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คำนำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีภารกิจหลักในการบริหารการจัดการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาอย่างทั่วถึง โดยยึดนโยบาย
และยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ  และกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือสรุปภารกิจ
หลักของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ที่ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และใช้เป็นข้อมูล 
ในการบริหารการจัดการศึกษา  ในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปไดด้้วยดี 

  (นายสมชาย  รองเหลือ) 
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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สภาพทั่วไป 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง หมู่ที่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 063-0815442 เว็บไซต์ : https://seapt.go.th/ มีอาณาเขตติดต่อ กับจังหวัดต่าง ๆ 
ดังนี้   

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 
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อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เป็นหน่วยงานภาครัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการบริหารและจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานระดับ
มัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง มีอำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และมีอำนาจ 
หน้าที่ดังต่อไปนี้   

1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที ่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น   

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั ่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ  
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว   

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและ

พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา   

9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้าน

การศึกษา   
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างการบริหารงาน 

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา มีส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ 
ณ  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ดังนี้   

1. กลุ่มอำนวยการ   
2. กลุ่มนโยบายและแผน 
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล  
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9. หน่วยตรวจสอบภายใน 
10. กลุ่มกฎหมายและคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
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นางอุไร  พรหมปาน   

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 

นางสุกัญญา  ศิริชุม   

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 

 

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

 

 

 

 

 
 
 
นายสมชาย  รองเหลือ  

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงภาพผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
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นางสาวนันทรัฐ  คงดำ 
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

พิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ 

นายพชร  มั่นคง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 
ปฏิบัติหน้าที ่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน

บุคคล  

นางสาวอารีย์  เขียวชัย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ

การ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน 

นายกิติภัฏ  กาญจนสุวรรณ 
นิติกรปฏิบัติการ ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

กฎหมายและคดี 

นางสาวปวีณ์นุช  จันทร์นวล 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

พิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

นางสาวอนงคน์าฎ  หน่วยแก้ว 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ

การ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

นางณัฐติกา  หอมประกอบ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ       

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  
ติดตาม และประเมินผลการจัด

การศึกษา 

นางสาวสุชาดา  สัจจากุล 
นักวิชาการเงินเละบัญชีชำนาญการ  

ปฏิบัติหน้าที ่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์  

นางจุลีพร  โภชนาทาน 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

ปฏิบัติหน้าที ่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  

 

        ผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงภาพผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา   

1) จำนวนบุคลากรในสังกัด  

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง วิทยฐานะ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

(คน) 1. สายงานบริหาร 
ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.4 เชี่ยวชาญ 1 
 คศ.3 ชำนาญการพิเศษ 24 
 คศ.2 ชำนาญการ 2 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.4 เชี่ยวชาญ - 
 คศ.3 ชำนาญการพิเศษ 14 
 คศ.2 ชำนาญการ 11 

รวมสายงานบริหาร 52 
2. สายงานสอน 
 คศ.4 เชี่ยวชาญ 1 
 คศ.3 ชำนาญการพิเศษ 518 
 คศ.2 ชำนาญการ 216 
 คศ.1  113 
 ครูผู้ช่วย  126 

รวมสายงานสอน 974 
3. สายงานสนับสนุนการสอน 
3.1 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2) 

ชำนาญการ - 
ชำนาญงาน 1 

3.2 ลูกจ้างประจำ 31 
3.3 พนักงานราชการ/ 
อัตราจ้างชั่วคราว 

ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้น
วิกฤติ  
(8,180 อัตรา) 

3 

ครูสาขาขาดแคลน - 
บุคลากรวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ - 
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) 2 
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ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง วิทยฐานะ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

(คน) ครูและบุคลากรโรงเรียนโครงการพระราชดำริ
และโครงการเฉลิมพระเกียรติ 

- 

พนักงานราชการ 1 
ธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน) 12 
ธุรการ (นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ) 12 
นักการภารโรง 5 
ครูประจำการนักเรียนพักนอน - 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 6 

รวมสายสนับสนุนการสอน 73 
รวมทั้งสิ้น 1,099 

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565  

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนข้าราชครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน จำนวน (คน) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 2 
บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (1)  5 
บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2)  12 
ครู (ช่วยราชการ) - 
ลูกจ้างประจำ - 
พนักงานราชการ 8 
ลูกจ้างรายเดือน (งบ สพฐ.) - 
ลูกจ้างรายเดือน (งบสำนักงาน)  9 

รวมทั้งสิ้น 37 
ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 8 เมษายน 2565 
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2) จำนวนโรงเรียนและนักเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2564 
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนโรงเรียนจำแนกตามประเภทที่เปิดสอนและขนาด ปีการศึกษา 2564  

ประเภท จำนวน
โรงเรียน 

ร้อยละ 

จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น  27 100 
จำแนกตามประเภทระดับท่ีเปิดสอน   
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - - 
ระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น – ตอนปลาย)  27 100 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - - 
จำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน   
โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน ต่ำกว่า 120 คน)  2 59.26 
โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 120 – 719 คน)  17 29.63 
โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 720 – 1,679 คน)  3 3.70 
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน ≥ 1,680 คน)  5 7.41 

 

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 จากระบบ Data Management Center (DMC)  
 
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนนักเรียน จำแนกรายชั้น เพศ และห้องเรียน 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ร้อยละ ห้องเรียน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1  1,625 1,737 3,362 19.43 103 
มัธยมศึกษาปีที่ 2  1,545 1,742 3,287 18.99 103 
มัธยมศึกษาปีที่ 3  1,514 1,763 3,277 18.94 102 
มัธยมศึกษาปีที่ 4  1,052 1,530 2,582 14.92 94 
มัธยมศึกษาปีที่ 5  877 1,582 2,459 14.21 90 
มัธยมศึกษาปีที่ 6  849 1,489 2,338 13.51 88 
รวมทั้งสิ้น  7,462 9,843 17,305 100 580 
ร้อยละ 43.12 56.88    

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 จากระบบ Data Management Center (DMC) 
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3) จำนวนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา  
     3.1 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จำนวน 1 เครือข่าย 
     3.2 จำนวนเครือข่ายการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 เครือข่าย ประกอบด้วย 4 สห
วิทยาเขต 
ตารางที่ 5 แสดงจำนวนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา  

สหวิทยาเขต 
ที ่

ชื่อสหวิทยา
เขต 

จำนวน 
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 

1 เมืองพัทลุง  6 1. พัทลุง                   2. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
พัทลุง  
3. พรหมพินิตชัยบุรี      4. ประภัสสรรังสิต   
5. วชิรธรรมสถิต          6. สตรีพัทลุง 

2 ควนขนุน  10 1. ควนขนุน               2. พนางตุง   
3. อุดมวิทยายน          4. ดอนศาลานำวิทยา                
5. นาขยาดวิทยาคาร     6. ป่าพะยอมพิทยาคม   
7. นิคมควนขนุนวิทยา    8. ศรีบรรพตพิทยาคม  
9. ตะแพนพิทยา          10. ปัญญาวุธ 

3 ตะโหมด  6 1. ตะโหมด                 2.ประชาบำรุง  
3. เขาชัยสน                4. หานโพธิ์พิทยาคม   
5. กงหราพชิากร           6. ชะรัดชนูปถัมภ์ 

4 ปากพะยูน  5 1. ปากพะยูนพิทยาคาร   2. หารเทารังสีประชาสรรค์  
3. ควนพระสาครินทร์     4. ป่าบอนพิทยาคม   
5. บางแก้วพิทยาคม 

ที ่มา : ประกาศสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศ ึกษา เขต 12 เร ื ่อง การจ ัดต ั ้งสหว ิทยาเขต  
          ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 
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4) จำนวนกลุ่มสหวิทยาเขต 2 กลุ่มสหวิทยาเขต 
 

ตารางที่ 6 แสดงจำนวนกลุ่มสหวิทยาเขต 2 กลุ่มสหวิทยาเขต  
กลุ่มสหวิทยาเขตที่ 1 

ที ่ โรงเรียน ที ่ โรงเรียน 
1 พัทลุง 2  อุดมวิทยายน 
2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง  10 ดอนศาลานำวิทยา 
3 พรหมพินิตชัยบุรี  11 นาขยาดวิทยาคาร 
4 ประภัสสรรังสิต  12 ป่าพะยอมพิทยาคม  
5 วชิรธรรมสถิต  13 นิคมควนขนุนวิทยา  
6 สตรีพัทลุง  14 ศรีบรรพตพิทยาคม 
7 ควนขนุน  15 ตะแพนพิทยา  
8 พนางตุง  16 ปัญญาวุธ 

กลุ่มสหวิทยาเขตที่ 2 
1 ตะโหมด  7 ปากพะยูนพิทยาคาร  
2 ประชาบำรุง  8 หารเทารังสีประชาสรรค์ 
3 เขาชัยสน  9 ควนพระสาครินทร์  
4 หานโพธิ์พิทยาคม  10 ป่าบอนพิทยาคม 
5 กงหราพชิากร  11 บางแก้วพิทยาคม 
6 ชะรัดชนูปถัมภ์   

 

ที่มา : ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มสหวิทยาเขต ประกาศ ณ 
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
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5. ศูนย์พัฒนาวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 23 ศูนย ์
ตารางที่ 7 ศูนย์พัฒนาวิชาการ จังหวัดพัทลุง จำนวน 23 ศูนย ์ 

ลำดับที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ ที่ตั้ง (โรงเรียน) 
1 คณิตศาสตร์  โรงเรียนพัทลุง 
2 หุ่นยนต์  โรงเรียนพัทลุง 
3 ภาษามลายู  โรงเรียนพัทลุง 
4 ดนตรีไทย  โรงเรียนพัทลุง 
5 ภาษาฝรั่งเศส,เยอรมัน,เกาหลี  โรงเรียนพัทลุง 
6 คอมพิวเตอร์  โรงเรียนสตรีพัทลุง 
7 ภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีพัทลุง 
8 ภาษาจีน,ญี่ปุ่น  โรงเรียนสตรีพัทลุง 
9 เศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนสตรีพัทลุง 
10 ภาษาไทย  โรงเรียนตะโหมด 
11 นักเรียนพิเศษเรียนร่วม  โรงเรียนตะโหมด 
12 นาฏศิลป์  โรงเรียนตะโหมด 
13 วิทยาศาสตร์  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
14 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 
15 ดนตรีสากล  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 
16 อุตสาหกรรม  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 
17 การงานอาชีพ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนควนขนุน 
19 สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนกงหราพิชากร 
20 ศิลปะ  โรงเรียนประภัสสรรังสิต 
21 ทัศนศิลป์  โรงเรียนเขาชัยสน 
22 เกษตร  โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 
23 สิ่งแวดล้อม  โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี 

 

ที่มา : เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง 
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ส่วนที่ 2 
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การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง สำหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  การรายงานผลการดำเนินงานเป็น
กระบวนงานที่สะท้อนถึงความสำเร็จ  ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม
ภารกิจสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จึงกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึน้ 
วัตถุประสงค์ของรายงาน 

1. เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

2. เพ่ือนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุง วางแผน และพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง 

3. เพ่ื อเผยแพร่ผลการดำเนิน งานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุ ง 
ต่อสาธารณชนตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546    
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 

ขอบเขตของรายงาน 
การรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการนำเสนอเฉพาะในส่วนที่ เป็นกลยุทธ์ จุดเน้นที่สำคัญ ตามนโยบาย            
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

1. ผลการดำเนินงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
3. ผลการบริหารจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

ส่วนที่ 3  
ผลการดำเนนิงาน 
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1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

2. สนองกลยุทธ์ สพม.พัทลุง ข้อที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา จุดเน้นด้าน  ด้านการบริหารจัดการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ตัวชี้วัดที่  69 ระดับการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
    เชิงปริมาณ  
             1. บุคลากรระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  จำนวน  18 คน  
  - ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ สพม.พัทลุง จำนวน  3  คน 
   - ผู้อำนวยการกลุ่มจำนวน  7  คน 
  - คณะทำงาน/เจ้าหน้าที่               จำนวน 8  คน 
             2. บุคลากรระดับสถานศกึษา จำนวน   16 คน 
  - ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ก.ต.ป.น.  จำนวน  16 คน 
                           รวมทั้งสิ้น 33 คน 
 
    เชิงคุณภาพ  
    1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงมีแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

   2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง และสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการจัดการ
ศึกษาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และสามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดโดยอาศัยแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

4. วิธีการดำเนินงาน (กิจกรรมหลัก/สำคัญของโครงการ) 

1. เสนอโครงการ 
2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและนโยบายการศึกษาท่ี

เกี่ยวข้องและรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพ่ือนำมาแก้ไขปรับปรุงการจัดทำแผนแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงานโครงการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

น 
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5. สรุป ประมวลผลวิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้อง ของแผนงาน/ โครงการ 
6. สรุปและรวบรวม เอกสาร รูปเล่ม 

 

5. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  

1. จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
2. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2565 จัดทำรายละเอียด

แผนงานโครงการ 
3. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดทำเอกสารรูปแล่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

6. ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดแห่งความสำเร็จ 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1 กำหนดกรอบแนวทาง ทิศทางเพ่ือการดำเนินงานจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี พ.ศ. 2565  

ส ำนั ก งาน เข ต พ้ื น ที่
การศึกษามั ธยมศึกษา
พัทลุงมีแผนปฏิบัติการ 
ประจำปี งบป ระมาณ 
พ.ศ. 2565 
 

 

7. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม คงเหลือ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
100,000    100,000 100,000 2,040 

รวมทั้งสิ้น 100,000 2,040 

แหล่งงบประมาณ  (  ) สพฐ.  ( ✓ ) สพม.พัทลุง   (  ) อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................ 

8. ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 

         โครงการตามแผนงาน ที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่สามารถดำเนิน
ได้ตามแผนงานโครงการ เพราะเป็นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งใหม ่ขาดบุคลากรในการขับเคลื่อน 
ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

9. ข้อเสนอแนะ 
        ส่วนกลางควรบริหารจดัการเรื่องบุคลากรเป็นเรื่องเร่งด่วน เพ่ือการขับเคลื่อนงานสำหรับสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาตั้งใหมเ่พ่ือพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
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   10. ภาพถ่ายประกอบการรายงานผล  จำนวน 5 ภาพ ดังแนบ  
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1. โครงการขยายผลการใช้ระบบการรายงานตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษาตาม 

    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ออนไลน ์

2. สนองกลยุทธ์ สพม.พัทลุง  กลยุทธ์ที่ 6    จุดเน้นด้านบริหารจัดการ 

3. เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
    เชิงปริมาณ  
 3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครผูู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลจากสถานศึกษาในสังกัดการจัดทํา
และตรวจสอบแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.๓) ออนไลน์   
การจัดทำคำของบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 54 คน คณะทำงาน 14 คน และวิทยากร 2 คน 
รวม 70 คน 
          3.1.2 ระยะเวลาในการอบรม  จำนวน 1 วัน 
    เชิงคุณภาพ  
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบการจัดทำของบประมาณมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทํา

จัดเก็บแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.๓) ออนไลน์  

4. วิธีการดำเนินงาน (กิจกรรมหลัก/สำคัญของโครงการ) 
 4.1 ประชุมคณะทำงาน 

4.2 จัดอบรมออนไลน์ 

4.3 ประเมินผล 

5. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  

5.1 บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้แทนหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เกิดความรู้  ความ
เข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้ทันตามระยะเวลา และถูกต้อง 
 5.2 สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีระบบที่ช่วยในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานจัดส่ง จัดเก็บ กลั่นกรองตรวจสอบ ข้อมูลสารสนเทศผู้สําเร็จการศึกษา จากแบบรายงาน
ผู้สําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 

5.3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีข้อมูลสารสนเทศผู้สําเร็จการศึกษา จากแบบ
รายงานผู้สําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ในภาพรวม หรือแยกสังกัดเพ่ือรายงานข้อมูลได้ เพ่ือสําหรับการจัดเก็บ ข้อมูล
และการสืบค้นข้อมูล เพ่ือให้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วทั้งรูปแบบไฟล์ภาพกราฟิกและรูปแบบดิจิทัล ช่วยลด
ขั้นตอนในการทํางาน รวมทั้งสามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และเกิด
ประโยชน์ได้สูงสุดในการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
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6. ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดแห่งความสำเร็จ 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1 ร้อยละของสถานศึกษาจัดทำ ปพ.3 ประจำปีได้อย่าง

ถูกต้อง 
แบบรายงานผู้สําเร็จ
การศึกษา (ปพ.๓) 

แบบรายงานผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษา (ปพ.๓) 

 

7. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม คงเหลือ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
20,000   20,000  20,000  

รวมทั้งสิ้น 20,000  

แหล่งงบประมาณ  (  ) สพฐ.  ( ✓ ) สพม.พัทลุง   (  ) อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................ 

8. ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 

ไม่มี 

9. ข้อเสนอแนะ 

 ไม่มี 

10. ภาพถ่ายประกอบการรายงานผล  จำนวน 5 ภาพ ดังแนบ  
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1. โครงการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

2. สนองนโยบายส่วนกลาง   O ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1, 2 O นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4, 6 

3. เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
    เชิงปริมาณ  
 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง และเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด สามารถแสดง

ผลได้อย่างเหมาะสมทั้งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ มีรูปแบบที่ทันสมัย ปลอดภัยจากภัยคุกคาม ง่าย

ต่อการบริหารจัดการ เป็นไปตามหลักมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน และจำนวน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์  

 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  สามารถทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่าน

ระบบเฝ้าระวังทางเครือข่ายผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

    เชิงคุณภาพ  
 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบันอย่างเป็นระบบ  
 2. ผู้รับบริการที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัด หน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานอ่ืนๆ ตลอดจนสาธารณชนที่สนใจทั่วไป ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือนำไปใช้
ประโยชน์ตามความต้องการ 
 3. บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา สามารถนำความรู้ไปพัฒนางานและบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศตามภารกิจที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีการดำเนินงาน (กิจกรรมหลัก/สำคัญของโครงการ) 
 1. วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการข้อมูลขององค์กร กำหนดขอบเขต 
 2. ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ ทั้งในทางปฏิบัติและทางเทคนิค 
 3. ประชุมคณะทำงาน เสนอผลการวิเคราะห์/ศึกษา  
 4. ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบฯ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสารสนเทศ (ตามทางเลือก) 
ทดสอบระบบ 

     5. ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

5. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  

 5.1 เว็บไซต์จะรองรับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ตามข้อกำหนดของสำนักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) 
 5.2 เว็บไซต์จะสามารถนำเสนอข้อมูลผ่านมือถือ หรือแท็บเล็ตได้พอดีและมีความสวยงาม 
เหมาะสมน่าใช้งาน  
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 5.3 เว็บไซต์จะมีระบบการรักษาความปลอดภัยจากการโจมตีของ Hacker  
 5.4 เว็บไซต์จะมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่รวดเร็วขึ้น เข้าถึงง่ายขึ้น และรองรับกับ WEB 
Browser ที่หลากหลายมากขึ้น  
 5.5 ภาพลักษณ์ขององค์กรที่จะสื่อสารออกไปผ่าน WEB Site และ Social Media ทำให้องค์กรดู
ร่วมสมัย  
 5.6 เว็บไซต์จะมีความสวยงาม และน่าใช้ รวมถึงใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว  
 5.7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จะมีเครื่องมือในการบริหาร
และจัดการข้อมูลเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการบริหารและจัดการ  
 5.8  สำนักงานเขต พ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุ งมีช่ องทางสื่ อกลางการเผยแพร่  
ประชาสัมพันธ์นโยบาย โครงการ กิจกรรมต่างๆ และผลการดำเนินงาน ที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน  
 5.9 การประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ค  
 
6. ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดแห่งความสำเร็จ 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
1 
 
2 

ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ ของหน่วยงาน 
จำนวนผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พัทลุงมีเว็บไซต์ 
 

 

7. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม คงเหลือ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
11,900    11,900 11,900 - 

รวมทั้งสิ้น 11,900 - 

แหล่งงบประมาณ  (  ) สพฐ.  ( ✓ ) สพม.พัทลุง   (  ) อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................ 

8. ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 

 ไม่มี 

9. ข้อเสนอแนะ 

 ไม่มี 
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   10. ภาพถ่ายประกอบการรายงานผล   
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แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) 

จําแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีย้อนหลัง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี

       

          

           

          

 
 

 
 
ตารางที่ 13 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
                    ปีการศึกษา 2562 – 2564 โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษา 
              มัธยมศึกษพัทลุง (เปรียบเทียบ 3 ปี) 

กลุ่มสาระ
วิชา 

คะแนนเฉลี่ยปี กศ. 2562 คะแนนเฉลี่ยปี กศ. 2563 คะแนนเฉลี่ยปี กศ. 2564 
ระดับชาติ ระดับ 

สพฐ. 
สพม. 
12 

ระดับชาติ ระดับ 
สพฐ. 

สพม. 
พท 

ระดับชาติ ระดับ 
สพฐ. 

สพม. 
พท 

ภาษาไทย 55.14 55.91 59.67 54.29 55.18 56.11 51.19 52.13 56.68 
คณิตศาสตร์ 26.73 26.98 29.82 29.89 25.82 23.15 24.47 24.75 27.04 
วิทยาศาสตร์ 30.07 30.22 31.02 25.46 31.21 29.09 31.45 31.67 32.93 
ภาษาอังกฤษ 33.25 32.98 33.54 34.38 34.41 31.04 31.11 30.79 31.17 

เฉลี่ย 36.30 36.52 38.51 36.01 36.66 34.58 34.56 34.84 36.96 

 ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

 

จากตารางที่  13 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน O-NET  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 – 2564 ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
ใน 4 กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ย 38.51 ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ย 39.72 และปี
การศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ย 36.96 ตามลำดับ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
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ตารางที่ 14 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
                     ปีการศึกษา 2562– 2564 โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษา 
               มัธยมศึกษาพัทลุง (เปรียบเทยีบ 3 ปี) 

กลุ่มสาระ
วิชา 

คะแนนเฉลี่ยปี กศ. 2562 คะแนนเฉลี่ยปี กศ. 2563 คะแนนเฉลี่ยปี กศ. 2564 
ระดับชาติ ระดับ 

สพฐ. 
สพม. 
12 

ระดับชาติ ระดับ 
สพฐ. 

สพม. 
พท 

ระดับชาติ ระดับ 
สพฐ. 

สพม. 
พท 

ภาษาไทย 42.21 43.02 45.52 44.36 45.22 43.05 46.40 47.74 52.67 
คณิตศาสตร์ 25.41 25.62 26.49 26.04 26.33 21.65 21.28 21.83 24.59 
วิทยาศาสตร์ 29.2 29.4 

4 

29.88 32.68 33.04 30.13 28.65 29.04 31.47 
สังคมศึกษา 35.7 36.1 37.5 35.93 

 

36.32 34.78 36.87 37.45 40.47 
ภาษาอังกฤษ 29.2 28.97 28.23 29.94 29.73 24.09 25.56 25.83 26.83 

เฉลี่ย 32.34 32.62 33.52 31.15 31.36 27.66 31.75 32.38 35.21 

ทีม่า : กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพทัลุง 

 

จากตารางที่  14 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน O-NET  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 – 2564 ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมพัทลุง ใน 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2562  มีคะแนนเฉลี่ย 33.52 ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ย 35.54 
และปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ย 35.21 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 15 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  (ITA Online)  
               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คะแนน ระดับ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 97.42 AA 

ที่มา : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม 
        และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาออนไลน์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

จากตารางที่ 15  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มีผลการประเมินคุณธรรมความ
โป ร่ ง ใส ใน การด ำเนิ น งาน ขอ งส ำนั ก งาน เขต พ้ื น ที่ ก ารศึ กษ า  ป ระจำปี งบ ป ระม าณ  2564  
อยูใ่นระดับ AA   

ตารางที ่16 ผลการติดตามและประเมินผลการบรหิารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่  
                การศึกษาตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                   
                ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน  

กลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด(ผลการประเมิน) 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ - 1 
กลยุทธ์ที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  - - 
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 4 2 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา           
1 1 

กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1 - 
กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  - - 

รวม 6 4 

ทีม่า : ผลการตดิตาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กลยุทธ์ที ่2,6 ใช้ข้อมูลส่วนกลาง) 

จากตารางที่  16  สำนั กงานเขต พ้ืนที่ การศึกษามั ธยม ศึกษาพัทลุ ง มีผลการดำเนิน งาน 
6 กลยุทธ์ (10 ตัวชี้วัด) บรรลุค่าเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุค่าเปา้หมาย 4 ตัวชี้วัด  

ผลการบริหารจัดการศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
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ตารางที่ 17 ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์ประกอบ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่1  การบรหิารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ใช้ผลการประเมินการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ของ กพร. สพฐ. มาตรฐานที่ 2  การบริหารและการจัดการการศกึษาท่ีมีระสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 3  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

          ตัวบ่งชี้ที่  1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดง
ความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 

ดี 

          ตัวบ่งชี้ที่  2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 

ดีมาก 

          ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีคุณภาพตามหลักสูตร 

ดีเยี่ยม 

          ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิโอกาสทางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทั กษะ
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

ดีเยี่ยม 

          ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงาน
เชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ดีมาก 

          ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจ
ในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 

ดีเยี่ยม 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 ดเียีย่ม 

ที่มา : ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

จากตารางที่ 17 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มีผลการดำเนินงานมีสรุปภาพรวม
มาตรฐานที ่3 อยู่ในระดับดีเยี่ยม   
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ตารางที่ 18 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 
              งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา    

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คะแนน ร้อยละ ผลการประเมิน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 4.31 86.27 ระดับมาตรฐานขั้นสูง 

ทีม่า : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เรื่อง ผลการประเมินตัวช้ีวัดตามมมาตรการปรับปรุง 
        ประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการของสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

จากตารางที่ 18 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มีผลการประเมินตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี  พ.ศ. 2564 มีคะแนนรวม 4.31 
อยู่ในระดับมาตรฐานขั้นสูงคิดเป็นร้อยละ 86.27 
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ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนั ก งาน เขต พ้ื น ที่ ก ารศึ กษ ามั ธ ยมศึ กษ าพั ท ลุ ง   ได้ รั บ ก ารสนั บ สนุ น งบ ป ระมาณ 

เพ่ือขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย   
โดยได้รับงบประมาณทั้งจากภาครัฐและองค์กรภายนอก  สำหรับการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 19 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ที ่ รายการ ได้รับงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย (บาท) เบิกจ่ายร้อยละ 

1 งบบุคลากร 172,100.00 146,810.00 85.31 
2 งบดำเนินงาน 7,590,289.00 7,341,877.00 96.73 
3 งบลงทุน 15,647,400.00 7,005,584.25 44.77 
4 งบเงินอุดหนุน 138,272,534.00 138,271,184.00 99.99 
5 งบรายจ่ายอื่น 199,900.00 168,966.52 84.53 

รวม 161,882,223.00 152,934,421.77 94.47 

ทีม่า : กลุ่มบรหิารงานการเงนิและสินทรัพย์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  

 

 

               จากตารางที่ 19  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกงบรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 94.47 
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การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส ำนั ก งาน เขต พ้ื น ที่ ก ารศึ กษ ามั ธ ย ม ศึ กษ า พั ท ลุ ง  ได้ ด ำ เนิ น ก ารขั บ เค ลื่ อ น น โยบ าย 
สู่การปฏิบัติมีการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มั ธยมศึ กษ าพั ทลุ ง  และแผนปฏิ บั ติ ราชการประจำปี ของสำนั กงานคณ ะกรรมการการศึ กษ า 
ขั้นพ้ืนฐาน เน้นการบริหารจัดการ  ตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการกระจาย
อำนาจ โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  รวมทั้งตระหนักในภาระหน้าที่ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และหน่วยงานบังคับบัญชาทุกระดับ ที่ได้กำหนดไว้ในการ
ร่วมกันขบัเคลื่อนพัฒนาการศึกษาของประเทศ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนนำผลการ
ดำเนินงานและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการกำหนด
นโยบายและรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ในรอบปีที่ผ่านมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี มี
หน้าที่วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ โดยเป็นการวิเคราะห์ในภาพรวมของ
การดำเนินงานที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการนำมาพัฒนาการบริหาร และการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ โดยนำเสนอตามประเด็นผลการดำเนินงานในส่วนที่ 3 

สรุปผลการวิเคราะห์ 
1. ผลการดำเนินงานโครงการตามกลยุทธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา พัทลุ ง ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ 
ตามกลยุทธ์ โดยยึดหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียน ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านบริหารจัดการ  
โดยมีการบริหารงานแบบกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ซึ่งใช้การบริหารในรูปแบบสหวิทยาเขตและกลุ่มสหวิทยาเขต ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด–๑๙) ทำให้การดำเนินโครงการตามกลยุทธ์ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  บางโครงการไม่สามารถดำเนินการเชิงประจักษ์ได้  แต่ได้ปรับ
กระบวนการ/วิธีการดำเนินการ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ดีกว่า  

ส่วนที่ 4 
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2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ค่าเฉลี่ยระดับ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 สูงกว่าระดับประเทศ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จากผลการประเมินดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ ซึ่งเป็นการพัฒนาโรงเรียน         
ในสังกัดโดยตรง ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา มีส่วนในการส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อน  
ในบางส่วน ทั้งในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งการได้รับความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการนิเทศ 
ติดตาม สถานศึกษาในสังกัดของผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ผู้บริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก ์กลุม่สหวิทยาเขต และสหวิทยาเขต 

3. ผลการบริหารจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มีผลคะแนนการบริหารจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากผลที่มาจากการร่วมกันปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนแล้ว โครงการ/
กิจกรรมที่ได้จัดทำข้ึน นับว่ามีส่วนเป็นอย่างมาก ในการขับเคลื่อนให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment 
Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีคะแนนรวม 97.42 อยู่ในระดับ AA 

2. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการศึกษาของสำนักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน  มีผลการดำเนินงาน 6 กลยุทธ์ (10 ตัวชี้วัด) บรรลุค่าเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุค่า
เป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด 

3. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการศึกษาตามมาตรฐาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ภาพรวมมาตรฐานที่ 3   
อยู่ในระดับดเียี่ยม 

4. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับ
มาตรฐานขั้นสูง 
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 
จากการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ในภาพรวมอยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจ  การดำเนินงานโครงการ หรือผลการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ บรรลุวัตถุเป้าหมายตามคาดหวัง และหากนำผลการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปปรับปรุง พัฒนา
ศักยภาพการดำเนินงาน จะทำให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะ /แนวทางการ
พัฒนา  ดังนี้ 

1. การพัฒนา ให้บุคลากรทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีในเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์  
เพ่ือนำผลการดำเนินงานไปปรับปรุงและพัฒนางานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

2. ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการและรายงานผลโครงการ เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้ความรู้ในการรวบรวมข้อมูล การวัดและประเมินผล การเขียนรายงานโครงการ/กิจกรรม               
และการรายงานผลการดำเนินงาน 

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตามกิจกรรม/โครงการ เพ่ือช่วยลดภาระขั้นตอน             
ของผู้รับผิดชอบโครงการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

4. ควรจัดระบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
5. ส่ งเสริมให้บุคลากรพัฒนาการขับเคลื่อนตัวชี้ วัดโดยใช้นวัตกรรม วิธีการที่ทันสมัย            

และสนับสนุนเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
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2. ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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 ผลประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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คณะผู้จัดทำ 
 

ที่ปรึกษา 
      1. นายสมชาย  รองเหลือ   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
      2. นางสุกัญญา  ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
      3. นางอุไร  พรหมปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

ผูส้นับสนุนข้อมูล 
       ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษาพัทลุง ทุกคน 
คณะทำงาน 

      1. นางสาวอารีย์  เขียวชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
      2. นางสาวอลิวรรณ  สวา่งวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
      3. นางสาวมนต์นภา  บญุสิทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

บรรณาธิการกิจ 
       1. นางสาวอนงค์นาฏ  หน่วยแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เรียบเรียง/จัดรูปเล่ม/ออกแบบปก 
      1. นางสาวอลิวรรณ     สว่างวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

      2. นางสาวมนต์นภา  บญุสิทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
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