน
ผ่าน จ านวน 108 คน และคณะท างาน จ านวน 21 คน รวม 129 คน จากการด าเนินการครูมีความรู้และเข้าใจ 
ในวิธีการด าเนินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน คิดเป็นร้อยละ 100 
ปัญหาอุปสรรค  - 
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ตารางที่ 29  ผลการด าเนินงานตามปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แยกตามกลยุทธ์ 

เปรียบเทียบผล
กับเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 5 
รวมจ านวน

ตัวช้ีวัด 
จ านวน
ตัวช้ีวัด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
ตัวช้ีวัด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
ตัวช้ีวัด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
ตัวช้ีวัด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
ตัวช้ีวัด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

 

ทั้งหมด 9 100 18 100 6 100 4 100 25 100 62 

สูงกว่าเป้าหมาย 3 60 1 7 - - - - 11 55 15 

ตามเป้าหมาย 1 20 13 86 - - - - 7 35 21 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 1 20 1 7 4 100 - - 2 10 8 

รวมได้ด าเนินการ 5 56 15 83 4 67 - - 20 80 44 

ไม่ได้ด าเนินการ 4 44 3 17 2 33 4 100 5 20 18 

 

 จากตารางที่ 29 ผลการด าเนินงานตามปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แยกตามกลยุทธ์ มีตัวชี้วัดจ านวนทั้งสิ้น 62 ตัวชี้วัด สามารถด าเนินการได้ 

จ านวน 44 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 71 ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายขึ้นไป จ านวน 36 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 82 ด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 8 

ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 18 และตัวชี้วัดที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 18 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 29 
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ตารางท่ี 30 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 แยกตามกลยุทธ์ 

เปรียบเทียบผล
กับเป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 
หมายเหตุ 

ทั้งหมด 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ตาม

เป้าหมาย 
ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
กลยุทธ์ที่ 1 9 3 1 1 4 ด าเนินการตามเป้าหมายขึ้นไป จ านวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นรอ้ยละ 80 

ด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 20 
และตัวชี้วัดที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  
4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 44 

กลยุทธ์ที่ 2 18 1 13 1 3 ด าเนินการตามเป้าหมายขึ้นไป จ านวน 14 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 93 
ด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 7 และ
ตัวชี้วัดที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  
3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 17 

กลยุทธ์ที่ 3 6 - - 4 2 ด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 
และตัวชี้วัดที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33 

กลยุทธ์ที่ 4 4 - - - 4 ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 
กลยุทธ์ที่ 5 25 11 7 2 5 ด าเนินการตามเป้าหมายขึ้นไป จ านวน 18 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90 

ด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 10 
และตัวชี้วัดที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 20 
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นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 

 

 
 

 

โครงการที่ 30 โครงการค่ายทักษะชีวิต "รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด"  
       (BE SMART SAY NO TO DRUGS) 

งบประมาณ  25,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..................23,880...........บาท  
ผลการด าเนินงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ก าหนดจัดอบรมโครงการ 

ค่ายทักษะชีวิต "รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด" (BE SMART SAY NO TO DRUGS) นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1- 3) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 2 โรง คือ โรงเรียนบ้านต าหนัง 

และโรงเรียนบ้านคุรอด อ.คุระบุรี จ านวน 100 คน ในวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ 

โรงเรียนบ้านคุรอด อ.คุระบุรี สามารถด าเนินการจัดอบรมได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ นักเรียน

ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างและมีความพึงพอใจในการอบรม สามารถน าความรู้  

และทักษะที่ได้รับในการอบรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันและร่วมเป็นแกนน าในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดทุกรูปแบบ 

ปัญหาอุปสรรค   งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีไม่เพียงพอในการจัดอบรมแบบการเข้าค่าย 3 วัน 2 คืน 

 

 

โครงการที่ 31 โครงการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์และติดตามประเมินผลโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกล 
                  ผ่านดาวเทียม (DLTV) 
งบประมาณ  33,800 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง...............53,797................บาท  
ผลการด าเนินงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดดุได้แก่ กล่องรับสัญญาณ , กิ๊บตอก

สาย, หัวรับสัญญาณ LNB K1, หัวรับสัญญาณ LNB K2 และหัว F-Type เพ่ือด าเนินการซ่อมบ ารุงให้กับ

โรงเรียนที่ไม่เคยได้รับการซ่อมแซมและไม่อยู่ในแผนการจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐาน และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 

โรงเรียนวัดสองแพรก , โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม , โรงเรียนบ้านดอน และโรงเรียนบ้านห้วยทราย  

และได้จัดซื้อวัสดุส ารองให้กับโรงเรียนที่อุปกรณ์ดังกล่าวช ารุดเสียหาย สามารถมาเบิกเพ่ือไปเปลี่ยนได้  

การน านโยบายสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
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และให้โรงเรียนรายงานผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล ( DLTV)  

ผ่าน Google Sheet เพ่ือสรุปและประเมินผลต่อไป 

ปัญหาอุปสรรค   เนื่องจากภาระงานต่าง ๆ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) รวมถึงใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณท าให้สามารถด าเนินการลงพ้ืนที่ติดตามประเมินผลเชิงประจักษ์ 

ได้เพียง 4 โรงเรียน เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณและมีภารกิจที่หลากหลาย จึงให้โรงเรียนรายงานผล  

การประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV) ผ่าน Google Sheet เพ่ือสรุป 

และประเมินผลต่อไป 

โครงการที่ 32 โครงการคัดเลือกผลงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
งบประมาณ  10,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............2,080................บาท  
ผลการด าเนินงาน ครูผู้สอนผ่านการคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเข้าคัดเลือกระดับภาคใต้

ตามเกณฑ์ ประเภทละ 1 รายการ โดย 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้รับโล่ชนะเลิศ

ระดับชาติ 1 โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวับ 3 ,000 บาท 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงา ได้รับประกาศนียบัตรระดับชาติ 1 รายการพร้อมเงินรางวัล 2 ,000 บาท 3. ครูผู้สอน    

มีสื่อเทคโนโลยีและสื่อท ามือที่หลากหลายส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ ท าให้เกิดทักษะจากสื่อที่เหมาะสม    

กับบริบทมากขึ้น 

ปัญหาอุปสรรค   1.ระยะเวลาในการด าเนินงานน้อย 2.ศึกษานิเทศก์มีจ านวนน้อยกว่ากรอบ

อัตราก าลังไม่สอดคล้องกับภาระงาน (มีศึกษานิเทศก์ 2 คน) 3. ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ส่งผลให้ต้อง

พัฒนานักเรียนทางด้านอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ในชั้นเรียนก่อนหน้า ท าให้การจัดกิจกรรมบางอย่าง

ต้องเลื่อนไป 

โครงการที่ 33 โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
                  และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 
งบประมาณ  16,700 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง.............16,560................บาท  
ผลการด าเนินงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน

เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 

2565 มีผู้เข้าร่วมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ จ านวน 195 คน นักเรียนที่สมัครสอบเข้าร่วม

คัดเลือกเข้าโครงการฯ สอบผ่าน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.077 นักเรียนที่เข้าร่วมการสอบคัดเลือก

นักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ได้แสดง

ความรู้ ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และด าเนินการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียน

เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม   
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นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 

ปัญหาอุปสรรค   ผู้ปกครองไม่สามารถมานั่งพักรอภายในอาคารเรียนได้ เนื่องจากสถานการณ์      

โควิด และสถานที่ในการพักคอยของโรงเรียนมีไม่เพียงพอ จึงท าให้ผู้ปกครองบางส่วนต้องรอนอกโรงเรียน 

 

 

 

โครงการที่ 34 โครงการด าเนินการสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง    
                  บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย    
                  สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 

งบประมาณ  151,400 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..........151,364............ บาท  
ผลการด าเนินงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาด าเนินการสอบภาค ก ความรู้

ความสามารถทั่วไป ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 และสอบภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 โดยผู้มีสิทธิสอบได้เข้าสอบในพ้ืนที่ตามภูมิล าเนา หรือสถานที่ปฏิบัติงาน      

เข้าสอบจ านวนทั้งสิ้น 497 คน คิดเป็นร้อยละ 84.52 สามารถบริหารจัดการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่ง

ตัููงบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 บรรลุ วัตถุประสงค์อย่างมี

ประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ส่งผลให้สถานศึกษาศึกษาในสังกัด สพฐ.       

ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู

ผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 เพื่อลดภาวะการณ์ขาดแคลนอัตราก าลังข้าราชการครู  

ปัญหาอุปสรรค   - 

โครงการที่ 35 โครงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
งบประมาณ  365,980 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............365,980.............บาท  
ผลการด าเนินงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาด าเนินการการจัดสอบทางการ

ศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถน าผลการประเมินไปใช้

ในการวางแผนเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียน การสอนอย่างเป็นระบบ มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีโรงเรียนที่สมัครใจเข้ารับการทดสอบ ระดับประถมศึกษาปีที่ 

6 จ านวน 99 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 73.33 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครใจเข้ารับการทดสอบ      

24 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 70.59 

ปัญหาอุปสรรค   โรงเรียนบางส่วนไม่สมัครใจเข้ารับการทดสอบ 
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โครงการที่ 36 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)     
                  ประจ าปีงบประมาณ 2565 
งบประมาณ  90,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง.............45,140...............บาท  
ผลการด าเนินงาน นักเรียน ครู และผู้บริหาร ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงา สมัครเข้าร่วมประกวดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล     

ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คิดเป็นร้อยละ 80 

ปัญหาอุปสรรค   โรงเรียนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบทุกกิจกรรมเนื่องจากบางกิจกรรม  

ต้องใช้บุคลากรทีม่ีความสามารถเฉพาะทาง 

โครงการที่ 37 โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation    
                 (STI) : Smart Intensive Farming) 
งบประมาณ  10,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง...............10,000..............บาท  
ผลการด าเนินงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาติดตามการด าเนินกิจกรรม 

โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive 

Farming) โดยโรงเรียนคุระบุรีได้น าหลักสูตรอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน ไปใช้กับนักเรียน            

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 รู้จักพ้ืนที่ (Area based research) 

ครูร่วมกับนักเรียนวิเคราะห์พ้ืนที่โดยให้นักเรียนเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ปกครอง การสืบค้น

ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตในเรื่องของสภาพอากาศ เช่นฤดูกาล อุณหภูมิ ความชื้นพืชที่นิยมปลูกในท้องถิ่น

อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เพ่ือใช้ในการวางแผนในการเพาะปลูก ครูและนักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายผล

พบว่าสภาพอากาศของอ าเภอคุระบุรี มีช่วงฤดูฝน ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนจนถึงกลางเดือนตุลาคม ส่วน

ฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนเมษายน ซึ่งเกษตรกรจะใช้ช่วงฤดูร้อนนี้ในการ

เพาะปลูกพืชทางการเกษตร พืชที่เกษตรกรที่นิยมปลูกและสร้างรายได้ คือ แตงโม พริก ผักกินใบอ่ืน  ๆ 

ระยะที่ 2 เรียนรู้วางแผน (Coding for Farm) คณะครูร่วมกับนักเรียนวางแผนในการก าหนดพ้ืนที่ในการ

เพาะปลูกคือ หลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ไปจนถึงโรงเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพราะมี

แสงแดดส่องถึงตลอดทั้งวัน แต่ยังมีระบบน้ าใช้ไม่เพียงพอในการเกษตรในช่วงฤดูร้อน จากการส ารวจแหล่ง

น้ าในโรงเรียนพบว่ามีถังเก็บน้ าขนาด 2,000 ลิตร จ านวน 3 ใบ มีการน าน้ าไปประโยชน์ในปริมาณน้อยไม่

เต็มที่ จึงได้มีการวางแผนต่อเดินท่อปะปาภายในจากถังเก็บน้ าไปใช้ในแปรงเกษตรก็จะมีแหล่งน้ าเพียงพอ 

และถังเก็บน้ าก็ได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ระยะที่ 3 ริเริ่มปฏิบัติการ (Implementation) ครูและนักเรียน

ร่วมกันต่อท่อปะปาจาก ถังเก็บน้ าขนาด 2,000 ลิตร จ านวน 3 ใบ ไปยังพ้ืนที่เพาะปลูกทีได้ก าหนดพ้ืนที่ไว้ 

เพ่ือเตรียมเพราะปลูกในเดือน พฤศจิกายน 2565 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศศึกษา 2565 ผลจากการด าเนิน

กิจกรรม นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น และทางอินเทอร์เน็ต 

นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและส ารวจเกี่ยวกับสภาพอากาศในพ้ืนที่ทางการเกษตรในท้องถิ่น นักเรียนมี
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ความสามารถปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ สามารถแก้ปัญหา และใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้ 

นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามแนวทางของโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science 

Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) คิดเป็นร้อยละ 100 

ปัญหาอุปสรรค   - 

โครงการที่ 38 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์     
                  (Integrity & Transparency Assessment : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ  
                  พ.ศ. 2565 
งบประมาณ  76,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง...............25,050..............บาท  
ผลการด าเนินงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาด าเนินการประชุมผู้รับผิดชอบ

โครงการโรงเรียนสุจริตจ านวน 134 โรงเรียน เพ่ือชี้แจงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment 

Online : ITA Online) เพ่ือให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ผลจากการ

ด าเนินกิจกรรมโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ในโครงการโรงเรียนสุจริต

คิดเป็นร้อยละ 100 และประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบและผู้จัดท าข้อมูลครูโรงเรียนคุณภาพประจ า

ต าบล่ จ านวน 44 โรงเรียน เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) คณะท างานในโครงการโรงเรียน

สุจริต จ านวน 18 คน ด าเนินการตรวจ OIT ซึ่งเป็นผลการประเมินของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ผลการ

ด าเนินกิจกรรมโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA คิดเป็นร้อยละ 80 และกลุ่มนิเทศ 

ติดตามและประเมินผล ได้เข้าร่วมนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 

ปัญหาอุปสรรค   ไม่สามารถจัดกิจกรรมแบบออนไซต์ได้ครบทุกกิจกรรมตามแผนงานทีููก าหนดไว้

แต่เปลี่ยนเป็นการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ 

โครงการที่ 39 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
งบประมาณ  25,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............2,850..............บาท  
ผลการด าเนินงาน ครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย ที่ผ่านการอบรมสามารถด าเนินการสอนโดยใช้

โครงงานบ้านนัูกวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 80 โรงเรียนในสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนทืููการศึกษาประถมศึกษาพังงาที่เปิดการสอนในระดับปฐมวัยส่งโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 80 และครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย ที่ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใ จ       

และสามารถบูรณาการการสอนกิจกรรมวิทยาสาสตร์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

ระดับปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 100 
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ปัญหาอุปสรรค   ไม่สามารถจัดกิจกรรมแบบออนไซต์ได้ครบทุกกิจกรรมตามแผนงานทีููก าหนดไว้

แต่เปลี่ยนเป็นการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ 

โครงการที่ 40 โครงการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย 
งบประมาณ  5,000 บาท   งบประมาณที่ใช้จริง..................4,400.................บาท  
ผลการด าเนินงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาได้ออกนิเทศ ติดตามการ       

การพัฒนาด้านการอ่านและการเขียนของโรงเรียน ครบถ้วนทุกอ าเภอ พบว่าโรงเรียนมีกิจกรรม/โครงการ

ในการพัฒนา คุณภาพด้านการอ่านและการเขียนอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้จ านวนนักเรียนที่มีปัญหา     

ด้านการอ่านและการเขียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผล

ให้ผลการด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการทุกประการ 

ปัญหาอุปสรรค   - 

โครงการที่ 41 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจ าปี 2565 
งบประมาณ  15,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง................15,000...............บาท  
ผลการด าเนินงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาด าเนินการจัดกิจกรรมอบรม    

เชิงปฏิบัติการครูระดับประถมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาที่เข้าร่วม

โครงการจ านวน 20 โรงเรียน (รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 40 คน ในวันที่ 20-21 

สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

พังงา ผลการด าเนินกิจกรรม พบว่า ครูระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงาที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษา ได้รับ      

การส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยสามารถ

น าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 100 และครูระดับประถมศึกษา

ในโครงการมีความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ      

อยู่ในระดับดี ศึกษานิเทศก์ที่ท าหน้าที่เป็นผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และครูที่ท าหน้าที่เป็นวิทยากร

เครือข่ายท้องถิ่น (LT) จ านวน 2 คน ได้รับการพัฒนาโดยการเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือน า

สารสนเทศที่ได้รับไปส่งเสริมพัฒนาครูระดับประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

พังงาที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 

ศึกษานิเทศก์ที่ท าหน้าที่เป็นผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และครูที่ท าหน้าที่เป็นวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น 

(LT) อยู่ในระดับดี และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้นอยู่ใน

ระดับด ี

ปัญหาอุปสรรค   - 
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โครงการที่ 42 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศกึษาและทักษะชีวิต 
งบประมาณ  5,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง...............2,470...............บาท  
ผลการด าเนินงาน ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาได้รับการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถี

ศึกษาและทักษะชีวิตโดยศึกษานิเทศก์คิดเป็นร้อยละ 80 สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้เพศวิถี

ศึกษาและทักษะชีวิตคิดเป็นร้อยละ 80 ผลการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา      

และทักษะชีวิตอยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกโรงเรียน และสถานศึกษามีการด าเนินการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา

และทักษะชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัญหาอุปสรรค   เนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมแบบออนไซต์ได้ครบทุกกิจกรรมตามแผนงาน     

ทีููก าหนดไว้แต่เปลี่ยนเป็นการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ 

โครงการที่ 43 โครงการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลาการ 
                  ทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ    
                  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
งบประมาณ  42,300 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง................39,743.............บาท  
ผลการด าเนินงาน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ด าเนินการจัดประชุมสรุปผลการประเมินวิทยฐานะช านาญการพิเศษ สาขาบริหารสถานศึกษา โดยมี

ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 8 ราย ซึ่งด าเนินการสรุปผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอ

เลื่อนวิทยฐานะ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ จ านวน 10 ราย เพ่ือ

ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นขวัญ และก าลังใจในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณภาพของการศึกษา

ต่อไป 

ปัญหาอุปสรรค   - 

โครงการที่ 44 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
                  (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

งบประมาณ  90,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง................81,908.............บาท  
ผลการด าเนินงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาด าเนินการประชุมเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการแยกแยะผลประโยขน์ส่วนรวมออกจากผลประโยชน์ส่วนตน 

ให้กบัผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา จ านวน 160 คน ผลจากการด าเนินกิจกรรม ผู้เข้ารับการประชุมฯ ได้รับความรู้ และสร้างจิตส านึก    

ในการปรับฐานความคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน และการป้องกัน

การทุจริตประพฤติมิชอบ ประชุมเสริมสร้างความรู้ด้านระเบียบกฎหมายให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

และมาตรฐานจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา               
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ในหน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม 39 คน ผลจากการด าเนินกิจกรรมบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาพังงามีความรู้ความเข้าใจในการ เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประพฤติมิชอบ 

สามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน สถานการณ์ มีทิศทางการ

พัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงามีองค์ความรู้ ทัศนคติ และค่านิยม ที่ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล     

ในการปฏิบัติอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ถึงจุดอ่อน/จุดแข็ง ในการประเมินคุณธรรม        

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ เพ่ือปรับปรุง แก้ไข         

และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์(ITA Online) โดยชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2565             

เพ่ือมอบหมายภาระงานในการขับเคลื่อนโครงการสุจริต จ านวน 2 รุ่น คือ 1. ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงามีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 40 คน           

2. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู พนักงานราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

พังงา มีผู้เข้าร่วม จ านวน 70 คน ผลจากการด าเนินกิจกรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       

ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู พนักงานราชการ       

ในสังกัด ทราบถึงความเป็นมาและความส าคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของสถานศึกษาออนไลน์ และร่วมกันขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงาน        

ของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี จากเรื่องที่ยังไม่เคยรู้ท าให้ได้รับความรู้และเข้าใจในเรื่องดังกล่าวชัดเจน       

ทั้งยังได้รับผลการตอบรับจากการอบรมได้เป็นอย่างดีเยี่ยม 

ปัญหาอุปสรรค   1. การด าเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

“ป้องกันการทุจริต” ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       

ระบุภารกิจ/ขอบข่ายงาน ในกลุ่มงาน ตามโครงสร้างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่ชัดเจน ท าให้ต้อง

ใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจ ให้กับบุคลากร ในหน่วยงานและการติดต่อประสานงานแต่ละกลุ่มงาน       

ในสังกัดไม่คล่องตัวเพราะต้องประสานหลายกลุ่มงาน 2. การจัดประชุมสัมมนา บุคลากรมีงานประชุม      

และอบรม ซ้ าซ้อนกันเนื่องจากเป็นช่วงใกล้สิ้นงบประมาณและได้รับผลกระทบจากการที่งานกระจุกตัวใน

เดือนสิงหาคม และกันยายน จากการชะลองานต่าง ๆ ระหว่างการระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19)      

3. ภารกิจของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงามีมาก และบางกลุ่มงานขาด

อัตราก าลังเป็นจ านวนมาก ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการตามปฏิทินที่ก าหนดได้ 
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นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
 

 

โครงการที่ 45 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูง 
                  ในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) 
งบประมาณ  594,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง................594,000...........บาท  
ผลการด าเนินงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบ

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ จ านวน 9 ราย เพ่ือชี้แจงแนวทาง    

การสนับสนุนงบประมาณ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมช่อจ าปูน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงา ด าเนินการแจ้งจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา

โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ) จ านวน      19 

โรงเรียน อีกทั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ด าเนินการจัดการจัดนิทรรศการ       การ

พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 26 - 27 กันยายน 

2565 ณ โรงเรียนบ้านพรุใน อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยมีเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "เด็กเกาะในพังงา

กับการศึกษาสู่อนาคต" และโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ จ านวน 19 โรงเรียน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการจัด

นิทรรศการการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ 

ปัญหาอุปสรรค   การจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานล่าช้า 

ท าให้โรงเรียนจัดท าโครงการอย่างเร่งรีบ 

โครงการที่ 46 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ Active Learning 
งบประมาณ  57,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง................56,700...............บาท  
ผลการด าเนินงาน ครูที่ได้รับการอบรม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้

ด้วยเทคนิค Active Learningทั้ง 547 คนได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Active 

Learning  ่คิดเป็นร้อยละ 100 และคณะครูในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาที่ได้รับการอบรม     

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Active Learningทั้ง 547 คน ได้รับ

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยเทคนิค Active Learning ในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100    

ในเดือนมีนาคม 2566 

ปัญหาอุปสรรค   กิจกรรมที่ 2 การนิเทศติดตาม คณะครูในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  

ที่ได้รับการอบรม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Active Learning

ทั้ง 547 คน ไม่สามารถด าเนินการในภาคเรียนที่ 1/2565 ได้ เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ต้อง

ด าเนินหลังจากครูน าความรู้ที่ได้รับไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2565  
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ผลการน าเข้าข้อมูลและรายงานความก้าวหน้าของโครงการ 
ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

 

 

 

 กลุ่มนโยบายและแผนได้ด าเนินการรายงานโครงการและความก้าวหน้าของโครงการ  

ผ่านระบบ ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และได้รับการอนุมัติจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

จ านวน ทั้งสิ้น 43 โครงการ ประกอบด้วย โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ สพป.พังงา จ านวน 20 โครงการ โครงการที่ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. จ านวน 23 โครงการ 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
สถานะ
โครงการ 

รายงานความก้าวหน้า หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1 พัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ My Office 

อนุมัติแล้ว -  -   

2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

อนุมัติแล้ว - - -   

3 โครงการอัจฉริยะเกษตร
ประณีตในโรงเรียน (Science 
Technology Innovation 
(STI) : Smart Intensive 
Farming) 

อนุมัติแล้ว - - -   

4 การด าเนินการสอบ ภาค ก 
และภาค ข ในการ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผุููช่วย สังกัด สพฐ. 
ปี พ.ศ. 2564 

อนุมัติแล้ว - -    

5 พัฒนาประสิทธิภาพการ
ประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน 

อนุมัติแล้ว - - -   
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
สถานะ
โครงการ 

รายงานความก้าวหน้า หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

6 การจัดพิธีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น
สายสะพายเบื้องหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี 
๒๕๖๔ 

อนุมัติแล้ว - -    

7 การจัดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน        
(O-NET) ปีการศึกษา 2564 

อนุมัติแล้ว -   -  

8 โครงการอบรมและพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยน
ผ่าน (30 กันยนยน 2565) 
ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 
(Performance Agreement 
: PA) 

อนุมัติแล้ว - -  -  

9 โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา 

อนุมัติแล้ว - - -   

10 ค่ายทักษะชีวิต "รู้คิด รู้ทัน 
ป้องกันยาเสพติด"  
(BE SMART SAY NO TO 
DRUGS) 

อนุมัติแล้ว - - -   

11 การพัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะ
พิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่น
ทุรกันดารและโรงเรียนพ้ืนที่
เกาะ) 

อนุมัติแล้ว - - -   
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
สถานะ
โครงการ 

รายงานความก้าวหน้า หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

12 การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ (Integrity & 
Transparency Assessment 
: ITA Online) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

อนุมัติแล้ว - - -   

13 โครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการสอนแบบ Active 
Learning 

อนุมัติแล้ว - - -   

14 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์และติดตาม
ประเมินผลโรงเรียนที่จัด
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) 

อนุมัติแล้ว - - -   

15 สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 

อนุมัติแล้ว - - -   

16 การตรวจและประเมินผลงาน
ทางวิชาการของข้าราชการครู
และบุคลาการทางการศึกษาที่
ขอรับการประเมินเพ่ือให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

อนุมัติแล้ว - -  -  

17 โครงการคัดเลือกผลงานการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ 

อนุมัติแล้ว - - -   

18 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ระดับ
ปฐมวัย 

อนุมัติแล้ว - -    
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
สถานะ
โครงการ 

รายงานความก้าวหน้า หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

19 พัฒนาความสามารถด้านการ
อ่านและการเขียนภาษาไทย 

อนุมัติแล้ว - - -   

20 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
รายงานผลแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะ 3 
ปี พ.ศ. 2563-2565 และ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานระยะ 5 ปี พ.ศ. 
2566-2570 

อนุมัติแล้ว - - -   

21 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้า
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์  
และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 
2564 

อนุมัติแล้ว - -    

22 โครงการส่งเสริมแข่งขัน
นักเรียนด้านคณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ในเวทีแข่งขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ ประจ าปี 
พ.ศ.2565 (รอบแรก ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา) 

อนุมัติแล้ว - -    

23 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา ประจ าปี 2565 

อนุมัติแล้ว - - -   

24 พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพศ
วิถีศึกษาและทักษะชีวิต 

อนุมัติแล้ว - - -   

25 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

อนุมัติแล้ว - -    

26 เสริมสร้างความเข้มแข็ง ศปอ. อนุมัติแล้ว - - -   
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
สถานะ
โครงการ 

รายงานความก้าวหน้า หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

27 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

อนุมัติแล้ว - -    

28 โครงการพัฒนาคุณภาพงาน
แนะแนวของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา 

อนุมัติแล้ว      

29 โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา 

อนุมัติแล้ว -     

30 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา ประจ าปี 
2565 

อนุมัติแล้ว - -    

31 โครงการส่งเสริม 
และสนับสนุนการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดย
ครอบครัวและศูนย์การเรียน 

อนุมัติแล้ว -     

32 จัดจ้างธุรการโรงเรียน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

อนุมัติแล้ว      

33 จัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

อนุมัติแล้ว      

34 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาภาคบังคับ 

อนุมัติแล้ว      
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
สถานะ
โครงการ 

รายงานความก้าวหน้า หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

35 การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

อนุมัติแล้ว -     

36 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
และโรงเรียนขยายโอกาส 

อนุมัติแล้ว -     

37 ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของผู้บริหาร
การศึกษาและผู้บริหาร
โรงเรียน 

อนุมัติแล้ว -     

38 ติดตาม ตรวจสอบ  
ให้ค าปรึกษา เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ  
และการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การบัญชี และพัสดุ 
ของโรงเรียนในสังกัด 

อนุมัติแล้ว -     

39 พัฒนาสมรรถนะครู ผู้บริหาร 
บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

อนุมัติแล้ว      

40 จัดจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

อนุมัติแล้ว      

41 พัฒนาและส่งเสริมการวัด 
และประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

อนุมัติแล้ว      

42 ประชุมสัมมนาผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้อ านวยการ
กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร
ทางการศึกษา 

อนุมัติแล้ว      
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ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
สถานะ
โครงการ 

รายงานความก้าวหน้า หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

43 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

อนุมัติแล้ว  - - -  

หมายเหตุ เครื่องหมาย – หมายถึง ไม่มีการด าเนินการในไตรมาสนั้น 

 

 

 

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment : 

ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม มุ่งเน้น 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาอยู่ในล าดับที่ 222  

จากจ านวน 245 เขต โดยมีผลคะแนนการประเมิน ITA อยู่ที่ 92.05 อยู่ในระดับ A 

ล าดับที่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
การด าเนินการไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 

ผลการประเมิน ITA  
ปี 2564 

IIT EIT OIT คะแนน ระดับ 
222 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงา 
   92.05 A 
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ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

  

ตามท่ีส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งผลการติดตามและประเมินผล

การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับ

คุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ในการสร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 

3 ดี 

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
(ส าหรับ สพป.) 

4 ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 5 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของครูสอนภาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับ
การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้การพัฒนาทางด้าน (CEER) ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

4 ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม  
(ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ 
PISA 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

4 ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 4 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยรวม 7 ตัวชี้วัด 4.14 ดีมาก 
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คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
1. นางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 2. นายไพฑูรย์ สนธิเมือง         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
  

คณะท างาน 
 1. นางสาวพจนา วานิชกุล  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 2. นางวราภรณ์ คงเทศ   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 3. นายสมพร ชัยบัว   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  

                                                    และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 4. นางสาวขวัญตา เทียนทอง  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 5. นางสาวสุวรรณา ชีวิตโสภณ  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
 6. นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 7. นางมนต์นภา ถนอมสิน   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

8. นางจุฑา  โกยวาณิชย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
9. นางสาววราภรณ์  ชว่งชุณห์ส่อง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 10. นางสาวนัทธชา  ทาระพันธ์      นักวิชาการคอมพิวเตอร์    
11. นายศรายุทธ  ทั้งรักษ์          เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์   

ตรวจทาน 
 1. นายไพฑูรย์ สนธิเมือง         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

2. นางสาวพจนา  วานิชกุล  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 
รวบรวม และออกแบบรูปเล่ม 

นางสาววราภรณ์  ช่วงชุณห์สอ่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 


