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สารบัญ 
  หน้า 
ค าน า   

ส่วนที่ 1   บทน า 1 
 ภารกิจของหน่วยงาน 1 
 ข้อมูลที่ตั้ง 5 
 แผนที่จังหวัดระนอง 6 
 ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 7 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 9 
 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 10 
 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และแผนปฏิบัติการ 

(ARS) ประจ าปีงบประมาณ 2556-2560 
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

12 
 

12 

ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 13 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2539) 13 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 15 
 นโยบายรัฐบาล 19 
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 25 
 นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 28 

ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ของ สพป.ระนอง 36 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 36 
 ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 37 

ส่วนที่ 4 งบประมาณและโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 39 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง (จ านวน 4 โครงการ) 41 
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 42 
 2. ศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาท่ียั่งยืน 45 
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 48 
 4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (จัดหาสิ่งของ)  51 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน (จ านวน 4 โครงการ) 

54 

 1. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 จังหวัดสุราษฏร์ธานี 55 
 2. พัฒนางานวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด      59 
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 3. การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561  62 
 4. การพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทาง 

    วิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2561 (รอบระดับประเทศ)  
66 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ านวน 5 โครงการ) 

69 

 1. เสริมสร้างความรู้ด้านวินัยและการป้องกันการกระท าผิดวินัย ข้าราชการครูและ 
    บุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

70 

 2. พัฒนาวิชาชีพตามเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560)   77 
 3. การตรวจและประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ 

    ขอรับการประเมิน เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ.2561  

80 

 4. การด าเนินการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2561  83 
 5. ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.  

    ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉก.คศ.สพฐ.)  
86 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ (จ านวน 3 โครงการ) 

90 

 1. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 91 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 95 
 3. การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้าน (stucare)  99 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (จ านวน 1 โครงการ) 

101 

 1. สร้างจิตส านึกบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่โรงเรียน 
    ต้นแบบ  

102 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา (จ านวน 13 โครงการ) 

105 

 1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
    e-GP” 

106 

 2. ประชุมสัมมนาทางวิชาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของบุคลากรทาง 
    การศึกษา 

109 

 3. จ้างพนักงานจ้างทั่วไปท าความสะอาดอาคารส านักงาน สพป.ระนอง 112 
 4. ติดตาม ตรวจสอบและให้ค าปรึกษาตามแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ  

    พ.ศ.2561 
114 

 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  
 

สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 

 5. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี  
    และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด 

119 

 6. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 123 
 7. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สพป.ระนอง 127 
 8. สรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน สพป.ระนอง 131 
 9. เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานตามภารกิจกลุ่มนโยบายและแผน 135 
 10. สรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานส านักงานกลุ่มนโยบายและแผน 138 
 11. ฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 140 
 12. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนวัตกรรมการจัดการกลยุทธ์สู่ความส าเร็จ 

      ในการพัฒนางานตามแนวคิด Thailand 4.0  
143 

 13. พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานลูกจ้างประจ า ปีงบประมาณ 2561  147 

ส่วนที่ 5   การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 150 
 การติดตามและประเมินผล 150 
 แบบรายงานโครงการ 151 

ภาคผนวก 

 

 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ที่ 13/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบพ้ืนฐานส าหรับส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
งบด าเนินงาน 
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สารบัญตาราง 
  หน้า 

ตารางที่ 1   สถานศึกษาจ าแนกตามระดับการจัดการศึกษา 7 
ตารางที่ 2 สถานศึกษาจ าแนกตามขนาด 7 
ตารางที่ 3 จ านวนข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ระนอง 8 
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามวิทยฐานะ 9 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวนนักเรียน/ห้องเรียน แยกตามระดับการศึกษา (ข้อมูล 10 มิ.ย. 60) 9 
ตารางที่ 6 งบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาจ าแนกตามประเภทงบประมาณ 10 
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET (ป.6) 10 
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET (ม.3) 11 
ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT  11 
ตารางที่ 10 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และ 

แผนปฏิบัติการ (ARS) ประจ าปีงบประมาณ 2556-2560 
12 

ตารางที่ 11 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 12 
ตารางที่ 12 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ  12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


