รายงานประจาปี ๒๕๕๘
สานักงานเขตพืน
้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำนำ
รายงานประจาปี 2558 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ฉบับนี้
จัดทาขึ้นโดยการรวบรวม เรียบเรียง และวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน ที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เพื่อสรุปผลการดาเนินงานและเผยแพร่ผลการดาเนินงานให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน
ในการนี้ หวังว่า รายงานประจาปีดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และเผยแพร่ผลการดาเนินงานให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
(1) ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
1. สภาพปัจจุบนั ของหน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด เป็นส่วนราชการ
ตามระเบี ย บบริ ห ารราชการของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้บังคับบัญชา และมีผู้อานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นี้ ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 คือ นายเสริมปัญญา เทียมวัน และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกาหนด
และแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป็ น เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป็ น เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กาหนดให้เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 เปลี่ยนแปลงเป็นเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 2 ประกอบด้วยท้องที่ อาเภอลาลูกกา อาเภอธัญบุรี และอาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 เปลี่ยนแปลงเป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ตั้งอยู่ที่ อาเภอลาลูกกา โดยที่ในปัจจุบันนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ที่ 16
ถนนวิภาวดีรังสิต ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
2. อานาจหน้าที่
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พ.ศ. 2553 ได้กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
2.1 จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2.2 วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานใน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับ ตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
2.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
2.4 กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
2.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
2.6 ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
2.7 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
2.8 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
2.9 ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
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2.10 ประสาน ส่งเสริม การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
2.11 ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
2.12 ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. โครงสร้างและระบบการบริหารงานในหน่วยงาน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04011/1
ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้กาหนดการแบ่งส่วนราชการสานักงานเขตไว้ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จึงแบ่งส่วนราชการสานักงานเขต ดังนี้
3.1 กลุม่ อานวยการ
3.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
3.3 กลุ่มนโยบายและแผน
3.4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3.5 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
3.6 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3.7 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
3.8 หน่วยตรวจสอบภายใน
3.9 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

(2) แผนปฏิบัติราชการประจาปี
จากการที่ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึ กษาปทุ มธานี เขต 2 เป็นส่ ว นราชการ
ตามระเบี ย บบริ ห ารราชการของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้บังคับบัญชา โดยที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ต้องดาเนินการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นี้
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรายละเอียด
พอสังเขปในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
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แผนปฏิบัติราชการปะจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การที่เ น้ นการมี ส่ ว นร่ว ม เพื่อ เสริ มสร้ างความรั บ ผิ ด ชอบต่อ คุ ณภาพ
การศึกษา
เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และได้สมดุล และนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทางาน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึ กษามีประสิทธิ ภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบูรณาการการทางาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม
กระจายอานาจและความรับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ
กลยุทธ์
จากวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า ประสงค์ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จึ ง ก าหนด
กลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
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จุดเน้นการดาเนินงาน
1. ด้านผู้เรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ
2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะ ผ่านการปฏิบัติจริง และการช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่อง
2.2 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่มีความจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
อย่างเหมาะสม
2.4 องค์ ก ารและคณะบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด เตรี ย มและจั ด สรรครู ต ระหนั ก และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ ย้ายไปบรรจุ มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของโรงเรียน ชุมชน และสังคม
3. ด้านการบริหารจัดการ
3.1 สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการกระจาย
อานาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
3.2. สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน

ส่วนที่ 2
ผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
มีผลการปฏิบัติราชการ ดังต่อไปนี้

(1) ผลสัมฤทธิ์การปฏิบตั ริ าชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดาเนินการ
ร้อยละ 42 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้าหนักเท่ากับ 3.68139 ทาให้ได้ลาดับที่ 39 จาก 183 สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายการ
มิติภายนอก (น้าหนัก 29.5)
1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน
(Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (น้าหนัก 0)
1.1. ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 12-17 ปี (น้าหนัก 7.5)
1.2. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป. 6 ม. 3 ม. 6 (น้าหนัก 12)
1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. (น้าหนัก 10)
1.4 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (น้าหนัก 0)
1.5 ระดับความสาเร็จของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ตามตารางออกอากาศ (DLTV) หรือสอนเสริมนอกตารางเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ (eDLTV) ของสถานศึกษาขนาดเล็ก (น้าหนัก 0)
2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement :
SLA) (น้าหนัก 0)
มิติภายใน (น้าหนัก 12.5)
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (น้าหนัก 2.5)
4. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามมาตรการประหยัด
พลังงาน (น้าหนัก 5)
5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (น้าหนัก 0)
6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (น้าหนัก 5)
7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
(น้าหนัก 0)
รวม ( น้าหนัก 42)

คะแนน
3.46164

น้าหนัก
2.43139
0.00000

3.07030

0.54827

2.56063

0.73161

4.83635

1.15151
0.00000
0.00000
0.00000

4.20000
1.00000

1.25000
0.05952

5.00000

0.59524

5.00000

0.00000
0.59524
0.00000
3.68139
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(2) ผลการปฏิบัติราชการที่สาคัญภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ผลการปฏิบัติราชการตัวชีว้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดาเนินการ
ร้อยละ 79 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้าหนักเท่ากับ 4.28998 ทาให้ได้ลาดับที่ 63 จาก 183 สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายการ
คะแนน น้าหนัก
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท (น้าหนัก 31.5)
3.75374 1.49675
1. ระดับความสาเร็จของการสร้างความเข้มแข็งในการเข้าสู่ประชาคม
5.00000 0.12658
อาเซียน (น้าหนัก 2)
2. ร้อยละของสถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลัก
5.00000 0.18987
ของคนไทย 12 ประการครบทุกตัวหรือมีความสอดคล้องกับช่วงวัย (น้าหนัก 3)
3. ร้อยละของนักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มี
ผลการสอบ O-NET วิชาต่าง ๆ สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม เพิ่มขึ้น
3.74291 0.04738
(น้าหนัก 1)
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม
5.00000 0.12658
(น้าหนัก 2)
5. ร้อยละของนักเรียน ครู และศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ ตามกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียม 5.00000 0.18987
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (น้าหนัก 3)
6. ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
5.00000 0.12658
ตามตัวชี้วัดของโรงเรียนสุจริต (น้าหนัก 2)
7. ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการดาเนินการ 29
1.00000 0.02532
ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ (น้าหนัก 2)
8. ร้อยละการยกระดับวิชาการโรงเรียนในฝัน (น้าหนัก 3)
2.00000 0.07595
9. ร้อยละของโรงเรียนปฐมวัยที่ได้รับการเตรียมความพร้อม (โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย) การเตรียมความพร้อม (โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย) 1.00000 0.01899
(น้าหนัก 1.5)
10. ระดับความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดาเนินงานภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่าน
1.00000 0.01899
กิจกรรมลูกเสือ (น้าหนัก 1.5)
11. ระดับความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดาเนินงานภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่าน
2.00000 0.03797
กิจกรรมศิลปะหัตกรรมนักเรียน (ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ) (น้าหนัก 1.5)
12. ระดับความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดาเนินงานภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาผ่าน
2.00000 0.03797
กิจกรรม สภานักเรียน (น้าหนัก 1.5)
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รายการ
13. ระดับความสาเร็จของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาวะของ
นักเรียน (น้าหนัก 1.5)
14. ร้อยละของนักเรียนได้รับการเสริมความรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น (น้าหนัก 0)
15. ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาสายสามัญควบอิสลามศึกษา
เพิ่มขึ้น (น้าหนัก 0)
16. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.3 ที่อ่านไม่ออกลดลง (น้าหนัก 3)
17. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ที่อ่านไม่คล่องลดลง (น้าหนัก 3)
18. ร้อยละของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน (น้าหนัก 0)
กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง
ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
(น้าหนัก 10.5)
19. อัตราส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี
(น้าหนัก 1.5)
20. อัตราส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี
(น้าหนัก 1.5)
21. ร้อยละของนักเรียนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
(น้าหนัก 1.5)
22. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (น้าหนัก 1.5)
23. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (น้าหนัก 0)
24. ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาออกกลางคัน (น้าหนัก 1.5)
25. ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นออกลางคัน (น้าหนัก 1.5)
26. ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายออกกลางคัน (น้าหนัก 0)
27. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (น้าหนัก 1.5)
28. ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุนการศึกษา (น้าหนัก 0)
29. ร้อยละของนักเรียนพิการได้รับการสนับสนุนการศึกษา (น้าหนัก 0)
30. ร้อยละของนักเรียนพิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ ที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถภาพ (น้าหนัก 0)
30.1 ร้อยละของนักเรียนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ ทักษะการดารงชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้ (น้าหนัก 0)
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (น้าหนัก 15.5)
31. ร้อยละของจานวนอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรีที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการ
สอนให้สถานศึกษา (น้าหนัก 1.5)

คะแนน

น้าหนัก

5.00000 0.09494
0.00000
0.00000
5.00000 0.18987
5.00000 0.18987
0.00000
4.87293 0.64767
5.00000 0.09494
5.00000 0.09494
4.85850 0.09225
4.25200 0.08073
0.00000
5.00000 0.09494
5.00000 0.09494
0.00000
5.00000 0.09494
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
4.09677 0.80380
5.00000 0.09494
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รายการ
คะแนน น้าหนัก
32. ร้อยละของสถานศึกษาที่ครูสามารถกลับไปปฏิบัติการสอนเพิ่มขึ้น
5.00000 0.09494
โดยการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง (น้าหนัก 1.5)
33. ระดับความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการส่งเสริม
5.00000 0.12658
สนับสนุน และพัฒนางานแนะแนว (น้าหนัก 2)
34. ร้อยละของครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนวที่เข้ารับการ
1.00000 0.01266
อบรมหลักสูตรด้านการแนะแนวของ สพฐ. (น้าหนัก 1)
35. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะและ
ศักยภาพการปฏิบัติงาน (โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงาน 3.00000 0.07595
สาหรับบุคลากรทางการศึกษา) (น้าหนัก 2)
36. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะและ
ศักยภาพการปฏิบัติงาน (โครงการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อยอดสู่ความ 5.00000 0.12658
เป็นเลิศ (AREA OF EXCELLENCE) (น้าหนัก 2)
37. ระดับความสาเร็จของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
ที่ประสบผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) 2.00000 0.05063
ประจาปีการศึกษา 2557 (น้าหนัก 2)
38. ระดับความสาเร็จในการปฏิบัติงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล (คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
5.00000 0.12658
ศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต มีการบริหารบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล)
(น้าหนัก 2)
39. ร้อยละของการพัฒนาครูด้วยระบบ e - Training (น้าหนัก 1.5)
5.00000 0.09494
40. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาในเขตพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน
0.00000
(น้าหนัก 0)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (น้าหนัก 21.5)
4.93023 1.34177
41. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (น้าหนัก 2.5) 5.00000 0.15823
42. ร้อยละการจัดการเรื่องร้องเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา (น้าหนัก 3) 5.00000 0.18987
43. ระดับความสาเร็จของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีการเงินได้ตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5.00000 0.15823
กาหนด (น้าหนัก 2.5)
44. ระดับความสาเร็จของการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา ของ
5.00000 0.12658
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (น้าหนัก 2)
45. ระดับความสาเร็จร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4.50000 0.17089
(น้าหนัก 3)
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46. ระดับความสาเร็จของการตรวจสอบทางการเงินการบัญชีของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (น้าหนัก 2.5)
47. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 ที่มีระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 (น้าหนัก 2)
48. ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) (น้าหนัก 2)
49. ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (น้าหนัก 2)
50. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา (น้าหนัก 0)
รวม (น้าหนัก 79)

คะแนน

น้าหนัก

5.00000 0.15823
5.00000 0.12658
5.00000 0.12658
5.00000 0.12658
0.00000
4.28998

จากผลการประเมินดังกล่าว ทาให้ผลการดาเนินงานคารับรองการปฏิบัติราชการและผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการได้ค่าคะแนน 3.98569 เป็นลาดับที่ 39 จาก 183 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา

ส่วนที่ 3
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
มีผลงานทีภ่ าคภูมิใจ คือ การได้รับรางวัลสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนร่วมดีเด่น ระดับชาติ
ระดับเหรียญทอง จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

1. คุณสมบัติเบื้องต้น
องค์ประกอบที่ 1 ด้านกายภาพ
องค์ประกอบที่ 2 ด้านวัฒนธรรมองค์กร
องค์ประกอบที่ 3 ด้านการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ประกอบที่ 4 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการในงาน 4 ด้าน
องค์ประกอบที่ 5 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น

2. คุณสมบัติเฉพาะด้าน
องค์ประกอบที่ 1 ด้านผลการขับเคลื่อนด้านการจัดการเรียนร่วม
องค์ประกอบที่ 2 ด้านความสาเร็จที่เกิดด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๙๙ หมูท
่ ่ี ๑๖ ถ.วิภาวดีรังสิต ต.คูคต อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐
โทร. ๐๒ ๕๒๓ ๓๓๔๘
เว็บไซต์ www.ptt2.go.th

