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ค ำน ำ 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน อย่างทั่วถึง 
และเสมอภาคให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับให้เป็นไปตามศักยภาพที่มีอยู่ให้มากที่สุด โดยใช้  
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน 
 รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการ และภาพรวมของความร่วมมือของทุกฝ่ายในสังกัด ในการร่วมผนึกก าลังการขับเคลื่อน  
กลยุทธ์ให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้บนพ้ืนฐานของบริบทที่แตกต่างและความขาดแคลน เพ่ือเป็นแนวทาง  
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ตลอดจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่
สาธารณะชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการก าหนดนโยบาย  
ของผู้บริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาต่อไป และ ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในการจัดท ารายงานงานฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
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ส่วนที่ 1 ข้อมลูพื้นฐาน 

 

 

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

วิสัยทัศน์ 
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี   

ขนำดและท่ีตั้ง 
จังหวัดพังงา ตั้งอยู่ทางภาคใต้ตอนบนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน อยู่ระหว่าง

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

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

อำณำเขตติดต่อ 
- ทิศเหนือ      ติดกับจังหวัดระนองและจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

      - ทิศใต้  ติดกับจังหวัดภูเก็ตและทะเลอันดามัน 
- ทิศตะวันออก   ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่ 
- ทิศตะวันตก ติดกับทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปจังหวดัพังงำ 
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ลักษณะภูมิประเทศ 

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

ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดพังงาอยู่ใกล้ทะเล มีภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน โดยอยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก

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

อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้เกิดฝนตกชุกตลอดพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  
- ฤดูร้อน ประมาณเดือนมกราคม- เมษายน เป็นช่วงที่จังหวัดพังงาได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวัน

ออกเฉียงใต้ พัดปกคลุม ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าว  
จังหวัดพังงา มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 27.57 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.56 

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

ที่สุด คือ กรกฎาคมและสิงหาคม ฝนตกประมาณ 22 วัน   

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

การเมือง  
 - จังหวัดพังงา แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขต 
   มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  1  คน 
   มีสมาชิกวุฒิสภา  1  คน 
 - สภาจังหวัด  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 24  คน 
 - สภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัด  120  คน 
 - สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล  642  คน 
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ประชากร  
 จากข้อมูลของที่ท าการปกครองจังหวัดพังงา ปีพุทธศักราช 2563 จังหวัดพังงา มีประชากรทั้งสิ้น 
268,788 คน เป็นชาย 134,192 คน (ร้อยละ 49.92) หญิง 134,596 คน (ร้อยละ 50.08) อ าเภอที่มีประชากร
มากที่สุดได้แก่ อ าเภอตะกั่วป่า มีประชากรทั้งสิ้น 50,149 คน รองลงมาได้แก่ อ าเภอท้ายเหมือง 48,993 คน 
และอ าเภอตะกั่วทุ่ง 44,705 คน ตามล าดับ ส่วนอ าเภอที่มีประชากรน้อยที่สุดได้แก่ อ าเภอกะปง  
มีประชากรทั้งสิ้น 14,364 คน  

ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรจังหวัดพังงา จ าแนกตามอ าเภอและเพศ 

ล าดับ อ าเภอ ชาย หญิง รวม 

1 เมืองพังงา 20,766 21,403 42,169 

2 เกาะยาว 7,239 7,127 14,366 

3 กะปง 7,204 7,160 14,364 

4 ตะกั่วทุ่ง 22,335 22,370 44,705 

5 ตะกั่วป่า 24,774 25,375 50,149 

6 คุระบุรี 14,067 13,866 27,933 

7 ทับปุด 13,014 13,095 26,109 

8 ท้ายเหมือง 24,793 24,200 48,993 

รวม 134,192 134,596 268,788 

ร้อยละ 49.92 50.08 100 

              ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

แผนภูมิที่ 1 สัดส่วนของประชากรชายและหญิง 
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เศรษฐกิจของจังหวัด 

 เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดพังงา เดือนสิงหาคม 2563 หดตัวลงทุกภาคส่วนเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน แต่มีสัญญาณขยายตัวจากเดือนก่อน สะท้อนจากการหดตัวของเศรษฐกิจด้านอุปทาน  
(การผลิต) ตามการปรับตัวลดลงของดัชนีภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ประกอบกับ 
การหดตัวของเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ตามการปรับตัวลดลงของดัชนีก ารบริโภคภาคเอกชนและ
ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ ส าหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ออยู่ในเกณฑ์ที่ดีอัตราการจ้างงานปรับตัว
ลดลงเล็กน้อย  
การสาธารณสุข 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดพังงามีโรงพยาบาล 10 แห่ง (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 9 แห่ง  
และสังกัดกระทรวงกลาโหม 1 แห่ง) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 64 แห่ง และคลินิกทุกประเภท 114 แห่ง 
ส าหรับโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีจ านวนเตียงผู้ป่วย 637 เตียง มีแพทย์ 93 คน ทันตแพทย์ 38 คน 
และพยาบาล 664 คน โดยมีสัดส่วนแพทย์ 1 คนต่อประชากร 2,548 คน ทันตแพทย์ 1 คน ต่อประชากร 6,267 คน 
และมีพยาบาล 1 คนต่อประชากร 352 คน  

สังคม 
ประชาชนในจังหวัดพังงา เป็นคนที่มีสัญชาติไทย ร้อยละ 99.16 ที่เหลืออีกร้อยละ 0.84 ไม่ได้สัญชาติไทย 

แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียบบ้าน (เช่น พม่า มอญ ชาวไทยใหม่ เป็นต้น) และนอกจากนี้ในจังหวัดพังงายังมีชนกลุ่มน้อย  
คือ ชาวไทยใหม่ (ชาวเล ชาวน้ า หรือ มอร์แกน) ซึ่งอาศัยอยู่กระจัดกระจายตามชายฝั่งทะเลและเกาะในอ่าวพังงา  
อยู่อย่างสันโดษประกอบอาชีพประมง พูดภาษาไทยได้ 

จังหวัดพังงา เป็นดินแดนที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์มายาวนาน มีการบันทึก และอ้างอิงไว้ในแผนที่
โลกตั้งแต่ยุคเริ่มต้นคริสตกาล โดยนักเดินเรือชาวอาหรับ เป็นเส้นทางการแผ่ขยายของพุทธศาสนาจากอินเดีย  
สู่อาณาจักรไทยในสมัยศรีวิชัยโบราณ โดยมีเมืองตะกั่วป่า และภูเก็ตเป็นเมืองหน้าด่านที่ส าคัญในทะเลฝั่งอันดามัน 
ดังนั้น ศาสนาพุทธจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดพังงา  
(ที่มา : ส านกังานสถิติจังหวัดพังงา ป ี2562)  
 

สถานการณ์แรงงานจังหวัดพังงา 
 ก าลังแรงงาน  

การมีงานท าและการว่างงาน เป็นข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร โดยส านักงานแรงงาน 
จังหวัดพังงาด าเนินการส ารวจและประมวลผลเป็นไตรมาส ส าหรับไตรมาส 2/2563 
 จากข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ในไตรมาส 2 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563) 
จังหวัดพังงามีประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปรวมทั้งสิ้น 218,847 คนโดยเป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 149,971 คน  
จ าแนกเป็นผู้มีงานท า 147,390 คน (ร้อยละ 98.28 ของผู้อยู่ในก าลังแรงงานทั้งหมด) ผู้ว่างงาน 2,581 คน  
(อัตราการว่างงานร้อยละ 1.72)  
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ที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา   

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

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

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

อัตราก าลัง 
 บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีจ านวนทั้งสิ้น 50 คน  
ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 

บุคลากร/กลุม่ กรอบ 
(อัตราก าลงั) 

มีตัว อัตราจ้าง รวม 

ข้าราชการครู 4 4 - 4 
ผู้บรหิารการศึกษา 7 5 8 13 
ศึกษานิเทศก ์ 11 6 1 7 

บุคลากรทางการศึกษา 38ค (2) 13 6 1 7 
กลุ่มอ านวยการ 7 3 1 4 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ - - 2 2 
กลุ่มบริหารงานบคุคล/กลุม่พัฒนาครู ฯ/กลุม่กฎหมาย ฯ 8 4 - 4 
กลุ่มนโยบายและแผน/กลุม่ DLICT 22 2 3 5 
กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา 3 2 - 2 
กลุ่มนเิทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา - 1 - 1 
หน่วยตรวจสอบภายใน - 1 - 1 

รวมบุคลากรทั้งสิ้น 75 34 16 50 
 

 

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

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

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ และก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานดังกล่าว 

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

บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบ  ที่หลากหลายใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

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

12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 
หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

แผนภูมิโครงสร้างส านักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาพังงา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สื่อสำร

 
 

 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล

กำรจัดกำรศึกษำ 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำร 
ศึกษำ 

 

กลุ่มนโยบำยและแผน 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ 

 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสนิทรัพย์ 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพังงำ หน่วยตรวจสอบภำยใน 

กลุ่มสงเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ 
(DLICT) 

กลุ่มกฎหมำยและคดี 
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ท าเนียบผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
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                                                                                                             ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพังงา 

 
 

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

 9. ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา            กรรมการและเลขานุการ 
 
 

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

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

 

 

 

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

 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

ตารางท่ี 2 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ดังนี้ 

 จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 

จ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 136 100 

-  ก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษา 88 64.70 

-  ก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น 32 23.53 

-  ก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 0.74 

-  ประถมศึกษา 14 10.29 

-  ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น 1 0.74 

-  ไม่มีนักเรียน 0 0.00 

แผนภูมิที่ 3 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ดังนี้ 

 
 

จากตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 3 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
มีจ านวน 136 โรงเรียน จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าจ านวนโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา – 
ประถมศึกษา มีมากที่สุด รองลงมาคือระดับก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น ตามล าดับ 
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- ก่อนประถมศกึษา – ประถมศกึษา - ก่อนประถมศกึษา – มธัยมศกึษาตอนต้น

- ก่อนประถมศกึษา – มธัยมศกึษาตอนปลาย - ประถมศกึษา

- ประถมศกึษา – มธัยมศกึษาตอนต้น - ไม่มีนกัเรียน
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ตารางท่ี 3 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 

ประเภท จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 

จ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 136 100 

- ขนาดที่ 1 (นร.0-120 คน) 75 55.15 

- ขนาดที่ 2 (นร.121-200 คน) 28 20.59 

- ขนาดที่ 3 (นร.201-300 คน) 17 12.50 

- ขนาดที่ 4 (นร.301-499 คน) 10 7.35 

- ขนาดที่ 5 (นร.500-1499 คน) 5 3.68 

- ขนาดที่ 6 (นร.1500-2499 คน) 1 0.74 

- ขนาดที่ 7 (นร.> 2500 คน) - - 

 
แผนภูมิที่ 4 แสดงร้อยละของจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 4 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
มีจ านวน 136 โรงเรียน จ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน พบว่าเป็นโรงเรียนขนาดที่ 1 (นักเรียน 0 - 120 คน) 
มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.15 รองลงมาเป็นขนาดที่ 2 (นักเรียน 121 – 200 คน) คิดเป็นร้อยละ 20.59 
และโรงเรียนขนาดที่ 6 (นร.1,500 – 2,499 คน) มีน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.74 

55.15
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3.68

0.74

0
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- ขนาดที่ 1 (นร.0-120 คน)

- ขนาดที่ 2 (นร.121-200 คน)

- ขนาดที่ 3 (นร.201-300 คน)

- ขนาดที่ 4 (นร.301-499 คน)

- ขนาดที่ 5 (นร.500-1499 คน)

- ขนาดที่ 6 (นร.1500-2499 คน)

- ขนาดที่ 7 (นร.> 2500 คน)
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ตารางท่ี 4 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2563 

ประเภท จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 

โรงเรียนขนาดเล็ก ต่ ากว่า 120 คน 75 100 

- ไม่มีนักเรียน 0 0.00 

- 1-20 1 1.33 

- 21-40 12 16.00 

- 41-60 17 22.67 

- 61-80 21 28.00 

- 81-100 13 17.33 

- 101-120 11 14.67 

แผนภูมิที่ 5 แสดงร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็ก แยกตามจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

 

ตารางที่ 4 และแผนภูมิที่ 5 แสดงร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็ก แยกตามจ านวนนักเรียน พบว่า  
ปีการศึกษา 2563 มีโรงเรียนขนาดเล็กทั้งสิ้น จ านวน 75 โรงเรียน โดยจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 
61-80 คน มีจ านวนสูงสุด 21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 28.00 

0
1.33

16

22.67

28

17.33

14.67

- ไม่มีนกัเรียน 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120
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ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563 

ประเภท จ านวนโรงเรียน เพิ่ม/ลด 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนขนาดเล็ก ต่ ากว่า 120 คน 80 75 -5 

- ไม่มีนักเรียน 1 0 -1 

- 1-20 2 1 -1 
- 21-40 11 12 1 

- 41-60 22 17 -5 

- 61-80 15 21 6 
- 81-100 15 13 -3 

- 101-120 14 11 -3 

แผนภูมิที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2563 

 
ตารางที่ 5 และแผนภูมิที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวม ระหว่าง 2 ปี

การศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง จ านวน 5 โรงเรียน  
 

 
 

1
2

11

22

15 15
14

0
1

12

17

21

13

11

0

5

10

15

20

25

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

ปีการศกึษา 2562 ปีการศกึษา 2563



ห น้ า  | 15 
 

  
                                                                                                                      รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

                                                                                                             ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพังงา 

ตารางท่ี 6 จ านวนนักเรียน จ าแนกรายชั้น เพศ ห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน 
     โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2563 

ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม ร้อยละ ห้องเรียน นักเรียน : 
ห้องเรียน 

อนุบาล 1 239 236 475 11.25 24 20 : 1 

อนุบาล 2 889 891 1,780 42.16 130 14 : 1 

อนุบาล 3 1,042 925 1,967 46.59 132 15 : 1 

รวมก่อนประถม 2,170 2,052 4,222 18.67 286 15 : 1 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,478 1,309 2,787 17.32 160 17 : 1 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,390 1,383 2,773 17.23 158 18 : 1 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,401 1,223 2,624 16.30 157 17 : 1 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,329 1,169 2,498 15.52 153 16 : 1 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,422 1,255 2,677 16.63 161 17 : 1 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,428 1,308 2,736 16.70 158 17 : 1 

รวมประถมศึกษา 8,448 7,647 16,095 71.19 947 17 : 1 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 459 383 842 38.05 38 22 : 1 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 364 357 721 32.58 38 19 : 1 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 322 328 650 29.37 35 19 : 1 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,145 1,068 2,213 9.79 111 20 : 1 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 11 11 22 27.85 2 11 : 1 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 11 23 34 43.04 2 17 : 1 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 11 12 23 29.11 2 12 : 1 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 33 46 79 0.35 6 13 : 1 

รวมท้ังสิ้น 11,796 10,813 22,609 100 1,350 17 : 1 

ร้อยละ 52.17 47.82 100  

จากตารางที่ 6 จ านวนนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 มีจ านวน 22,609 คน คิดเป็นนักเรียนชาย ร้อยละ 52.17 
นักเรียนหญิง ร้อยละ 47.82 

เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาพบว่า นักเรียนระดับประถมศึกษามีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
71.19 รองลงมาเป็นระดับก่อนประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 18.67 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.35  

ส าหรับจ านวนห้องเรียนระดับประถมศึกษามีจ านวนมากที่สุด รองลงมาเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายน้อยที่สุด  
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เมื่อพิจารณาอัตราส่วนจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียน พบว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีอัตราส่วน
จ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนมากที่สุด คือ 20 : 1 รองลงมาคือระดับประถมศึกษา เท่ากับ 17 : 1  
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายน้อยที่สุด อัตราส่วน 13 : 1 รวมทุกระดับมีอัตราส่วน 17 : 1 

ตารางท่ี 7 จ านวนนักเรียน ห้องเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียน จ าแนกตามอ าเภอและระดับการศึกษา 
              .ปีการศึกษา 2563 

ระดับการศึกษา 
อ าเภอ 

ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

รวมท้ังสิ้น 

เมือง
พังงำ 

นักเรียน 678 2,872 342 - 3,892 

ห้องเรียน 40 130 21 - 191 

นักเรียน : ห้อง 17 : 1 22 : 1 16 : 1 - 20 : 1 

เกำะยำว นักเรียน 321 1,279 310 79 1,989 

ห้องเรียน 19 78 10 6 113 

นักเรียน : ห้อง 17 : 1 16 : 1 31 : 1 13 : 1 18 : 1 

กะปง นักเรียน 236 727 83 - 1,046 

ห้องเรียน 18 58 6 - 82 

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

ตะกั่วทุ่ง นักเรียน 740 2,779 161 - 3,680 

ห้องเรียน 66 211 8 - 285 

นักเรียน : ห้อง 11 : 1 13 : 1 20 : 1 -  13 : 1 

ตะกั่วป่ำ นักเรียน 534 1,614 406 - 2,554 

ห้องเรียน 32 91 18 - 141 

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

คุระบุร ี นักเรียน 693 2,259 221 - 3,173 

ห้องเรียน 41 117 15 - 173 

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

ทับปุด นักเรียน 490 2,057 305 - 2,852 

ห้องเรียน 26 96 12 - 134 

นักเรียน : ห้อง 19 : 1 21 : 1 25 : 1 - 21 : 1 

ท้ำย
เหมือง 

นักเรียน 530 2,508 385 - 3,423 

ห้องเรียน 44 166 21 - 231 

นักเรียน : ห้อง 12 : 1 15 : 1 18 : 1 - 15 : 1 

รวม นักเรียน 4,222 16,095 2,213 79 22,609 

ห้องเรียน 286 947 111 6 1,350 

นักเรียน : ห้อง 15 : 1 17 : 1 20 : 1 13 : 1 17 : 1 
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จากตารางที่ 7 เมื่อพิจารณาจ านวนนักเรียนจ าแนกตามอ าเภอ พบว่าโรงเรียนในอ าเภอเมืองพังงา  
มีจ านวนนักเรียนมากที่สุด รองลงมาเป็นอ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอกะปงน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาอัตราส่วน
จ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนพบว่า โรงเรียนในอ าเภอทับปุด มีอัตราส่วนจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนมากท่ีสุด 
คือ 21 : 1 รองลงมาคืออ าเภอเมืองพังงา 20 : 1 ส่วนอ าเภอกะปงน้อยท่ีสุด คือ 12 : 1 

ตารางท่ี 8 จ านวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จ าแนกตามเพศและความพิการ ปีการศึกษา 2563 

ประเภทความพิการ นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม ร้อยละ 

บกพร่องทางการเห็น 4 2 6 0.30 

บกพร่องทางการได้ยิน 1 1 2 0.10 

บกพร่องทางสติปัญญา 180 94 274 13.48 

บกพร่องทางร่างกาย/สุขภาพ 12 11 23 1.13 

มีปัญหาทางการเรยีนรู ้ 1,163 430 1,593 78.40 

บกพร่องทางการพูด/ภาษา 13 3 16 0.79 

มีปัญหาทางพฤติกรรม/อารมณ ์ 44 6 50 2.46 

ออทิสติก 23 3 26 1.28 

พิการซ้อน 24 18 42 2.07 

รวม 1,464 568 2,032 100 

ร้อยละ 72.05 27.95 100  

แผนภูมิที่ 7 แสดงจ านวนนักเรียนพิการจ าแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2563 

 
จากตารางที่ 8 และแผนภูมิที่ 7 เมื่อพิจารณาร้อยละนักเรียนพิการเรียนร่วมจ าแนกตามเพศและ 

ความพิการ พบว่า นักเรียนชายมีจ านวนนักเรียนพิการเรียนร่วม คิดเป็นร้อยละ 72.05 และนักเรียนหญิง 
มีจ านวนนักเรียนพิการเรียนร่วม คิดเป็นร้อยละ 27.95 
 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

บกพร่องทางการเห็น

บกพร่องทางการได้ยิน

บกพร่องทางสติปัญญา

บกพร่องทางร่างกาย/สขุภาพ

มีปัญหาทางการเรียนรู้

บกพร่องทางการพดู/ภาษา

มีปัญหาทางพฤติกรรม/อารมณ์

ออทิสติก

พิการซ้อน
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ตารางที่ 9 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามศาสนาและระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 

 

แผนภูมิที่ 8 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามศาสนา ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 9 และแผนภูมิที่ 8 เมื่อพิจารณานักเรียนแยกตามศาสนา พบว่านักเรียนนับถือศาสนาพุทธ  
มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.99 รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 37.73 และศาสนาคริสต์  
คิดเป็นร้อยละ 0.21 ตามล าดับ 

ศาสนา ก่อนประถม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

รวม ร้อยละ 

พุทธ 2,719 10,076 1,219 1 14,015 61.99 

อิสลาม 1,491 5,971 991 78 8,531 37.73 

คริสต์ 9 36 2 0 47 0.21 

ซิกส์ 1 3 0 0 4 0.02 

พราหมณ์/ฮินดู 0 2 1 0 3 0.01 

อ่ืน ๆ 2 7 0 0 9 0.04 

รวม 4,222 16,095 2,213 79 22,609 100.00 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

พทุธ อิสลาม คริสต์ ซิกส์ พราหมณ์/ฮินดู อื่น ๆ
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ตารางที่ 10 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามสัญชาติและระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 

 

แผนภูมิที่ 9 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 2563 

 
จากตารางที่ 10 และแผนภูมิที่ 9 เมื่อพิจารณานักเรียนจ าแนกตามสัญชาติในภาพรวม พบว่านักเรียน

สัญชาติไทย มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.45 รองลงมาคือพม่า คิดเป็นร้อยละ 2.79 และไม่ปรากฏสัญชาติ 
คิดเป็นร้อยละ 0.26 ตามล าดับ 

96.45

0.12 0 0 0 0.02 0
2.79

0.01 0.24 0.26 0.08

ไทย

กมัพชูา

เกาหลใีต้

จีน

ญ่ีปุ่ น

เนปาล

ปากีสถาน

เมียนมา

มาเลเซีย

ลาว

ไม่ปรากฎสญัชาติ

อื่น ๆ

สัญชาติ ก่อน
ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

รวม ร้อยละ 

ไทย 3,984 15,563 2,180 79 21,806 96.45 

กัมพูชา 4 23 1 0 28 0.12 

เกาหลีใต้ 0 1 0 0 1 0.00 
จีน 0 2 0 0 2 0.00 

ญี่ปุ่น 0 1 0 0 1 0.00 

เนปาล 0 4 0 0 4 0.02 
ปากีสถาน 0 2 0 0 2 0.00 

เมียนมาร์ 208 395 28 0 631 2.79 
มาเลเซีย 0 3 0 0 3 0.01 

ลาว 10 43 2 0 55 0.24 

ไม่ปรากฎสัญชาติ 10 46 2 0 58 0.26 
อ่ืน ๆ 6 12 0 0 18 0.08 

รวม 4,222 16,095 2,213 79 22,609 100.00 
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ตารางที่ 11 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามน้ าหนัก ส่วนสูง ปีการศึกษา 2563 

ประเภท 
ก่อน

ประถม
ศึกษา 

ร้อยละ 
ประถม
ศึกษา 

ร้อยละ 
มัธยม 
ศึกษา
ตอนต้น 

ร้อยละ 
มัธยม 
ศึกษา 

ตอนปลาย 
ร้อยละ 

นักเรียนทั้งหมด 4,222 100 16,095 100 2,213 100 79 100 

น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ ์ 633 14.99 1,598 9.93 117 5.29 8 10.13 

ส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ ์ 477 11.30 1,240 7.70 107 4.84 3 3.80 

น้ าหนักและส่วนสูงต่ า
กว่าเกณฑ ์

265 6.28 709 4.41 48 2.17 3 3.80 

น้ าหนักสูงกว่าเกณฑ ์ 512 12.13 3,387 21.04 625 28.24 25 31.65 

ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ ์ 440 10.42 2,123 13.19 333 15.05 8 10.13 

น้ าหนักและส่วนสูงสูง
กว่าเกณฑ ์

213 5.05 1,366 8.49 198 8.95 5 6.33 

น้ าหนักอยู่ในเกณฑ ์ 3,077 72.88 11,110 69.03 1,471 66.47 46 58.23 

ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ ์ 3,305 78.28 12,732 79.11 1,773 80.12 68 86.08 

น้ าหนักและส่วนสูงอยู่
ในเกณฑ ์

2,659 62.98 9,845 61.17 1,280 57.84 43 54.43 

จากตารางที่ 11 เมื่อพิจารณานักเรียนทั้งหมด จ าแนกตามน้ าหนัก ส่วนสูง โดยรวม พบว่าระดับ  
ก่อนประถม มีนักเรียนที่มีส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 78.28 รองลงมาคือนักเรียนที่มีน้ าหนัก 
อยู่ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 72.88 โดยนักเรียนที่มีน้ าหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์มีจ านวนน้อยที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 5.05 ระดับประถมศึกษานักเรียนที่ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.11 รองลงมา      
คือนักเรียนที่มีน้ าหนักอยู่ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 69.03 โดยนักเรียนที่มีน้ าหนักและส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์มี
จ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.41 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนที่ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 80.12 รองลงมาคือนักเรียนที่มีน้ าหนักอยู่ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 69.03 โดยนักเรียน 
ที่มีน้ าหนักและส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.17 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มีนักเรียนที่ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.08 รองลงมาคือนักเรียนที่มีน้ าหนักอยู่ในเกณฑ์  
คิดเป็นร้อยละ 58.23 และนักเรียนที่มีน้ าหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 54.43 ตามล าดับ 

 



ห น้ า  | 21 
 

  
                                                                                                                      รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

                                                                                                             ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพังงา 

ตารางที่ 12 จ านวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร จ าแนกตามวิธีการเดินทาง  
                มาเรียน ปีการศึกษา 2563 

จากตารางที่ 12 เมื่อพิจารณาจ านวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร 
จ าแนกตามวิธีเดินทางมาเรียน พบว่า นักเรียนเดินทางมาเรียนโดยใช้ยานพาหนะเสียค่าโดยสารมากที่สุด     
คิดเป็นร้อยละ 27.14 ต่อจ านวนนักเรียนทั้งหมด รองลงมาใช้ยานพาหนะไม่เสียค่าโดยสาร คิดเป็นร้อยละ 
11.66 และเดินทางมาเรียนโดยใช้จักรยานยืมเรียนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.01 

แผนภูมิที่ 10 เปรียบเทียบร้อยละจ านวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร  

                   จ าแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 

 

จากแผนภูมิที่ 10 เมื่อเปรียบเทียบวิธีการเดินทางร้อยละของจ านวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่
ห่างไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร พบว่า นักเรียนระดับประถมศึกษามีมากที่สุด รองลงมาคือก่อนประถมศึกษา  
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีน้อยที่สุด 

นกัเรียนท่ีอยู่ห่างเกิน 3 กม.

27.94

3.98

0.11

7.30

ประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย ก่อนประถมศกึษา

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

วิธีกำรเดินทำงมำเรียน 
นักเรียนที่อยู่
ห่ำงเกิน 3 

กม. 
เดิน
เท้ำ 

โดยใช้ยำนพำหนะ 
จักรยำน
ยืมเรียน เสียค่ำ

โดยสำร 
ไม่เสียค่ำ
โดยสำร 

ก่อนประถมศึกษา 4,222 23 1,328 299 0 1,650 

ประถมศึกษา 16,095 73 4,273 1,968 2 6,316 

มัธยมศึกษาตอนต้น 2,213 20 520 358 1 899 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 79 1 14 11 0 26 

รวมทั้งสิ้น 22,609 117 6,135 2,636 3 8,891 

ร้อยละ นร.อยู่ห่างเกิน 3 
กม. ต่อนร. ทั้งหมด 

100 0.52 27.14 11.66 0.01 39.33 
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ตารางที่ 13 จ านวนนักเรียนออกกลางคัน จ าแนกตามระดับชั้นและสาเหตุ ปีการศึกษา 2562 

สาเหตุ 
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ยพ
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มผู้

ปก
คร

อง
 

หา
เล

ี้ยง
คร
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คร

ัว 

กร
ณี

อื่น
 ๆ

 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะข
อง

 น
ร.อ

อก
กล

าง
คัน

 ต่
อ 

นร
.ป

ี 6
1 

ช้ันอนุบาล 1 429            

ช้ันอนุบาล 2 1,891            

ช้ันอนุบาล 3 2,056            

รวมอนุบาล 4,376            

ประถมศึกษาปีท่ี 1 2,971            

ประถมศึกษาปีท่ี 2 2,645            

ประถมศึกษาปีท่ี 3 2,507            

ประถมศึกษาปีท่ี 4 2,684            

ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,771            

ประถมศึกษาปีท่ี 6 2,816  1        1 0.04 

รวมประถมศึกษา 16,394  1        1 0.006 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 842            

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 715            

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 635            

รวมมัธยมศกึษาตอนต้น 2,192            

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 39            

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 26            

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 32            

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 97            

รวมท้ังสิ้น 23,059  1        1 0.004 
 

จากตารางที่ 13 เมื่อพิจารณาจ านวนนักเรียนออกกลางคันจ าแนกตามระดับชั้น พบว่าในปีการศึกษา 2562 
มีนักเรียนออกกลางคัน จ านวน 1 คน เนื่องจากมีปัญหาครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 
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ตารางที่ 14 เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนออกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2562 จ าแนกตามสาเหตุ 

 

จากตารางที่ 14 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนออกกลางคัน ระหว่าง 2 ปีการศึกษา ภาพรวมพบว่า 
จ านวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2562 มีจ านวนลดลง ในทุกสาเหตุ ยกเว้นสาเหตุ มีปัญหาครอบครัว 

แผนภูมิที ่14 เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนออกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2562 จ าแนกตามสาเหตุ 
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ปีการศกึษา 2561 ปีการศกึษา 2562

สาเหตุ ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

เพิ่ม/ลด 

จ านวนนักเรียนทั้งหมด 24,068 23,059 -1,009 
ฐานะยากจน - - - 

มีปัญหาครอบครัว 1 1 - 
สมรสแล้ว 1 - - 1 

มีปัญหาในการปรับตัว 3 - - 3 

ต้องคดีถูกจับ - - - 
เจ็บป่วยอุบัติเหตุ - - - 

อพยพตามผู้ปกครอง 4 - - 4 

หาเลี้ยงครอบครัว - - - 
กรณีอ่ืน ๆ - - - 

รวม 9 1  - 8 
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ตารางท่ี 15 จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาและศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  
              ปีการศึกษา 2562 
               
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 15 เมื่อพิจารณาร้อยละการเรียนจบและศึกษาต่อของนักเรียน พบว่านักเรียนที่ 
จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 96.44 ส่วนนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 
6 ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 93.75 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนที่จบและศึกษาต่อ พบว่า นักเรียนที่จบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อมากกว่านักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ตารางที่ 16 เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาและศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  
               ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 

จากตารางที่ 16 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาและศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระหว่าง 2 ปีการศึกษา พบว่า ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนที่ต้องการ ศึกษาต่อ ลดน้อยลง ส่วนนักเรียนที่
จบการศึกษาและศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนที่ต้องการ ศึกษาต่อ เพ่ิมมากข้ึน 

ระดับชั้น 
 
รายการ 

ม.3 ม.6 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

นักเรียนเรียนจบ 506 100 32 100 

- ศึกษาต่อ 488 96.44 30 93.75 
- ประกอบอาชีพ 17 3.36 2 6.25 

- บวชในศาสนา 0 0.00 0 0.00 

- ไม่ประกอบชีพและไม่ศึกษาต่อ 1 0.20 0 0.00 

- อ่ืน ๆ 0 0.00 0 0.00 

ระดับชั้น 
รายการ 

ม.3 ม.6 

2561 2562 เพิ่ม/ลด 2561 2562 เพิ่ม/ลด 
นักเรียนเรียนจบ 523 506 -17 32 32 - 

- ศึกษาต่อ 496 488 -8 29 30 1 

- ประกอบอาชีพ 22 17 -5 1 2 1 
- บวชในศาสนา 5 0 -5 - - - 

- ไม่ประกอบอาชีพและไม่
ศึกษาต่อ 

- 1 1 2 0 -2 

- อ่ืน ๆ - - - - - - 
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ตารางที่ 17 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
                 จ าแนกรายอ าเภอ 

อ าเภอ 
รูปแบบการสอน 

เมือง
พังงา 

ตะกั่วทุ่ง ทับปดุ ท้าย
เหมือง 

กะปง ตะกั่วป่า คุระบุรี เกาะยาว รวม 

ปกต ิ 5 3 4 2 1 4 7 1 27 

DLTV - 3 - 1 - 1 2 - 7 

ผสมผสาน 9 25 8 23 9 9 7 12 102 

- ปกต ิ 12 24 10 25 5 12 12 9 109 

- DLTV 8 22 4 13 8 9 9 9 82 

- DLIT 1 6 3 9 1 0 1 3 24 

- คละชั้น 3 3 1 2 0 3 1 2 15 

- สื่อ 60 พรรษา 9 14 5 15 5 6 6 6 66 

รวม 14 31 12 26 10 14 16 13 136 

จากตารางที่ 17 เมื่อเปรียบเทียบการจัดรูปแบบการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด พบว่า 
สถานศึกษามีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสานมากที่สุด จ านวน 102 โรง จากสถานศึกษา 
ทั้งหมด 136 โรง และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายอ าเภอ พบว่า อ าเภอตะกั่วทุ่ง มีสถานศึกษาที่จัดรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานมากที่สุด 25 โรง รองลงมาคือ อ าเภอท้ายเหมือง 23 โรง และอ าเภอ  
เกาะยาว 12 โรง ตามล าดับ 

แผนภูมิที่ 12 แสดงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
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ตารางท่ี 18 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2563 

ประเภท จ านวน(คน) ร้อยละ 

ข้าราชการคร ู 1,227 65.65 

- ผู้บริหารการศึกษา 1  

- รองผู้บริหารการศึกษา 2  

- ผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหารสถานศึกษา 113  

- ครูผู้สอน 1,110  

- ศึกษานิเทศก ์ 1  

บุคลากรทางการศึกษา 28 1.50 

พนักงานราชการ 31 1.66 

ลูกจ้างประจ า 45 2.41 

- ช่างปูน 26  

- ช่างครุภัณฑ์ 1  

- ช่างไฟฟ้า 1  

- พนักงานขับรถยนต ์ 3  

- พนักงานบริการ 12  

- พนักงานสถานที ่ 2  

ลูกจ้างชั่วคราว 269 14.39 

โรงเรียน 258 13.80 

- ธุรการ (15,000) 54  

- ธุรการ (9,000) โครงการคืนครู 82  

- นักการภารโรง โครงการคืนครู 31  

- นักการภารโรง 18  

- ครูวิกฤต 33  

- ครูโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ 11  

- ครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 13  

- ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 16  

สพป.พังงา 11 0.59 

   งบบรหิารจดัการ สพป.พังงา  

- ปริญญาตรีขึ้นไป 4  

- ต่ ากว่าปริญญาตร ี 4  

   งบปกต ิ  

- พนักงานพิมพ์ดีด 1  

- พนักงานท าความสะอาด 1  

- เวรยาม 1  

รวม 1,869 100 
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จากตารางที่ 18 เมื่อพิจารณาร้อยละของบุคลากรในสังกัดจ าแนกตามประเภท พบว่าเป็นข้าราชการ

ครูมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.04 รองลงมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 17.61 และพนักงานราชการ 

น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.27 

ตารางท่ี 19 จ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จ าแนกตามต าแหน่งและวุฒิการศึกษา 

วุฒิ/ต าแหน่ง 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา/รอง

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน รวม ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี - 2 2 0.16 
ปริญญาตรี 17 890 907 74.16 

ปริญญาโท 93 218 311 25.43 

ปริญญาเอก 3 - 3 0.25 

รวม 113 1,110 1,223 100 

จากตารางที่ 19 เมื่อพิจารณาจ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จ าแนกตามต าแหน่ง 
และวุฒิการศึกษา พบว่ามีวุฒิปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.16 รองลงมาคือปริญญาโท คิดเป็นร้อย
ละ 25.43 และระดับปริญญาเอกมีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.25 

ตารางท่ี 20 จ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จ าแนกตามวิทยฐานะ 

วิทยฐานะ/ต าแหน่ง 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา/รอง

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 

ไม่มีวิทยฐานะ - 566 566 46.28 

ช านาญการ 41 306 347 28.37 

ช านาญการพิเศษ 69 236 305 24.94 
เชี่ยวชาญ 3 2 5 0.41 

เชี่ยวชาญพิเศษ - - - - 

รวม 113 1,110 1,223 100 
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จากตารางที่ 20 เมื่อพิจารณาจ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จ าแนกตามวิทยฐานะ 
พบว่าไม่มีวิทยฐานะมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.28 รองลงมาคือช านาญการ คิดเป็นร้อยละ 28.37  
และเชี่ยวชาญมีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.41 
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ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา 

ตารางท่ี 20 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2562   
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากับระดับประเทศ 
              

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพป.พังงา ประเทศ ผลต่าง +/- 

ภาษาไทย 50.39 49.07 1.32 

คณิตศาสตร ์ 31.65 32.90 -1.25 

วิทยาศาสตร์ 35.57 35.55 0.02 

ภาษาอังกฤษ 30.71 34.42 -3.71 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.08 38.00 -0.92 
 

จากตารางที่ 21 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ พบว่า กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ (ร้อยละ 1.32 และ 0.02 ตามล าดับ) ส่วนกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ  ส าหรับค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 0.92 

ตารางที่ 22 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 พัฒนาการ +/- 

ภาษาไทย 56.33 50.39 -5.94 

คณิตศาสตร ์ 35.52 31.65 -3.87 

วิทยาศาสตร์ 39.98 35.57 -4.41 

ภาษาอังกฤษ 36.16 30.71 -5.45 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.00 37.08 -4.92 

 จากตารางที่  22 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 พบว่า ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ย 
ทั้ง 4 กลุ่มสาระ มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 42.00 และปีการศึกษา 2562 มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 37.08  
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยลดลง ร้อยละ 4.92 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง คือ ภาษาไทย (ร้อยละ 5.94) ภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 5.45) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 3.87)  
และวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 4.41) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงมากที่สุด ร้อยละ 5.94 
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ตารางที่ 23 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
               ปีการศึกษา 2562 ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากับระดับประเทศ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพป.พังงา ประเทศ ผลต่าง +/- 

ภาษาไทย 52.94 55.14 -2.2 

คณิตศาสตร ์ 21.70 26.73 -5.03 

วิทยาศาสตร์ 28.43 30.07 -1.64 

ภาษาอังกฤษ 29.81 33.25 -3.44 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.22 36.30 -3.08 
 

จากตารางที่  23 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษากับระดับประเทศ  
พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ ( 2.20/5.03/1.64 และ 3.44 ตามล าดับ) 

ตารางท่ี 23 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 พัฒนาการ +/- 

ภาษาไทย 51.49 52.94 1.45 

คณิตศาสตร ์ 25.01 21.70 -3.31 

วิทยาศาสตร์ 34.31 28.43 -5.88 

ภาษาอังกฤษ 26.48 29.81 3.33 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.32 33.22 -1.10 
  

จากตารางที่ 24 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 พบว่า คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 34.32 และปีการศึกษา 2562 มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 33.22 
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง 1.10 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น คือ ภาษาไทย (เพ่ิมขึ้น ร้อยละ1.45) ภาษาอังกฤษ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.33)  
ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลงได้แก่ วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 5.88) และคณิตศาสตร์  
(ร้อยละ 3.31) 
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ตารางท่ี 25 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพังงากับระดับประเทศ 

 

ความสามารถ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

สพป.พังงา ประเทศ ผลต่าง +/- 

ความสามารถด้านภาษา 47.18 46.46 0.72 

ความสามารถด้านค านวณ 44.68 44.94 -0.26 

ความสามารถด้านเหตุผล - - - 

รวม 3 ด้าน 45.93 45.70 0.23 
 

จากตารางที่ 25 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากับระดับประเทศ  
พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่มากกว่าระดับประเทศ ทั้ง 2 ด้าน เมื่อเปรียบเทียบภาพรวม  
พบว่า มากกว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 0.23 
ตารางท่ี 26 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 
               .ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2561 
                 กับปีการศึกษา 2562  
 

ความสามารถ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 พัฒนาการ +/- 

ความสามารถด้านภาษา 57.13 47.18 -9.95 

ความสามารถด้านค านวณ 50.02 44.68 -5.34 

ความสามารถด้านเหตุผล 50.62 - - 

รวม 3 ด้าน 52.59 45.93 -6.66 
 

จากตารางที่ 26 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพผุ้เรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 
พบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละปีการศึกษา 2561 มากกว่าทั้ง 2 ด้าน และเมื่อเปรียบเทียบภาพรวม พบว่า  
น้อยกว่าปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 7.65 
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ตารางท่ี 27 ผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1  
      ปีการศึกษา 2563 ประเมินครั้งที่ 1 ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2563 

ระดับชั้น จ านวน 
นักเรียน 

อ่านไม่ออก ร้อยละ เขียนไม่ได้ ร้อยละ 

ป.1 2,642 84 3.18 99 3.75 

ป.2 2,540 103 4.06 262 10.32 
ป.3 2,331 96 4.12 361 15.49 

ป.4 2,145 40 1.87 76 3.55 

ป.5 2,302 43 1.87 66 2.87 
ป.6 2,321 25 1.08 44 1.90 

รวม 14,281 391 2.74 908 6.36 
 

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

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ได้ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมภำรกิจ  

ที่ได้รับผิดชอบและจำกกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ รวมทั้งได้น้อมน ำแนวทำงพระรำชด ำริสืบสำน 
พระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  
และสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร และยุทธศำสตร์ 20 ปี น ำมำวิเครำะห์ปัจจัย
ภำยในและปัจจัยภำยนอก สู่กำรก ำหนดในทิศทำงกำรพัฒนำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พังงำ อีกทั้งได้น ำจุดเน้นเชิงนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยและจุดเน้นของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมำวิเครำะห์นโยบำยลันโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพังงำ สู่กำรจัดท ำแผนปฏบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
1. ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาปีงบประมาณ 2563 

ส ำนักงำนเขต พ้ืนที่ กำรศึ กษำประถมศึ กษำ พังงำ  ได้น ำนโยบำยของรั ฐมนตรี ว่ ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยและจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ได้ให้
ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรพัฒนำคนให้มีคุณภำพและมำตรฐำนสำกล ภำยใต้กำรประสำนควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เพ่ือร่วมกันด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนให้ทั่วโลก เสมอภำค และมีคุณภำพได้มำตรฐำนสู่กำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ  
วิสัยทัศน์ 

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

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

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาเน้นการอ่านออกเขียนได้ และเน้น
การนิเทศต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรมและสร้างจิตส านึกท่ีดี 
3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งองค์ความรู้ งานวิจัย ด้านการ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นมืออาชีพ ครูสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร เต็มศักยภาพ 
4. สร้างโอกาสทางการศึกษา 
5. พัฒนาห้องเรียนคุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้ โรงเรียนสะอาด ร่มรื่นสวยงามมีคุณธรรมจริยธรรม 

“ผู้บริหารอยู่ ครูสอน โรงเรียนสวย ห้องเรียนคุณภาพ นักเรียนดีเก่งเรียนรู้อย่างมีความสุข” 

เป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 
โครงกำรที่ 1 น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ สู่กำรปฏิบัติกำร “ตลำดนัดวิชำกำร สะพำน  

      เชื่อมโยงสู่โลกอำชีพ” 
ตัวช้ีวัด 

1. ทุกโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่อาชีพ 

2. ครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อโยง สู่อาชีพ 
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โครงกำรที่ 2 เยี่ยมบ้ำน ต้ำนยำ สุขจัง...ที่พังงำ 

ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

2. ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา มีจ านวนลดลง 

 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 

โครงกำรที่ 3 พัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
                 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ลดลง 
2. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพส าหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

โครงกำรที่ 4 อบรมแนะแนวศึกษำต่อสำยอำชีพ และส่งเสริมทักษะอำชีพในศตวรรษที่ 21 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะพ้ืนฐานและมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดหลักสูตรเกี่ยวกับอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

โครงกำรที่ 5 ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมวิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชำติ ครั้งท่ี 69  
                 ปีกำรศึกษำ 2562 จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2563 

2. ร้อยละของกิจกรรมที่นักเรียนได้รับรางวัลในระดับภาคใต้/ระดับประเทศสูงขึ้น 

 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำศักยภำพผู้เรียน และสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

โครงกำรที่ 6 นิเทศแบบบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน ประจ ำปี 2563 
ตัวช้ีวัด 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา และโรงเรียนได้รับการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพ 100 %  

โครงกำรที่ 7 นิเทศแบบบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำนเพื่อติดตำมผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ตัวช้ีวัด 

1.นิเทศภายในโรงเรียนครบ 100% 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 36 
 

  
                                                                                                                      รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

                                                                                                             ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพังงา 

 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกระดับให้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญทำง
วิชำชีพ 

โครงกำรที่ 8 ประชุมพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ตัวช้ีวัด 

1.ร้อยละของผู้บริหารได้รับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก สพฐ.และจาก
กระทรวงศกึษาธิการ 

2. ร้อยละของสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมขับเคลื่อนและการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนให้สูงขึ้น 

3. ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โครงกำรที่ 9 ส่งเสริมศักยภำพกำรบริหำรบุคคล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
ตัวช้ีวัด 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้สรรหาพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร้อยละ 80 

2.iร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีแรงจูงใจในการปฏิบัติ งานและสร้างกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร 

 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียม ทั่วถึง 

โครงกำรที่ 10 ประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
                   ผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ระดับเขตพื้นที่ 
ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ประสบความส าเร็จ 

โครงกำรที่ 11 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว 
ตัวช้ีวัด 
 1.iร้อยละของนักเรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวมีลักษณะพ้ืนฐานและพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงกำรที่ 12 กำรประกวดโรงเรียนที่มีภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและห้องเรียนคุณภำพดีเด่น 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของโรงเรียนมีต้นแบบในการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
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 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

โครงกำรที่ 13 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอกรอบ 4 
ตัวช้ีวัด 
 1.iร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินภายนอกรอบ 4 ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

โครงกำรที่ 14 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 3 ปี  
                   ปีงบประมำณ 2563-2565 และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 2563 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของโรงเรียนสามารถจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. และ
สอดคล้องกับ นโยบาย สพป.พังงา 

โครงกำรที่ 15 อบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาสามารถจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจในการจัดท าระบบข้อมสารสนเทศ 

โครงกำรที่ 16 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง ศปอ. 
ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละโรงเรียนขนาดเล็กสามารถด าเนินการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ร้อยละของศูนย์การประสานงานการประถมศึกษา สามมารถติดตามและประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในอ าเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงกำรที่ 17 กำรตรวจสอบ ติดตำม กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณและกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี  
                   และพัสดุของ สพป.พังงำ และโรงเรียนในสังกัด 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละ 90 ของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบ น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนางานให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ กฎหมาย ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. ร้อยละ 90 ของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบ สามารถบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่ใน
ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 
โครงกำรที่ 18 กำรพัฒนำศักยภำพครูปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชีของโรงเรียนในสังกัด สพป.พังงำ 
ตัวช้ีวัด 

1. ครูปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ได้รับความรู้จากการอบรมร้อยละ 80 
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โครงกำรที่ 19 ประชุมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และตำมค ำรับรอง 
                   กำรปฏิบัติรำชกำร (KRS) 
ตัวช้ีวัด 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อยู่ในระดับ
ดีมาก 
 2. บุคลากรในส านักงานมีความรู้ ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาต่อยอด
การด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) อยู่ในระดับคุณภาพ 
 

โครงกำรที่ 20 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน  
                   ประจ ำปี 2563 
ตัวช้ีวัด 
 1.iร้อยละของสถานศึกษาและผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน 
สามารถจัดท าแบบรายงาน และรายงานผลได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

โครงกำรที่ 21 อบรมเชิงปฏิบัติกำรระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
ตัวช้ีวัด 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจร้อยละ 100 
 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรม 

โครงกำรที่ 22 อบรมหลักสูตร กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนกำรพัสดุ ระดับผู้ปฏิบัติงำนโรงเรียน 
ตัวช้ีวัด 
 1. ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุโรงเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 3 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้ด าเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยยึดนโยบาย จุดเน้น 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหลัก ผลการด าเนินงานประกอบด้วย โครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายจ่ายประจ า ผลการด าเนินการรายงานโครงการผ่านระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารและจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 
 
โครงกำรน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ สู่กำรปฏิบัติกำร “ตลำดนัดวิชำกำร สะพำนเชื่อมโยง 
สู่โลกอำชีพ” 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 166,430 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............-................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ไม่ได้ด าเนินการ  
 ปัญหำ อุปสรรค 

เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการ 

โครงกำรเยี่ยมบ้ำน ต้ำนยำ สุขจัง...ที่พังงำ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 35,700 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............-................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ไม่ได้ด าเนินการ  
 ปัญหำ อุปสรรค 

เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการ 
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  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 80,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............-................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ไม่ได้ด าเนินการ  
 ปัญหำ อุปสรรค 

เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการ 

โครงกำรอบรมแนะแนวศึกษำต่อสำยอำชีพ และส่งเสริมทักษะอำชีพในศตวรรษที่ 21 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 100,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............-................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ไม่ได้ด าเนินการ  
 ปัญหำ อุปสรรค 

เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการ 

โครงกำรควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมวิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชำติ ครั้งที่ 69  
ปีกำรศึกษำ 2563 จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 249,920 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............251,336...............บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. การจัดประกวด/แข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้และระดับชาติ   
ครั้ งที่  69 ประจ าปี การศึ กษา 2563 ณ จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช ระหว่ างวั นที่  6 - 8 มกราคม 2563  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เข้าร่วมประกวด/แข่งขัน จ านวน 207 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
95 ของจ านวนกิจกรรมทั้งหมด และโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประกวด/แข่งขันระดับชาติ ทั้งสิ้น 70 โรงเรียน 
 2. ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นตัวแทนเข้าประกวด/แข่งขัน ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ในการ 
บูรณาการอย่างหลากหลาย สามารถน าความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประสบการณ์จากการเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 ปัญหำ อุปสรรค  
 1. การจัดหาคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน 
 2. กรรมการศึกษารายละเอียดเกณฑ์การประกวดแข่งขันไม่ชัดเจน 
 3. การรายงานผลการประกวดแข่งขันคลาดเคลื่อน 
 4. สถานที่ประกวดการแข่งขันของเขตพ้ืนที่ไม่เหมาะสมและไม่มีความพร้อม 
 ข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไข 
 1. ควรจัดสรรหาคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถและอาวุโส 
 2. ควรประชุมคณะกรรมการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือศึกษาเกณฑ์ให้เข้าใจ 
 3. ควรก ากับ ดูแล คณะกรรมการรายงานผลอย่างใกล้ชิด 
 4. ควรใช้สถานที่ของโรงเรียนจัดการประกวดแข่งขัน 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำศักยภำพผู้เรียน และสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

โครงกำรนิเทศแบบบูรณำกำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน ประจ ำปี 2563 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 190,900 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............-................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ไม่ได้ด าเนินการ  
 ปัญหำ อุปสรรค 

เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการ 

โครงกำรนิเทศแบบบูรณำกำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำนเพื่อติดตำมผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 426,200 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............-................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ไม่ได้ด าเนินการ  
 ปัญหำ อุปสรรค 

เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการ 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกระดับให้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 

โครงกำรประชุมพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 323,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง 80,620 บาท 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศกึษาและผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 ครั้ง  
     - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเอราวัณ โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา  

ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 110 คน 
     - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเอราวัณ โคกกลอย อ าเภอตะกั่วทุ่ง 

จังหวัดพังงา ผู้เข้าร่วมประชุม 140 คน 
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย จ านวน 8 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม

ประชุม 20 คน/ครั้ง ณ ห้องเทพทาโร สพป.พังงา 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความความเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษา  

น านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ส่งผลให้ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สถานศึกษา ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา นักเรียนได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
และสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดี ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี สามารถจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

ปัญหำ อุปสรรค  
 เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถด าเนินการประชุมตาม
ก าหนดได้ 
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โครงกำรส่งเสริมศักยภำพกำรบริหำรบุคคล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 662,800 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง 83,845 บาท 
 ผลกำรด ำเนินงำน 

การด าเนินการส่งเสริมศักยภาพการบริหารบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ประกอบด้วย 

กิจกรรมที่ 1 สรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ รายจ่าย
ของ สพฐ. สังกัด สพป.พังงา ได้ด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงิน
งบประมารายจ่าย ของ สพฐ. สังกัด สพป.พังงา ท าสัญญาจ้างพนักงานราชการต าแหน่งที่ผ่านการสรรหา  
และส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรอัตราพนัก งานราชการ จ านวน 4 อัตรา 
ได้แก่ 1. ต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ปฏิบัติหน้าที่ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พังงา 2. ต าแหน่งครูผู้สอน ปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนบ้านควนแรด บ้านบางนายสี 
และวัดปัตติการาม แก้ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังบุคลากรในหน่วยงาน และขาดแคลนอัตราก าลังครู  
ในสถานศึกษาในสังกัด ส่งผลให้มีครูครบชั้นเรียน และมีครูสอนตรงตามวิชาเอก สามารถจัดการเรียนการสอน 
ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้อ านวยการสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน “โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพังงา” บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะ จ านวน 
24 คน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร มีเครือข่ายในสายงานระหว่างองค์กรเพ่ิมขึ้น  ส่งผลให้บุคลากร
ทางการศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ เกิดความตื่นตัวและพร้อม
เรียนรู้ตลอดเวลา  
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 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียม ทั่วถึง 

โครงกำรประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
ผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ระดับเขตพื้นที่ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 89,950 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............-................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ไม่ได้ด าเนินการ  
 ปัญหำ อุปสรรค 

เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการ 
 

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 21,080 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............9,550................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 การด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว จ านวน 4 กิจกรรม 
ประกอบด้วย 
 กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการศึกษา โดยครอบครัว การขออนุญาต  
จัดการศึกษาการจัดท าและพิจารณาแผนการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาค าขออนุญาต 
จัดการศึกษาและแผนการจัดการศึกษาฯ ของครอบครัว จ านวน 4 ครอบครัว ซึ่งหลังจากคณะกรรมการฯ  
ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้น าเสนอ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา พิจารณาอนุญาตให้ครอบครัวจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา ได้มีมติที่ประชุม เมื่อวันที่18 พฤษภาคม 2563 อนุญาตให้ครอบครัวทั้ง 4 ครอบครัว
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวได้ 
 กิจกรรมที่ 2 การตรวจเยี่ยมครอบครัวที่ขออนุญาตจัดการศึกษาใหม่ คณะกรรมการด าเนินงานการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว ด าเนินการตรวจเยี่ยมครอบครัวของเด็กชายจิรพนธ์ ไพรพฤกษลักษณ์ ซึ่งได้ยื่นขอ
อนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวใหม่ 
 กิจกรรมที่ 3 การวัดและประเมินผลการเรียนผู้เรียนพร้อมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษา 
ผู้เรียนทุกคนได้รับการวัดและประเมินผลทุกคน อีกทั้งครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของครอบครัว เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการศึกษา 
 กิจกรรมที่ 4 การจัดท าเครื่องมือวัดประเมินผล ได้ใช้เครื่องมือการวัดประเมินผลจากปีการศึกษา 
ที่ผ่านมา 
 จากการด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว นักเรียนที่เรียน
โดยครอบครัวมีคุณลักษณะพ้ืนฐานและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามจุดเน้น
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ปัญหำ อุปสรรค 

1. บางครอบครัวยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนการจัดศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
และการวัดผลการเรียนรู้  

2. เรื่องการติดต่อ ประสานงานกับครอบครัว ผู้จัดการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการประชุม ชี้แจงท าความเข้าใจกับครอบครัวผู้จัดการศึกษา ถึงแนวทางการด าเนินงานการจัด

การศึกษาโดยครอบครัว และจัดท าคู่มือการด าเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ครอบครัว ผู้จัดการศึกษา 
 
           
 
 
       

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงกำรกำรประกวดโรงเรียนที่มีภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและห้องเรียนคุณภำพดีเด่น 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 43,650 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............-................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ไม่ได้ด าเนินการ  
 ปัญหำ อุปสรรค 

เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการ 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอกรอบ 4 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 455,200 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............-................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ไม่ได้ด าเนินการ  
 ปัญหำ อุปสรรค 

เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการ 
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โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 3 ปี ปีงบประมำณ 2563-2565 
และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 2563 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 197,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............156,946................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 การด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี ปีงบประมาณ 
2563-2565 และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม 
 กิจกรรมที่ 1 ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี 
(2563-2565) ของ สพป.พังงา ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2562 ณ ล่องแก่งชมดาว รีสอร์ท จ.พัทลุง  
มีผู้เข้าร่วมประชุม 34 คน จากการด าเนินกิจกรรม สพป.พังงา จึงมีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี 
(2563-2565) ของ สพป.พังงา ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานวางแผนพัฒนาการศึกษา 
ของ สพป.พังงา 
 กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ของ สพป.พังงา 
ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2562 ณ ดิแอดเวนเจอร์ เมาท์เท่นคลับ จ.พังงา มีผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน 
จากการด าเนินกิจกรรม สพป.พังงา จึงมีแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ของ สพป.พังงา ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของ สพฐ. และสพป.พังงา 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 93,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............-................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ไม่ได้ด าเนินการ  
 ปัญหำ อุปสรรค 

เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการ 
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โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง ศปอ. 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 285,500 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง ………..285,500…………. บาท 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอทุกอ าเภอในการด าเนินการบริหาร
จัดการตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่สามารถติดตาม และประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาภายในอ าเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  

ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอทุกอ าเภอ ด าเนินการจัดซื้อเป็นวัสดุส าหรับศูนย์
ประสานงานการประถมศึกษาในการบริหารจัดการ 

โครงกำรกำรตรวจสอบ ติดตำม กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณและกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี  
และพัสดุของ สพป.พังงำ และโรงเรียนในสังกัด 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 40,600 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............-................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ไม่ได้ด าเนินการ  
 ปัญหำ อุปสรรค 

เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการ 
 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชีของโรงเรียนในสังกัด สพป.พังงำ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 131,400 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............-................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ไม่ได้ด าเนินการ  
 ปัญหำ อุปสรรค 

เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการ 

โครงกำรประชุมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
และตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS) 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 20,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............-................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ไม่ได้ด าเนินการ  
 ปัญหำ อุปสรรค 

เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการ 

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรเสริมสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปี 2563 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 77,670 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............-................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ไม่ได้ด าเนินการ  
 ปัญหำ อุปสรรค 

เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการ 
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โครงกำรที่ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 
 

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 160,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............-................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ไม่ได้ด าเนินการ  
 ปัญหำ อุปสรรค 

เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการ 

โครงกำรอบรมหลักสูตร กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนกำรพัสดุ ระดับผู้ปฏิบัติงำนโรงเรียน 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 224,600 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............-................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ไม่ได้ด าเนินการ  
 ปัญหำ อุปสรรค 

เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการ 
 
 
 
  นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ  
 
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 205,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............159,485................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 การด าเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือแกนน าต้านภัยยาเสพติด ด าเนินการฝึกอบรมลูกเสือแกนน า 
ต้านภัยยาเสพติด จ านวน 2 รุ่น ผลจากการด าเนินการนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด 
บุหรี่ เหล้า และภูมิคุ้มกันยาเสพติด มีทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้ รวมทั้งอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ  
การแพร่ระบาดและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นนักเรียนแกนน าของโรงเรียน 
และชุมชนในการต้านภัยยาเสพติดทุกรูปแบบ รวมถึงการเป็นแกนน าจิตอาสาส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน  
และชุมชนได้ 
 
 นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งเพื่อพัฒนำและส่งเสริมควำมฉลำดรู้ (Literacy)  
ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 2021 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 4,500 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............4,500................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 การด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเ พ่ือพัฒนาและส่งเสริมความฉลาดรู้ 
(Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 2021 โดยเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้มแข็งเพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมความฉลาดรู้ (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 2021 กลุ่มเป้าหมายบุคลากร 
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แกนน าระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนโกลเด้น
คราวน์ แกรนด์ หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซ่ึงบุคลากรแกนน าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถ
น าความรู้ในการใช้สื่อและคลังข้อมูลองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาและขยายผลให้โรงเรียนหรือสถานศึกษา 
ในสังกัดเพ่ือรองรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ที่จะมีข้ึนในเดือนสิงหาคม 2564  
 
โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรยีนรู้ทั้งระบบสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 13,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง............. 13,000................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 การด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียม
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยการนิเทศ ติดตามผลโรงเรียน ทั้ง 5 แห่ง เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม 
การจัดกิจกรรม 3R 8C ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในทุกชั้นเรียน ส่งผลให้โรงเรียนในโครงการมีกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน   

 
โครงกำรพัฒนำนักเรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษำ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 23,940 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง............. 23,940................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 การด าเนินการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้  วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา โดยการจัดอบรมทางไกล (สะเต็ม) ให้กับครูพ่ีเลี้ยง ทั้ง 5 ระดับ 
ตั้งแต่ ระดับ ปฐมวัย ประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น และมัธยมปลาย จ านวน 48 คน ท าให้ครูพ่ีเลี้ยง 
มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการจัดการเรียนรู้การจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ตามนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่อย่างมีคุณภาพ นักเรียนจึงมี
คุณภาพสูงขึ้นจากการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา  
 

 
 
 
 
 



ห น้ า  | 51 
 

  
                                                                                                                      รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

                                                                                                             ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพังงา 

โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 4,950 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง.............. 4,950................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โดยครูสอนสุขศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ 
ในการสอนเพศวิถี และได้รับการนิเทศติดตาม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  ด าเนินการติดตามการเรียนการ
สอนเรื่องเพศวิถีผ่านระบบออนไลน์ (ไลน์กลุ่ม) ซึ่งครูสามารถจัดการเรียนรู้ Active Learning ในการสอนเพศ
วิถีศึกษาและทักษะชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสามารถจัดการเรียนรู้เพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปใช้ในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

ปัญหำ อุปสรรค  
เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงต้องด าเนินการผ่านระบบ

ออนไลน์ 
 

โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน ตำมรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 70,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง............70,000................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 การส่งเสริมการอ่าน ตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการจัดซื้อจัดหาหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชุด เสด็จเยือนต่างประเทศได้ครบถ้วน  จ านวน  
38 รายการ/โรงเรียน จ านวนทั้งสิ้น 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเกาะหมากน้อย โรงเรียน 
วัดไตรมารคสถิต ฯ โรงเรียนบ้านบางคลี โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ และโรงเรียนบ้านคลองบอน และนิเทศ 
ติดตามผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนตามโครงการ โรงเรียนในโครงการมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่มีประสิทธิภาพ ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียน    
 
โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 17,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง............. 17,000................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 การด าเนินการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาได้จัดอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 21 
กันยายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พังงา ให้แก่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จ านวน 
122 คน ผลที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรม ครูผู้สอนปฐมวัยสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับนักเรียน
ระดับชั้นปฐมวัย มีความรู้เรื่องการเขียนโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับ 
ชั้นปฐมวัยมีโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อรับตราพระราชทานตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 
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โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โรงเรียนสุจริต) 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 237,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............-................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา เป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการต่อต้านการทุจริต มีความตระหนักรู้
ในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 8 กิจกรรม 
ประกอบด้วย 
  กิจกรรมที่ 1 การถอนบทเรียน Best Practice ส าหรับผู้บริหารและครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงาได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนคุระบุรี เป็นตัวแทนในการน าเสนอผลงาน 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียน  
 กิจกรรมที่ 2 บริษัทสร้างการดี โรงเรียนคุระบุรี ได้รับงบประมาณจัดกิจกรรมและน าเสนอในระดับ
ภูมิภาค 
 กิจกรรมที่ 3 สร้างเครือข่าย ป.ป.ช. สพฐ. น้อย/ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน จัดกิจกรรมโรงเรียนในเครือข่าย
คุระบุรี 
 กิจกรรมที่ 4 การเก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน ทุกโรงเรียนมีการ
ประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน 
 กิจกรรมที่ 5 1 โรง 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต มีการจัดกิจกรรมเพุุ่อให้ความรู้ การสร้างนวัตกรรม
ต่อต้านการทุจริต 
 กิจกรรมที่ 6 สื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น)  โรงเรียนในเครือข่ายคุระบุรี ได้รับ
งบประมาณในการจัดกิจกรรม เพ่ือสร้างสื่อภาพยนตร์สั้น 
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 กิจกรรมที่ 7 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการน าแนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียน การสอน 
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 กิจกรรมที่ 8 การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) เพ่ือไปใช้
จัดการเรียนการสอน ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการน าแนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการ
จัดการเรียน การสอน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 จากการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียน
สุจริต) ท าให้สถานศึกษาสามารถเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต
ให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้ สามารถพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาล ในการ
บริหารจัดการของสถานศึกษาได้ และสถานศึกษาสามารถพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของ
สถานศึกษาได ้

ข้อเสนอแนะ 
ควรเพิ่มสว่างในห้องประชุมให้มากข้ึน 2. ควรเพิ่มจ านวนห้องน้ า/ห้องส้วมให้เพียงพอ 
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โครงกำรสอบด้วยข้อสอบมำตรฐำนในกำรสอบปลำยปีของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 199,902 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง.............. 199,902................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 โครงการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้ให้โรงเรียนในสังกัดน าข้อสอบมาตรฐานที่พัฒนาโดยคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไปใช้ทุกโรงเรียน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายโรงเรียนและน าผลการประเมินใปใช้ใน  
การตัดสินใจการก าหนดนโยบาย วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา และระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

  นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 
โครงกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 31,215 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง.............. 31,215................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงามอบหมายให้ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอด าเนินการประเมิน 
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน โดยจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ประสานงานแต่ละอ าเภอ จ านวน  
8 อ าเภอ ตามจ านวนห้องสอบ และจัดประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ จ านวน 21 คน เพ่ือชี้แจงแนวทาง
ในการด าเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากการด าเนิน
โครงการส่งผลให้โรงเรียนมีข้อมูลด้านความสามารถพ้ืนฐานที่จ าเป็น ความสามารถด้านภาษา (Literacy)  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับผู้เรียนรายบุคคล ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระดับสถานศึกษา และระดับผู้เรียนรายบุคคล 
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โครงกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 (NT) 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 92,900 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง.............. 92,900................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงามอบหมายให้ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอด าเนินการประชุมคณะกรรมการและด าเนินการ
สอบ โดยจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ประสานงานแต่ละอ าเภอ จ านวน 8 อ าเภอ ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการด าเนินโครงการส่งผลให้โรงเรียนมีข้อมูลด้านความสามารถพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็น ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) ของนักเรียน 
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับผู้เรียนรายบุคคล ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และน าผล 
การประเมินไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  
  
กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ (Computing science) 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 10,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............0...............บาท 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 การด าเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ (Computing science) โดยการให้
ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอน วิทยาการค านวณ (Coding) ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยผ่านระบบออนไลน์ (กลุ่มไลน์) มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลสามารถด าเนินการตามแผนก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะที่ส าคัญในการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ พ้ืนฐานความคิดเชิงค านวณ พ้ืนฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และพ้ืนฐานการรู้เท่าทัน
สื่อและข่าวสาร 
 
โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 47,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง.............47,000................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 การด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
ได้ด าเนินกิจกรรมจ านวน 3  กิจกรรม ประกอบด้วย 
 กิจกรรมที่ 1 โครงการสร้างคนดีให้บ้านเมือง ประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดคลิป/ภาพยนต์สั้น 
"โรงเรียนคุณธรรม เด็กคุณธรรม" ให้โรงเรียนในสังกัด สพป.พังงา ทุกโรง และโรงเรียนมีการจัดท าคลิป/
ภาพยนต์สั้น เข้าร่วมการประกวดและได้รับรางวัล 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพังงา และโรงเรียนบ้าน
ห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61  
 กิจกรรมที่  2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
“โรงเรียนคุณธรรม” มีการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาครบทุกโรงเรียน 
 กิจกรรมที่ 3 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนคุณธรรม มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามผล 
การด าเนินงานของโรงเรียนคุณธรรมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  พบว่าโรงเรียนมีความเข้มแข็ง 5 ด้าน  
1. ความพอเพียง 2. ความกตัญญู 3.ความซื่อสัตย์สุจริต 4. ความรับผิดชอบ 5. อุดมการณ์คุณธรรม 
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 จากการด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม จ านวน 136 แห่ง มีการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และยั่งยืน 
 
   นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำน 
                  และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 
โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ  
(โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดำรและโรงเรียนพื้นที่เกำะ) 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 554,200 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง.............. 554,200................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 การด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่น
ทุรกันดารและโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา แจ้งโรงเรียนให้ด าเนินการ
ส่งโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ และอนุมัติให้โรงเรียนด าเนินโครงการตาม
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ทั้ง 19 โรงเรียน พร้อมทั้งได้ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ 
รายงานผลโครงการให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ โดยโรงเรียนพ้ืนที่เกาะได้พัฒนา
คุณภาพนักเรียนให้มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมีทักษะ 
ที่จ าเป็น เป็นพลเมืองดีของชุมชน 
 ปัญหำ อุปสรรค 
เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ ท าให้การด าเนินกิจกรรมบางอย่างไม่สามารถ
ด าเนินการได้เต็มที่ อีกทั้งระยะเวลาการด าเนินการค่อนข้างน้อย ซึ่งไม่เพียงพอกับการฝึกทักษะให้ผู้เรียนที่
จะต้องฝึกซ้ า ฝึกทวน ฝึกย้ า 
 
โครงกำรส่งเสริมกำรศึกษำภำคบังคับ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 10,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............9,962................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 การด าเนินการส่งเสริมการศึกษาภาคบังคับ สามารถติดตามให้ประชากรวัยเรียนในจังหวัดพังงา ที่เกิด  
พ.ศ. 2556 เข้าเรียนได้ 1,277 คน จากประชากร 2,927 คน คิดเป็น 43.62% และด าเนินการรายงานผลการ
เกณฑ์เด็กให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ  
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  นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 15,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............15,000................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 การด าเนินการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้จัดสรรเงินงบประมาณให้โรงเรียนแกนน า ทั้ง ๓ แห่ง ๆ ละ  
๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรม การบริโภค อันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักเรียน
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    
  นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 
โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 228,000 บาท   งบประมาณท่ีใช้จริง..............-................บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 การด าเนินการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงาด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้โรงเรียนใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบลในสังกัดทั้งสิ้น 44 แห่ง โดยมีการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการจ านวน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 
 กิจกรรมที่ 1 การด าเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลทั้ง 44 แห่ง 
มีการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมการจัดการศึกษา การพัฒนาสภาพแวดล้อม และการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางการศึกษา เป็นการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาได้อย่างเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ 
 กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ก ากับ และติดตามการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลทั้ง 44 แห่ง  
ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลทั้ง 3 ด้านอย่างต่อเนื่อง  
 กิจกรรมที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลมีการจัดสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้สวยงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 กิจกรรมที่ 4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA Oline) โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบลทั้ง 44 แห่ง ได้รับการอบรม ITA Online และน าความรู้ที่ ได้รับไปใช้ในการด าเนินงาน 
ของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมจากกิจกรรมภายใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จะเห็นได้ว่าโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลทุกแห่ง มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย มีการด าเนินงานที่
เน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
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ผลกำรใช้จ่ำยงบประจ ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ แจ้งผลการใช้จ่ายงบประจ า ประจ าปีงบประมาณ 2563  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ เบิกจ่ำย คงเหลือ 
1 ค่าสาธารณูปโภค 700,000 765,723.54 - 65,723.54 
2 ค่าวัสดุส านักงาน 300,000 523,164 - 223,164.33 
3 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 160,000 121,400 38,600 
4 ค่าถ่ายเอกสาร 80,000 26,667 53,333 
5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง 200,000 418,539 - 218,539 
6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 400,000 365,753 34,247 
7 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 1,513,680 1,483,364 30,316 
8 ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 100,000 88,016 11,984 
9 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 100,000 232,720 -132,720 
10 ส ารองจ่ายกรณีจ าเป็นหรือปฏิบัติตาม

นโยบาย 
446,320 446,320 - 

 รวมค่ำใช้จ่ำยประจ ำ 4,000,000 4,471,666.87 -471,666.87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 59 
 

  
                                                                                                                      รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

                                                                                                             ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพังงา 

 
ผลกำรรำยงำนโครงกำรและควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) 
 
 กลุ่มนโยบายและแผนได้ด าเนินการรายงานโครงการและความก้าวหน้าของโครงการผ่านระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  และได้รับการอนุมัติจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน
ทั้งสิ้น 48 โครงการ ประกอบด้วย โครงการตามแผนปฏิบั ติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของ สพป.พังงา จ านวน  22 โครงการ โครงการที่ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. จ านวน 26 โครงการ 
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หมำยเหตุ เครื่องหมาย  (สีน้ าเงิน) เนื่องจากระบบมีปัญหาในการกดส่งรายงานความก้าวหน้า 
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ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ( Integrity & Transparency Assessment :  
ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม มุ่งเน้น
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาอยู่ในล าดับที่ 88 จากจ านวน 
225 เขต โดยมีผลคะแนนการประเมิน ITA อยู่ที่ 87.55 อยู่ในระดับ A 

ล ำดับที่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

กำรด ำเนินกำรไม่
เป็นไปตำมเงื่อนไข

ที่ก ำหนด 

ผลกำรประเมิน 
ITA 

ปี 2562 
IIT EIT OIT คะแนน ระดับ 

88 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา    87.55 A 
       

 
 

ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
ตำมตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
  
 ตามท่ีส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งผลการติดตามและประเมินผลการ
บริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาอยู่ในระดับ ดี 
 

นโยบำย 
ระดับ

คุณภำพ 

ค ำอธิบำย
ระดับ

คุณภำพ 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 3.50 ดีมาก 
นโยบายที่  2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ 

- ไม่ประเมิน 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 2.38 พอใช้ 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริหารการศึกษที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมทางการศึกษา 

3.20 ดี 

นโยบายที่  5 ด้านการจัดการศึกษาเ พ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

1.00 ปรับปรุง 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 3.00 ดี 
คะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบำย 2.72 ดี 
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ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
 
 ตามท่ีส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งผลการติดตามและประเมินผลการ
บริหารและจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยผลการประเมินทั้ง 3 มาตรฐาน อยู่ในระดับ ดีมาก 
 

มำตรฐำน 
ระดับ

คุณภำพ 

ค ำอธิบำย
ระดับ

คุณภำพ 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 4 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 4 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 4 ดีมาก 

คะแนนรวมของภำพรวม (3 มำตรฐำน) 4 ดีมำก 
 

 
 
 

 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา จัดท าประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System) ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงาได้คะแนน 4.53442 คิดเป็นร้อยละ 90.69 อยู่ในระดับคุณภาพ  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ คะแนน ร้อยละ ระดับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 4.53442 90.69 ระดับคุณภาพ 

 
 

 

 ผลกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
ที่  224/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

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

 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีบทบาทหน้าที่หลักในการประสานงาน 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ 
จัดการศึกษาได้คุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบความต้องการของผู้เรียน และสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคตามสิทธิและหน้าที่ของประชาชน การสรุปผล ปัญหาอุปสรรค ของการด าเนินงานที่ผ่านมา และการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี จึงเป็นเรื่องส าคัญยิ่งของกระบวนการบริหารจัดการ  

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

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

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

2.5 นางอ าพันธ์  มีผล นักวิชาการศึกษาช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา         คณะท างาน 

 2.6 นางภัทราวรรณ ทิพย์ธนสาร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                  คณะท างาน 

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

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

                  คณะท างาน 
 2.10 นางวราภรณ์ คงเทศ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการคณะท างาน 

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

3.13 นายสุรศักดิ์  ช่วยลุง เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  30    กันยายน  พ.ศ. 2562                  

 

 

 
 

  

   

(นายอรรถสิทธิ์  รตันแคล้ว) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ 
1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
2. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

คณะท ำงำน 
1. นางวราภรณ์ คงเทศ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
2. นางสาววิไลลักษณ์ ค าด า ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
3. นางสาวณัฐวรา วัฒนะ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  

                                               และประเมินผลการจัดการศึกษา 
4. นางภัทราวรรณ ทิพย์ธนสาร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. นางสาวสุวรรณา ชีวิตโสภณ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
6. นางสาวพจนา  วานิชกุล ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
7. นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
8. นางสาวสุภา นามะสินธิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศการศึกษา 
9. นายนิคม ปานรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนรู้ 
10. นางจุฑา  โกยวาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
11. นางจุฑาทิพย์ ทองด้วง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
12. นางสาวรัชนี สิทธิชัย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   
13. นางสาวขวัญตา เทียนทอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
14. นางสาวชนัญชิดา เจริญส าราญ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
15. นางวินิดา ศรีสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
16. นางเครือวัลย์ ทิพย์ศรีนิมิต  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
17. นางจันทรักษ์ ไชยผดุงนิรันดร์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
18. นางมนต์นภา ถนอมสิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   
19. นางกมลศรี สุวรรณรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   
20. นางนฤมล สุภาพ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
21. นางอุษา สินจ าเริญ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
22. นางสาววรรณลยา สุขน้อย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
23. นางสาววราภรณ์ ช่วงชุณห์ส่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
24. นางสุรีรัตน์ รักษ์จันทร์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   
25. นางสาวปิยนาฎ ประสิว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
26. นางสาวิตรี เพชรกาฬ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
27. นายพรหมเทพ สุขศิริสัมพันธ์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
28. นางสาวปวริศา สายบุญ นิติกรปฏิบัติการ   
29. นายวสุรัตน์ รุ่งเรือง นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
30. นายชัยพร  สินทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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31. นางสาววิภาวรรณ สังขะเวช เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
32. นางสาวภัคจิรา รักชีพ พนักงานราชการ (นักจิตวิทยา)      
33. นางสาววิรัญญา ร าเพย นักวิชาการพัสดุ 
34. นางสาวสมิตา มุริกะ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
35. นางสาวเพ็ญศรี เรืองรัตน์ เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล     
36. นายอดิศร แย้มยิ่ง พนักงานพิมพ์ดีด 
37. นางสาวนัทธชา ทาระพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
38. นายศรายุทธ ทั้งรักษ์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
39. นายสุรศักดิ์ ช่วยลุง เจ้าพนักงานวิเคราะห์ข้อมูล 

ตรวจทำน 
     นางสาวพจนา วานิชกุล        ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

รวบรวม และออกแบบรูปเล่ม 
     นางสาววราภรณ์ ช่วงชุณห์ส่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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