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คำนำ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการ
ดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาระนอง และการขับเคลื่อนกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ จุดเน้นของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ประสบความสำเร็จโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากทุกฝ่ายและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้การระดมความคิดในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดสัมฤทธิผลและ
ประสิทธิภาพสูงสุด การรายงานผลได้เสนอใน 4 ส่วน คือ 1) ข้อมูลพื้นฐาน 2) ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
3) ผลการดำเนินงาน และ 4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ขอขอบคุณคณะทำงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้เอกสารฉบับนี้สมบูรณ์ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

สำนักงานเขตพื้นที
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้ นฐาน
ความเป็
สำนั ก งานเขตพื
นมา ้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาระนอง

เขตพื้นที่บริการทางการศึกษา

เป็นองค์กรทางการศึกษาที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)
มาตรา 33 วรรคสอง “ให้ รัฐมนตรีว่า การกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของสภาการศึกษา มีอำนาจ
ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา กำหนดเขตพื้ น ที่
การศึกษาเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาระนอง

อาณาเขตติดต่อ
การศึกษา

ภาพแสดงเขตพื้นที่บริการทาง

- ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดชุมพร
- ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดพังงา
และสุราษฎร์ธานี
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศพม่า
และทะเลอันดามัน

มีพื้นที่รับผิดชอบโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ 5
อำเภอ ได้ แ ก่ อำเภอเมื อ งระนอง อำเภอกระบุ รี
อำเภอกะเปอร์ อำเภอละอุ่น และอำเภอสุขสำราญ

อำเภอ

กระ
บุละอุ
รี ่น

กระ
บุรี

เมือง
ระนอง
กะเป
สุอร์ข
สำราญ

ละอุ่น

เมือง
ระนอง

สุข
สำราญ
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 ข้อมูลที่ตั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระนอง
ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 2/10 หมู่ ที่ 3 ตำบลบางริ้ น อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ระนอง รหั ส ไปรษณี ย์ 85000
โทรศัพท์ 0 7780 0028 โทรสาร 0 7780 0027 Website : http://rnedu.go.th มีที่ตั้ง 2 อาคาร
คือ
อาคาร 1 เป็นอาคาร 3 ชั้น โดยมีห้องปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นส่วนปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ

อาคารที่ 2 เป็นอาคาร 2 ชั้น เป็นส่วนปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการศึกษา กลุ่มกฎหมายและคดี และหน่วยตรวจสอบภายใน
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 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจ
หน้ าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ.2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.
2560 ข้อ 5 ให้สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จั ดทำนโยบายแผนพั ฒ นา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้ นที่ การศึ กษา ให้ สอดคล้ อ งกั บ
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ประสานการระดมทรั พ ยากรด้ านต่ างๆ รวมทั้ งทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(8) ประสาน ส่งเสริม สนั บสนุ น การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่ นที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
(9) ดำเนิ น การและประสาน ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาการศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
(10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(12) ปฏิบัติงานร่วมกันกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
การบริห ารจัดการของสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง แบ่งส่วนราชการตรา
กฎกระทรวงว่าด้ ว ย การกำหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารแบ่ งส่ ว นราชการภายในสำนัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา
พุทธศักราช 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 6 ดังนี้
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 โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
คณะกรรมการเครือข่าย
การจัดการศึกษา
8 เครือข่าย

ผอ.
สพป.ระนอง

คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(อ.ก.ต.ป.น.)

รอง ผอ.สพป.ระนอง
หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์

กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีฯ

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

สถานศึกษา 78 แห่ง
(77 โรง 1 สาขา)
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ทำเนียบผู้บริหาร

นายสุชีพ ช่วยแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

นางสุทธิรา หงษ์เจริญ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง

นายกิตติภพ สระสงครามภู
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง

นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง
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การบริหารจัดการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง แบ่งโครงสร้างการบริหารภายในออกเป็น 9
กลุ่ม และ 1 หน่วย มีสถานศึกษาในสังกัด 78 แห่ง (77 โรงเรียน 1 สาขา) โดยมีคณะบุคคลในการบริหาร
จัดการจำนวน 3 คณะ คือ
1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
2. คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)
3. คณะกรรมการเครือข่ายการจัดการศึกษา 8 เครือข่าย
1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประกอบด้วย
1.1 ผอ.สพป.ระนอง
ประธานกรรมการ
1.2 ว่าที่ร้อยตรีชรุณ สุนทรนนท์ กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
1.3 นายประดิษฐ์ โมราศิลป์
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
1.4 นายมนตรี สังข์ชุม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย
1.5 นายโกมาส รสเกิด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.6 นางสิรินทร วงศ์ตระกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา
1.7 นางวรรณี พุ่มสุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวิจัยและประเมินผล
1.8 นางฉัตรปวีน์ ถิรณิชารุจศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
1.9 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กรรมการและเลขานุการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
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2. คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)
เครือข่าย
การจัดการศึกษาที่

ชื่อเครือข่าย

1

เพชรอันดามัน

2

คุรุรัตนรังสรรค์

3

หงาวโตนเพชร

4

ละอุ่นก้าวหน้า

5

กะเปอร์พัฒน์

6

ปัทมคีรี

7

8

คณะกรรมการ
นางสุทธิรา หงษ์เจริญ
นายปรีชาพล ทองพลอย
นางปรารถนา แสงระวี
นางสาวเนตรทิพย์ วิชิต
นางสุทธิรา หงษ์เจริญ
นางสาวอัจฉราวดี อร่ามวิทยานุกลู
นางวิไลลักษณ์ จุลเสนีย์ชร
นางมณวดี ดุลยรัตน์
นางสุทธิรา หงษ์เจริญ
นางเพ็ญณี แก้วเกื้อกูล
นางสาวธนพร กุลสวัสดิ์
นางสาวศริญญา บุหงา
นายกิตติภพ สระสงครามภู
นางสาวช่อเพชร พฤกษ์วรุณ
นางรัชฎาภรณ์ กฤติยาโชติปกรณ์
นางสาวกัลยวรรธน์ อินริสพงษ์
นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนา
นางศุภศิริ ชัยวัชรินทร์
นางสาวพนิตนันท์ เพชรนาค
นางสาวนงลักษณ์ ทองบางหรง
นางอุราวรรณ ผู้วานิช
นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนา
นางสาวสุวรรณี คงทองจีน
นางอรุณศรี ศิลาพันธ์
นางสุภาณี เลิศศักดิ์วานิช

คอคอดกระ- พระขยางค์

นายกิตติภพ สระสงครามภู
นายษณกร เสนาะเสียง
นางภัทรานิษฐ์ อักษรพิบูลย์
นางอรพินท์ คงทอง

ศิลาสลัก

นายกิตติภพ สระสงครามภู
นางนันท์นภัส สักขาพรม
นางสุดา เจี่ยกุญธร
นางอัจฉรา วิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
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3. เครือข่ายสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีการรวมโรงเรียนในสังกัดที่อยู่ใกล้กัน 7 - 15
โรงเรียน จัดตั้งเป็นเครือข่ายการจัดการศึกษา จำนวน 8 เครือข่าย ตามข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้
เครือข่าย
การจัดการศึกษาที่

ชื่อเครือข่าย

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ประธานเครือข่าย/ที่ตั้งเครือข่าย

นางสุทธิรา หงษ์เจริญ
นายปรีชาพล ทองพลอย
เพชรอันดามัน
นางปรารถนา แสงระวี
นางสาวเนตรทิพย์ วิชิต
นางสุทธิรา หงษ์เจริญ
นางสาวอัจฉราวดี อร่ามวิทยานุกลู
คุรุรัตนรังสรรค์
นางวิไลลักษณ์ จุลเสนีย์ชร
นางมณวดี ดุลยรัตน์
นางสุทธิรา หงษ์เจริญ
นางเพ็ญณี แก้วเกื้อกูล
หงาวโตนเพชร
นางสาวธนพร กุลสวัสดิ์
นางสาวศริญญา บุหงา
นายกิตติภพ สระสงครามภู
นางสาวช่อเพชร พฤกษ์วรุณ
ละอุ่นก้าวหน้า
นางรัชฎาภรณ์ กฤติยาโชติปกรณ์
นางสาวกัลยวรรธน์ อินริสพงษ์
นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนา
นางศุภศิริ ชัยวัชรินทร์
กะเปอร์พัฒน์ นางสาวพนิตนันท์ เพชรนาค
นางสาวนงลักษณ์ ทองบางหรง
นางอุราวรรณ ผู้วานิช

นายวิชาญ ผยองศักดิ์
โรงเรียนบ้านบางริ้น

6

ปัทมคีรี

นายสุภพ โพชนุกูล
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)

7

คอคอดกระพระขยางค์

8

ศิลาสลัก

1

2

3

4

5

นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนา
นางสาวสุวรรณี คงทองจีน
นางอรุณศรี ศิลาพันธ์
นางสุภาณี เลิศศักดิ์วานิช
นายกิตติภพ สระสงครามภู
นายษณกร เสนาะเสียง
นางภัทรานิษฐ์ อักษรพิบูลย์
นางอรพินท์ คงทอง
นายกิตติภพ สระสงครามภู
นางนันท์นภัส สักขาพรม
นางสุดา เจี่ยกุญธร
นางอัจฉรา วิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

นายมนตรี สังข์ชุม
โรงเรียนอนุบาลระนอง
ว่าที่ร้อยตรี ชรุณ สุนทรนนท์
โรงเรียนบ้านราชกรูด
นายนพรัตน์ ศรีสกุล
โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง
นางชาลี คธาเพ็ชร
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

นายพงษ์ศานต์ ภูริสริ ิกุล
โรงเรียนกระบุรี
นายสุพจน์ แก้วกับทอง
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์
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ข้อมูลทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีสถานศึกษาในสังกัด 78 แห่ง (77 โรงเรียน 1
สาขา) มีหน้าที่จัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาภาคบังคับเพื่อให้บริการแก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง
โดยสรุปข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาในภาพรวม ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดจำแนกตามขนาด
ขนาดโรงเรียน/
จำนวนนักเรียน
เล็ก (1-120 คน)
กลาง (121-600 คน)
ใหญ่ (601-1,500 คน)
รวม

เมือง
8
16
2
26

อำเภอ/จำนวนโรงเรียน (แห่ง)
ละอุ่น กะเปอร์ กระบุรี สุขสำราญ
3
4
11
2
5
7
10
7
1
2
8
12
23
9

รวม
28
45
5
78

คิดเป็น
ร้อยละ
35.90
57.69
6.41
100

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)

แผนภูมิที่ 1 จำนวนห้องเรียน จำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564

จำนวนห้องเรียน
5 / 6.41 %
28 / 35.90…
45 / 57.69…

ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ่

ตารางที่ 2 ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดจำแนกตามระดับการจัดการศึกษา
ระดับการจัดการศึกษา
โรงเรียนหลัก
- ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษาปีที่ 6
- ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาปีที่ 3
- ประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
- ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสาขา
- ก่อนประถมศึกษา (อ.1) -ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมทั้งสิ้น

จำนวนโรงเรียน (แห่ง)

คิดเป็นร้อยละ

50
23
3
1

64.10
29.50
3.84
1.28

1
78

1.28
100

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
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ตารางที่ 3 ข้อมูลจำนวนนักเรียน/ห้องเรียน แยกตามระดับการศึกษา
ระดับชั้น

ชาย
117
750
797
1,664
1,020
980
962
948
902
946
5,758
317
380
285
982
8,404

อนุบาล 1 (3 ขวบ)
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
รวมทั้งหมด

จำนวนนักเรียน (คน)
หญิง
126
710
746
1,582
994
935
897
900
833
823
5,382
287
300
270
857
7,821

ห้องเรียน

รวม
243
1,460
1,543
3,246
2,014
1,915
1,859
1,848
1,735
1,769
11,140
604
680
555
1,839
16,225

24
88
87
199
96
93
92
87
92
92
552
30
30
27
87
838

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)

แผนภูมิ 2 จำนวนนักเรียนจำแนกตามรายชั้น ห้องเรียน และระดับการศึกษาปีการศึกษา 2564

จำนวนนักเรียน
๑,๘๓๙ /
๑๑.๐๐%

จำนวนห้องเรียน
199 /
24.00%

3,246 /
20%

552 /
65.90%

87 /
10.10 %
11,140 /
69%

ก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา
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ตารางที่ 4 ข้อมูลจำนวนบุคลากรใน สพป.ระนอง
ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

รวม

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

รวมทั้งสิ้น

ชาย

กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์

พนักงาน
ราชการ

2
2
-

2
4
3
6
6
7
3
1
2
1

5
-

1
-

-

1
1
-

1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
-

2
6
1
1
2
1
-

2
6
4
7
7
8
5
1
2
1

ผอ./รอง ผอ.
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ

4
12
4
1
7
8
10
6
1
2
1

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)

ตารางที่ 5 ข้อมูลจำนวนบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ระนอง
บุคลากร
ผู้บริหารสถานศึกษา
รอง ผอ.ร.ร.
ครู
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
- ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต
- ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
- ครูพี่เลี้ยง
- ครูวิทย์ – คณิต
- ครูอัตราจ้าง
- พี่เลี้ยงเด็กพิการ
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- ธุรการโรงเรียนอัตราจ้าง
9,000 บาท
- ธุรการโรงเรียนอัตราจ้าง
15,000 บาท
- บรรณารักษ์
- พนักงานทั่วไป

ชาย
26
4
126
11
21

เพศ
หญิง
35
7
531
31
-

รวม
61
11
657
42
21

ต่ำกว่า ป.ตรี
21

5
1
4
3
5

14
2
9
3
12
34
1
1
36

19
3
9
3
16
37
1
1
41

4

27

5

2
3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ระดับการศึกษา
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
3
57
1
1
10
650
7
42
-

รวม
61
11
657
42
21

5
1
14
1
16

19
3
4
3
14
21
1
25

1
2
-

-

19
3
9
3
16
37
1
1
41

31

-

29

2

-

31

2
8

8

2
-

-

-

2
8
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- นักการภารโรง
รวมลูกจ้างชั่วคราว
รวม

5
32
220

4
148
752

9
180
972

9
54
75

121
817

5
79

1
1

9
180
972

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ตารางที่ 6 งบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาจำแนกตามประเภทงบประมาณปีงบ 2561-2564
ประเภทงบ
ดำเนินงาน
บุคลากร
ลงทุน
เงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น
งบกลาง
รวมทั้งสิ้น

2562
45,505,208.72
12,056,983.00
41,956,940.28
69,125,851.00
168,644,983.00

ปีงบประมาณ
2563
33,776,669.71
11,361,600.00
26,510,258.29
70,062,179.00
2,533,508.00
144,244,215.00

2564
11,937,000.00
38,508,079.00
17,857,840.00
101,377,556.00
1,435,870.00
171,116,345.00

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตารางที่ 7 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด และระดับประเทศ
เปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยระดับ
ระดับเขตพื้นที่
ระดับสังกัด
ผลต่าง
ระดับเขตพื้นที่
ระดับประเทศ
ผลต่าง

ด้าน
การอ่านออกเสียง
73.91
74.13
-0.22
73.91
74.14
-0.23

การอ่านรู้เรื่อง
69.53
72.23
-2.70
69.53
71.86
-2.33

รวม 2 ด้าน
71.72
73.20
-1.42
71.72
73.02
-1.30

จากตารางที่ 7 พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง รวม 2
ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.72 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ ร้อยละ -1.42 และ
-1.30 ตามลำดับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
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แผนภู มิ ที่ 3 ผลการประเมิ น ความสามารถด้ า นการอ่ า นของผู้ เ รี ย น (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด และระดับประเทศ

ระดับคะแนนเฉลี่ย

ผลคะแนนเฉลี่ ย การทดสอบ (RT) ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี
ที่ 1
ปี ก ารศึ ก ษา 2563
75

73.… 74.13 74.14

๗๒.๒๓ ๗๑.๘๖ 71.72 73.… 73.02
๖๙.๕๓

70
65

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง
ระดับเขตพื้นที่

รวม 2 ด้าน

ระดับสังกัด

ระดับประเทศ

ตารางที่ 8 ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ความสามารถขั้น พื้น ฐานของผู้เรี ยนระดับชาติ (National
Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง
ด้าน

ด้านคณิตศาสตร์

ด้านภาษาไทย

รวม 2 ด้าน

38.96

47.10

43.03

ค่าเฉลี่ยร้อยละ

จากตารางที่ 8 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา
2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีค่าเฉลี่ยรวม ๒ ด้าน ร้อยละ ๔๓.๐๓ เมื่อพิจารณาในราย
ด้าน พบว่า ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๓๘.๙๖ และความสามารถด้านภาษาไทย มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๔๗.๑๐
แผนภูมิที่ 4 ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินความสามารถขั้นพื้น ฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National
Test : NT) ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ระหว่ า งปี ก ารศึ ก ษา2563 ของ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ระดับคะแนนเฉลี่ย

ผลคะแนนเฉลี่ ย การทดสอบ (NT) ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3
ปี ก ารศึ ก ษา 2563 สพป.ระนอง
60

44.10

45.82

43.03

40
20
0
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ด้านคณิตศาสตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ด้านภาษทไทย

รวม 2 ด้าน
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ตารางที่ 9 ผลคะแนนเฉลี่ย การประเมิน ความสามารถขั้น พื้น ฐานของผู้เรี ยนระดับชาติ (National
Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2562-2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ด้าน
ด้านคณิตศาสตร์
ด้านภาษาไทย
รวมสองด้าน

ปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
43.54
38.96
44.65
47.10
44.10
43.03

ผลการพัฒนา
+/-4.58
+2.45
-1.07

จากตารางที่ 9 ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินความสามารถ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปี
การศึกษา 2562-2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า ในปีการศึกษา 2563 มีผลการพัฒนา
เฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 2562 ทั้งสองด้าน คือ ร้อยละ 1.07 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผลการ
ประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ลดลงร้อยละ 4.58 และด้านภาษาไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.45
ตารางที่ 10 ผลคะแนนเฉลี่ย การประเมินความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National
Test : NT) ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ปี ก ารศึ ก ษา 2563 ของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาระนองเปรียบเทียบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
ด้าน
ด้านคณิตศาสตร์
ด้านภาษาไทย
รวมสองด้าน

สังกัด
สพป.ระนอง
38.96
47.10
43.03

สพฐ.
41.30
47.76
44.53

ผลการพัฒนา
+/-2.34
-0.66
-1.50

จากตารางที่ 10 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ ๓ ปี ก ารศึ ก ษา 2563 มี ค่ าเฉลี่ ย ร้ อ ยละ ต่ ำกว่ า ระดั บ สั ง กั ด สานั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 1.50 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ต่ำ
กว่ า ระดั บ สั ง กั ด สานั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ร้ อ ยละ ๒.๓๔ และ ผลการประเมิ น
ความสามารถด้ า นภาษาไทย ต่ ำ กว่ า ระดั บ สั ง กั ด สานั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ร้อยละ ๐.๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
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แผนภูมิที่ 6 ผลคะแนนเฉลี่ย การประเมินความสามารถขั้นพื้น ฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National
Test : NT) ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ปี ก ารศึ ก ษา 2563 ของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาระนอง เปรียบเทียบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

ระดับคะแนนเฉลี่ย

ผลคะแนนเฉลี่ ย การทดสอบ (NT) ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3
เปรี ย บเที ย บระหว่ า ง สพป.ระนอง กั บ สพฐ.
47.10
43.03 ๔๑.๓๐ ๔๗.๗๖ ๔๔.๕๓
38.96
50

0
สพป.ระนอง
ด้านคณิตศาสตร์

สพฐ.
ด้านภาษาไทย

รวมสองด้าน

ตารางที่ 11 ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสำนักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่า งปี การศึกษา 25622563
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
47.73
53.61
30.27
26.25
28.53
35.82
33.056
36.63
34.897
38.08

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
อังกฤษ
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ยรวมทุกสาระ

ผลการพัฒนา
+/+5.88
-4.02
+7.29
+3.57
3.18

จากตารางที่ 11 ผลคะแนนเฉลี่ ย การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
ระดับ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2562-2563 ระดับเขตพื้นที่ พบว่า ในปีการศึกษา
2563 มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้น 3.18 เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
แผนภูมิที่ 7 ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาระนอง ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ระหว่ า งปี ก ารศึ ก ษา
2562 – 2563

ระดับคะแนนเฉลี่ย

ผลคะแนนเฉลี่ ย การทดสอบ (O-NET) ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
ระหว่ า งปี ก ารศึ ก ษา 2562 - 2563
100
50

47.73 30.27
28.53 33.056

๕๓.๖๑
๒๖.๒๕ ๓๕.๘๒ ๓๖.๖๓

0

ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ภาษาไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

คณิตศาสตร์

ปีการศึกษา ๒๕๖๓
อังกฤษ

วิทยาศาสตร์
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ตารางที่ 12 ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2561-2562
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
51.77
50.98
21.27
20.30
27.54
28.01
28.33
26.94
32.23
31.56

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
อังกฤษ
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ยรวมทุกสาระ

ผลการพัฒนา
+/-0.79
-0.97
+0.47
-1.39
-0.67

จากตารางที่ 12 ผลคะแนนเฉลี่ ย การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
ระดับ ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ระหว่างปี การศึกษา 2562-2563 ระดับเขตพื้ นที่ พบว่า ในปีการศึกษา
2562 มีผลการพัฒนาลดลง -0.68 เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
แผนภูมิที่ 8 ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาป ระถมศึ ก ษาระนอง ระดั บ ชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ระหว่ า งปี ก ารศึ ก ษา
2562 – 2563

ระดับคะแนนเฉลี่ย

ผลคะแนนเฉลี่ ย การทดสอบ (O-NET) ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
ระหว่ า งปี ก ารศึ ก ษา 2562 - 2563
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ส่วนที่ 2
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาการศึ ก ษาของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาระนอง
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสได้ ร ั บ การศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานอย่ า งทั ่ ว ถึ ง และมี ค ุ ณ ภาพตามมาตรฐาน มี ท ั ก ษะที ่ จ ำเป็ น
สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิ ทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่การเรียนรู้
และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย
สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จึงได้กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในปีงบประมาณ 2565 ที่ส อดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ช าติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 – 2565
และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้

คุณธรรมอัตลักษณ์ ประกอบด้วย “วินัยดี มีจิตอาสา รู้ค่าพอเพียง”
วิสัยทัศน์ (Vision)
“พัฒนาองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา บนพื้นฐานความเป็นไทย
ภายใต้การมีส่วนร่วม สู่ศตวรรษที่ 21”

พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒ นาระบบบริห ารจัดการแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
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เป้าประสงค์ (Goals)
1. นักเรีย นระดับ ก่อนประถมศึ ก ษา และระดับการศึก ษาขั้น พื ้นฐานทุ กคน มีการพัฒ นาที่
เหมาะสมตามช่วงวัย มีคุณธรรม คุณภาพสู่มาตรฐานสากล
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่
เหมาะสมและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สถานศึกษามีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

กลยุทธ์
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
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ส่วนที่ 3
ผลการดำเนิ น งาน
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาระนอง ได้ ก ำหนดกลยุ ท ธ์ มาตรการ โครงการ
งบประมาณ วิธีการและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งมีงบประมาณในการ
บริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น 4,700,000 บาท (แผนการใช้จ่ายงบประมาณ) โดยจำแนกงบประมาณ ดังนี้
1. งบบริหารจัดการสำนักงาน
จำนวน 2,076,081.14 บาท
2. งบตามภารกิจกลุ่ม (โครงการจ้างลูกจ้าง สนง.) จำนวน 723,600.00 บาท
3. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จำนวน 1,900,318.86
บาท
1. งบบริหารจัดการสำนักงาน
จำนวน
2,076,081.14
บาท
ลำดับที่
รายการ
จำนวนงบประมาณ
1.
ค่าสาธารณูปโภค
767,306.90
2.
ค่าวัสดุ
537,949.81
3.
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
95,069.50
4.
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
407,202.15
5.
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
268,552.78
รวมงบบริหารจัดการสำนักงาน
2,076,081.14
2. งบตามภารกิจกลุ่ม (โครงการจ้างลูกจ้าง สนง.) จำนวน 723,600.00
บาท
ลำดับที่
รายการ
จำนวนงบประมาณ
1.
ค่าจ้างลูกจ้าง จำนวน 7 คน
767,306.90
รวมงบตามภารกิจกลุ่ม
767,306.90
3. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณบริหารการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 1,900,318.86 บาท
ลำดับที่
รายการ
จำนวนงบประมาณ
1.
งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา (โครงการตามแผน)
1,460,293.00
2.
ค่าสาธารณูปโภค (โรงเรียน)
213,235.86
3.
โครงการเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 1-8
80,000.00
4.
โครงการอบรมบุคลากร (เพิ่มเติม)
146,790.00
รวมงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1,900,318.86
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ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือ
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ดังนี้
1. ภัยยาเสพติด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้จัดทำโครงการ "เยาวชนรุ่น
ใหม่ ปลอดภัยไม่ใช้ ยาเสพติด" โดยมีกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมประกวดคลิปสั้นความยาวไม่
เกิน 15 นาที และ 2) กิจกรรม ประกวดเรียงความโดยจำแนกระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาปีที่
1 - 3 ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกำหนด คือ การสร้างการ
รับรู้ ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน และด้านการสร้างพื้นที่ปลอดภัย ภายใต้กรอบแนวคิด Save Zone No New
Face และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. ภั ย ความรุ น แรง สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาระนองได้ แ ต่ ง ตั ้ ง เครื อ ข่ า ย
คณะกรรมการดำเนิน การ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยมีอำนาจหน้าที่ส ่งเสริม
สนับสนุน ให้คำปรึกษานักเรียน ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ตำรวจ หรือพนักงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง และสอดส่องดูแลนักเรียนที่ ประพฤติตนไม่เหมาะสม
3. ภัยพิบัติต่างๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้แจ้งมาตรการการคุ้มครอง
และช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นเพื ่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ดมี แ นวทางปฏิ บ ัต ิ ด้ า นระงั บ เหตุ ภ ยั นตรายจาก
บุคคลภายนอก การถูกล่วง ละเมิดทางเพศ ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการใช้ความรุนแรง
4. โรคอุ บ ั ต ิ ใ หม่ แ ละโรคอุ บ ั ต ิ ซ้ ำ (เช่ น COVID - 19 เป็ น ต้ น ) สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาระนอง ได้แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกล วางแผนการ
ขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินการ ตามนโยบาย
5. ฝุ่น PM 2.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้แจ้งมาตรการในการป้องกัน
ฝุ่นพิษ PM 2.5 หมอกควันจากไฟป่า โดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา กำชับให้นักเรียนสวมหน้ากาก
อนามั ย เมื ่ อ ต้ อ งออกจากบ้ า น และประสานหน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง ส ำนั ก งานสาธารณสุ ข อำเภอ
อบต./เทศบาล เป็นต้น
6. การค้ามนุษย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดใน
การให้ความ คุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการให้ค ำปรึกษาจากนักจิตวิทยาประจำเขตพื้ นที่
การศึกษา
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7. การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้แต่งตั้ง
เครือข่ายคณะกรรมการดำเนินการ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยมีอำนาจหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุน ให้คำปรึกษานักเรียน ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ตำรวจ หรือพนักงานอื่นที่
เกี่ยวข้องและสอดส่องดูแลนักเรียนที่ ประพฤติตนไม่เหมาะสม
8. อาชญากรรมไซเบอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้จัดอบรมให้กับ
บุคลากรทางการศึกษาด้าน ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการจัดเนื้อหาประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ โดยจะ
ขยายผลให้กับบุคลากรโรงเรียน ทุกแห่งในสังกัด
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กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี
การศึกษา 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้ดำเนินการจัดประชุม ชี้แจง สร้างความเข้าใจ
เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปีการศึกษา 2563 โดยพัฒนาครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระพร้อมผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 158 คน
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โครงการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพปฐมวัยสร้างฐานคนดีเมืองระนอง
(Ranong Network Childhood Development : RNCD)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีโรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาปฐมวัย
จำนวน 78 โรงเรียน 1 สาขา มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการส่งเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ด้าน ครู
ผู้เรียน และสร้างความเข้มแข็งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคง โดยโรงเรียนที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัย มีคู่มือการใช้หลักสูตร การจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา
2563 และมีร่างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 ใช้เป็นแนวทางในการ
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้ านนักวิทยาศาสตร์น้อย ฯ ได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญต่อ
กิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ สามารถพัฒนาและต่อยอดการจัดประสบการณ์จ าก
กิจกรรมได้ครบอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ครูป ฐมวัย โรงเรีย นในโครงการมีความภาคภูมิใจในผลงาน มีขวัญและกำลังใจในการจัด
กิจกรรมตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างมีคุณภาพต่อไป
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ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา
1. ควรสรางความตระหนักและความรูความเขาใจใหตรงกันในการดําเนินงานและภารกิจในการจัด
การศึกษาปฐมวัยใหโรงเรียน ในเรื่องตอไปนี้
- การจัดประสบการณพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองครวมอยางเต็มศักยภาพ
- การสงเสริมการเจริญเติบโต สุขอนามัย และการพัฒนาการทางรางกายของเด็กปฐมวัย
- การสงเสริมการใชภาษาสื่อสารใหเหมาะสมตามวัย ตลอดจนการสงเสริมใหเด็กปฐมวัย
มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
- สงเสริมใหผูบริหารโรงเรียนและครูปฐมวัยไดมีความรู และเห็นความสําคัญของการจัด
การศึกษา ปฐมวัย โดยใหความสนใจและเอาใจใสอยางจริงจัง
- สงเสริมใหโรงเรีย นนํานวัต กรรมที ่เ กี่ยวของกับ การพัฒ นาการศึ ก ษาปฐมวัย มาใช
โดยคํานึงถึงหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย และความเหมาะสมกับบริบทของสังคมที่แวดลอมเด็ก
- สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในดานงบประมาณและสื่อการ
เรียนการสอน
- สงเสริม สนับสนุนจัดใหมีผูสอนปฐมวัยมีทักษะในการจัดประสบการณเรียนรู
- สงเสริมใหผูบริหารโรงเรียนไดเรียนรูการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ถูกตองตามหลักการ
- กํากับ ติดตาม การดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางตอเนื่อง
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กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
1. โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน
ระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และนโยบายที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติ
การประจำปี ที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน
ระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ตามหลักการความสั มพันธ์เชิง
เหตุและผล (XYZ) และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ทำให้สามารถจัดส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับได้อย่างมีคุณภาพ
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจงานกลุ่มนโยบายและแผน
โครงการ ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำปรึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด ตลอดจนมั่นใจได้ว่าข้อมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ของหน่วยรับตรวจ
มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของหน่วยงาน
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานว่ามี ความเพียงพอและ
เหมาะสม
5. เพื่อพัฒนางานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผลการดำเนินงาน
1. มีกรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน เผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจทราบทั่วกัน
2. มีแผนปฏิบัติการตรวจสอบที่สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบภายในของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดเรื่อง ประเด็น วัตถุวัตถุประสงค์ ขอบเขต แนวทางการตรวจสอบ พร้อมกระดาษ
ทำการต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานส่งผลให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
3. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้รับการตรวจสอบ ติดตาม และ
ให้ข้อเสนอแนะ ครบถ้วน ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ส่งผลให้โรงเรียนปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น
4. ผู้ขอรับบริการให้คำปรึกษาผ่านคลินิก “บริการให้คำปรึกษา” มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ร้อยละ 90
5. ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 18 ชั่วโมง:คน:ปี
6. เข้าร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 ครั้ง
ระยะเวลา 3 วัน ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและมีทักษะในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
สามารถนำมาปรับใช้ในการจัดทำคู่มือของตนเองและของหน่วยงานได้
7. เข้าประชุม/อบรม และเป็นคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง รวมถึงการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายใน
และภายนอก ส่งผลให้เกิดทักษะและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มากขึ้น
8. มีช่องทางการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านกลุ่มไลน์ต่าง ๆ ได้แก่ “ตสน เครือข่าย ที่ 6”
“ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายการจัดการศึกษา”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
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ข้อเสนอแนะ
1. ประสานกลุ่มบริหารงานบุคคลเร่งดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งว่างโดยเร็ว และติดตามเป็นระยะ
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีผลการ
ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ จึงขอเสนอแนะแนวทางเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
งาน ดังนี้
ระดับโรงเรียน
1. ผู้บริหาร ควรให้ความสำคัญกับระบบ ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนให้รัดกุม
เพียงพอ และมีความต่อเนื่อง
2. ผู้บริหาร ควรให้ความช่วยเหลือ แนะนำ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ใหม่
ตลอดจนควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ใหม่ขอรับคำปรึกษา แนะนำ จากผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่าย
การจัดการศึกษา หรือผ่านคลินิกบริการให้คำปรึกษาของ สพป.ระนอง
ระดับเครือข่ายการจัดการศึกษา
1. ผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายการจัดการศึกษา ออกตรวจสอบ ติดตามและให้ข้อเสนอแนะ แก่
โรงเรียนภายในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง หรือให้คำปรึกษาแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของโรงเรียน
ภายในเครือข่ายตามบริบทและสภาพความจำเป็นของแต่ละเครือข่าย เพื่อเพิ่มคุณค่าในการปฏิบัติงานให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางที่กำหนด
2. ผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายการจัดการศึกษา ควรใช้ช ่องทางการสื่อสารผ่านกลุ่มไลน์
“ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายการจัดการศึกษา” ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. จัดให้มีระบบควบคุม เร่งรัด กำกับ ติดตามงานภายในกลุ่มและโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทำสื่อ คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน ตัวอย่างและแบบฟอร์มต่าง ๆ ไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อให้โรงเรียนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของสถานศึกษา
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของสถานศึกษา
3. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรีและโยบายที่กำหนด ตลอดจนมั่นใจได้ว่าข้อมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ของหน่วยรับ
ตรวจมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน
1. กิจกรรมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา อยู่ระหว่างรวบรวม
ข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์กระบวนงาน ตามภารกิจด้านงบประมาณของสถานศึกษา
2. กิจกรรมตรวจสอบ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือบริการให้คำปรึกษาแก่สถานศึกษา โดยผู้ตรวจสอบ
ภายในประจำเครือข่ายการจัดการศึกษา
- มี การประสานงาน ผ่ านไลน์ กลุ ่ มเครื อข่ าย “ผู ้ ตรวจสอบภายในเครื อข่ ายการจั ดการศึ กษา”
เพื่อทบทวนคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายการจัดการศึกษา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวน
เครือข่าย และบุคลากรภายในเครือข่าย ซึ่งการประสานงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย
- มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายการจัดการศึกษา โดยให้มีหน้าที่ตรวจสอบและให้
คำปรึกษาแก่สถานศึกษาภายในเครือข่าย มีประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาเป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบ และแจ้ง
ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อแจ้งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- แจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ ่ายงบประมาณและบัญชีจัดสรรงบประมาณให้ประธานเครือข่ายการจัด
การศึกษาทราบ และจัดทำโครงการหรื อแผนปฏิบ ัต ิงานเสนอผู ้ อำนวยการสำนั กงานเขตพื ้นที การศึ กษา
ประถมศึกษาระนองเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมี 1 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 1 (เพชรอันดามัน)
ที่เสนอโครงการและได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ส่วนเครือข่าย 2 – 8 อยู่ระหว่างดำเนินการ
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ข้อเสนอแนะ
1. สนับสนุนให้ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน หรือวันเสาร์ เพื่อมิให้กระทบต่อการจัดการเรียนการ
สอน
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ร่วมเป็นวิทยากร
ในกิจกรรมจัดอบรม หรือบริการให้คำปรึกษาตามที่ผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายการจัดการศึกษาแจ้ง
ความประสงค์หรือ ขอความอนุเคราะห์
3. นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการให้คำปรึกษา
4. ผู ้ ตรวจสอบภายในประจำเครื อข่ ายการจั ดการศึ กษา ควรใช้ ช ่ องทางการสื ่อสารผ่ านกลุ่มไลน์
“ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายการจัดการศึกษา” ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. ติดตาม ตรวจนับ ตรวจสอบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2563 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้ถูกต้องตามตัวตนนักเรียนที่มีอยู่จริง
2. เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้ความรู้ในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 ได้อย่าง
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีความทันสมัย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในการบริหารจัดการ การจัดสรร
งบประมาณ การเผยแพร่การสืบค้นข้อมูล และการติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ว
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ส่วนที่ 4
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
 ปัญหา อุปสรรค
จากผลการดำเนิ น งานประจำปีง บประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาระนอง สามารถสรุปปัญหา อุปสรรค ดังนี้
1. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
2. การจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความล่าช้าทำให้
ต้ อ งเร่ ง ดำเนิ น งานโครงการ/กิจ กรรม ในช่ ว งสิ ้ น ปี งบประมาณ ส่ ง ผลให้ ก ารดำเนิ น งานและใช้ จ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3. การขาดแคลนครูผู้สอน ทรัพยากร และปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ในโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้ไม่
สามารถดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 ข้อเสนอแนะ
1. ควรกำหนดแนวทาง และวางแผนการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาด้านต่าง ๆ ให้เป็นกรอบและ
สามารถดำเนินการได้ทันทีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ควรวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
4. ควรพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้รับเกียรติบัตร
เป็น “องค์กรคุณธรรม” ระดับ คุณธรรมต้นแบบ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ไดรับเกียรติบัตร ผลการประเมินองค์กร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระดับ “คุณธรรมต้นแบบ”
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online:ITA Online)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะผู้จัดทำ
ที่ ป รึ ก ษา
1. นายสุชีพ ช่วยแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

2. นางสุทธิรา หงษ์เจริญ

รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

3. นางวัชราภรณ์ ปัฏนา

รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

4. นายกิตติภพ สระสงครามภู

รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ผู้ ส นั บ สนุ น ข้ อ มู ล
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ผู้ ร วบรวมข้ อ มู ล
1. นางสาวธนพร กุลสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

2. นางมณวดี ดุลยรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

3. นางสาวถลัชนันน์ อินริสพงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

4. นางสาวสุภัคธณิดา รักร่วม

เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
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