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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
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ความเป็นมา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ
11 กำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติ
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย และให้มีอำนาจหน้าที่ใน
เขตจังหวัด โดยมีการแบ่งกลุ่มงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดออกเป็น 8 กลุ่มงาน ดังนี้
1) กลุ่มอำนวยการ 2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 3) กลุ่มนโยบายและแผน 4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา 5) กลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผล 6) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 7) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และ
8) หน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพังงา
วิสัยทัศน์จังหวัดพังงา
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี”
คำขวัญประจำจังหวัดพังงา
“แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร”
ขนาดและที่ตั้ง
จังหวัดพังงา ตั้งอยู่ทางภาคใต้ตอนบนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน อยู่ระหว่างละติจูด
ที่ 8 องศา 27 ลิปดา 52.3 ฟิลิปดาเหนือกับเส้นลองติจูดที่ 98 องศา 32 ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯ
ประมาณ 788 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 4,170.97 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 2,606,803.125 ไร่ เป็นอันดับ
ที่ 9 ของภาคใต้ และเป็นอันดับที่ 54 ของประเทศ
- พื้นที่ทำการเกษตร 1,806.122 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,128,824 ไร่
- พื้นที่ป่าไม้ 1,722.55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,076,594 ไร่
- เนื้อที่อื่น ๆ 642.227 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 401,392.625 ไร่
อาณาเขตติดต่อ
- ทิศเหนือ
- ทิศใต้
- ทิศตะวันออก
- ทิศตะวันตก

ติดกับจังหวัดระนองและจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ติดกับจังหวัดภูเก็ตและทะเลอันดามัน
ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่
ติดกับทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย
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ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดพังงา เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ มีชายฝั่ง
ทะเลยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร มีพื้นที่ป่าไม้ เป็นป่าไม้ประเภทผลัดใบ ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น และป่าชายเลย
สำหรับบริเวณที่เป็นที่ราบจะลาดลงจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกลงสู่ทะเลอันดามัน ตามชายฝั่งทะเล จะมี
ป่าชายเลนเกือบตลอด พืน้ ที่ประกอบด้วยเกาะประมาณ 105 เกาะ โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางทะเล ได้แก่
หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ ชายหาดเขาหลัก เกาะคอเขา เกาะพระทอง และอ่าวพังงา เป็นต้น
ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดพังงาอยู่ใกล้ทะเล มีภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 ฤดู คือ
- ฤดูร้อน
เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน
- ฤดูฝน
เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนธันวาคม
จากการที่มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตร้อน อุณหภูมิในแต่ละฤดูกาลจึงไม่แตกต่างกันมากนัก คือ
อยู่ระหว่าง 29 – 36 องศาเซลเซียส และปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยปีละประมาณ 3,614.50 มิลลิเมตร
การปกครอง
1. การปกครองส่วนภูมิภาค
2. การปกครองส่วนท้องถิ่น

แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 48 ตำบล 321 หมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล 36 แห่ง
เทศบาลตำบล 13 แห่ง
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การเมือง
- จังหวัดพังงา แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขต
มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน
มีสมาชิกวุฒิสภา 1 คน
- สภาจังหวัด มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 24 คน
- สภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัด 192 คน
- สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 560 คน
ประชากร
จากข้อมูลของที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา พบว่าในเดือนธันวาคม 2563 จังหวัดพังงามีประชากร
ทั้งสิ้น 268,160 คน เป็นชาย 133,720 คน (ร้อยละ 49.87) หญิง 134,440 คน (ร้อยละ 50.13) อำเภอที่มี
ประชากรมากที่สุดได้แก่ อำเภอตะกั่วป่า มีประชากรทั้งสิ้น 50,137 คน รองลงมาได้แก่ อำเภอท้ายเหมือง
48,625 คน และอำเภอตะกั่วทุ่ง 44,780 คน ส่วนอำเภอที่มีประชากรน้อยที่สุดได้แก่ อำเภอกะปง มีประชากร
เพียง 14,381 คน
ตารางที่ 1 จำนวนประชากรจังหวัดพังงา จำแนกตามอำเภอและเพศ
อำเภอ
ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชาย
เมืองพังงา
ทับปุด
ตะกั่วป่า
ตะกั่วทุ่ง
เกาะยาว
กะปง
คุระบุรี
ท้ายเหมือง
รวม
ร้อยละ

จำนวนประชากร (คน)
หญิง

20,573
13,030
24,733
22,360
7,288
7,199
14,010
24,527
133,720
49.87

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

21,254
13,068
25,404
22,420
7,171
7,182
13,843
24,098
134,440
50.13

รวม
41,827
26,098
50,137
44,780
14,459
14,381
27,853
48,625
268,160
100
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แผนภูมิที่ 1 แสดงอัตราส่วนร้อยละของประชากรชายและหญิง

ชาย, 49.87

หญิง, 50.13

ชาย

หญิง

จากแผนภูมิที่ 1 เมื่อพิจารณาอัตราส่วนร้อยละของประชากรชายและหญิง พบว่ามีอัตราส่วน 49.87 และ
50.13
ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด
เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดพังงาเดือนกันยายน 2563 มีสัญญาณขยายตัวจากเดือนก่อน แต่ยังคงหด
ตัวลงทุกภาคส่วนเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจากการหดตัวของเศรษฐกิจด้าน อุปทาน (การ
ผลิต) ตามการปรับตัวลดลงของดัชนีภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ประกอบกับการหดตัว
ของเศรษฐกิจด้านอุ ปสงค์ (การใช้จ่าย) ตามการปรับตัวลดลงของดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน และดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ สำหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงิน เฟ้อ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี อัตรา
การจ้างงานปรับตัวเพิ่มขึ้น
สังคม
ประชาชนในจังหวัดพังงา เป็นคนที่มีสัญชาติไทย ร้อยละ 98.9 ไม่ได้สัญชาติไทย ร้อยละ 1.1 ชนกลุ่ม
น้อย ในจังหวัดพังงา คือ ชาวไทยใหม่ (ชาวเล ชาวน้ำ หรือ มอร์แกน) ซึ่งอาศัยอยู่กระจัดกระจายตามชายฝั่ง
ทะเล และเกาะในอ่าวพังงา อยู่อย่างสันโดษประกอบอาชีพประมง พูดภาษาไทยได้
จังหวัดพังงา เป็นดินแดนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มายาวนาน มีการบันทึก และอ้างอิงไว้ในแผน
ที่โลกตั้งแต่ยุคเริ่มต้นคริสตกาล โดยนักเดินเรือชาวอาหรับ เป็นเส้นทางการแผ่ขยายของพุทธศาสนาจากอินเดีย สู่
อาณาจักรไทยในสมัยศรีวิชัยโบราณ โดยมีเมืองตะกั่วป่า และภู เก็ตเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญในทะเลฝั่งอันดามัน
ดังนั้นศาสนาพุทธจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน ประชาชนในจังหวัดพังงา นับถือศาสนา
พุทธ ร้อยละ 71.01 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 28.66 และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.26 ศาสนาซิกข์ ร้อยละ 0.05
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สถานการณ์แรงงานจังหวัดพังงา
จากสรุปสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดพังงา ไตรมาส 3 ปี 2563 ของสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา
พบว่า
1) ประชากรและกำลังแรงงาน
จังหวัดพังงามีประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปรวมทั้งสิ้น 218,847 คน เป็นเพศชาย 110,894 คน (ร้อย
ละ 50.67) และเพศหญิง 107,953คน (ร้อยละ 49.33) โดยเป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 149,971คน และ ผู้ไม่อยู่ใน
กำลังแรงงาน 68,876 คน
2) การมีงานทำ
ในกลุ่มผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน 149,971 คนนั้น จำแนกเป็นผู้มีงานทำ 147,390 คน (ร้อยละ 98.28
ของผู้อยู่ในกำลังแรงงานทั้งหมด) ผู้ว่างงาน 2,581 คน (อัตราการว่างงานร้อยละ 1.72) ซึง่ หากเปรียบเทียบกับไตร
มาสที่ 1/2563 ซึ่งมีจำนวนผู้มีงานทำทั้งสิ้น 148,991 คน(ร้อยละ 98.53 ของผู้อยู่ในกำลัง แรงงาน) จะพบว่ากำลัง
แรงงานโดยรวมมีสัดส่วนของผู้มีงานทำลดลง จำนวน 1,601 คน
3) การว่างงาน
จังหวัดพังงามีผู้ว่างงานจำนวนทั้งสิ้น 2,581 ราย คิดเป็นอัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 1.72 ซึ่ง
มากกว่าไตรมาสที่ 1/2563 ที่มีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.47 ทั้งนี้เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ว่างงานจำแนกตามเพศแล้ว
พบว่าเพศหญิงจะมีอัตราการว่างงานสูงกว่าเพศชายโดย เพศหญิงมีอัตราการว่างงานร้อยละ 3.00 ในขณะที่เพศ
ชายมีอัตราว่างงานร้อยละ 0.84

6

ข้อมูลทั่วไปของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
ที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ตั้งอยู่เลขที่ 7/1 - 7/2 ซอยหน้าค่าย ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา 82000 เป็นสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว ของกลุ่ม/หน่วย จำนวน 8 กลุ่มงาน ดังนี้
กลุ่มอำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7641 0280
กลุ่มบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7641 3264
กลุ่มนโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7641 0280
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7641 3264
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7641 0280
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7641 0280
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7641 3264
หน่วยตรวจสอบภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7641 0280
เว็บไซด์ : http://www.pedu.go.th

อัตรากำลัง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564 จำนวน 29
คน ดังนี้
1. ศึกษาธิการจังหวัด
2. รองศึกษาธิการจังหวัด
3. กลุ่มอำนวยการ
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มนโยบายและแผน
6. กลุ่มพัฒนาการศึกษา
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
9. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
10. หน่วยตรวจสอบภายใน
11. ลูกจ้าง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

1
3
5
3
2
3
1
1
1
9

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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อำนาจหน้าที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ 11 แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 19/2560 ดังนี้
1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่
เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
3. สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
4. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
6. ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
10. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
11. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจ
เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด
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โครงสร้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา
(อกศจ.พังงา)

ศึกษาธิการจังหวัดพังงา

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.พังงา)
(กศจ.พังงา)

คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษา

รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา

คณะอนุกรรมการด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน

หน่วยตรวจสอบภายใน
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ศึกษาธิการจังหวัดพังงา
(ว่าง)

รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา
(ว่าง)

รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา
(ว่าง)
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องค์คณะบุคคล
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา)
1.1 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานกรรมการ
1.2 ศึกษาธิการภาค 6
รองประธานกรรมการ
1.3 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา ผู้แทน กศน.
กรรมการ
1.4 นายสมศักดิ์ ไชยโสดา
ผู้แทน สอศ.
กรรมการ
1.5 นายประจวบ หนูเลี่ยง
ผู้แทน สพฐ.
กรรมการ
1.6 นายมนเฑียร โสภณ
ผู้แทน กคศ.
กรรมการ
1.7 นางจันทนี ณ ถลาง
ผู้แทน สช.
กรรมการ
1.8 นายจำรัส ขนาดผล
ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวง กรรมการ
อุดมศึกษา ฯ
1.9 นายธงชัย ทองเชื่อม
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
กรรมการ
1.10 นายอโนทัย งานดี
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
กรรมการ
1.11 นายมานิต เพียรทอง
ผู้แทนภาคประชาชน
กรรมการ
1.12 นายวิพล นาคพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
1.13 นายจุมพล ทองตัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
1.14 นายชัยพร พัฒนรักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
1.15 นายสมรักษ์ ถวาย
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา กรรมการและเลขานุการ
2. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (อกศจ.พังงา)
2.1 นายวิพล นาคพันธ์
ประธานอนุกรรมการ
2.2 นายประจวบ หนูเลี่ยง
อนุกรรมการ
2.3 นายมานิต เพียรทอง
อนุกรรมการ
2.4 นายสมชาย รองเหลือ
อนุกรรมการ
2.5 นายพีระ เสมพืช
อนุกรรมการ
2.6 นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์
อนุกรรมการ
2.7 นางสุคนธ์ เทพณรงค์
อนุกรรมการ
2.8 นายอุสมาน สมุทรสารัญ
อนุกรรมการ
2.9 ศึกษาธิการจังหวัดพังงา
อนุกรรมการและเลขานุการ
2.10 รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา
ผู้ช่วยเลขานุการ
2.11 นายกัญรัตน์ สฤษดิสุข
ผู้ช่วยเลขานุการ
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3. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา ด้านการพัฒนาการศึกษา
3.1 นายจุมพล ทองตัน
ประธานอนุกรรมการ
3.2 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา
อนุกรรมการ
3.3 ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
อนุกรรมการ
3.4 นายพรศักดิ์ จินดาพล
อนุกรรมการ
3.5 นางสาววนิดา หินน้อย
อนุกรรมการ
3.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อบ แก้วชูเสน
อนุกรรมการ
3.7 นายเอิบ อร่าม
อนุกรรมการ
3.8 นางฉวี ณ ตะกั่วทุ่ง
อนุกรรมการ
3.9 ศึกษาธิการจังหวัดพังงา
อนุกรรมการและเลขานุการ
3.10 รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา
ผู้ช่วยเลขานุการ
3.11 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
3.12 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
4. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา ด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
4.1 นายชัยพร พัฒนรักษ์
ประธานอนุกรรมการ
4.2 นายธงชัย ทองเชื่อม
อนุกรรมการ
4.3 นายอโนทัย งานดี
อนุกรรมการ
4.4 นางณัฐญาพร เสวตานนท์
อนุกรรมการ
4.5 นายบุญรัฐ หลักแหลม
อนุกรรมการ
4.6 นางเจริญลาภ รัตนอาภรณ์
อนุกรรมการ
4.7 นายมานิต วิมุตติสุข
อนุกรรมการ
4.8 นายธีรชัย สังข์ทอง
อนุกรรมการ
4.9 ศึกษาธิการจังหวัดพังงา
อนุกรรมการและเลขานุการ
4.10 รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา
ผู้ช่วยเลขานุการ
4.11 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
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ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาของจังหวัดพังงา
1. ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา (ข้อมูล 25
กรกฎาคม 2563) ที่ดำเนินการรวบรวมจัดเก็บระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 นำมาวิเคราะห์สภาพการ
จัดการศึกษาภาพรวมของจังหวัด รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามสังกัด
สังกัด

สถาน
ศึกษา
(แห่ง)

ครูและ
นักเรียน
บุคลากร
นักศึกษา
ทางการศึกษา
(คน)
(คน)

การศึกษาในระบบ

258

53,936

3,375

1.กระทรวงศึกษาธิการ
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา (สพป.)
- สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 (สพม.)
- สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
1.2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
1.3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
2. กระทรวงมหาดไทย
2.1 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในสังกัด อปท.
3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
การศึกษานอกระบบ

172
153
136
13
4
15
4

42,989
32,660
22,609
9,059
992
6,682
3,647

2,716
2,078
1,224
684
170
431
207

10,121
6,559
3,562
826
2,613
2,613

622
344
278
37
94

1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

84
15
69
2
8
8

รวมทั้งสิ้น (ไม่รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

197

52,987

3,191

รวมทั้งสิ้น (รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

266

56,549

3,469

94
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ตารางที่ 2 จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนกตามระดับชั้น และสังกัด
ระดับชั้น
1. การศึกษาในระบบ
ไม่ระบุชั้น
เตรียมอนุบาล
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวม ปวช.
ปวส. 1
ปวส. 2
รวม ปวส.
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
รวมการศึกษาในระบบทั้งสิ้น
1. การศึกษานอกระบบ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมการศึกษานอกระบบทั้งสิน้
รวมทั้งสิ้น

สพป. สพม.
14

สศศ.

จำนวนนักเรียน นักศึกษา (คน)
สช. อปท. ศพด. สอศ.

อว.

กศน.

178*
475
1,780
1,967
4,222
2,787
2,773
2,624
2,498
2,677
2,736
16,095
842
721
650
2,213
22
34
23
79

1,999
1,878
1,790
5,667
1,265
1,037
1,090
3,392

992 6,682 6,559 3,562 3,647

360
466
826

178*
3,601
1,553
3,063
3,294
11,511
3,927
4,086
3,844
3,583
3,743
3,875
23,058
3,642
3,336
3,158
10,136
1,722
1,426
1,432
4,580
1,007
823
858
2,688
497
462
959
360
466
53,936

992 6,682 6,559 3,562 3,647

208
1,131
1,274
2,613
826 2,613

56,549

23
30
17
70
39
55
53
51
67
72
337
90
81
69
240
52
63
52
167

39
3,562
457 598
570 683
620 690
1,686 1,971 3,562
599 502
665 593
655 512
585 449
553 446
565 502
3,622 3,004
310 401
250 406
266 383
826 1,190
225 158
164 128
159 108
548 394
1,007
823
858
2,688
497
462
959

22,609 9,059

22,609 9,059

รวม
ทั้งสิ้น

* ไม่ระบุชั้น เป็นนักเรียนพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา

14
ตารางที่ 3 จำนวนนักเรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) ปีการศึกษา 2563
พื้นที่
พังงา

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
จำนวนครอบครัว
จำนวนนักเรียน
6
11

ระดับชั้น
ป.1 - ป.6

ตารางที่ 4 จำนวนสถานศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษาที่เปิดสอน และสังกัด
ระดับการศึกษา

สถานศึกษาจำแนกสังกัด (แห่ง)
สพป.

เตรียมความพร้อม*
เตรียมอนุบาล
ก่อนประถมศึกษา
ก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษา
ก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น
ก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย

สพม.
14

สศศ.

สช.

อปท.

ศพด.

สอศ.

กศน.

อว.

รวม

1
1
2

1
69
6
101
36
5
3
15
8
16
4
1
1
266

1*
69
1
10

88
32
1
1
14

2

5
3
4
1
1

1
1

1
8

มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย

13

2

1

ปวช. – ปวส.
อนุปริญญา
ปริญญาตรี

4
รวมทั้งสิ้น

136

13

4

15

15

69

4

8

ตารางที่ 5 จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามประเภทความพิการ และสังกัด
ประเภทความพิการ

จำนวนนักเรียนพิการจำแนกสังกัด (คน)
สพป. สพม. สศศ. สช. อปท. สอศ. กศน.

อว.

รวม

14
บกพร่องทางการเห็น
บกพร่องทางการได้ยิน
บกพร่องทางสติปัญญา
บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
บกพร่องทางการเรียนรู้
บกพร่องทางการพูดและภาษา
บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
ออทิสติก
ความพิการซ้อน
รวมทั้งสิ้น

6
2
298
25
1,682
17
53
28
46
2,157

4
11
33
62
1
8
1
3
123

1
37
100
39
41
1
28
62
309

1
13
3
17
2
1
3
40

11
21

1
1

6
1
39

12
2
1

2

15

12
39
434
4 116
1,826
21
69
60
112
4 2,689

15
ตารางที่ 6 จำนวนนักเรียนต่างสัญชาติ ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามสัญชาติ และสังกัด
สัญชาติ

จำนวนนักเรียนพิการจำแนกสังกัด (คน)
สพป. สพม. สศศ. สช. อปท. สอศ. กศน.

อว.

รวม

14

กัมพูชา
เกาหลีใต้
จีน
ญี่ปุ่น
เนปาล
ปากีสถาน
เมียนมา
ฟิลิปปินส์
มาเลเซีย
ลาว
อินเดีย
ไม่ปรากฏสัญชาติ
อื่น ๆ

28
1
2
1
4
2
631

4

58
18

4
2
3
4

รวมทั้งสิ้น

803

47

1
29

3
55

1

22
3

6

119

1

119

1 1,016

1
9

1
3

9

1

29

7

32
1
2
1
5
2
809
3
3
60
2
71
25

ตารางที่ 7 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาและศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562
จำแนกตามสังกัด
ระดับชั้น
นักเรียนที่จบชั้น ม.3
ศึกษาต่อ
- สายสามัญ
- สายอาชีพ
- อื่น ๆ
ไม่ศึกษาต่อ

จำนวนนักเรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแยกสังกัด (คน)
สพป. สพม.14 สศศ.
สช.
อปท.
รวม ร้อยละ
506 1,605
30
208
333 2,682
100
200
192
96
18

1,169
423

27
1

13

2

162
30
11
5

197
130
2
4

1,755
776
109
42

65.44
28.93
4.06
1.57

16
ตารางที่ 8 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาและศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562
จำแนกตามสังกัด
ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแยกสังกัด (คน)
สพป. สพม.14 สศศ.
สช.
อปท.
รวม ร้อยละ
32 1,053
61
143
105 1,394
100

นักเรียนที่จบชั้น ม.6
ศึกษาต่อ
- อุดมศึกษา
- ด้านอาชีวศึกษา
- อื่น ๆ
ไม่ศึกษาต่อ/ทำงาน

20
12

999
15
10
29

31
19

72
23
11
37

11

53
4
9
39

1,175
73
30
116

84.29
5.24
2.15
8.32

ตารางที่ 9 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับชั้นและสังกัด
ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ออกกลางคัน (คน)
ร้อยละ นร.ออก
สพป. สพม. สศศ. สช. อปท. สอศ. รวม

กลางคันต่อ นร.ทั้งสิ้น

14

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.
ปวส.

1

รวมทั้งสิ้น

1

2
11
13

4
5
9

3
15
8
26

178
53
231

4
21
24
178
53
280

0.007
0.039
0.044
0.33
0.09
0.51
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2. ดัชนีการศึกษา
แผนภูมิที่ 1 แสดงอัตราส่วนร้อยละของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำแนกตามขนาด ปีการศึกษา 2563
60

50

40

30

20

10

0
ร้อยละ

0-120 คน

121-200 คน

201-300 คน

301-499

500-1,499

1,500-2,499

2,500 คนขึน้ ไป

55.15

20.59

12.5

7.35

4.41

0

0

จากแผนภูมิที่ 1 อัตราส่วนร้อยละของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำแนกขนาด ปีการศึกษา 2563 พบว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 0 – 120 คน ร้อยละ 55.15 โรงเรียนที่มี
นักเรียน 121 – 200 คน ร้อยละ 20.59 โรงเรียนที่มีนักเรียน 201 – 300 คน ร้อยละ 12.50 โรงเรียนที่มีนักเรียน
301 – 499 ร้อยละ 7.35 โรงเรียนที่มีนักเรียน 500 – 1,499 คน ร้อยละ 4.41 สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน 1,500
– 2,499 คน และโรงเรียนที่มีนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป ไม่มีโรงเรียนขนาดดังกล่าว

18
แผนภูมิที่ 2 แสดงอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
30

25

20

15

10

5

0

อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน

ก่อนประถม

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

15

17

27

28

จากแผนภูมิที่ 2 เมื่อวิเคราะห์อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 พบว่าระดับก่อนประถมศึกษา มีอัตราส่วน
นักเรีย น 15 คน ต่อ 1 ห้องเรีย น ระดับ ประถมศึกษามีอัตราส่ว น นักเรียน 17 คน ต่อ 1 ห้องเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นมีอัตราส่วน นักเรียน 27 คน ต่อ 1 ห้อ งเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีอัตราส่วน
นักเรียน 28 คน ต่อ 1 ห้องเรียน

19
แผนภูมิที่ 3 แสดงอัตราส่วนร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
จำแนกตามวุฒิการศึกษา
80
76.06

70
60
50
40
30

20

19.87

10
3.78
0
ร้อยละ

ต่ากว่า ป.ตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

3.78

76.06

19.87

0.29
ปริญญาเอก
0.29

จากแผนภูมิที่ 3 เมื่อวิเคราะห์อัตราส่วนร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
จำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่าต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 3.78 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 76.06 ระดับ
ปริญญาโท ร้อยละ 19.87 และระดับปริญญาเอก ร้อยละ 0.29
แผนภูมิที่ 4 แสดงอัตราส่วนร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
จำแนกตามวิทยฐานะ
70

63.91
60
50
40
30
20.45

20

15.26
10
0
ร้อยละ

ไม่มีวิทยฐานะ

ชานาญการ

ชานาญการพิเศษ

63.91

20.45

15.26

0.38
เชี่ยวชาญ
0.38

20
จากแผนภูมิที่ 4 เมื่อวิเคราะห์อัตราส่วนร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
จำแนกตามวิทยฐานะ พบว่าไม่มีวิทยฐานะ ร้อยละ 63.91 ระดับชำนาญการ ร้อยละ 20.45 ระดับชำนาญการ
พิเศษ ร้อยละ 15.26 และระดับเชี่ยวชาญ ร้อยละ 0.38
แผนภูมิที่ 5 แสดงอัตราส่วนครูต่อนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามสังกัด
19.5
19
18.5
18
17.5
17
16.5
16
15.5

15
14.5

อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

สพฐ.
17

สช.
16

อปท.
19

สอศ.
18

ภาพรวม
17

จากแผนภูมิที่ 5 เมื่อวิเคราะห์อัตราส่วนครูต่อนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
ภาพรวม พบว่ามีอัตราส่วนครู 1 คน ต่อนักเรียน 17 คน
แผนภูมิที่ 6 แสดงอัตราส่วนร้อยละของนักเรียนสายสามัญต่อนักเรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563

นักเรียนอาชีวศึกษา, 36.98

นักเรียนสายสามัญ
นักเรียนอาชีวศึกษา

นักเรียนสายสามัญ, 63.02
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จากแผนภูมิที่ 6 เมื่อพิจารณาอัตราส่วนร้อยละของนักเรียนสายสามัญต่อนักเรียนอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2563 พบว่า มีอัตราส่วนร้อยละ 63.02 ต่อ 36.98
ตารางที่ 7 อัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามระดับการศึกษา
และกลุ่มอายุ
ระดับการศึกษา

กลุ่มอายุ

ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

3-5 ปี
6-11 ปี
12-14 ปี
15-17 ปี

ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียน
นักเรียน
อัตราการเข้า
ประชากรวัยเรียน
จำแนกอายุ (คน)
เรียน
9,001
9,800
108.88
20,528
23,058
112.32
10,990
10,136
92.23
10,467
7,268
69.44

หมายเหตุ : ** ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรในวัยเรียนในช่วงอายุเดียวกัน บางชั้นปี เกิน 100% เนื่องจากเป็นการคำนวณอัตรา
การเข้าเรียนอย่างหยาบซึ่งมีจำนวนนักเรียนมากกว่าจำนวนประชากร

จากตารางที่ 7 เมื่อพิจารณาอัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา 2563 จำแนกตาม
ระดับการศึกษาและกลุ่มอายุ พบว่านักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีอัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน
ร้อยละ 108.88 นักเรียนระดับประถมศึกษามีอัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน ร้อยละ 112.32 นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีอัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน ร้อยละ 92.23 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. มีอัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน ร้อยละ 69.44
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3. ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา
ผลการทดสอบคุณภาพทางการศึกษา จากตัวชี้วัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (NNET) การทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) มีรายละเอียดดังนี้
1) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถานศึกษา ในระดับจังหวัด ปี
การศึกษา 2562 สามารถสรุปผลโดยจำแนก ตามระดับชั้นการศึกษา ดังนี้

35.55
35.67
35.39
35.57
37.32
27.66
33.11

ภาษาไทย
49.07
49.95
49.76
50.39
50.92
38.35
46.74

34.42
33.76
31.65
30.71
37.72
25.39
29.37

ประเทศ
ภาค 6
จังหวัด
สพป.
สช.
สศศ.
อปท.

คณิตศาสตร์
32.9
32.92
32.02
31.65
37.16
22.59
28.62

38.35
46.74

32.9
32.92
32.02
31.65
37.16
22.59
28.62

49.07
49.95
49.76
50.39
50.92

แผนภูมิที่ 8 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
จำแนกรายวิชา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ภาษาอังกฤษ
34.42
33.76
31.65
30.71
37.72
25.39
29.37

วิทยาศาสตร์
35.55
35.67
35.39
35.57
37.32
27.66
33.11

จากแผนภูมิที่ 8 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 จำแนกรายวิช าคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
วิทยาศาสตร์ พบว่าโดยภาพรวมระดับจังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.02, 49.76, 31.65 และ 35.39 ตามลำดับ
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30.07
29.99
29.80
30.64
28.43
29.6
26.75
28.23

26.73
26.82
25.14
27.63
21.7
20.2
17.97
22

33.25
33.19
31.65
33.05
29.81
29.42
29.29
29.12

55.14
56.28
56.20
58.54
52.94
53.45
48.64
52.25

แผนภูมิที่ 9 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกรายวิชา ปีการศึกษา 2562

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

ประเทศ

26.73

55.14

33.25

30.07

ภาค 6

26.82

56.28

33.19

29.99

จังหวัด

25.14

56.20

31.65

29.80

สพม.14

27.63

58.54

33.05

30.64

สพป.

21.7

52.94

29.81

28.43

สช.

20.2

53.45

29.42

29.6

สศศ.

17.97

48.64

29.29

26.75

อปท.
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52.25

29.12

28.23

จากแผนภูมิที่ 9 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปีท ี่ 3 ปีการศึกษา 2562 จำแนกรายวิช าคณิ ตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
วิทยาศาสตร์ พบว่าโดยภาพรวมระดับจังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.14, 56.20, 31.65 และ 29.80 ตามลำดับ
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ภาษาอังกฤษ
29.2
28.24
25.48
26.36
23.05
22.51
23.1
22.42

วิทยาศาสตร์
29.2
29.19
27.21
27.82
26.53
25.1
22.48
25.59

28.91
31.88
30.15
31.35

35.7
35.93
34.88
35.98

32.17
35.5
35.04
35.34

ภาษาไทย
42.21
42.48
40.62
42.31
32.17
35.5
35.04
35.34

29.2
29.19
27.21
27.82
26.53
25.1
22.48
25.59

คณิตศาสตร์
25.41
24.97
22.46
24.19
15
15.61
16.2
19.17

29.2
28.24
25.48
26.36
23.05
22.51
23.1
22.42

ประเทศ
ภาค 6
จังหวัด
สพม.14
สพป.
สช.
สศศ.
อปท.

15
15.61
16.2
19.17

25.41
24.97
22.46
24.19

42.21
42.48
40.62
42.31

แผนภูมิที่ 10 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำแนกรายวิชา ปีการศึกษา 2562

สังคมศึกษา
35.7
35.93
34.88
35.98
28.91
31.88
30.15
31.35

จากแผนภูมิที่ 10 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 จำแนกรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบว่าโดยภาพรวมระดับจังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.46, 40.62,
25.48, 27.21และ 34.88 ตามลำดับ
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2) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษา (V-net)
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของสถานศึกษาในระดับจังหวัด
ปีการศึกษา 2562 สามารถสรุปผลโดยจำแนกตามระดับชั้นการศึกษา ดังนี้
แผนภูมิที่ 11 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2562

44.04
43.93

43.67
43.63

คะแนนเฉลี่ย

ประเทศ

ภาคใต้

ภาค 6

จังหวัด

43.63

43.93

44.04

43.67

จากแผนภูมิที่ 11 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (VNET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2562 ในระดับจังหวัดพบว่าโดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 43.67
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แผนภูมิที่ 12 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2562

41.04
40.92
40.75

39.85

คะแนนเฉลี่ย

ประเทศ

ภาคใต้

ภาค 6

จังหวัด

40.75

39.85

41.04

40.92

จากแผนภูมิที่ 12 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2562 พบว่าโดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
40.92
3) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ของสถานศึกษาในระดับ
จังหวัด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สามารถสรุปผลโดยจำแนกตามระดับชั้นการศึกษา ดังนี้
แผนภูมิที่ 13 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)
จำแนกรายวิชา ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
60
50
40
30
20
10

0

ทักษะการเรียนรู ้

ความรูพ้ ืน้ ฐาน

การประกอบอาชีพ

ทักษะการดาเนินชีวิต

การพัฒนาสังคม

ประเทศ

41.92

40.88

46.86

49.53

47.99

ภูมิภาค

39.76

39.92

45.61

45.31

44.38

จังหวัด

43.68

40.81

49.30

44.04

55.09
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จากแผนภูมิที่ 13 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ
(N-NET) ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำแนกรายวิชาทักษะการเรียนรู้ วิชาความรู้พื้นฐาน
วิชาการประกอบอาชีพ วิชาทักษะการดำเนินชีวิต และวิชาการพัฒนาสังคม โดยภาพรวมระดับจังหวัด มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 43.68, 40.81, 49.30, 44.04 และ 55.09 ตามลำดับ
แผนภูมิที่ 14 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)
จำแนกรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
60
50
40
30
20
10
0
ประเทศ
ภูมิภาค
จังหวัด

ทักษะการเรียนรู้
34.88
34.06
38.24

ความรู้พื้นฐาน
32.3
30.95
33.27

การประกอบอาชีพ
38.02
36.37
44.15

ทักษะการดาเนินชีวิต
45.92
43.43
52.42

การพัฒนาสังคม
40.44
39.38
44.34

จากแผนภูมิที่ 14 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ
(N-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำแนกรายวิชาทักษะการเรียนรู้ วิชาความรู้
พื้นฐาน วิชาการประกอบอาชีพ วิชาทักษะการดำเนินชีวิต และวิชาการพัฒนาสังคม โดยภาพรวมระดับจังหวัด มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 38.24, 33.27, 44.15, 52.42 และ 44.34 ตามลำดับ
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แผนภูมิที่ 15 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)
จำแนกรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
50

จากแผนภูมิ 22 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET
ระดับมั40ธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำแนกรายวิชาทักษะการเรียนรู้ วิชาความรู้พื้นฐาน
35
วิชาการประกอบอาชี
พ วิชาทักษะการดำเนินชีวิต และวิชาการพัฒนาสังคม โดยภาพรวมระดับจังหวัด มี คะแนน
เฉลี่ยร้อ30ยละเท่ากับ 47.87, 29.32, 45.69, 43.08 และ 30.14 ตามลำดับ
45

25
20
15

10
5
0

ทักษะการเรียนรู ้

ความรูพ้ ืน้ ฐาน

การประกอบอาชีพ

ประเทศ

ทักษะการดาเนินชีวิต

การพัฒนาสังคม

35.66

26.61

ภูมิภาค

35.72

25.94

38.95

39.7

40.19

38.58

38.57

40.4

จังหวัด

41.31

28.08

44.48

45.36

46.41

จากแผนภูมิที่ 15 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (NNET) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำแนกรายวิชาทักษะการเรียนรู้ วิชาความรู้พื้นฐาน
วิชาการประกอบอาชีพ วิชาทักษะการดำเนินชีวิต และวิชาการพัฒนาสังคม โดยภาพรวมระดับจังหวัด มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 41.31, 28.08, 44.48, 45.36 และ 46.41 ตามลำดับ
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4) การทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET)
ผลการทดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาที่เปิดสอนด้านอิสลามศึกษาในพื้นที่ พบว่า
ผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษาระดับกลาง และระดับปลาย สรุปโดยจำแนกรายวิชา ดังนี้
แผนภูมิที่ 16 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) จำแนกรายวิชา
ระดับกลาง ปีการศึกษา 2562
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37.76

58.17

25.99

32.65

61.27

47.89

36.85
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จากแผนภูมิที่ 16 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับกลาง ปีการศึกษา
2562 จำแนกเป็นรายวิชาอัลกุรอาน-อัตตัฟซีร วิชาอัลหะดีษ วิชาอัลอากีดะห์ วิชาอัลฟิกฮ์ วิชาอัตตารีค วิชาอัลอัค
ลาภ วิชาภาษามลายู และวิชาภาษาอาหรับ โดยภาพรวมระดับจังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 40.35,
46.14, 61.27, 47.89, 36.85, 61.85, 26.07 และ 33.18 เรียงลำดับวิชา
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แผนภูมิที่ 17 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) จำแนกรายวิชา
ระดับปลาย ปีการศึกษา 2562
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จากแผนภูมิที่ 17 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับปลาย ปีการศึกษา
2562 จำแนกเป็นรายวิชาอัลกุรอาน-อัตตัฟซีร วิชาอัลหะดีษ วิชาอัลอากีดะห์ วิชาอัลฟิกฮ์ วิชาอัตตารีค วิชาอัลอัค
ลาภ วิชาภาษามลายู และวิชาภาษาอาหรับ โดยภาพรวมระดับจังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 35.53,
44.88, 40.01, 42.45, 38.69, 65.71, 20.88 และ 22.31 เรียงลำดับวิชา
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์
องค์กรหลักในการบริหารจัดการศึกษา ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง
3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าประสงค์
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงาเป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัด
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะจำเป็นสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
4. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และสมรรถนะวิชาชีพใน
ศตวรรษที่ 21

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดถูกต้องเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของ
ชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน้อม
นำสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนากลไกการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทัน และ
สามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้าน
ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนทีม่ ีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ
เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาอื่น เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน

ค่านิยมองค์กร
“ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใจบริการ”
ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์/
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศ
เป้าประสงค์ : ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมาะสม
กับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท
1. ร้อยละของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมส่งเสริม
ร้อยละ 100
ความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีความรู้ ทัศนคติที่
ร้อยละ 80
ถูกต้องเพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์ : ผู้เรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ
3. จำนวนผลงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา
1 เรื่อง
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ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์ : 1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
4. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ร้อยละ 50
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
5. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก
ร้อยละ 80
อยู่ในระดับคุณภาพดีมากขึ้นไป
ร้อยละ 80
6. ร้อยละของผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเทียบกับเป้าหมาย
7. ร้อยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการสมวัย
ร้อยละ 85
8. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ จิตสำนึกและวินัยการ ร้อยละ 90
บริหารจัดการขยะและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
เป้าประสงค์ : ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบหลากหลาย
9. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับ
ร้อยละ 100
เป้าหมาย (โรงเรียนเอกชน)
10. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ เด็กออกกลางคัน และผู้มีความสามารถพิเศษ ใน
ร้อยละ 60
จังหวัดพังงาที่อยู่ในวัยเรียน ได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
11. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ไม่น้อยกว่า
พังงาอยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA (Integrity & Transparency Assessment)
85 คะแนน
12. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ สามารถนำผลการ
ร้อยละ 80
พัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
13. ระดับความสำเร็จในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในระดับจังหวัด
2 ฐานข้อมูล
14. จำนวนผลงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา
1 เรื่อง
15. ระดับความสำเร็จในการนิเทศการศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัด
ร้อยละ 80
16. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
ร้อยละ 80
17. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนา/ส่งเสริม
ร้อยละ 10
การศึกษา (ภาคีเครือข่าย : สถานประกอบการ องค์กร หน่วยงาน ที่มาร่วมจัด/พัฒนา/ส่งเสริม
การศึกษา)
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ส่วนที่ 3
ผลการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ได้ดำเนินการตามภารกิจ โดยใช้
แผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา และเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ได้กำหนดกรอบ แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเชื่อมโยงกับนโยบาย พันธกิจ
เป้าประสงค์ และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปรากฏผลการ
ดำเนินงาน ดังนี้

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศ
โครงการ : สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 191,100 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 183,712 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่
มั่นคง และมีคุณธรรม
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่น
และชุมชนของตนเอง
 ผลการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดพังงา
จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 10 โรงเรียน ๆ ละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน โดยมี 3 กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรม “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”
- กิจกรรม “จิตอาสารักษ์บ้าน รักษ์ถิ่น”
- กิจกรรม “พลเมืองดีของสังคม”
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่
มั่นคง เข้มแข็ง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดี
2. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนให้น้อมนำพระราชโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การจัดการศึกษาพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
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 ปัญหาอุปสรรค
1. ได้รับการโอนงบประมาณเป็นงวด ๆ ไม่สามารถจัดทำโครงการในคราวเดียวกันได้
2. เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการได้ครบทุกกิจกรรม
 ข้อเสนอแนะ
ควรโอนงบประมาณมาให้ครบทั้งจำนวนในครั้งเดียว เพื่อความสะดวกในการจัดทำโครงการ
ภาพกิจกรรม
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โครงการ : Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา
การศึกษา
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 220,685 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 39,210 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มี ศูน ย์ กลางข้อ มูล สารสนเทศทางการศึ ก ษาและการวิจ ัย กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้
ในระดับจังหวัด
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนานวัตกรรมการบริห ารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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4. เพื่อส่งเสริม สนับ สนุน พัฒ นา ให้นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับช าติ
ขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น
 ผลการดำเนินงาน
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการ
ศึกษา จำนวน 1 ครั้ง
2. มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการศึกษา จำนวน 15 โรงเรียน
3. จัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ในหัวข้อ “นวัตกรรมทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21”
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้าร่วมโครงการ IFTE จำนวน 15 โรง รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2
รุ่น รุ่นละ 100 คน รวม 200 คน
4. มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนในโครงการ ที่ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัดและ
ส่งเข้าประกวดในระดับภาค ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ “ชุดนวัตกรรมบูรณาการเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารตามรูปแบบ TAPU MODEL ด้วยกระบวนการ PLC” โรงเรียนวัดอินทนิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา การใช้นวัตกรรมส่งผลให้ ครูผู้สอนมีการปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ Active Learning เพิ่มมากขึ้นทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละคาบให้ไม่น่าเบื่อ ไม่จำเจ
และส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน มีคุณลักษณะ ความสามารถ
และทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑
 ปัญหาอุปสรรค
สืบ เนื่องจากสถานการณ์แ พร่ร ะบาดของโรคติด เชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้
สถานศึกษาไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาไปตาม
สถานการณ์ การจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มคนจำนวนมากไม่สามารถทำได้ ประกอบกับจำนวนบุคลากรของกลุ่ มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลมีอยู่จำกัด มีภารกิจงานที่ซ้อนกัน ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนและวันเวลาที่
กำหนดไว้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผน กิจกรรม โครงการ ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนที่ต้องใช้เวลา การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมาย
 ข้อเสนอแนะ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดกิจกรรม โดยการใช้สื่อและเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. โครงการ : ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 9,250 บาท
 วัตถุประสงค์
1. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประยชน์ นักศึกษา
วิชาทหารและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้อื่น
 ผลการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพังงา จัดกิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ดังนี้
1. วันที่ 4 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ปรับปรุงภูมิทัศน์, เก็บกวาดขยะบริเวณ
สถานศึกษา สวนสาธารณะ วัด, ชายทะเล ทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมของวิทยาลัย จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 1,087 คน จัดโดยสำนกงานอาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
2. วันที่ 5 ธันวาคม 2563 จัดกิจกรรมเก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ พัฒนาคู
คลองตามแนวเขื่อน จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 720 คน จัดโดยสำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา
3. วันที่ 10 ธันวาคม 2563 จัดกิจกรรมทำความสะอาดตามสถานที่สาธารณะ เช่น วัด มัสยิด
เขื่อน จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 396 คน จัดโดยสถานศึกษาสังกัดเอกชน
4. วันที่ 18 ธันวาคม 2563 จัดกิจกรรมเก็บกวาดขยะ เศษใบไม้ กิ่งไม้ เช็ดถูห้องน้ำ ห้องส้วม
ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 580 คน
จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
เชิงคุณภาพ
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหารและบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีจิตสำนึกที่ดีในการมุ่งกระทำประโยชน์ต่อส่วนรวมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
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2. โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 56,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 15,562 บาท
 วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดศึกษาปฐมวัย
อย่างทั่วถึงและมีพัฒนาการสมวัย
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
3. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการ
มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
 ผลการดำเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ จังหวัดพังงา
2. จัดการอบรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ในหัวข้อ “หลักการ
เขียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย” แก่ผู้บริหารและครูผู้สอนทุกสังกัด จำนวน
100 คน
3. จัดกิจกรรมการประกวดแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ด้านผู้บริหาร ครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัด สพป.พังงา สช. อปท. เพื่อคัดเลือกส่งเข้าร่วมประกวดในระดับ
ภาค ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ผลงานของ นางสาวศุภรัตน์ รายากุล ครูโรงเรียนวัดสุวรรณคูหา สังกัด สพป.
พังงา ผลงาน “โครงงาน เรื่อง กล้วย กล้วย” ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยในระดับภาค
 ปัญหาอุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้สถานศึกษา
ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มคน
จำนวนมากไม่สามารถทำได้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนและวันเวลาที่กำหนดไว้ ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนแผน กิจกรรม โครงการ ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนที่ต้องใช้เวลา ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย
 ข้อเสนอแนะ
ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดกิจกรรม โดยการใช้สื่อและเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

39

3. โครงการ : ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 61,600 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 5,490 บาท
 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ในระดับจังหวัดและภูมิภาค
 ผลการดำเนินงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการระดับจังหวัด
 ปัญหาอุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดกิจกรรม
ที่รวมกลุ่มคนจำนวนมากไม่สามารถทำได้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนและวันเวลาที่กำหนดไว้ และ
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 ข้อเสนอแนะ
ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดกิจกรรม โดยการใช้สื่อและเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

4. โครงการ : ส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 45,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 22,835 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาและคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา
2. เพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มคองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานใน
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ เครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ
3. เพื่อประสาน ติดตามและบริการให้คำแนะนำแก่นักเรียนและนักศึกษา
 ผลการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
ออกตรวจ ติดตาม เฝ้าระวังปัญหาและเหตุการณ์ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่
จังหวัดพังงา (ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา จำนวน ๑๐ ครั้ง ศูนย์เครือข่ายฯ จำนวน 8
อำเภอๆ ละ 3 ครั้ง)
เชิงคุณภาพ
นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดพังงา ได้รับการปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริมความ
ประพฤติ ส่งผลให้ปัญหาเกี่ยวกับความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดพังงาลดน้อยลง พร้อมทั้งได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับของ
สถานศึกษาและมีความประพฤติที่เหมาะสมกับสภาพและวัย
 ปัญหาอุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ศูนย์
เครือข่าย พสน. ทุกอำเภอไม่สามารถออกตรวจติดตามได้ ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้
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 ข้อเสนอแนะ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ควรจัดสรรงบประมาณ ให้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 เพื่อจะได้
ดำเนินการออกการออกตรวจ ติดตาม ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
โครงการ : ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชน
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 23,600 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 5,055 บาท
 วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนรายบุคคลในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนเอกชนที่เสนอขอ
2. เพื่อติดตามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลและการดำเนินการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียน
เอกชนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการ
อาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม)
3. เพื่อให้โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ มี ส่วนร่วมในการและเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา
ระดมสมองกำหนดแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพมาตรฐาน
 ผลการดำเนินงาน
จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ จำนวน 26 โรง เพื่อคัดเลือกผู้แทนใน
ปส.กช. จำนวน 1 ครั้ง
 ปัญหาอุปสรรค
เนื ่ อ งจากสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้
สถานศึกษาไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมที่
รวมกลุ่มคนจำนวนมากไม่สามารถทำได้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการออกตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตาม
แผนที่กำหนดไว้
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
1. โครงการ : จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 38,900 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 30,908 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพังงา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของจังหวัดพังงาให้ครอบคลุม สามารถใช้ในการ
วางแผนพัฒนาการศึกษาในจังหวัดได้ทุกระดับ
3. เพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพังงา พ.ศ. 2562 – 2565
 ผลการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา (ฉบับใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร) จำนวน 1 ครั้ง
2. ประชุมคณะทำงานบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด เพื่อกำหนดแนวทางในการ
จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา จำนวน 1 ครั้ง
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพังงา
พ.ศ. 2562 – 2565
เชิงคุณภาพ
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา มีแผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นกรอบทิศทางในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงาน
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา มีฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดพังงา ที่
เชื่อมโยงกันได้ทุกสังกัด สามารถนำมาใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา มีแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพังงา พ.ศ. 2562 – 2565
(ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564) เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
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2. โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 45,400 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 41,300 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
 ผลการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
จัดอบรมให้ความรู้แก่ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา เพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมการบริการอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการร่วมกับโครงการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2564 ณ โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท
แอนด์สปา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
เชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัด มีความรู้ สามารถนำมาใช้พัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. โครงการ : นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 80,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 42,205 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
ทางการศึกษา และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดพังงา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3. เพื่อรวบรวมจัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดพังงา
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4. เพื่อรองรับการประเมินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 ผลการดำเนินงาน
1. สนับสนุนการตรวจราชการ และรับการติดตามผลการดำเนินงาน จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้
1.1 สนับสนุนการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายวัลลพ สงวนนาม) และคณะ เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564
1.2 รับการตรวจติดตามจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ในประเด็นผลการบริหารการจัดการศึกษา
ของหน่วยงาน/สถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) เมื่อ
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564
1.3 สนับสนุนการตรวจติดตามจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ในประเด็นผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงาน สถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564
1.4 สนับสนุนการ ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวัลลพ สงวนนาม)
เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดตรัง กระบี่ พังงา และระนอง ในประเด็นการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
1.5 รับการตรวจติดตามจาก สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ในประเด็นการบริหารการจัดการศึกษา
ของหน่วยงาน/สถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564
2. ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 11 โรงเรียน โรงเรียนผ่านการประเมิน
เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง (สถานศึกษาพอเพียง) จำนวน 8 โรงเรียนได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านหินลาด 2) โรงเรียน
บ้านบางวัน 3) โรงเรียนบางนายสี 4) โรงเรียนบ้านแหลมหิน 5) โรงเรียนบ้านบางคลี 6) โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า
7) โรงเรียนวัดอินทนิน 8) โรงเรียนบ้านบ่อแสน
3. ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คะแนนที่ได้ 3.4646
 ปัญหาอุปสรรค
สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้
สถานศึกษาไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาไปตาม
สถานการณ์ การจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มคนจำนวนมากไม่สามารถทำได้ ประกอบกับจำนวนบุคลากรของกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลมีอยู่จำกัด มีภารกิจงานที่ซ้อนกัน ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนและวันเวลาที่
กำหนดไว้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผน กิจกรรม โครงการ ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนที่ต้องใช้เวลา การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมาย ซึ่งได้ใช้ความพยายามในดำเนินการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และ
บริบทที่สามารถทำได้
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4. โครงการ : ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด
ผ่านกลไกของ กศจ.
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 46,934 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และ
ทั่วถึงตามบริบทของจังหวัด โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา ครอบครัว
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอื่น
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
3. เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ด้านการเรียนและความเป็นอยู่ของนักเรียน
 ผลการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. จัดประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
- ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- จัดประชุมสรุปข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาระดับจังหวัดและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับจังหวัด
2. จัดประชุมคณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดประเด็นจุดเน้นการพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัดพังงา
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างคนพังงา กลับมาพัฒนาพังงา” เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานทางการศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุม
จำนวน 50 คน
เชิงคุณภาพ
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา มีเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วน
ร่วมจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง ตามบริบทของจังหวัด
 ปัญหาอุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดกิจกรรม
ที่รวมกลุ่มคนจำนวนมากไม่สามารถทำได้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนและวันเวลาที่กำหนดไว้ และ
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
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ผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
1. โครงการ : คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 153,700 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 110,908 บาท
วัตถุประสงค์
เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมี
เหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2 อัตรา
 ผลการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความ
จำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จำนวน 2 อัตรา มีผู้สมัคร
จำนวน 27 คน
เชิ งคุณภาพ
มีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมี
เหตุพิเศษ จำนวน 13 คน
 ปัญหาอุปสรรค
1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานล่าช้า
2. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันตามปฏิทินการดำเนินงาน
2. เห็นควรให้ส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
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2. โครงการ : คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป
เพื่อบรรจุและ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 132,500 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 7,620 บาท
วัตถุประสงค์
เพื่อคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้ ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
จำนวน 4 อัตรา
 ผลการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 3 คน
เชิ งคุณภาพ
ผู้เข้ารับ การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 3 คน
 ปัญหาอุปสรรค
1. ได้รบั การจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานล่าช้า
2. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถจัด
สอบได้ตามปฏิทินที่ สพฐ. กำหนดไว้ ทำได้เฉพาะกิจกรรมการรับสมัครเท่านั้น
 ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันตามปฏิทินการจัดสอบ
2. เห็นควรให้ส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
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3. โครงการ : การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
 งบประมาณ 233,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 27,720 บาท
วัตถุประสงค์
เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.
2564 จำนวน 17 อัตรา
 ผลการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
รับสมัครเข้ารับการบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปี 2564 มีผู้สมัคร จำนวน 61 ราย
เชิ งคุณภาพ
ผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปี 2564 เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 61 ราย
 ปัญหาอุปสรรค
1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานล่าช้า
2. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถจัด
สอบได้ตามปฏิทินที่ สพฐ. กำหนดไว้ ทำได้เฉพาะกิจกรรมการรับสมัคร การตรวจคุณสมบัติ และการประเมินผล
งานเท่านั้น
 ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันตามปฏิทินการจัดสอบ
2. ควรให้ส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
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4. โครงการ : การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (กิจกรรมรับสมัคร)
 งบประมาณจากค่าธรรมเนียมการสอบ 187,500 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 212,263 บาท
วัตถุประสงค์
เพื่อสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ และแต่ง ตั้งบุ คคลเข้ ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุ คลากรทาง
การศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้ครบตาม
จำนวนตำแหน่งว่าง จำนวน 24 กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก รวม 117 อัตรา
 ผลการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มีผู้สมัครทั้งหมด จำนวน 620 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิสอบแข่งขัน จำนวน 607 คน
 ปัญหาอุปสรรค
1. ระยะเวลาในการดำเนินการกระชั้นชิดเกินไปและทับซ้อนกับการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกอื่น ๆ

2. ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานล่าช้า
 ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันตามปฏิทินการจัดสอบ
2. ควรจัดปฏิทินการสอบไม่ให้กระชั้นชิดเกินไป และทับซ้อนกับการสอบแข่งขันอื่น ๆ
3. ควรให้สว่ นกลางเป็ นผูด้ าเนินการคัดเลือก เพือ่ ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
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5. โครงการ : คัดเลือกรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการครูอื่นมาบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,900 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 5,700 บาท
วัตถุประสงค์
เพื่อคัดเลือกรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการครูอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จำนวน 1 อัตรา
 ผลการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
ดำเนินการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการครูอื่น มาบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา มีผู้สมัคร จำนวน 1 คน
เชิงคุณภาพ
คัดเลือกรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการครู อื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้ครบตามจำนวน
ตำแหน่งว่าง
 ปัญหาอุปสรรค
1. ระยะเวลาในการดำเนินการกระชั้นชิด และมีบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่จำนวนน้อย
2. ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ
 ข้อเสนอแนะ
เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เห็นควรให้ส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการ
คัดเลือก
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6. โครงการ : เสริมสร้างและพัฒนาวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 183,050 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 166,301 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา สามารถใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
ราชการแก่ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต
ส่วนตัวและหน้าที่การงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี)
3. เพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา มีระบบการทำงานที่ดีและเหมาะสม ซึ่งสามารถป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ผลการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ และการ
สร้างจิตสำนึก “ราชการใสสะอาด” ให้แก่บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา โดยบูรณาการร่วมกับ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2564 ณ โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท
แอนด์สปา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
เชิงคุณภาพ
บุคลากรทุกคนในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา นำความรู้ที่ได้จากการอบรม มาใช้ในการ
พัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. โครงการ : การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนักเรียน นักศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 42,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 18,760 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจนักเรียน นักศึกษา ที่ใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา
2. เพื่อมอบรางวัลและประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
ครูที่มีผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาระดับดีเด่น
3. เพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานรายงานการนำเข้าข้อมูลระบบดูแล และติดตาม
การใช้สารเสพติด CASTAS การบันทึกข้อมูลในระบบ NISPA
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 ผลการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. ลงพื้นที่ตรวจปัสสาวะนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 36 โรงเรียน จำนวน
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 1,937 คน
2. จัดประชุมชี้แจงครู เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดสถานศึกษาทุกสังกัด จำนวน 20 คน
เพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว รายงานผลการนำเข้าข้อมูลระบบดูแล
ติดตามการใช้สารเสพติด CATAS การบันทึกข้อมูลในระบบ NISPA ได้อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน จำนวน 1 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
นักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการดูแลช่วยเหลือ โดยครู ผู้บริหารได้ทำความ
เข้าใจกับผู้ปกครองเพื่อช่วยกันดูแล โดยสถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ การบำเพ็ญประโยชน์ จิตสาธารณะ
และเห็นคุณค่าของตนเอง ทำให้มีทักษะชีวิตที่เหมาะสมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 ปัญหาอุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่ได้มี
การออกประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 ข้อเสนอแนะ
ควรทำความเข้าใจกับครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด เมื่อได้ทำการคัดกรองนักเรียนแล้วพบมี
ปัสสาวะ สีม่วงหรือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ให้ทำการบันทึกข้อมูลในระบบ CATAS เพื่อติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคล
และบันทึกข้อมูลในระบบ NISPA

8. โครงการ : ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 18,819 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และหน่วยงานทางการศึกษา และหาแนวทาง
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัสสาวะสีม่วง ตลอดจนขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
จังหวัดพังงา
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวและการดำเนินงาน
TO BE NUMBER ONE ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
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 ผลการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. จัดประชุมผู้บริหาร ครู หน่วยงานทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนที่ตรวจพบนักเรียน
นักศึกษามีปัสสาวะสีม่วง มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่หน่วยงานทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม
จำนวน 22 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ ได้รับทราบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา และเห็นชอบแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีสารเสพติด
 ปัญหาอุปสรรค
 ข้อเสนอแนะ
การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ
นั้น ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันดูแลบุตรหลานในชุมชนของตนเอง ต้องมีเครือข่ายผู้ปกครอง และไม่ควรปกปิดข้อมูล

9. โครงการ : ติดตามผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 8,295 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในสถานศึกษา
2. เพื่อสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในสถานศึกษา
 ผลการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
ลงพื้นที่ออกติดตามผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายทุกสังกัดในจังหวัดพังงา จำนวน 7 โรงเรียน
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เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ ในสถานศึกษา เพิ่มมากขึ้น
2. เกิดเครือข่ายในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในสถานศึกษามากขึ้น
 ปัญหาอุปสรรค
1. สถานศึกษาที่ได้รับป้ายพระราชทานหรือเกียรติบัตรแล้ว ไม่ค่อยดำเนินการต่อเนื่องหรือหยุด
ดำเนินการ
2. สถานศึกษาขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เนื่องจากบุคลากรที่เคยทำอยู่เดิมเกษียณอายุราชการหรือย้าย
 ข้อเสนอแนะ
จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้รับผิดชอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการ
ดำเนินงาน

10. โครงการ : ส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 50,800 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 34,090 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดี ในเรื่องการมีระเบียบ
วินัย มีความเข้มแข็ง อดทน มีความเป็นผู้นำ ความพร้อมเพรียง ความสามัคคี รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น มีทักษะ
การอยู่ร่วมกัน สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและสามารุถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
2. เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตร
นารี ที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีระเบียบวินัยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีมาตรฐาน
3. เพื่อฟื้นฟูกิจการลูกเสือในสถานศึกษาและเพื่อให้ลูกเสือมีความรัก ความสนใจและเห็นคุณค่า
กิจกรรมลูกเสือมากยิ่งขึ้น
 ผลการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
มีกองลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้าร่วมประกวดระเบียบแถว จำนวน 1 กอง คือ กองเนตรนารีสามัญ
รุ่นใหญ่ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
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เชิงคุณภาพ
1. ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน รู้จักบำเพ็ญ
ประโยชน์ช่วยเหลือครอบครัว ชุมชนและสังคม ตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจำวันได้อย่างมีความสุข พัฒนาตนเองเป็นพลเมืองที่ดี
2. ผู้รับผิดชอบการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการ
ประกวดฯ หลักเกณฑ์การประกวดฯ และแก่นแท้ของการประกวดฯ ที่จะมุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็น
พลเมืองดี ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานโครงการ
 ปัญหาอุปสรรค
กองลูกเสือ เนตรนารี สมัครเข้าร่วมการประกวดฯ จำนวนน้อยมาก เนื่องจากไม่มีเวลาในการซ้อม
เพราะเป็นช่วงระยะเวลาที่เริ่มเปิดภาคเรียน ประกอบกับเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา
(COVID – 19) และบางโรงเรียนมีความสนใจเข้าร่วมประกวดแต่มีจำนวนลูกเสือ เนตรนารี ไม่ครบจำนวนกอง
 ข้อเสนอแนะ
สร้างแรงจูงใจให้สถานศึกษาสมัครเข้าร่วมประกวดฯ ให้มากยิ่งขึ้น เช่น การให้เงินรางวัล

11. โครงการ : จัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG 4 ระดับจังหวัด
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 40,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 40,000 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Roadmap) สำหรับ
ประเทศไทย
2. เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG 4)
ในระดับพื้นที่
3. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่สำหรับสนับสนุนการขับเคลื่อน
เป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา
 ผลการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้าน
การศึกษา (SDG Roadmap) จังหวัดพังงา
2. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้าน
การศึกษา (SDG Roadmap) จังหวัดพังงา ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
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3. จัดพิมพ์แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา
(SDG Roadmap) จังหวัดพังงา (ฉบับสมบูรณ์)
เชิงคุณภาพ
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา มี Roadmap เพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SDG4 Roadmap) จำนวน 1 ฉบับ
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนงานหรือโครงการเพื่อดำเนินการตาม SDG4 Roadmap
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา มีฐานข้อมูล เพื่อการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัด SDG4 Roadmap
 ปัญหาอุปสรรค
1. ระยะเวลาในการดำเนินการกระชั้นชิดเกินไป ขาดความชัดเจน
2. ขาดฐานข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
 ข้อเสนอแนะ
-
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ผลการบริหารจัดการด้านงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภทงบประมาณ
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบอุดหนุน
เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ (บาท)

5,170,178
113,900
1,130,848
73,625
430,710
6,805,361

เบิกจ่าย
บาท
4,515,418.51
113,430
632,107
12,125
406,695.61
5,566,346.12

คงเหลือ
ร้อยละ
87.34
99.59
55.90
16.47
94.42
81.79

บาท
654,759.49
470
503,297
61,500
24,014.39
1,243,570.88

ร้อยละ
12.66
0.41
44.51
83.53
5.58
18.27

ภาคผนวก

คณะผู้จัดทำเอกสาร
ที่ปรึกษา
นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์

รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพังงา

คณะทำงาน
นายมนูญ พืชฟู
นางกมลวรรณ สุกัญญา
นางพิมพ์กุล ทัดแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สนับสนุนข้อมูล
ผู้รับผิดชอบโครงการทุกกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

ปก นางสาวธนพร
เรียบเรียง/รูปเล่ม

อัธยาศยนนท์

นายมนูญ พืชฟู

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

