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คํานํา 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ตั้งแต่การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน อย่างทั่วถึงและเสมอภาคให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับให้เป็นไปตามศักยภาพที่มีอยู่ให้มากที่สุด โดยใช้กลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแนวทางในการดําเนินงาน 
 รายงานผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดทําขึ้นเพ่ือสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการ และภาพรวมของความร่วมมือของทุกฝ่ายในสังกัด ในการร่วมผนึกกําลังการขับเคล่ือนกลยุทธ์ให้สําเร็จ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้บนพื้นฐานของบริบทที่แตกต่างและความขาดแคลน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ตลอดจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน 
 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง บุคลากรทุกท่าน และศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกอําเภอ  
ที่ทําให้รายงานผลการดําเนินงานสําเร็จลุล่วง และหวังว่าจะมีประโยชน์ในเชิงพัฒนาการศึกษาต่อไป 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
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ข้อมูลทัว่ไปจังหวัดพังงา 

 
 

 
 
คําขวัญประจาํจังหวัดพังงา 

แร่หม่ืนล้าน บ้านกลางนํ้า ถ้ํางามตา ภูผาแปลก แมกไม้จําปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร 

วิสัยทัศน์ 
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี   

ขนาดและที่ต้ัง 
จังหวัดพังงา ตั้งอยู่ทางภาคใต้ตอนบนชายฝ่ังทะเลด้านตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน อยู่ระหว่างละติจูดที่ 

8 องศา 27 ลิปดา 52.3 ฟิลิปดาเหนือกับเส้นลองติจูดที่ 98 องศา 32 ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯ 
ประมาณ 788 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 4,170.97 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,606,803.125 ไร่ เป็น
อันดับ ที่ 9 ของภาคใต้ และเป็นอันดับที่ 54 ของประเทศ 

- พื้นที่ทําการเกษตร 1,806.122 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,128,824 ไร่ 
- พื้นที่ป่าไม้ 1,722.55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,076,594 ไร่ 
- เน้ือที่อื่นๆ 642.227 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 401,392.625 ไร่ 

อาณาเขตติดต่อ 
- ทิศเหนือ      ติดกับจังหวัดระนองและจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

      - ทิศใต้  ติดกับจังหวัดภูเก็ตและทะเลอันดามัน 
- ทิศตะวันออก   ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบ่ี 
- ทิศตะวันตก ติดกับทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย 
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ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดพังงา เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้      มี

ชายฝ่ังทะเลยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร  มีพื้นที่ป่าไม้ เป็นป่าไม้ประเภทผลัดใบ มีชนิดป่า ที่สําคัญ ได้แก่ ป่าดง
ดิบ ป่าดิบช้ืน และป่าชายเลน สําหรับบริเวณที่เป็นที่ราบ จะลาดลงจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ลงสู่ทะเลอัน
ดามัน ตามชายฝ่ังทะเลจะมีป่าชายเลนเกือบตลอดพ้ืนที่ ประกอบด้วยเกาะประมาณ 155 เกาะ และมีเกาะอยู่ใน
ทะเลอันดามันจํานวนมาก เช่น เกาะยาว หมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะสิมิลัน (ข้อมูล จาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม จ.พังงา) 

ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดพังงาอยู่ใกล้ทะเล มีภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน โดยอยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 

และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้มี 2 ฤดู คือ 
- ฤดูฝน เร่ิมประมาณเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม จะเรียกว่าเป็นเมืองฝนแปด แดดส่ี เน่ืองจากได้รับอิทธิพล

ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทําให้เกิดฝนตกชุกตลอดพื้นที่ทั้งจังหวัด  
- ฤดูร้อน ประมาณเดือนมกราคม- เมษายน เป็นช่วงที่จังหวัดพังงาได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียง

ใต้ พัดปกคลุม ทําให้มีอากาศร้อนอบอ้าว  
จังหวัดพังงา มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี ประมาณ 27.57 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 34.56 องศา

เซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย 22.09 องศาเซลเซียส 
ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 3,394.3 มิลลิเมตร มีฝนตกประมาณ 178 วัน เดือนที่ฝนตกมากท่ีสุด 

คือ กรกฎาคมและสิงหาคม ฝนตกประมาณ 22 วัน   

การปกครอง 
 - การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 8 อําเภอ 48 ตาํบล 314 หมู่บ้าน 
 - การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวดั 1 แหง่ 
    องค์การบริหารส่วนตําบล 38 แห่ง 
    เทศบาลเมือง 2 แห่ง และเทศบาลตําบล 13 แห่ง 
การเมอืง  
 - จังหวัดพังงา  แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขต 
    มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  1  คน 
    มีสมาชิกวุฒิสภา  1  คน 
 - สภาจังหวัด    มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  24  คน 
 - สภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัด  120  คน 
 - สภาองค์การบริหารส่วนตําบล มสีมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  642  คน 
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ข้อมูลทัว่ไปสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา

คณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

คณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการ
ศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

กลุ่มอํานวยการ 

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา
เอกชน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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นายชัยยงค์  ตุลารักษ์
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาราชการแทน  

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์ 
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

นายสมภาพ  นาคพันธ์ 
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
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  ผู้อํานวยการกลุ่ม 
1. นางสาววิไลลักษณ์  คําดํา ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
2. นางสาวพจนา วานิชกุล  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
3. นางภัทราวรรณ ทิพย์ธนสาร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. นางอําพันธ์  มีผล  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5. นางสาวกรรณิกา  แซ่ตั้น  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
6. นางวราภรณ์  คงเทศ  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 
7. นางสาวสุวรรณา ชีวิตโสภณ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
 1. นายชัยยงค์ ตุลารักษ์      ประธานกรรมการ 

2. นายสุทธิพงศ์  อาจวารี      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายปราโมทย์  จิตติธีรนันท์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นางฉวี  ณ ตะกั่วทุ่ง      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายพีระ  เสมพืช      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายสมภาพ  นาคพันธ์      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายเจริญ  กู้เขียว      กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ 

 8. นางสาวกรรณิกา  แซ่ตั้น     กรรมการและเลขานุการ 
 

  ที่ต้ังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา   
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ตั้งอยู่ เลขที่14 ซอยชุมนุมราษฎร์ ถนนเพชรเกษม  อําเภอ
เมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000  เป็นที่ปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วย จํานวน 7 กลุ่ม/1หน่วย  ดังน้ี 

กลุ่มอํานวยการ        หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-3684   0-7641-2180 
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-1922  

กลุ่มบริหารงานบุคคล       หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-1984 
กลุ่มนโยบายและแผน      หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-2529 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-3379 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-2521 
หน่วยตรวจสอบภายใน        หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-2180  

 

 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๖ 
 

 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                                                       
   
 

อํานาจหน้าที ่

  อัตรากําลัง 
 บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีจํานวนทั้งส้ิน 41 คน (เฉพาะบุคลากรภายใน
จังหวัด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ประกอบด้วย 

  ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป.   จํานวน      3   คน 
 กลุ่มอํานวยการ     จํานวน       11  คน 
          กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  จํานวน          5  คน 
   กลุ่มบริหารงานบุคคล    จํานวน        9 คน     
   กลุ่มนโยบายและแผน    จํานวน        3 คน    
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   จํานวน        5 คน     
   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จํานวน          3 คน 
   หน่วยตรวจสอบภายใน    จํานวน          2 คน    รวมทั้งส้ิน  41 คน 
 
 
 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหน้าที่ตามมาตร 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ดังน้ี 
 1. ปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินงานให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 
36 และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาไว้ในกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอื่น 
 2. ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3. ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
 4. รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด 
 และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม
คร้ังที่ 8/2553 เม่ือวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553 ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองการแบ่งส่วนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ข้อ 3 ไว้ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ และกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม  การใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
4. กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูล สารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ข้อมูลพืน้ฐานทางการศึกษา 

6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศกึษาเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กร

ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบ  ที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
9. ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

         10. ประสาน ส่งเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานด้านการศึกษา 
         11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในฐานะสํานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษา ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ หรือ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 
 จํานวนโรงเรียนจําแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ดังนี้ 

ประเภท จํานวนโรงเรียน ร้อยละ 
จํานวนโรงเรียนทั้งส้ิน 151 100 
-  ก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษา 
 -  ก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น 
 -  ก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 -  ประถมศึกษา 
 -  ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น 
 -  ไม่มีนักเรียน 

101 
32 

1 
14 

2 
1 

66.89 
21.19 
0.66 
9.27 
1.33 
0.66 

 
 จํานวนโรงเรียนจําแนกตามขนาดจํานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 

ประเภท จํานวนโรงเรียน ร้อยละ 
จํานวนโรงเรียนทั้งส้ิน 151         100 

- ขนาดที่ 1 (นร.0-120 คน) 88       58.28 
- ขนาดที่ 2 (นร.121-200 คน) 31       20.53 
- ขนาดที่ 3 (นร.201-300 คน) 15       9.93 
- ขนาดที่ 4 (นร.301-499 คน) 11       7.28 
- ขนาดที่ 5 (นร.500-1499 คน) 6       3.97 
- ขนาดที่ 6 (นร.1500-2499 คน) -      - 

   -   ขนาดที่ 7 (นร.> 2500 คน) -  
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 จํานวนนักเรียน จําแนกรายช้ัน เพศ ห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2560 
 

ช้ัน 
นักเรียน
ชาย 

นักเรียน
หญิง 

รวม ร้อยละ ห้องเรียน 
นักเรียน : 
ห้องเรียน 

อนุบาล 1 266 290 556  69  
อนุบาล 2 1,077 1,060 2,137  147  
อนุบาล 3 1,180 1,101 2,281  148  

รวมก่อนประถม 2,523 2,451 4,974 20.56 364 14 : 1 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,548 1,279 2,281  174  
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,479 1,313 2,792  171  
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,578 1,361 2,839  169  
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,478 1,401 2,913  171  
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,477 1,339 2,816  170  
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,393 1,347 2,740  169  

รวมประถมศึกษา 8,887 8,040 16,927 69.97 1,024 17 : 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 1        461         361         822            39   
มัธยมศึกษาปีที่ 2        402         325         727            36   
มัธยมศึกษาปีที่ 3        349         307         656            36   
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น      1,212         993       2,205  9.11        111  20 : 1 

มัธยมศึกษาปีที่ 4           8           21           29             2   
มัธยมศึกษาปีที่ 5          17           16           33             1   
มัธยมศึกษาปีที่ 6          10           14           24             1   
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย          35           51           86  0.36           4  22 : 1 

รวมท้ังส้ิน    12,657     11,535     24,192  100      1,503  16 : 1 
ร้อยละ 52.32 47.68 100    
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 จํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2559 
 

ประเภท จํานวน(คน) ร้อยละ 
ข้าราชการครู 1,400 88.95 
- ผู้บริหารการศึกษา -  
- รองผู้บริหารการศึกษา 3 
- ผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหารสถานศึกษา 144 
- ครูผู้สอน 1,251 
- ศึกษานิเทศก์ 2 
บุคลากรทางการศึกษา 30 1.91 
พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 75 4.39 
ลูกจ้างประจํา 69 4.38 

รวม 1,574 100 
 
 

 จํานวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จําแนกตามตําแหน่งและวุฒิการศึกษา 

วุฒิ/ตําแหน่ง 
ผู้บริหารสถานศึกษา/รอง

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน รวม ร้อยละ 

ต่ํากว่าปริญญาตรี  10 10 0.72 
ปริญญาตรี 32 1,024 1,056 75.70 
ปริญญาโท 108 217 325 23.30 
ปริญญาเอก 4 - 4 0.29 

รวม 144 1,251 1,395 100 
 
 

 จํานวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จําแนกตามวิทยฐานะ 
 

วิทยฐานะ/ตําแหน่ง 
ผู้บริหารสถานศึกษา/รอง

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน รวมท้ังส้ิน ร้อยละ 

ไม่มีวิทยฐานะ 4 610 614 44.01 
ชํานาญการ 44 375 419 30.04 
ชํานาญการพิเศษ 94 265 359 25.73 
เชี่ยวชาญ 2 1 3 0.22 
เชี่ยวชาญพิเศษ - -   

รวม 144 1,251 1,395 100 
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ข้อมูลด้านคณุภาพการศึกษา 
 

 

 
 
 ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2559 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา กับระดับประเทศ 
              

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพป.พังงา ประเทศ ผลต่าง +/- 
ภาษาไทย 53.84 52.98 + 0.86 
คณิตศาสตร์ 40.40 40.47 - 0.07 
วิทยาศาสตร์ 41.16 41.22 - 0.06 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 48.71 46.68 + 2.03 
ภาษาอังกฤษ 32.47 34.59 - 2.12 

คะแนนเฉล่ียร้อยละ 43.32 43.19 + 0.13 
 
 ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net)  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2558 กับปีการศึกษา 2559 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 พัฒนาการ +/- 
ภาษาไทย 50.84 53.84 + 3.00 
คณิตศาสตร์ 43.57 40.40 - 3.17 
วิทยาศาสตร์ 42.74 41.16 - 1.58 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 51.27 48.71 - 2.56 
ภาษาอังกฤษ 38.96 32.47 - 6.49 

คะแนนเฉล่ียร้อยละ 45.48 43.32 - 2.16 
 
 ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2559 ระหว่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา กับระดับประเทศ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพป.พังงา ประเทศ ผลต่าง +/- 
ภาษาไทย 43.98 46.36 - 2.38 
คณิตศาสตร์ 24.59 29.31 - 4.72 
วิทยาศาสตร์ 33.03 34.99 - 1.96 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 46.37 49.00 - 2.63 
ภาษาอังกฤษ 28.07 31.80 - 3.73 

คะแนนเฉล่ียร้อยละ 20.42 22.77 - 2.35 
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 ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net)   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2558 กับปีการศึกษา 2559 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 พัฒนาการ +/- 
ภาษาไทย 40.44 43.98 + 3.54 
คณิตศาสตร์ 28.22 24.59 - 3.63 
วิทยาศาสตร์ 34.98 33.03 - 1.95 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 42.76 46.37 + 3.61 
ภาษาอังกฤษ 26.44 28.07 + 1.63 

คะแนนเฉล่ียร้อยละ 34.57 35.21 + 0.64 
 
 ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร้อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3    
ปีการศึกษา 2559 ระหว่าง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา กับระดับประเทศ 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

สพป.พังงา ประเทศ ผลต่าง +/- 
ความสามารถด้านภาษา 53.48 50.29 +3.19 
ความสามารถด้านคํานวณ 37.88 37.35 +0.53 
ความสามารถด้านเหตุผล 55.05 52.62 +2.43 

รวม 3 ด้าน 48.81 46.75 +2.06 
 

 
 ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร้อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2558 กับปีการศึกษา 2559   
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 พัฒนาการ +/- 

ความสามารถด้านภาษา 49.26 53.48 +4.22 
ความสามารถด้านคํานวณ 42.59 37.88 -4.71 
ความสามารถด้านเหตุผล 51.82 55.05 +3.23 

รวม 3 ด้าน 47.89 48.81 0.92 
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พันธกิจ 

ค่านิยมองค์กร 

เป้าประสงค์ 

วิสัยทัศน์ 

 
 
 

 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา  
นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

 

1. เร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
2. เน้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 

 
 

 

มุ่งผลสัมฤทธิ์  ฉับไวบริการ  ทํางานเป็นทีม 
 
 

 

 ด้านคุณภาพการศึกษา 
1.นักเรียนระดับก่อนประถมทุกคนมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย 
2.นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 
3. สถานศึกษาทุกโรงมีคุณภาพ ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
4. นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความเป็นชาติไทยและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ด้านโอกาสทางการศึกษา 
 ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค 

 

 ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
1. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิ 
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กลยุทธ์ 

เป้าหมายตัวชี้วัดความสําเร็จ 

2. สถานศึกษาทุกแห่งมีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  มีความเข้มแข็งตามเกณฑ์มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 

 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
2. ปลูกฝังคุณธรรมและสร้างจิตสํานึกในความเป็นไทย 
3. สร้างโอกาสทางการศึกษา 
4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 

 
 

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้น ป.6, ม.3 ทุกกลุ่มสาระ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
  2. นักเรียน ชั้น ป.3 อ่านรู้เร่ืองและส่ือสารได้ ร้อยละ 100 
 3. นักเรียน ชั้น ป.6 อ่านรู้เร่ืองและส่ือสารได้ ร้อยละ 100 
 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมและสร้างจิตสํานึกในความเป็นไทย 

 1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ 100 
 2. นักเรียนมีค่านิยมหลักคนไทย 100%        
 3. ระดับความสําเร็จการดําเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย  12 ประการ   
 

กลยุทธ์ที่ 3  สร้างโอกาสทางการศึกษา 
 1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 100 

   2. อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง ร้อยละ 0.2 
 3. นักเรียนพิการเรียนร่วมผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 90 
 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1. ครูได้รับการพัฒนา มีคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละ 100 
   2. ครูผ่านการพัฒนากระบวนการคิด ร้อยละ 100 
   3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านภาษา ร้อยละ 95 

 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
  1. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ร้อยละ 100 
  2. สถานศึกษาผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก ร้อยละ 85 
  3. สพป. ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในระดับดีเยี่ยม 
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 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้ดําเนินการสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้จัดทําโครงการ แผนงาน โดยยึด 
กลยุทธ์ จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก 
 
 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบติัการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 
กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 
 

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  680,850 บาท งบประมาณที่ใช้จริง  468,380 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
 1. สถานศึกษาทุกสังกัด ในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และขยายโอกาสทาง
การศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในระดับโรงเรียน ระดับศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอ และส่งทีมเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 744 ทีม รวม 1,656 คน 
 2. ดําเนินการจัดประกวด/แข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
66 ประจําปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา และ 
อบต.ถ้ํานํ้าผุด ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2559  จํานวน 175 กิจกรรม เพ่ือคัดเลือกตัวแทนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาคใต้และระดับชาติต่อไป 
 3. ตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 66 
ประจําปีการศึกษา 2559 ระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2559  ณ จังหวัดระนอง และได้เป็น
ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ คิดเป็นร้อยละ 14.86 ของกิจกรรมทั้งหมด ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2560 
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต สรุปเหรียญการแข่งขัน ดังน้ี 

ระดับ ชนะเลิศ 
รอง

ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม 
รวม

กิจกรรม 

ระดับภาคใต้ 12 8 7 89 54 21 11 175 
ระดับชาติ 4 2 1 20 4 1 1 26 
 

 4. ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนําความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประสบการณ์
จากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
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  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
       ๑. การเดินทางไปแข่งขันในระดับภาคและระดับชาติ ควรจัดกิจกรรมการแข่งขันให้อยู่ในบริเวณ
เดียวกัน เพื่อสะดวกในการเดินทาง และงบประมาณค่อนข้างจํากัด   
                 2. การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การแข่งขัน ควรใช้เกณฑ์การแข่งขันที่เป็นแบบถาวร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการประชุมปฏิ บัติการใช้ ส่ือเสริมภาษาอังกฤษเพื่ อการเรียนการสอนด้วยระบบ       
VDO Conference 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 38,710 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 37,710  บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
  1. ดําเนินการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยอบรมการใช้ส่ือเสริมภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนการสอนด้วย
ระบบ VDO Conference ให้แก่ครูภาษาอังกฤษโรงเรียนทั่วไป จํานวน 132 โรง โรงเรียนละ 1 คน และโรงเรียนใน
โครงการโรงเรียนประชารัฐ จํานวน 19 โรง โรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งส้ิน 189 คน  
  2. ครูภาษาอังกฤษมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการนําส่ือเสริมภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพิ่มมากขึ้น 
 

 โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประจําปีการศึกษา 2559 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 12,460 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
  1. ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนและสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ให้มีความพร้อมเข้ารับการประเมินระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด เพื่อเข้ารับการประเมินรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีการศึกษา 2559 
  2. นักเรียน และสถานศึกษาในจังหวัดพังงา ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจําปีการศึกษา 2559 (ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง รายช่ือนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจําปี
การศึกษา 2559 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) ดังน้ี 
  2.1 นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง ได้แก่ นายคุณากร จินดา 
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา อําเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 
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  2.2 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนคุระบุรี อําเภอ
คุระบุรี จังหวัดพังงา 
  2.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนา
พิทยาคม อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
 
 
กลยุทธ์ท่ี 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 โครงการแข่งขันเปตองเยาวชนไทยไปโอลิมปิก 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,150 บาท งบประมาณที่ใช้จริง  10,150  บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
  ดําเนินการจัดการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิค เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 จํานวน 4 รุ่น ได้แก่ 
รุ่นอายุ 12 ปี (ชาย/ หญิง) และรุ่นอายุ 15 ปี (ชาย/หญิง) และได้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
จํานวน 4 ทีม ได้แก่ โรงเรียนเมืองพังงา จํานวน 2 ทีม, โรงเรียนคุระบุรี จํานวน 1 ทีม และโรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 
จํานวน 1 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันระดับภูมิภาค ภาคใต้ตอนบน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 

 
 
โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2560 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 55,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 55,000 บาท 
  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย ในจังหวัดพังงา ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเองตลอดจนส่งเสริม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและรักความสามัคคีสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัวและ
สังคมไทยอย่างม่ันคง 
 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา สุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และ
จิตสํานึกที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเองและสังคมให้ก้าวหน้า
สืบไป 

 3. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์ให้ภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการระดมสรรพกําลัง
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตระหนักในความสําคัญของเด็กและตนเองและสังคมให้ก้าวหน้าสืบไป 
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  ผลการดําเนินงาน 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ร่วมจัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีมีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ทั้งที่อยู่ในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน
ของจังหวัดพังงา จํานวนประมาณ 7,500 คน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา อําเภอเมือง จังหวัดพังงา  
  หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน ต่างออกบูธแจกขนม อาหาร และของรางวัลมากมาย มีการจัดกิจกรรม
เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสแสดงออกและใช้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การแสดง
ความสามารถด้านดนตรี นาฏศิลป์ การฝึกทักษะตอบปัญหา การมอบเกียรติบัตรเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรม บริการ
ตรวจสุขภาพให้แก่เด็ก การวาดภาพระบายสี การเล่นเกม การให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยและกฎจราจร โดย 
สํานักงานขนส่งจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 17,845 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 17,845 บาท 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา 
  2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าเร่ืองการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐแก่บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
  ผลการดําเนินงาน 
 1. ดําเนินการจัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อนและการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐแก่บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน  
54 คน  
 2. บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนสามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานได้อย่างมีคุณภาพ 
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กลยุทธ์ท่ี 3  สร้างโอกาสทางการศึกษา 
 
โครงการสนับสนุนด้านสุนทรียศาสตร์ : ลานศิลป์สรรค์สร้างเด็กพังงา 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  234,350  บาท งบประมาณที่ใช้จริง 234,350 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
 1. ดําเนินการจัดกิจกรรมสาธิต ให้ความรู้ ลานศิลปะ (Land Art) แสดงผลงานนักเรียนด้าน
สุนทรียศาสตร์ ร่วมกับศิลปินระดับชาติ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา 
อําเภอเมือง จังหวัดพังงา จํานวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 
  กิจกรรมที่ 1  การปั้นดินนํ้ามันญี่ปุ่น  โดยอาจารย์ยงยศ ประกอบศิลป์  มีนักเรียนเข้าร่วม 
จํานวน 99 คน 
  กิจกรรมท่ี 2  การวาดภาพด้วยเกรยอง  โดยอาจารย์ดินหิน รักพงษ์อโศก มีนักเรียนเข้าร่วม 
จํานวน 42 คน 
  กิจกรรมที่ 3  การวาดภาพสีน้ํา  โดย อาจารย์บัญชา ทัศมาลี และอาจารย์สิงห์ สอนศิลป์   
มีนักเรียนเข้าร่วม จํานวน 36 คน  
  กิจกรรมที่ 4  การวาดภาพระบายสี  โดย อาจารย์นุกูล ปัญญาดี  มีนักเรียนเข้าร่วม จํานวน 
119 คน 
 2. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  923 คน ได้เห็นความสําคัญของ
สุนทรียศาสตร์ สามารถนําศาสตร์แขนงดังกล่าวไปบูรณาการใช้ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพ
นักเรียน ตลอดจนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างกลมกลืน ตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ 
อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  
  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
  สถานที่ที่จัดกิจกรรมเป็นลานโล่ง กว้าง ทําให้การติดต่อประสานงานระหว่างการจัดกิจกรรมดําเนินไปได้ยาก 
และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมาก ทําให้การสอน การสาธิตไม่ทั่วถึง 
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กลยุทธ์ท่ี 4  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 
สังกัด สพป.พังงา 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 155,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 15,800 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
     1. ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ คร้ังที่ 1 ปี พ.ศ.2560 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา เมื่อวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2560 สถานที่สอบโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ จํานวนผู้เข้าสอบ 
16 คน 
 2. สพป.พังงา มีตําแหน่งว่างสําหรับบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 10 ตําแหน่ง มีจํานวนผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ 
จํานวน 5 ตําแหน่ง 
  3. คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส  เป็นธรรม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 300,000 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
 1. ดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2560 สถานที่สอบ 6 สนามสอบ จํานวนผู้เข้า
สอบ 2,793 คน 
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 2. สพป.พังงา มีตําแหน่งว่างสําหรับบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 66 ตําแหน่ง มีจํานวนผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ 
จํานวน 54 ราย 
 3. สพป.พังงา ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด ภายใต้หลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ส่งผลดีต่อการจัดการศึกษาของชาติสืบไป 
 
 
 

 
 
 

 
 โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 
สังกัด สพฐ. 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 56,440 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 34,760 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
     1 ดําเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามอัตราที่ว่าง ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 29 อัตรา ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2559 สถานที่สอบ โรงเรียนบ้าน     
ทุ่งเจดีย์  จํานวนผู้เข้าสอบ 37 คน 
     2. สพป.พังงา ดําเนินการแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 29
ราย ครบตามตําแหน่งว่าง 
     3. การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน   
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 โครงการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ  
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 80,000  บาท งบประมาณที่ใช้จริง 11,290  บาท 
   ผลการดําเนินงาน 
 1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้ส่งผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเล่ือนวิทยฐานะสูงขึ้น ให้คณะกรรมการ
ประเมิน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประเมินให้มีและเล่ือนวิทยฐานะสูงขึ้น จํานวน 42 ราย 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเล่ือนวิทยฐานะสูงขึ้น ทําให้มีประสิทธิภาพการสอน
นักเรียนดีขึ้น และนักเรียนได้รับประโยชน์จากการที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้คิดค้นนวัตกรรม 
วิธีการสอนใหม่ๆ ที่ได้จากการทํางานผลงานทางวิชาการ 
   
กลยุทธ์ท่ี 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 
 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 327,120 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 202,230 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
 1. ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จํานวน  185 คน รวม 
4 คร้ัง, ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อํานวยการกลุ่ม/หน่วยใน สพป.พังงา จํานวน 18 คน รวม 9 คร้ัง และ
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 59 คน รวม 3 คร้ัง 
 2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด และใน สพป.พังงา ได้รับรู้ข่าวสารทาง
ราชการ แนวนโยบายของรัฐบาล และนําไปปฏิบัติให้เกิดผลดีในการปรับกระบวนทัศน์ในการทํางาน และพัฒนางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งงบประมาณแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะ 3 ปี  
     (ปี 2562 - 2564) 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 45,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 43,830 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดต้ังงบประมาณแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระยะ 3 ปี (ปี 2562-
2564) ให้แก่ผู้รับผิดชอบหรือผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 1 วัน แบ่งเป็น 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 151 คน 
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  2 .จั ด ทํ า คู่ มื อ แน วท างก ารจั ด ตั้ ง งบ ป ระม าณ  แผน พั ฒ น าโค รงส ร้ า งพื้ น ฐ าน  ระยะ  3  ปี  
(ปี 2562 – 2564) งบลงทุน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กจําเป็น
จะต้องของบประมาณให้เป็นกรณีพิเศษเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่โรงเรียน 
 3. สพป.พังงา และโรงเรียนมีแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ระยะ 3 ปี (2561 – 2563) เป็น
เคร่ืองมือในการบริหารจัดการศึกษาสอคล้องกับความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
  บุคลากรผู้รับผิดชอบของโรงเรียนเปล่ียนแปลงบ่อย ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการดําเนินงานขอตั้งงบประมาณ ไม่
มีความรู้ทางช่างงานก่อสร้าง และกรอบแนวการดําเนินงานขอตั้งงบประมาณมีการกําหนดจํานวนนักเรียนเข้ามา
เกี่ยวข้อง ทําให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ยังมีความจําเป็นต้องเสนอของบประมาณไม่สามารถดําเนินการขอตั้งงบประมาณ
ได้ 
 
 
 
 
 
 โครงการตรวจสอบการบริหารจัดการการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ สพป.พังงา 
และสถานศึกษาในสังกัด 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 84,600 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 69,522 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
 1. ดําเนินการออกตรวจสถานศึกษาตามปฏิทินที่กําหนดไว้ ภาคเรียนที่ 2/2559 จํานวน 15 โรง 
และภาคเรียนที่ 1/2560 จํานวน 15 โรง รวมทั้งสิ้น 30 โรง และตรวจสอบกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ ตามแผนการตรวจสอบและนโยบายของ สพฐ. 
 2. สถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบ นําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนางานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ สร้างความเชื่อม่ันให้กับครูผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตลอดจนสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา 
 3. สถานศึกษาสามารถดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่กําหนด และใช้จ่ายเงินเพื่อการจัดการเรียน 
การสอนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปี และปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย หนังสือส่ังการและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง สําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด 
 4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนางานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
    1. สถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจไม่มีความพร้อม เนื่องจากครูท่ีปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุมีการ
เปลี่ยนใหม่ ไม่มีการสอนงาน ทําให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง เป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบ หรือสถานศึกษา
บางแห่งไม่มีผู้บริหารสถานศึกษาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานด้านนี้  ทําให้การตรวจสอบไม่เป็นไปตามปฏิทินท่ีกําหนด 
เนื่องจากมีการขอเลื่อนกําหนดเวลาการตรวจสอบออกไป  
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     2. บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในมี ไม่ เพียงพอ   เน่ืองจากภารกิจของงานตรวจสอบภายใน                  
มีสัดส่วนปริมาณงานที่มาก เม่ือเทียบกับจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่  นอกจากนี้ยังมีภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติ  การประชุมคณะทํางานต่าง ๆ  ทําให้ในแต่ละปีงบประมาณ ออกตรวจสอบภายในสถานศึกษาใน
สังกัดได้ไม่ถึงร้อยละ 50 ของจํานวนสถานศึกษาที่มีทั้งหมด  
 
 โครงการติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 180,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 122,428 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
 1. จัดทําเคร่ืองมือการติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ จํานวน 26 เล่ม 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ลูกจ้างประจํา และ   
พนักงานราชการ ทุกคน ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชานําผลไปประกอบในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการบริหารงานบุคคลอ่ืนๆ ปีละ 2 คร้ัง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560) ครั้งที่ 2 
(1 ตุลาคม 2560) ซึ่งเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธ์ิ ยุติธรรม  
  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข    
  บุคลากรระดับผู้บังคับบัญชาไม่เพียงพอกับจํานวนโรงเรียนที่ต้องทําการติดตามผลการปฏิบัติงาน ควร
กําหนดบุคลากรระดับผู้บังคับบัญชาเพื่อทําหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานเพียงพอ/เหมาะสมกับจํานวนโรงเรียนในสังกัด 
 
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.พังงา 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 50,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 26,650 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
 1. ดําเนินการจัดกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) , ตกแต่งสวนหย่อม ตัดแต่งกิ่งไม้/ตัดหญ้าบริเวณ
ภายนอกอาคาร และจัดซื้อต้นดาวเรืองเพื่อใช้ในการประดับตกแต่งสถานที่ จํานวน 1,000 ต้น 
 2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็นสํานักงานปลอดขยะ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม บุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริง และร่วมช่ืนชมผลงานที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทําจนประสบความสําเร็จ ตลอด
ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อราชการมีความประทับใจและพึงพอใจ ร้อยละ 90 
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 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 36,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง  36,000 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
  1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีครอบครัวได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว จํานวน 5 ครอบครัว รวมผู้เรียน 7 คน และได้ออกติดตามความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว ประจําปี 2559 และติดตามครอบครัวที่ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวใหม่ ปีการศึกษา 
2560 โดยคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (ตามประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560) 
  2. ผู้เรียนและผู้จัดการศึกษา ได้รับทราบแนวทางการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 
  3. ครอบครัวที่ขอจัดการศึกษาได้รับการช่วยเหลือ แนะนํา ส่งเสริมสนับสนุน สามารถจัดการศึกษาได้ตาม
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โครงการรักษ์ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติเนื่องใจวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง  197,295 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
 1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จัดการแข่งขันทักษะภษาไทย โครงการรักษ์
ภาษาไทย เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 แบ่งเป็น 7 กิจกรรม ได้แก่ 
การแข่งขันคัดลายมือ การแข่งขันเขียนเรียงความ การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA การแข่งขัน
เขียนตามคําบอก การแข่งขันแต่งกลอนสี่ การแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) และการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ โดย
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอ จัดส่งนักเรียนตัวแทนแต่ละศูนย์เครือข่าย 8 คน จํานวน 104 
คน และได้นักเรียนตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับประเทศ จํานวน 13 คน 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย และนักเรียน
ตัวแทนอําเภอและจังหวัด มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดและสามารถส่งเข้าแข่งขันระดับประเทศได้  
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 โครงการกิจกรรมการบรรยายและนิทรรศการ เพ่ือสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทย 
ในวาระครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 
  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 90,000 บาท งบประมาณท่ีใช้จริง 72,350 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
 1. ดําเนินการจัดประชุมบรรยายและนิทรรศการ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทย ในวาระ
ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเอราวัณ อําเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ให้แก่
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รวม 167 คน 
 2. ผู้เข้าประชุมมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย รับรู้ถึงรูปแบบ
พัฒนาการธงชาติ ประวัติความเป็นมา รวมถึงกฎระเบียบการใช้ การชัก การประดับ การแสดงความเคารพ และ
บทลงโทษเกี่ยวกับธงชาติไทย ตลอดจนเกิดความรัก ความสามัคคี โดยใช้ผืนธงไตรรงค์ ธงชาติไทย เป็นหลักยึดเหน่ียว
เพื่อให้คนไทยทุกคนมองเห็นชาติเป็นสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค(๒)     
ด้านการบริหารงานบุคคล     

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 33,992 บาท งบประมาณท่ีใช้จริง 21,381.77 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับการพัฒนาโดยการศึกษาดูงาน การ
บริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2560 ณ สํานักงาน ก.ค.ศ. จํานวน 12 คน 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้   และพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้การบริหารงานบุคคลทั้งในระดับสํานักงานเขตพื้นที่-การศึกษาและโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 ผลการดําเนินงานตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตรก์ารปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ.  

 

 โครงการพัฒนาการจดัการเรยีนรูท้ั้งระบบสู่การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและการ
เตรยีมผู้เรียนให้สอดคลอ้งกับทักษะศตวรรษที่  21 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 123,400 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 123,400 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
 1. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้บูรณาการในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ครูวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา สําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 29 โรง รวม 87 คน 
 2. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ให้แก่ครูโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 5 โรง และโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 10 โรง รวม 103 คน 

3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาอ่ืนๆ ของ
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสามารถพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที ่ 21  

4. ครูประจําช้ันระดับ ป.1 – 6  ระดับประถมศึกษา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที ่ 21  

5. โรงเรียนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะความสามารถและทักษะแห่ง
ศตวรรษที่  21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Inovation Skills) 
  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข    
  ครู มีภาระการอบรมพัฒนาหลายหลักสูตรหลายระดับ ทําให้มีข้อจํากัดในการกําหนดเวลาการอบรมพัฒนา 
ซึ่งกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและเวลาเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีครู
จํานวนน้อย ต้องเข้ารับการอบรมและทิ้งห้องเรียน จึงควรบูรณาการหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ให้น้อยลง และสามารถ
ตอบสนองนโยบาย กลยุทธตามที่กําหนดได้ 
 
 
 
 

 

 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 555,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 176,950 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
 1. ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 151 โรง ระยะเวลา 1 วัน รวม 300 คน 
 2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม ตลอดจนโรงเรียนในสังกัดมีนวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรมและบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
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  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข    
    -  กิจกรรมของโครงการมีมากไม่สมดุลย์กับบุคลากรที่มีอยู่และเวลาที่จํากัด  
    -  การดําเนินงานคุณธรรมผลการดําเนินงานจะออกมาเป็นรูปธรรมช้า ควรมีการเว้นระยะเวลาพัฒนาให้
เป็นนิสัยจึงจะนําเสนอผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการพัฒนาครปูฐมวัยเพือ่การจัดการเรยีนรู้กิจกรรมบา้นนักวทิยาศาสตร์นอ้ย ประเทศไทย 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,200 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 13,200 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
 ดําเนินการจัดอบรมครูปฐมวัยในโครงการ จํานวน 10 โรง และที่สนใจ จํานวน 5 โรง รวม 15 โรงเรียน ทาํ
ให้ครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และนํากิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
ไปใช้กับผู้เรียนได้ 
  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข    
   ไม่สามารถนิเทศโรงเรียนและผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา เน่ืองจากศึกษานิเทศก์มีจํานวนน้อย  และมีภาระงาน
อื่น ๆ มาก 
 
 
 
 

 

 โครงการพัฒนาครูแกนนําเพื่อเร่งรัดพัฒนาคณุภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง
คณิตศาสตร์และจัดการเรียนรู้เรื่องการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) การท่องสูตรคูณและ
การคิดเลขในใจ 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 30,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 29,500 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
 1. ดําเนินการจัดอบรมครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนแกนนํา 8 อําเภอ จํานวน 26 โรงเรียน รวม 26 คน และ
ครูแกนนําดังกล่าวได้นําไปขยายผลการอบรมให้แก่ทุกโรงเรียนในสังกัด 
 2. ผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 95 มีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้เร่ืองการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย  
(เวทคณิต) และสามารถนํากิจกรรมครูแกนนํา เพื่อการจัดการเรียนรู้เร่ืองการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 
การท่องสูตรคูณ และการคิดเลขในใจไปใช้กับผู้เรียนได้ 
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 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 56,900 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 56,900 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
     1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาร่วมกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ดําเนินการจัด
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด จากจํานวนโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จํานวน 151 โรง และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จํานวน 13 โรง รวม 164 คน ระหว่างวันที่ 6 – 7 เมษายน 2560 
ณ โรงแรมภูงา อําเภอเมือง จังหวัดพังงา 

2. ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน เกณฑ์และแนวทางการประเมินที่ปรับปรุงใหม่ 
เพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนความคิดเห็นในด้านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  

3. สถานศึกษามีแผนการดําเนินงานขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้
บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้  
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 184,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 184,000 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
     1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มอบหมายให้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อําเภอเมืองพังงา ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่าน
ออกเขียนได้ ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมภูงา อําเภอเมือง จังหวัดพังงา ให้แก่
ครูผู้สอนภาษาไทย ช้ัน ป.1 – ป.3 ทุกโรงเรียน จํานวน 151 คน 
 2. ครูผู้สอนภาษาไทย ช้ัน ป.1 – ป.3 สามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียน
อ่านออกเขียนได้เพ่ิมข้ึน 
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 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 347,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 347,000 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
     1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มอบหมายให้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อําเภอตะก่ัวทุ่ง ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ระหว่างวันที่ 17 – 
19 มิถุนายน 2560 ณ เดอะบริษา บีช รีสอร์ท อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ให้แก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ทุกโรงเรียนในสังกัด จํานวน 151 คน  
 2. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) สามารถ
นําไปใช้จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และนักเรียนสามารนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 
 

 โครงการพัฒนาบุคลากรแกนนําระดับสถานศึกษาและเครือข่ายพัฒนาคณุภาพการศึกษา
อําเภอในการยกระดบัคณุภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET) 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 194,030 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 194,030  บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
     1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มอบหมายให้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อําเภอตะกั่วป่า ดําเนินการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนนําระดับสถานศึกษาและเครือข่ายพัฒนาคุณภาร
การศึกษาอําเภอ ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET) ระหว่างวันที่ 15 - 
16 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมภูงา อําเภอเมือง จังหวัดพังงา ให้แก่ครูโรงเรียนในสังกัด 151 โรง และครู/
ผู้ช่วยหรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ/ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นผู้นําทางวิชาการที่ศูนย์เครือข่ายฯ คัดเลือก จํานวน 35 
คน รวม 186 คน 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถสร้างเครื่องมือของการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบอัตนัตหรือเขียน
ตอบ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมีการพัฒนาขึ้น 
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 โครงการประชุมปฏิบตัิการแบบ Face to Face สะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 171,100 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 171,100 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
      1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มอบหมายให้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อําเภอคุระบุรี ดําเนินการจัดประชุมปฏิบัติการแบบ Face to Face สะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) 
ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมภูงา อําเภอเมือง จังหวัดพังงา ให้แก่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน 10 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา 5 โรงเรียน และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
5 โรงเรียน รวม 106 คน 
 2. ผู้เข้ารับการประชุมสามารถนําการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาไปใช้กับผู้เรียนได้ตามกระบวนการและ
วัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ได้ 
 
 
 โครงการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 204,970 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 204,970บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
      1. ดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์โดยให้ใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ , ๔, ๕ และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒ ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา กําหนดให้มีการประเมินพร้อมกันกับ
นักเรียนในทุกสังกัด ในวันที่ ๑ และ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐  
  2. โรงเรียนใช้เคร่ืองมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรในการประเมิน และนําผลการประเมินมา
ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวช้ีวัดสําคัญในหลักสูตร 
และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง 
 
 

 โครงการพัฒนาบุคลากรแกนนําการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ 4 H รุ่นที่ 3 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 80,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 63,960บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
  1. ดําเนินการอบรมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 4 H รุ่นที่ 3
ให้แก่ผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนจํานวนทั้งสิ้น ๕๔ โรงเรียนๆละ ๒ คน รวม ๑๐๘ คน เมื่อวันท่ี ๖ 
กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมภูงา อําเภอเมือง จังหวัดพังงา 
  2. ผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียน สามารถนําความรู้ประสบการณ์ และแนวทางการจัดกิจกรรม  
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ที่ได้รับจากการอบรมไปจัดกิจกรรม เพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้ง ๔ ด้าน  
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 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสาร(อ่านเข้าใจ)” 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 206,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 191,600 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
      1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มอบหมายให้ศูนย์เครอืข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อําเภอทับปุด ดําเนินการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการอ่านการเขียนเพ่ือการสื่อสาร(อ่านเข้าใจ)” 
ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมภูงา อําเภอเมือง จังหวัดพังงา ให้แก่ครูผู้สอนภาษาไทย
ต้ังช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป จํานวน 184 คน โดยเชิญวิทยากรบุคคลภายนอก จํานวน 2 ท่าน คือ ร.ศ.
กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ ข้าราชการบํานาญ สาขาวรรณกรรมสําหรับเด็ก ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ฯ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ อาจารย์สุเทพ กิตติสนุทร นักวิชาการอิสระ 
 2. ครูผู้สอนภาษาไทยมีศักยภาพในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านการเขียนเพื่อ
การส่ือสาร (อ่านเข้าใจ) อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนักเรียนใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ และมีศักยภาพใน
การสื่อสาร ส่งผลต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนซึ่งจะเป็นยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โดยรวม 
 
 
 
 
 
 โครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยในการจัดการเรียนสอนตามแบบมอนเตสซอรี่ ระยะที่ 1 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 190,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 180,400 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
      1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มอบหมายให้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อําเภอกะปง ดําเนินการจัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยในการจัดการเรียนสอนตามแบบมอนเตสซอรี่  
ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมภูงา อําเภอเมือง จังหวัดพังงา ให้แก่ครูปฐมวัย
ในสังกัด จํานวน 131 คน  
 2. ครูปฐมวัยได้นําความรู้ตามแบบมอนเตสซอร่ีที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในจัดการเรียนการสอน และ
นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการเรียนรู้ 
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 ผลการดําเนินงานโครงการงบประมาณของ สพฐ.  
 
 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจาํตําบล  
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 678,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 600,818 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
 1. ดําเนินการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล จํานวน 42 โรง เพ่ือพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดี
ระดับตําบลและเป็นศูนย์เครือข่ายและแหลง่เรียนรู้งานและยกระดับผลสมัฤทธ์ิ, ประเมินรักษาสภาพโรงเรียนดี
ประจําตําบล, ส่งเสริมความสามารถของโรงเรียนในการพัฒนางานอาชีพ ให้ปรากฏเป็นผลงาน “1 โรงเรียน 1 
อาชีพ  1 ผลิตภัณฑ์” และส่งเสริมความสามารถการหารายได้ระหว่างเรียน โดยการคัดเลือกผลงาน “เยาวชน
ต้นแบบ สร้างรายได้ระหว่างเรียน” เพ่ือรับเงินรางวัลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 7 รางวัล  
 2. โรงเรียนประจําตําบลมีการพัฒนาโรงเรียนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดที่ สพฐ.กําหนด และได้รับการ
ยอมรับจากชุมชน สังคม และผู้ปกครองและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียน
และผู้เรียนทกุด้าน 
 
 

 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 87,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 82,900 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
 1. ดําเนินการประชุมปฏิบัติการ “ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในระบบ Online และ Offline” เมื่อ
วันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมภูงา อําเภอเมือง จังหวัดพังงา ให้แก่ครูที่รับผิดชอบงานวิชาการซึ่ง
สามารถนําไปขยายผลแก่ครูในโรงเรียนได้ ทุกโรงเรียนในสังกัด จํานวน 151 คน และจัดต้ังศูนย์เครือข่าย
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ระดับเขตพ้ืนที่และระดับศูนย์
เครือข่ายฯ 8 อําเภอ ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์, โรงเรียนอนุบาลทับปุด, โรงเรียนอ่าวกะพ้อ, โรงเรียนบ้าน
ปากถัก, โรงเรียนบ้านบางม่วง, โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม, โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตต้ังตรงจิตร 11ฯ และ
โรงเรียนคุระบุรี 
 2. ครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ DLIT ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนให้สูงขึ้น และโรงเรียนสามารถเข้าถึงสื่อ DLIT ใช้สนับสนุนการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนภายในภาคเรียนที่ 
1/2560 
  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  1. การขับเคล่ือนการดําเนินงานเพื่ออนุมัติแผนงาน/โครงการ ของเขตพ้ืนที่ ล่าช้ากว่ากําหนด  และเน่ืองจาก
การปรับเปล่ียนนโยบายการกระจายงบประมาณของ สพฐ. ทําให้การดําเนินงานโครงการล่าช้าประมาณ 1 เดือน 
  2. การจัดหาเอ็กทานอลฮาร์ดดิสต์และการบันทึกข้อมูลส่ือระดับเขตพื้นที่และศูนย์จังหวัดช้ากว่ากําหนด  
ทําให้การจัดส่งส่ือสู่ศูนย์เครือข่ายอําเภอและโรงเรียนช้ากว่ากําหนด 
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  3. เขตพื้นที่มีข้อจํากัดในการติดตามผลการใช้ส่ือ DLIT ระดับโรงเรียนและชั้นเรียน จึงควรมีการติดตามผล
การใช้ส่ือ DLIT ระดับโรงเรียนและชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 160,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 136,450 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
 1. ดําเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเรือนช้างนอน อําเภอท้ายเหมือง จังหวัด
พังงา ให้แก่ผู้อํานวยการสถานศึกษาและครูที่มีคุณสมบัติในการนําความรู้ไปถ่ายทอดให้กับุคลากรในโรงเรียน 
จํานวน 1 คน รวมโรงเรียนละ 2 คน มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 300 คน 
 2. ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ ๙๐ มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการพัฒนาตนเองโดยใช้กระบวนการ  PLC 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษา และเห็นความสําคัญของการพัฒนาตนเองโดยใช้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ตรงในสภาพจริงของการปฏิบัติงาน 

 
 
 

 
 
 
 
 โครงการประชุมระดมความคิดเหน็การรับนักเรียน 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 7,887 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
 1. ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทพทาโร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เพื่อศึกษา 
ผลการดําเนินงานและผลกระทบการดําเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 
2560 โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นท่ี
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การศึกษาและสถานศึกษา คณะกรรมการรับนักเรียนเขตพื้ น ท่ีและสถานศึกษา ผู้ อํานวยการโรงเรียน   
รองผู้อํานวยการโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนจากโรงเรียนแข่งขันสูงและโรงเรียนท่ัวไป จํานวน ๓๒ คน 
 2. ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเสนอแนวทางการดําเนินงานและปัญหาสําคัญ และกําหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรโรงเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 160,400 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 108,050 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 

1. ดําเนินการจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐ 19 โรง ครูโรงเรียน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และเจ้าหน้าที่ ICT โรงเรียน 8 โรงเรียน รวม  265 คน 
         2. ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการสามารถพัฒนา/ขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และครูโรงเรียนในโครงการท่ีเข้ารับการอบรมสามารถสามารถใช้สื่อ
โครงการโรงเรียนประชารัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อผู้เรียนที่รับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพนําไปสู่การกิจกรรมใช้กับผู้เรียนได้ตามกระบวนการและวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ 
  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
  อุปกรณ์ของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร  โรงเรียนยังใช้ประโยชน์น้อย และผู้ใช้ขาดความรู้ความเข้าใจ  และ
ก่อนการอบรมพัฒนา เจ้าหน้าที่จะต้องใช้เวลาในการติดตั้งตรวจสอบให้มีความสมบูรณ์ก่อนการอบรมพัฒนา 
 

 โครงการปฏิรูประบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาและการนําเข้าข้อมูลสารสนเทศ
ที่จําเป็นเข้าสู่ระบบบรหิารจัดการคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online 
  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 89,780 บาท งบประมาณท่ีใช้จริง 89,780 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 

1. ดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลและสารสนเทศรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
ประจําปีการศึกษา 2557, 2558 และ 2559 และนําส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานในลักษณะ online ในระบบ QAMS จํานวน 157 โรงเรียน และติดตาม ตรวจสอบระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาประจําปีการศึกษา 2559  
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2. พัฒนาและเตรียมการให้โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าใจและรับ
การการพัฒนาและปฏิรูประบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกแนวใหม่  และเตรียมรับการประเมิน
ภายนอกรอบสี่ 
  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

1. สพป.พังงา  ไม่สามารถดําเนินการให้โรงเรียนส่งข้อมูลรายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 และ 
2558 ตามกําหนดเวลาที่ สพฐ.กําหนดได้ เน่ืองจากไม่สามารถจัดประชุมปฏิบัติการการนําส่งข้อมูล Online  ให้แก่
โรงเรียนตามแผนที่กําหนด 

2. มีโรงเรียน 3 โรง  รายงานการประเมินตนเองลักษณะ Online เข้าสู่ระบบ QAMS ไม่ทันเวลาตามที่ 
สพฐ.กําหนด จึงขอยายเวลา สพฐ.เพื่อเปิดระบบในการส่งข้อมูลพร้อมทั้ง 3 ปีการศึกษาในคราวเดียวกัน ตามเวลาที่
สพฐ.กําหนด 
 

 โครงการเสริมสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจรติ” 
(เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจรติ) 
  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 100,000 บาท งบประมาณท่ีใช้จริง 81,410 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
  1. ดําเนินการจัดประชุมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมภูงา อําเภอเมือง จังหวัดพังงา ให้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รวม 171 คน  
  2. บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความ
เข้าใจ และมีความตระหนัก มีการปรับเปล่ียนทัศนคติในทางที่ดีขึ้น 
 
 

 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทําตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
พื้นท่ีเกาะ 
  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 20,500 บาท งบประมาณท่ีใช้จริง 14,250 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
 1. ดําเนินการจัดประชุมส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทําตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนพ้ืนที่เกาะ จํานวน 20 โรง เพื่อกําหนดกรอบกิจกรรมการดําเนินงาน และจัดแสดงผลงานเพื่อติดตามและ
ประเมินการดําเนินงานของโรงเรียนพื้นที่เกาะ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทพทาโร สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 2. โรงเรียนพื้นที่เกาะมีหลักสูตรส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทํา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อย่างน้อย 1 หลักสูตร และสามารถพัฒนาทักษะอาชีพและการมีงานทําให้แก่ผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย 
สอดคล้อง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความม่ันคงในการดํารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สันติสุข  
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  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 1. โครงการได้รับงบประมาณในเดือนกรกฎาคม 2560 ทําให้โรงเรียนต้องเร่งรัดดําเนินการด้านงบประมาณ 
ทําให้ส่งผลต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ทําให้กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถส่งผลภาพ
ความสําเร็จได้ภายในปีงบประมาณ 2560 ในการติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนเน่ืองจากระยะเวลากระชั้น
ชิดและเป็นช่วงฤดูฝนยากต่อการเดินทางของโรงเรียนเกาะจําเป็นต้องปรับวิธีการโดยให้มานําเสนอผลงานเป็น 
Powerpoint 

2. จากการดําเนินงานของแต่ละโรง พบว่านักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมตามวัยที่
เหมาะสม การจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ดําเนินงานควรจัดสรรตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ   
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ
ของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 19,000 บาท งบประมาณท่ีใช้จริง 15,148 บาท 
  ผลการดําเนินงาน 
 นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นทุกสังกัดในจังหวัดพังงา สมัครเข้าร่วมแข่งขันทาง
วิชาการระดับนานาชาติ ประจําปี พ .ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๔๑๒ คน เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนา
ความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทียบเท่ามาตรฐานสากล 
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ท่ีปรึกษา 
 รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ทุกท่าน 
 ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
คณะทํางาน 
 นางสาวพจนา  วานิชกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
     ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 นางจุฑา  โกยวาณิชย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
 นางกัญฐิกาญจน์  ชายแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
 นางสาวนัทธชา  ทาระพันธ์  ลูกจ้างชั่วคราว 
 นายศรายุทธ  ทั้งรักษ์  ลูกจ้างชั่วคราว 
 
ผู้สนับสนุนข้อมูลและภาพประกอบ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการทุกคน/กลุ่มในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอทุกอําเภอ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะผู้จัดทํา 
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