
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง หน้า 1 
 

ส่วนที่ 1 

บทน า 

ภารกิจของหน่วยงาน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแล ของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ   
พ.ศ.2542 และมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 
และตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ        
พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และมี
อ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดท ำนโยบำยแผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับ
นโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ  แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น
 (2) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับ ตรวจสอบติดตำม
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว  
 (3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (4) ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน และในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด
และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (7) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เอกชน องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืน
ที่จัดกำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (9) ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัย และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 (10) ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
 (11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ เอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (12) ปฏิบัติงำนร่วมกันกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย 
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ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่แบ่งเป็น 9 กลุ่มงำน ดังนี้ 
 (1) กลุ่มอ ำนวยกำร 
 (2) กลุ่มนโยบำยและแผน 
 (3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 (4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
 (5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 (6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 (7) กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 (8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 (9) หน่วยตรวจสอบภำยใน 

ข้อ 7 ส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้  

 (1) กลุ่มอ านวยการ  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้  
  (ก) ปฏิบัติงำนสำรบรรณของส ำนักงำน 
  (ข) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอ ำนวยกำร 
  (ค) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ 
  (ง)  จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กรส ำนักงำน 
  (จ) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำรและผลงำนและบริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
  (ฉ) ประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  (ช) ด ำเนินกำรเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร 
  (ซ) ประสำน ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ 
  (ฌ) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของส ำนักงำนเขตที่พ้ืนที่กำรศึกษำที่มิใช่
งำนของส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ 
  (ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมำย 

 (2) กลุ่มนโยบายและแผน  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
  (ก) จัดท ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ   
แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
  (ข) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรร
งบประมำณ 
  (ค) ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และผลกำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำยและแผน 
  (ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน
สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
  (จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมำย 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง หน้า 3 
 

 
 (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  (ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
  (ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ 
  (ค) ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
  (ง)  ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 
  (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  (ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมำย 

(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน 
 (ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี 
 (ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ 
 (ง) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำน บริหำรสินทรัพย์ 
 (จ) ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ 

และงำนบริหำรสินทรัพย์ 
 (ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมำย 

(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) วำงแผนอัตรำก ำลัง ก ำหนดต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 
 (ข) ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
 (ค) วิเครำะห์และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง ย้ำย โอน และกำร

ออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 (ง) ศึกษำ วิเครำะห์ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรเลื่อน

เงินเดือน กำรมอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลกรทำงกำรศึกษำ 
 (จ) ด ำเนินงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
 (ฉ) จัดท ำข้อมูลระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 
 (ช) ปฏิบัติกำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรออกหนังสือรับรองต่ำงๆ กำร

ออกบัตรประจ ำตัว และกำรขออนุญำตต่ำงๆ 
 (ซ) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเพ่ือด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และกำร

ด ำเนินคดีของรัฐ 
 (ฌ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมำย 
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(6)  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ด ำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง 
 (ข) ด ำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อเพ่ิมศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 
 (ค) ด ำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไป ตำมมำตรฐำน

วิชำชีพและจรรยำบรรณ 
 (ง) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ 
 (จ)  ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศหรือ

ต่ำงประเทศ 
 (ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ 
 (ช) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมำย 

(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หลักสูตร

กำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ  และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
 (ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
 (ค) วิจัยพัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและกำร

ประเมินผลกำรศึกษำ 
 (ง) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำรวมทั้ง

ประเมิน ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
 (จ) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 (ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริมและพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำง 

กำรศึกษำ 
 (ช) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

กำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (ซ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมำย 

(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ 
 (ข) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำนอกระบบ

และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 (ค) ส่งเสริมและสนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำขั้น

พ้ืนฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบัน
สังคมอ่ืน 
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 (ง) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับ

นโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 (จ) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
 (ฉ) ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพอนำมัยกีฬำและนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด  

เนตรนำรี ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและ
เยำวชน และงำนกิจกำรนักเรียนอ่ืน 

 (ช) ส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
 (ซ) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกัน แก้ไข  

และคุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 (ฌ) ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์ 
 (ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม 
 (ฎ) ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 (ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 (ฐ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมำย 

 (9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ 
  (ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบระบบกำรดูแล
ทรัพย์สิน 
  (ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำน หรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
  (ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  (ง) ด ำเนินกำรอ่ืนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
  (จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมำย 

ข้อมูลที่ตั้ง 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง ตั้งอยู่เลขที่ 2/10 หมู่ที่ 3 ต ำบลบำงริ้น  
อ ำเภอเมือง จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000 โทรศัพท์  0 7780 0028 โทรสำร 0 7780 0027  
Website : http://rnedu.go.th มีพ้ืนที่รับผิดชอบโรงเรียนประถมศึกษำในพ้ืนที่ 5 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอ
เมืองระนอง อ ำเภอกระบุรี อ ำเภอกะเปอร์ อ ำเภอละอุ่น และอ ำเภอสุขส ำรำญ มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัด
ต่ำง ๆ ดังนี้ 
  - ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดชุมพร 

 - ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดพังงำและสุรำษฎร์ธำนี 
 - ทิศตะวันตก  ติดต่อกับประเทศพม่ำและทะเลอันดำมัน 
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 จังหวัดระนอง เป็นจังหวัดชำยฝั่งทะเลตะวันตกของภำคใต้ มีพ้ืนที่ประมำณ 2,141,250 ไร่      
มีลักษณะพ้ืนที่เรียวและแคบ มีควำมยำวถึง 169 กิโลเมตร และมีควำมแคบในบริเวณอ ำเภอกระบุรี เพียง 
9 กิโลเมตร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง  มีพ้ืนที่บริกำรกำรศึกษำครอบคลุมทั้งจังหวัด 
โดยมีสถำนศึกษำจ ำนวน 80 แห่ง (79 โรง 1 สำขำ) ตั้งกระจำยอยู่ในพ้ืนที่ทั้ง 5 อ ำเภอ คือ อ ำเภอเมือง
ระนอง อ ำเภอกระบุรี อ ำเภอกะเปอร์ อ ำเภอละอุ่น และอ ำเภอสุขส ำรำญ  

 แผนที่จังหวัดระนอง 
 

 

 
 

ที่มา : http://www.google.co.th 
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 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง มีสถำนศึกษำในสังกัด 80 แห่ง (79 โรง        
1 สำขำ) มีหน้ำที่จัดกำรศึกษำปฐมวัย และกำรศึกษำภำคบังคับเพ่ือให้บริกำรแก่ประชำกรวัยเรียนอย่ำง
ทั่วถึง โดยสรุปข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำในภำพรวม ดังนี้ 

ตารางที่ 1 สถานศึกษาจ าแนกตามระดับการจัดการศึกษา 

ระดับการจัดการศึกษา จ านวนโรงเรียน (แห่ง) 
โรงเรียนหลัก 
     - ก่อนประถมศึกษำ – ประถมศึกษำปีท่ี 6 
     - ก่อนประถมศึกษำ – มัธยมศึกษำปีท่ี 3 
     - ประถมศึกษำปีท่ี 1 – มัธยมศึกษำปีท่ี 3 
โรงเรียนสาขา 
     - ก่อนประถมศึกษำ-ประถมศกึษำปีท่ี 6 

 
54 
24 
1 
 

1 
รวม 80 

 จำกตำรำงที่ 1 สถำนศึกษำจ ำแนกตำมระดับกำรจัดกำรศึกษำ มีโรงเรียนหลัก จัดกำรศึกษำตั้งแต่
ระดับก่อนประถมถึงประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 54 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 68.35 โรงเรียนขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำมี 25 แห่ง เปิดสอนระดับก่อนประถมถึงมัธยมศึกษำปีที่ 3 มี 24 แห่งและเปิดสอนระดับ
ประถมศึกษำปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 3 มี 1 แห่ง และโรงเรียนสำขำ จัดกำรศึกษำระดับก่อนประถมถึง
ประถมศึกษำปีที่ 6 มี 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้ำนหำดทรำยด ำ (สำขำหน้ำนอก) 

ตารางที่ 2 สถานศึกษาจ าแนกตามขนาด 

ขนาดโรงเรียน/ 
จ านวนนักเรียน 

อ าเภอ/จ านวนโรงเรียน (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 
เมือง กระบรุ ี กะเปอร ์ ละอุ่น สุขส าราญ รวม 

เล็ก (1-120 คน) 12 13 4 2 2 33 41.25 
กลำง (121-600 คน) 13 8 7 6 7 41 51.25 
ใหญ่ (601-1,500 คน) 2 3 1 - - 6 7.5 

รวม 27 24 12 8 9 80 100 

 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ สถำนศึกษำในสังกัดเป็นโรงเรียนที่มีขนำดเล็ก จ ำนวนนักเรียน 1-120 คน 
มำกที่สุด จ ำนวน 33 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.51 รองลงมำเป็นโรงเรียนที่มีขนำดกลำง จ ำนวนนักเรียน 
121-600 คน จ ำนวน 41 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.89 และโรงเรียนที่มีขนำดใหญ่ จ ำนวนนักเรียน 
601-1,500 คน จ ำนวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.60 ตำมล ำดับ 
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ตารางที่ 3 จ านวนข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ระนอง (31 มีนาคม 2561) 

บุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม ต่ ากว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม 

          ข้าราชการ/ลกูจ้าง สพป.ระนอง 
ผอ.สพป.ระนอง 1 - 1 - - 1 - 1 
รอง ผอ.สพป.ระนอง 2 1 3 - - 2 1 3 
กลุ่มอ ำนวยกำร - 3 3 - 2 1 - 3 
กลุ่มนโยบำยและแผน - 2 2 - 1 1 - 2 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 2 4 6 - 1 5 - 6 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

- 5 5 - 1 4 - 5 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ - 7 7 - 4 3 - 7 
กลุ่มนิเทศติดตำมฯ 3 3 6 - 2 4 - 6 
หน่วยตรวจสอบภำยใน - 2 2 - - 2 - 2 
ลูกจ้ำงประจ ำ 36 2 38 37 1 - - 38 
ลูกจ้ำงชัว่ครำว 3 10 13 9 4 - - 13 

รวม 47 39 86 46 16 23 1 86 
          ข้าราชการ/ลูกจ้าง สถานศึกษา 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 40 27 67 - 7 60 - 67 
รอง ผอ.ร.ร. 2 1 3 - - 3 - 3 
ครู 161 730 891 - 668 223 - 891 
พี่เลี้ยงเด็กพิกำร 4 46 50 27 23 - - 50 
พนักงำนรำชกำร 12 34 46 - 46 - - 46 
ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดนิ 5 18 23 - 23 - - 23 
ครูรำยเดือนแก้ปัญหำขั้น
วิกฤตฯ 

4 14 18 - 18 - - 18 

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียน 8 34 42 - 42 - - 42 
นักกำรภำรโรง 5 4 9 9 - - - 9 
บุคลำกรวิทย์ฯและ
คณิตศำสตร ์

1 3 4 - 4 - - 4 

รวม 242 911 1,153 36 831 286 - 1,153 
รวมทั้งสิ้น 289 950 1,239 82 847 309 1 1,239 
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ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามวิทยฐานะ  

วิทยฐานะ ระดับ
ต าแหน่ง 

ครู
ผู้ช่วย 

คร ู รอง 
ผอ.รร. 

ผอ. 
รร. 

รอง ผอ.
สพป. 

ผอ.
สพป. 

ศน. บุคลากร 
38ค (2) 

รวม
ทั้งสิ้น 

ไม่มี   
วิทยฐำนะ 

-ปฏิบัติงำน  
-ช ำนำญงำน  
-ปฏิบัติกำร 

190 308  2    7 507 

ช ำนำญกำร ช ำนำญกำร  221  21    9 251 
ช ำนำญกำร
พิเศษ 

ช ำนำญกำร
พิเศษ/อำวุโส 

 134 3 52 3 1 5 8 206 

เชี่ยวชำญ เชี่ยวชำญ  1  2     3 
รวม  190 664 3 77 3 1 5 24 967 

ตารางที่ 5 แสดงจ านวนนักเรียน/ห้องเรียน แยกตามระดับการศึกษา (ข้อมูล 10 มิ.ย. 2560) 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน (คน) 

ห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบำล 1 (3 ขวบ) 81 76 157 21 
อนุบำล 2 850 798 1,648 93 
อนุบำล 3 888 874 1,762 92 
รวมก่อนประถมฯ 1,819 1,748 3,567 206 
ประถมศึกษำปีท่ี 1 1,021 928 1,949 95 
ประถมศึกษำปีท่ี 2 1,006 879 1,885 95 
ประถมศึกษำปีท่ี 3 964 911 1,875 95 
ประถมศึกษำปีท่ี 4 1,036 949 1,985 99 
ประถมศึกษำปีท่ี 5 1,007 971 1,978 96 
ประถมศึกษำปีท่ี 6 1,021 890 1,911 96 
รวมประถมฯ 6,055 5,528 11,583 576 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 351 315 666 29 
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 360 235 595 29 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 305 286 591 29 
รวมมัธยมฯ 1,016 836 1,852 87 

รวมท้ังหมด 8,890 8,112 17,002 869 
ระบบ Data Management Center 

 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนองและสถำนศึกษำในสังกัดได้รับจัดสรรงบประมำณ
ตำมประเภทของงบประมำณตั้งแต่ปีงบประมำณ 2558 - 2560 ดังนี้ 
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ตารางที่ 6  งบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาจ าแนกตามประเภทงบประมาณ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-2560  

ประเภทงบ 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 
ด ำเนินงำน 69,718,222 48,522,023 46,671,739 
บุคลำกร 422,501,276 472,359,399 133,818,200 
ลงทุน 49,260,690 59,536,900 46,538,600 

เงินอุดหนุน 74,419,498 75,396,524 2,496,243 
รำยจ่ำยอื่น 338,490 1,072,380 1,168,839 
งบกลำง 22,665,437 21,277,755 8,951,670 

รวมท้ังสิ้น 638,903,613 678,164,981 239,645,291 
จ ำนวนนักเรียน 17,285 16,779 17,002 

เฉลี่ยต่อ นร. 1 คน 36,963 40,417 14,095 

 จำกตำรำงที่ 6 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรทั้งหมดทุกประเภทงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2560          
ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำเฉลี่ยส ำหรับนักเรียนต่อคน จ ำนวน 14,095 บำท มีแนวโน้มลดลงจำกปี 2559   

ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

 จำกกำรประเมินโดยสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ในปีกำรศึกษำ 
2560 มีผลกำรประเมินจ ำแนกตำมสำระ ดังนี้ 

ตารางที่ 7  แสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET  
ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ระดับ ปีการศึกษา 
จ านวน   

ผู้เข้าสอบ 
กลุ่มสาระวิชา 

รวมเฉลีย่ 
ไทย อังกฤษ คณิต วิทย ์

เขตพื้นที่ 2560 1,604 47.33 31.44 36.15 38.11 38.26 
 2559 1,671 53.36 30.70 37.09 40.13 40.32 
 ผลพัฒนา  -6.03 0.74 -0.94 -2.02 -2.06 

สังกัด 2560 450,996 45.29 32.73 35.55 38.13 37.93 
 2559 471,047 51.88 31.11 38.76 40.27 40.51 
 ผลพัฒนา  -6.59 1.62 -3.21 -2.14 -2.58 

ประเทศ 2560 704,705 46.58 36.34 37.12 39.12 39.79 
 2559 724,342 52.98 34.59 40.47 41.22 42.32 
 ผลพัฒนา  -6.4 1.75 -3.35 -2.1 -2.53 

เขตพื้นที่ 2560 1,604 47.33 31.44 36.15 38.11 38.26 
สังกัด 2560 450,996 45.29 32.73 35.55 38.13 37.93 

 ผลต่าง  2.04 -1.29 0.6 -0.02 0.33 
เขตพื้นที่ 2560 1,604 47.33 31.44 36.15 38.11 38.26 
ประเทศ 2560 704,705 46.58 36.34 37.12 39.12 39.79 

 ผลต่าง  0.75 -4.9 -0.97 -1.01 -1.5 

 จำกตำรำงที่ 7 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบ O-NET ระดับเขตพ้ืนที่ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 มีผู้เข้ำสอบ 1,604 คน ค่ำรวมเฉลี่ย 4 กลุ่มสำระวิชำ เท่ำกับ 38.26 ซึ่งสูงกว่ำระดับ
สังกัด 0.33 และต่ ำกว่ำระดับประเทศ 1.5  
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ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2560 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับ ปีการศึกษา 
จ านวน   

ผู้เข้าสอบ 
กลุ่มสาระวิชา 

รวมเฉลีย่ 
ไทย อังกฤษ คณิต วิทย ์

เขตพื้นที่ 2560 493 46.62 26.63 21.18 30.00 31.11 
 2559 478 43.34 26.94 23.65 31.74 31.42 
 ผลพัฒนา  3.28 -0.31 -2.47 -1.74 -0.31 

สังกัด 2560 475,218 48.77 30.14 26.55 32.47 34.48 
 2559 476,748 46.81 31.39 29.53 35.12 35.71 
 ผลพัฒนา  1.96 -1.25 -2.98 -2.65 -1.23 

ประเทศ 2560 643,772 48.29 30.45 26.30 32.28 34.33 
 2559 637,491 46.36 31.80 29.31 34.99 35.62 
 ผลพัฒนา  1.93 -1.35 -3.01 -2.71 -1.29 

เขตพื้นที่ 2560 493 46.62 26.63 21.18 30.00 31.11 
สังกัด 2560 475,218 48.77 30.14 26.55 32.47 34.48 

 ผลต่าง  -2.15 -3.51 -5.37 -2.47 -3.37 
เขตพื้นที่ 2560 493 46.62 26.63 21.18 30.00 31.11 
ประเทศ 2560 943,772 48.29 30.45 26.30 32.28 34.33 

 ผลต่าง  -1.67 -3.82 -5.12 -2.28 -3.22 

 จำกตำรำงที่ 8 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบ O-NET ระดับเขตพ้ืนที่ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 มีผู้เข้ำสอบ 493 คน ค่ำรวมเฉลี่ย 4 กลุ่มสำระวิชำ เท่ำกับ 31.11 ซึ่งต่ ำกว่ำระดับ
สังกัด 3.37 และระดับประเทศ 3.22  
 
ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
(National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 

ความสามารถ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ จ าแนกตามระดับ 

ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
ด้ำนภำษำ (Literacy) 51.31 50.62 51.00 
ด้ำนค ำนวณ (Numeracy) 37.83 36.91 36.99 
ด้ำนเหตผุล (Reasoning abilities) 53.13 52.39 53.38 

รวมทั้ง 3 ด้ำน 47.42 46.64 47.13 

 จำกตำรำงที่ 9 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3           
ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับเขตพ้ืนที่ ค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำระดับจังหวัดและระดับประเทศ 2 ด้ำน คือ ด้ำนภำษำ
และด้ำนค ำนวณ ส่วนด้ำนเหตุผลระดับเขตพ้ืนที่จะสูงกว่ำระดับจังหวัดและต่ ำกว่ำระดับประเทศ และ   
โดยภำพรวมทั้ง 3 ด้ำน ระดับเขตพ้ืนที่จะมีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
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ผลการประเมินตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และแผนปฏิบัติการ (ARS) ประจ าปี
งบประมาณ 2556-2560 
ตารางที่ 10 ผลการประเมินตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และแผนปฏิบัติการ (ARS) 
ประจ าปีงบประมาณ 2556-2560  

การประเมิน 
ผลการประเมิน (ร้อยละ) 

ปีงบประมาณ
2556 

ปีงบประมาณ
2557 

ปีงบประมาณ
2558 

ปีงบประมาณ
2559 

ปีงบประมาณ
2560 

KRS 4.18285 3.76441 3.03661 4.38756 4.23518 
ARS 4.22211 4.29462 4.42973 4.10475 - 

 จำกตำรำงที่ 10 กำรประเมินตัวชี้วัด ARS ปีงบประมำณ 2560 ยกเลิกกำรประเมินแบบเดิม   
โดยได้เปลี่ยนไปรำยงำนตัวชี้วัดดังกล่ำวในระบบ e-Mes  

ตารางที่ 11 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2557-2559 และตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. 

ปีงบประมาณ ค่าคะแนนที่ได้ ล าดับที่ได้ 
2557 86.00 ดีเยี่ยม 
2558 - - 
2559 78.83 ดีมำก 

 จำกตำรำงที่ 11 กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2558 
ได้มีกำรยกเว้นกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร 

รายงานการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตารางท่ี 12 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ผลประเมินตามตัวชี้วัด (ตชว.) ค่าเฉลี่ยและระดับคุณภาพ 
1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 : หลักสูตร

และกระบวนกำรเรียน   
กำรสอน 

ตชว.1 ตชว.2 ตชว.3 ตชว.4 - เฉลี่ย คุณภำพ 

5 4 5 5  4.75 ดีเย่ียม 

2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรผลติ
และพัฒนำคร ู

ตชว.1 ตชว.2 - - - เฉลี่ย คุณภำพ 
4 1    2.50 ปานกลาง 

3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 :         
กำรทดสอบกำรประเมิน 
กำรประกันคณุภำพและ
พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ตชว.3 ตชว.4 ตชว.5 ตชว.6 ตชว.8 เฉลี่ย คุณภำพ 

2 3 5 1 5 3.20 ดี 

4 ยุทธศำสตร์ที่ 5 : ไอซีทีเพื่อ
กำรศึกษำ 

ตชว.3.1 ตชว.3.2 - - - เฉลี่ย คุณภำพ 
1 1    1.00 พอใช้ 

ค่าเฉลี่ยรวม 
เฉลี่ย คุณภาพ 
2.86 ดี 

 จำกตำรำงที่ 12 คะแนนเฉลี่ยรวมจำกผลประเมินตำมตัวชี้วัดของทั้ง 4 ยุทธศำสตร์ ได้คะแนน
เฉลี่ย 2.86 หมำยถึง อยู่ในระดับคุณภำพ ดี  


