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รายงานประจ าปี 2558 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ฉบับนี้ 

จัดท าขึ้นโดยการรวบรวม เรียบเรียง และวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน  

ในการนี้ หวังว่า รายงานประจ าปีดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน 
 
 (1) ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 

1.  สภาพปัจจุบนัของหนว่ยงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด เป็นส่วนราชการ

ตามระเบียบบริหารราชการของเขตพ้ืนที่ การศึกษาแห่ ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้บังคับบัญชา และมีผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นี้ ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 คือ นายเสริมปัญญา  เทียมวัน และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนด
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ก าหนดให้เขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 เปลี่ยนแปลงเป็นเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 ประกอบด้วยท้องที่ อ าเภอล าลูกกา อ าเภอธัญบุรี และอ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 เปลี่ยนแปลงเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
ตั้งอยู่ที่ อ าเภอล าลูกกา โดยที่ในปัจจุบันนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ที่ 16 
ถนนวิภาวดีรังสิต ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี      

2.  อ านาจหน้าที่ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
       2.1 จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
       2.2 วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานใน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
       2.3 ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       2.4 ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       2.5 ศึกษา วิเคราะห ์วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       2.6 ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       2.7 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       2.8 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       2.9 ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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      2.10 ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
      2.11 ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      2.12 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.  โครงสร้างและระบบการบรหิารงานในหนว่ยงาน 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04011/1 
ลงวันที่  7  มกราคม  พ.ศ. 2556 ได้ก าหนดการแบ่งสว่นราชการส านักงานเขตไว้  และส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จึงแบ่งส่วนราชการส านักงานเขต  ดังนี้          
                         3.1 กลุม่อ านวยการ 
      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 ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  

(2) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
 จากการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นส่วนราชการ    

ตามระเบียบบริหารราชการของเขตพ้ืนที่การศึกษาแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้บังคับบัญชา โดยที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ต้องด าเนินการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นี้ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีรายละเอียด
พอสังเขปในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้   
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แผนปฏิบัติราชการปะจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

วิสัยทัศน์ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 

พันธกิจ 
1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ

การศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
1.  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และได้สมดุล  และนักเรียน

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ  
2.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
3.  ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการท างาน     

ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
5.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบูรณาการการท างาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
6.  พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 

 

 กลยุทธ์ 
 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนด  

กลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
 

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
 

 กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาส   
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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จุดเน้นการด าเนินงาน 
 

1. ด้านผู้เรียน 
 1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล 
 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 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน 
  2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

อย่างเหมาะสม 
  2.4 องค์การและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและจัดสรรครูตระหนัก และ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ ย้ายไปบรรจุ มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

 

3. ด้านการบริหารจัดการ 
  3.1 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการกระจาย

อ านาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
  3.2. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ส่วนที่ 2 
ผลการปฏบิัติราชการของหน่วยงาน 

 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2    
มีผลการปฏิบัติราชการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ผลสัมฤทธิ์การปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 

  ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ด าเนินการ 
ร้อยละ 42 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 3.68139 ท าให้ได้ล าดับที่ 39 จาก 183 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ คะแนน น้ าหนัก 
 มิติภายนอก (น้ าหนัก 29.5)  3.46164 2.43139  
     1.  ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ      
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน 
(Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (น้ าหนัก 0) 

 0.00000 

     1.1. ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 12-17 ปี (น้ าหนัก 7.5) 3.07030 0.54827 
     1.2. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป. 6 ม. 3 ม. 6 (น้ าหนัก 12) 

2.56063 0.73161 

     1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. (น้ าหนัก 10) 4.83635 1.15151 
     1.4 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (น้ าหนัก 0) 

 0.00000 

     1.5 ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ตามตารางออกอากาศ (DLTV) หรือสอนเสริมนอกตารางเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ (eDLTV) ของสถานศึกษาขนาดเล็ก (น้ าหนัก 0) 

 0.00000 

     2.  คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : 
SLA) (น้ าหนัก 0) 

 0.00000 

 มิติภายใน (น้ าหนัก 12.5)  4.20000 1.25000  
     3.  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (น้ าหนัก 2.5) 1.00000 0.05952 
     4.  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรการประหยัด
พลังงาน (น้ าหนัก 5) 

5.00000 0.59524 

     5.  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (น้ าหนัก 0)  0.00000 
     6.  การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (น้ าหนัก 5) 5.00000 0.59524 
     7.  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
(น้ าหนัก 0) 

 0.00000 

รวม ( น้ าหนัก 42) 3.68139 
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(2) ผลการปฏิบัติราชการที่ส าคัญภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
  ผลการปฏิบัติราชการตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ด าเนินการ 
ร้อยละ 79 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 4.28998 ท าให้ได้ล าดับที่ 63 จาก 183 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ คะแนน น้ าหนัก 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท (น้ าหนัก 31.5)  3.75374 1.49675  
     1.  ระดับความส าเร็จของการสร้างความเข้มแข็งในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (น้ าหนัก 2) 

5.00000 0.12658 

     2.  ร้อยละของสถานศึกษามีการด าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลัก 
ของคนไทย 12 ประการครบทุกตัวหรือมีความสอดคล้องกับช่วงวัย (น้ าหนัก 3) 

5.00000 0.18987 

     3.  ร้อยละของนักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มี
ผลการสอบ O-NET วิชาต่าง ๆ สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม เพิ่มขึ้น 
(น้ าหนัก 1) 

3.74291 0.04738 

     4.  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม 
(น้ าหนัก 2) 

5.00000 0.12658 

     5.  ร้อยละของนักเรียน ครู และศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ ตามกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียม    
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (น้ าหนัก 3) 

5.00000 0.18987 

     6.  ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
ตามตัวชี้วัดของโรงเรียนสุจริต (น้ าหนัก 2) 

5.00000 0.12658 

     7.  ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการด าเนินการ 29 
ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ (น้ าหนัก 2) 

1.00000 0.02532 

     8.  ร้อยละการยกระดับวิชาการโรงเรียนในฝัน (น้ าหนัก 3) 2.00000 0.07595 
     9.  ร้อยละของโรงเรียนปฐมวัยที่ได้รับการเตรียมความพร้อม (โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย) การเตรียมความพร้อม (โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย) 
(น้ าหนัก 1.5) 

1.00000 0.01899 

     10.  ระดับความส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีด าเนินงานภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่าน
กิจกรรมลูกเสือ (น้ าหนัก 1.5) 

1.00000 0.01899 

     11.  ระดับความส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีด าเนินงานภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่าน
กิจกรรมศิลปะหัตกรรมนักเรียน (ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ) (น้ าหนัก 1.5) 

2.00000 0.03797 

     12.  ระดับความส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีด าเนินงานภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาผ่าน
กิจกรรม สภานักเรียน (น้ าหนัก 1.5) 

2.00000 0.03797 
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รายการ คะแนน น้ าหนัก 
     13.  ระดับความส าเร็จของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาวะของ
นักเรียน (น้ าหนัก 1.5) 

5.00000 0.09494 

     14.  ร้อยละของนักเรียนได้รับการเสริมความรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น (น้ าหนัก 0) 

 0.00000 

     15.  ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาสายสามัญควบอิสลามศึกษา
เพ่ิมข้ึน (น้ าหนัก 0) 

 0.00000 

     16.  ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.3 ที่อ่านไม่ออกลดลง (น้ าหนัก 3) 5.00000 0.18987 
     17.  ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ที่อ่านไม่คล่องลดลง (น้ าหนัก 3) 5.00000 0.18987 
     18.  ร้อยละของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้   
ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน (น้ าหนัก 0) 

 0.00000 

 กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง
ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
(น้ าหนัก 10.5)  

4.87293 0.64767  

     19.  อัตราส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี 
(น้ าหนัก 1.5) 

5.00000 0.09494 

     20.  อัตราส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี    
(น้ าหนัก 1.5) 

5.00000 0.09494 

     21.  ร้อยละของนักเรียนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
(น้ าหนัก 1.5) 

4.85850 0.09225 

     22.  ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (น้ าหนัก 1.5) 4.25200 0.08073 
     23.  ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (น้ าหนัก 0)  0.00000 
     24.  ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาออกกลางคัน (น้ าหนัก 1.5) 5.00000 0.09494 
     25.  ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นออกลางคัน (น้ าหนัก 1.5) 5.00000 0.09494 
     26.  ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายออกกลางคัน (น้ าหนัก 0)  0.00000 
     27.  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน (น้ าหนัก 1.5) 

5.00000 0.09494 

     28.  ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุนการศึกษา (น้ าหนัก 0)  0.00000 
     29.  ร้อยละของนักเรียนพิการได้รับการสนับสนุนการศึกษา (น้ าหนัก 0)  0.00000 
     30.  ร้อยละของนักเรียนพิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ ที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถภาพ (น้ าหนัก 0) 

 0.00000 

     30.1 ร้อยละของนักเรียนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต สามารถพ่ึงพาตนเองได้ (น้ าหนัก 0) 

 0.00000 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (น้ าหนัก 15.5)  4.09677 0.80380  
     31.  ร้อยละของจ านวนอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรีที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการ
สอนให้สถานศึกษา (น้ าหนัก 1.5) 

5.00000 0.09494 
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รายการ คะแนน น้ าหนัก 
     32.  ร้อยละของสถานศึกษาที่ครูสามารถกลับไปปฏิบัติการสอนเพ่ิมข้ึน   
โดยการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง (น้ าหนัก 1.5) 

5.00000 0.09494 

     33.  ระดับความส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนางานแนะแนว (น้ าหนัก 2) 

5.00000 0.12658 

     34.  ร้อยละของครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนวที่เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรด้านการแนะแนวของ สพฐ. (น้ าหนัก 1) 

1.00000 0.01266 

     35.  ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะและ
ศักยภาพการปฏิบัติงาน (โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงาน
ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา) (น้ าหนัก 2) 

3.00000 0.07595 

     36.  ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะและ
ศักยภาพการปฏิบัติงาน (โครงการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อยอดสู่ความ
เป็นเลิศ (AREA OF EXCELLENCE) (น้ าหนัก 2) 

5.00000 0.12658 

     37.  ระดับความส าเร็จของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น        
ที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) 
ประจ าปีการศึกษา 2557 (น้ าหนัก 2) 

2.00000 0.05063 

     38.  ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา    
ตามหลักธรรมาภิบาล (คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต มีการบริหารบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล) 
(น้ าหนัก 2) 

5.00000 0.12658 

     39.  ร้อยละของการพัฒนาครูด้วยระบบ e - Training (น้ าหนัก 1.5) 5.00000 0.09494 
     40.  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาในเขตพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
(น้ าหนัก 0) 

 0.00000 

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (น้ าหนัก 21.5)  4.93023 1.34177  
     41.  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (น้ าหนัก 2.5) 5.00000 0.15823 
     42.  ร้อยละการจัดการเรื่องร้องเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษา (น้ าหนัก 3) 5.00000 0.18987 
     43.  ระดับความส าเร็จของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีการเงินได้ตามเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด (น้ าหนัก 2.5) 

5.00000 0.15823 

     44.  ระดับความส าเร็จของการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา ของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (น้ าหนัก 2) 

5.00000 0.12658 

     45.  ระดับความส าเร็จร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(น้ าหนัก 3) 

4.50000 0.17089 
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รายการ คะแนน น้ าหนัก 
     46.  ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบทางการเงินการบัญชีของส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษา (น้ าหนัก 2.5) 

5.00000 0.15823 

     47.  ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดท่ีมีระบบประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 ที่มีระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 (น้ าหนัก 2) 

5.00000 0.12658 

     48.  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) (น้ าหนัก 2) 

5.00000 0.12658 

     49.  ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (น้ าหนัก 2) 5.00000 0.12658 
     50.  ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา (น้ าหนัก 0) 

 0.00000 

รวม (น้ าหนัก 79) 4.28998 

จากผลการประเมินดังกล่าว ท าให้ผลการด าเนินงานค ารับรองการปฏิบัติราชการและผลการด าเนินงาน
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการได้ค่าคะแนน 3.98569 เป็นล าดับที่ 39 จาก 183 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 

 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2    
มีผลงานทีภ่าคภูมิใจ คือ การไดร้ับรางวลัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนร่วมดีเด่น ระดับชาติ 
ระดับเหรียญทอง จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

1.  คุณสมบัติเบื้องต้น  
  องค์ประกอบที่ 1 ด้านกายภาพ 
  องค์ประกอบที่ 2 ด้านวัฒนธรรมองค์กร 
  องค์ประกอบที่ 3 ด้านการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  องค์ประกอบที่ 4 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการในงาน 4 ด้าน 
  องค์ประกอบที่ 5 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น 
2.  คุณสมบัติเฉพาะด้าน  
  องค์ประกอบที่ 1 ด้านผลการขับเคลื่อนด้านการจัดการเรียนร่วม 
  องค์ประกอบที่ 2 ด้านความส าเร็จที่เกิดด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน    
                                           ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๙๙ หมูท่ี่ ๑๖ ถ.วิภาวดีรังสิต ต.คูคต  อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๓๐  

โทร. ๐๒ ๕๒๓ ๓๓๔๘ 
เว็บไซต์ www.ptt2.go.th 

 


