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ส่วนที่ 1 
  บทนำ 

 

1. กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง 
   1.1 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภู มิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ                             

สั่ง ณ วันที ่3 เมษายน 2563 กำหนดไว้ ดังนี้ 
ข้อ 7 ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” 

ประกอบด้วย 
(1)  ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(2)  ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ทีร่ับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ 
(3)  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทน
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ 

(4)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตามข้อ 2 โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหนึ่งคน 

(5)  ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(6)  รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ กศจ.อาจแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวนไม่เกินสองคน 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
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ข้อ 8 ให ้กศจ. มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

(1) อํานาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่า 
ด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาํหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 

          (2) กําหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  ทุกระดับและทุกประเภทประสาน          
และส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบ ที่หลากหลาย  

(3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา  
(4) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ ดําเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วน 

ราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
(5) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาตอ่คณะกรรมการขับเคลื่อน ตามข้อ 2 
(6) กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด 

กระทรวงศึกษาธิการ  
(7) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
(8) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อน ตามข้อ 2 เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามข้อ 9  

                     (9) แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเป็นเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติ งาน  ของ กศจ. ซึ่ งอย่างน้อยต้อง                               
มีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา โดยให้นําองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับ           
โดยอนุโลม 
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ข้อ 11  ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ

การบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย
และให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้  

(1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา 
การศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 

(2)   จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
(3)   สั่งการ กํากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 

กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
(4)  จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือขา่ยข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา  
(5)  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  
(6)  ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(7)  ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกบังานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว การศึกษาทุกระดับและทุกประเภทรวมทั้ง 

ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
(8)  ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 

กระทรวงศึกษาธิการ  
(9)  ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา  

                 (10)  ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน  
                  (11)  ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไป
ของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆในจังหวัด 
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1.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
   ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด           
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามข้อ 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 8 กลุ่ม 
ดังนี้ 

(1) กลุ่มอำนวยการ 
(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(3) กลุ่มนโยบายและแผน 
(4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
(5) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
(6) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(7) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
(8) หนว่ยงานตรวจสอบภายใน   
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และข้อ 4.3 กลุ่มโยบายและแผน 

          (1) ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ         
ที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย ร่วมกับกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

(2) จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
  (3) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติของจังหวัด 
  (4) จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
  (5) วิเคราะห์การจัดตั้งประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
  (6) จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง  และเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและรายงานผล 
  (7) ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
  (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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2. ข้อมูลด้านการศึกษา 
   2.1 ข้อมูลด้านปริมาณ 
   ตารางท่ี 3  จำนวนสถานศึกษาจำแนกตามสังกัดและระดับการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับการจัดการศึกษา / หลักสูตร 
จำนวน 

สถานศึกษา 

1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 306 
 1.1 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 192 

 1.1.1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  102 
ระดบัประถมศึกษา 1 

ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 2 
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา 74 
ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น 24 
ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 

1.1.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  67 
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา 47 
ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น 18 
ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 

1.1.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี) 22 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย 21 
ระดบัอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 

1.1.4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทมุธานี 1 
บกพร่องทางการเรียนรู้ ทั้ง 9 ประเภท 1 

1.2 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  87 
ระดับเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น 3 
ระดับเตรียมอนุบาล - ประถมศึกษา 17 
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ตารางท่ี 3   จำนวนสถานศึกษาจำแนกตามสังกัดและระดับการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 

ระดับการจัดการศึกษา / หลักสูตร 
จำนวน 

สถานศึกษา 
ระดับเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย 8 
ระดับเตรียมอนุบาล - อนุบาล 13 
ระดับประถมศึกษา 2 
ระดับอนุบาล 13 
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา 25 

1.3 สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  7 
ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย 7 

1.4 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  13 
 1.4.1 โรงเรียนสาธิตเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6                                3 
1.4.2 มหาวิทยาลัยรัฐ 3 

ระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอก 3 
1.4.3 มหาวิทยาลัยเอกชน 7 

ระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอก 7 
1.5 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 7 

1.5.1 อาชีวศึกษา  สังกัด  ภาครัฐ 3 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) – ปริญญาตรี 1 

1.5.2 อาชีวศึกษา  สังกัด  ภาคเอกชน 4 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 4 
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ตารางท่ี 3   จำนวนสถานศึกษาจำแนกตามสังกัดและระดับการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

ระดับการจัดการศึกษา / หลักสูตร 
จำนวน 

สถานศึกษา 
2. สังกัด อ่ืนๆ 35 

2.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (อปท.) 32 
อนุบาล 23 
อนุบาล – ประถมศึกษา 2 
อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น 2 
อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 

2. สังกัด อ่ืนๆ 35 
ประถมศึกษา 2 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1 
มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 

2.2 สังกัด สำนักพระพุทธศาสนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญการศึกษา 3 
มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 
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ตารางท่ี 4      จำนวนสถานศึกษา นักเรียน / นักศึกษา และ ครู / คณาจารย์ จำแนกตามสังกัดในจังหวัดปทุมธานี 
                   ปีการศึกษา  2564 

สังกัด จำนวนสถานศึกษา 
นักเรียน / 
นักศึกษา 

ครู / ผู้สอน / 
คณาจารย์ /บุคลากร 

รวมทั้งสิ้น 341 348,119 17,656 
1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 306 329,233 16,755 
   1.1 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 192 107,630 6,500 

1.1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 102 37,827 2,315 
1.1.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  67 27,869 1,718 

       1.1.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี) 22 41,826 2,414 
1.1.4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี 1 108 53 

1.2 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  87 44,692 2,472 
1.3 สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 7 8,055 93 

1.4 สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 13 157,749 7,401 
     1.4.1 โรงเรียนสาธิต 3 2,730 215 
     1.4.2 มหาวิทยาลัย 10 155,019 7,186 
1.5 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 7 11,107 289 

2. สังกัด อื่นๆ 36 18,886 901 
    2.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) 32 18,682 851 
    2.2 สังกัด สำนักพระพุทธศาสนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม      
         แผนกสามัญการศึกษา 

3 204 50 
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ตารางที ่5  จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการศึกษาจำแนกตามสังกัดและระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับการเปิดสอน  
เตรียม
อนุบาล 

ก่อน
ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวมทัง้ส้ิน 

รวมทัง้ส้ิน 576 30,969 79,253 42,454 36,054 3,794 146,300 230 6,670 1,819 

 1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 576 24,798 73,110 38,329 33,607 3,794 146,300 230 6,670 1,819 

1.1 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

108 11,283 46,193 30,589 19,457 - - - - - 

   1.1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

- 7,162 26,860 3,713 92 - - - - - 

          1.1.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  

- 4,121 18,835 4,494 419 - - - - - 

          1.1.3 สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 (จงัหวัดปทุมธานี) 

- - 498 22,382 18,946 - - - - - 

   1.2 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  

468 13,332 25,411 3,687 1,794 - - - - - 

   1.3 สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

- - 504 3,142 4,409 - - - - - 

   1.4 สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 183 1,002 911 634 - 146,300 230 6,670 1,819 

        1.4.1 โรงเรียนสาธิต  183 1,002 911 634 - - - - - 

        1.4.2 มหาวิทยาลัย  - - - - - 146,300 230 6,670 1,819 

   1.5 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

- - - - 7,313 3,794 - - - - 
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   ตารางที ่5  จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการศึกษาจำแนกตามสังกัดและระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2563  (ต่อ) 
 

ระดับการเปิดสอน  
เตรียม
อนุบาล 

ก่อน
ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวส. ป.ตรี ป.บณัฑิต ป.โท ป.เอก รวมทัง้ส้ิน 

2. สังกัด อ่ืนๆ - 6,171 6,143 4,125 2,447 - - - - - 

      2.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(อปท.) 

- 6,171 6,143 3,998 2,370 - - - - - 

      2.2 สังกัด สำนักพระพุทธศาสนา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
การศึกษา 

- - - 127 77 - - - - - 

 

ตารางท่ี 6  จำนวนนักเรียนต่างสัญชาติ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

สังกัด เตรียมอนุบาล 
ก่อน

ประถมศึกษา 
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา 
รวมทั้งสิ้น 

ม.ต้น ม.ปลาย/
ปวช. 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  - 64 192 8 - 264 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  - 125 370 16 - 511 

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี) - - 2 22 8 32 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  - 64 192 8 - 264 
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ตารางท่ี 7  จำนวนนักเรียนระดับก่อนปฐมวัย จำแนกตามระดับ สังกัด  ปีการศึกษา 2563 

สังกัด ตอ. อ.1 อ.2 อ.3 รวม 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 - 617 3,149 3,396 7,162 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 - 184 1,879 2,058 4,121 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 468 4,098 4,603 4,631 13,800 
4. สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รร. สาธิต ภาครัฐ) - 111 88 108 307 
5. กระทรวงมหาดไทย: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - 1,932 2,211 2,028 6,171 

  ตารางท่ี 8  จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา จำแนกตามระดับ สังกัด ปีการศึกษา 2563 

สังกัด ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 4,254 4,713 4,544 4,334 4,511 4,504 26,860 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 3,097 3,233 3,172 3,096 3,134 3,103 18,835 

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4                 
(จังหวัดปทุมธานี) 

92 81 88 69 86 82 498 

4. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 4,243 4,561 4,427 4,036 4,007 4,137 25,411 

4. สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม (รร. สาธิต ภาครัฐ) 

172 154 163 182 165 166 1,002 

5. กระทรวงมหาดไทย : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1,043 1,063 1,083 1,008 1,008 938 6,143 
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ตารางท่ี 9 จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำแนกตามระดับ สังกัด ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

สังกัด ม.1 ม.2 ม.3 
รวม  
ม.ต้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
รวม  

ม.ปลาย 
รวม

ทัง้หมด 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 

1,321 1,240 1,152 3,713 44 28 20 92 3,805 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 

1,590 1,497 1,407 4,494 138 164 117 419 4,913 

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 7,591 7,638 7,153 22,382 6,808 6,230 5,908 18,946 41,328 

4. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1,168 1,282 1,237 3,687 668 582 544 1,794 5,481 

5. สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย
และนวัตกรรม (รร. สาธิต ภาครฐั) 

612 465 360 1,437 245 200 189 634 2,071 

6. กระทรวงมหาดไทย: กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

1,369 1,295 1,337 3,998 981 777 612 2,370 6,368 
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ตารางท่ี 10  จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่อง (ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี)  ปีการศึกษา 2563 

ประเภทความพิการ 
เตรียมความพร้อม 

ช ญ รวม 
นักเรยีนพิการทัง้หมด 67 40 107 
ความพิการทางการมองเห็น 1 - 1 
ความพิการทางการได้ยิน 2 - 2 
ความพิการทางสติปัญญา 21 22 43 

ความพิการร่างกายและสุขภาพ 6 3 9 

ความพิการทางการเรียนรู้ - - - 

ความพิการทางการพูดและภาษา - - - 

ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ - - - 

ความพิการทางการออทิสติก 25 6 31 

ความพิการทางการซ้ำซ้อน 12 8 20 
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ตารางท่ี 11  จำนวนนักศึกษาสายอาชีพ จำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 

ที ่ สถานศึกษา  ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 
รวม 
ปวช. 

ปวส.1 ปวส.2 
รวม 
ปวส. 

ทล.บ.1 ทล.บ.2 
รวม 

ทล.บ. 
ผลรวม
ทั้งหมด 

ภาครัฐ 1,770 1,427 1,533 4,730 1,221 1,128 2,349 51 24 75 7,154 
1 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 662 563 656 1,881 618 546 1,164 - - - 3,045 
2 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 802 654 626 2,082 543 490 1,033 51 24 75 3,190 
3 วิทยาลัยการอาชีวศกึษาปทุมธานี 306 210 251 767 60 92 152 - - - 919 

ภาคเอกชน 887 849 847 2,583 683 762 1,445 - - - 4,028 
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 327 333 294 954 173 193 366 - - - 1,320 
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี 284 248 286 818 190 40 230 - - - 1,048 
6 วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร 146 98 93 337 93 71 164 - - - 501 
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง 130 170 174 474 227 458 685   - 1,159 
 

หมายเหตุ : ทล.บ.1 คือ หลักสูตรเทียบโอนจากวุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญา ชั้นปีที่ 1 
  ทล.บ.2 คือ หลักสูตรเทียบโอนจากวุฒิ ปวส. หรอือนุปริญญา ชั้นปีที่ 2 

ตารางท่ี 12  จำนวนนักศึกษา กศน.จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 

สถานศึกษา 
รวมประถมศึกษา รวม ม.ต้น รวม ม.ปลายหรือเทียบเท่า รวมทั้งหมด 

ช ญ  รวม ช ญ  รวม ช ญ  รวม ช ญ  รวม 

กศน.จังหวัดปทุมธานี 252 252 504 1,880 1,262 3,142 2,432 1,977 4,409 4,564 3,491 8,055 
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         ตารางที่ 13  จำนวนนักเรียนพิการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2563 
 

ประเภทความพิการ รวมประถม รวม ม.ต้น 
รวมม.ปลาย 
และเทียบเท่า 

นักเรียนพิการทั้งหมด 22 15 8 

ความพิการทางการมองเห็น - - 1 

ความพิการทางการได้ยิน - 1 - 

ความพิการทางสติปัญญา 8 4 - 

ความพิการร่างกายและสุขภาพ 7 5 3 

ความพิการทางการเรียนรู้ - 2 1 

ความพิการทางการพูดและภาษา - - - 

ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ 3 - 2 

ความพิการทางการออทิสติก - 1 1 

ความพิการทางการซ้ำซ้อน 4 2 - 
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     ตารางท่ี 14 จำนวนนักศึกษาอุดมศึกษา จำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 

ที ่ สถานศึกษา 
 ป.ตรี   ประกาศนียบัตรบัณฑิต   ป.โท  

 ชาย   หญิง   รวม   ชาย  
 

หญิง   รวม   ชาย   หญิง   รวม  

ภาครัฐ 22,204 33,658 55,862 - - - 588 907 1,495 

1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 2,558 5,034 7,592 - - - 562 825 1,387 

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 8,238 14,956 23,194 - - - 26 82 108 

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 11,408 13,668 25,076 - - - - - - 
ภาคเอกชน 38,759 51,679 90,438 - - - 2,039 3,136 5,175 

4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 26,674 29,316 55,990 - - - 718 1,228 1,946 

5 มหาวิทยาลัยรังสิต 2,558 5,034 7,592    562 825 1,387 

6 มหาวิทยาลัยชินวัตร 366 798 1,164 - - - 190 246 436 

7 มหาวิทยาลัยปทุมธานี 3,008 3,320 6,328 - - - 224 258 482 

8 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 3,606 6,830 10,436 64 166 230 234 423 657 

9 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2,547 6,381 8,928 - - - 111 156 267 

10 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล  n/a n/a n/a - - - n/a n/a n/a 
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    ตารางท่ี 14 จำนวนนักศึกษาอุดมศึกษา จำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 ต่อ 

ที ่ สถานศึกษา 
ป.บัณฑิตชัน้สูง ป.เอก รวมทั้งหมด 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ภาครัฐ 22,204 33,658 55,862 349 528 877 23,141 35,093 58,234 

1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต - - - 117 234 411 3,297 6,093 9,390 

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - - - 172 294 466 8,436 15,332 23,768 

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - - - - - - 11,408 13,668 25,076 
ภาคเอกชน - - - 525 417 942 41,323 55,232 96,555 

4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - - - 26 18 44 27,418 30,562 57,980 

5 มหาวิทยาลัยรังสิต   - 200 96 296 3,320 5,955 9,275 

6 มหาวิทยาลัยชินวัตร - - - 20 39 59 576 1,083 1,659 

7 มหาวิทยาลัยปทุมธานี - - - 60 24 84 3,292 3,602 6,894 

8 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ - - - 192 180 372 4,096 7,599 11,695 

9 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย - - - 27 60 87 2,685 6,597 9,282 

10 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล  - - - n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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ส่วนที่ 2 
แผนการปฏบิัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ พ.ศ. 2563
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ส่วนที่ 2 

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี  ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้กำกับ ติดตาม 
และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพ่ือให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ใช้ในการบริหารจัดการสำนักงานและส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาจังหวัดปทุมธานี           
บรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 

เพ่ือให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564       
ที ่90 / 2563  สั่ง ณ วันที่  5 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  

โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ  ประกอบด้วย  
1. ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี          เป็นประธานกรรมการ         
2. รองศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี     เป็นรองประธานกรรมการ    
3. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม              เป็นกรรมการ                   
4. ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน    เป็นกรรมการและเลขานุการ    
5. เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน        เป็นผู้ช่วย                        
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โดยมีอำนาจหน้าที่ 

  มีหน้าที ่กำกบั ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และร่วมกันบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีรับจัดสรรให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด และเร่งรัดการเบิก – จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้ทันกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดปีงบประมาณประจำปี 2564        
  แผนการใช้จ่ ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี             
มีวัตถุประสงค์เ พ่ือใช้ วางแผนการบริหารงบประมาณและการกำกับ ติดตาม การใช้งบประมาณให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน
และโครงการ รวมทั้ งการบริหารงบประมาณ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยที่ฝ่ายเลขานุการ
ได้วางกรอบในการบริหารงบประมาณ ตามแผนงานที่ ได้รับจัดสรรจากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไว้ดั งนี้  

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ              จำนวนเงิน    401,400      บาท 
2. แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                    จำนวนเงิน   3,402,500     บาท 
 3.   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   จำนวนเงิน   439,338       บาท 
 4.   แผนงานบูรณาการป้อง ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสร้าง 
 ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด       จำนวนเงิน   42,000        บาท 
  

        รวมทั้งสิ้น    4,285,238  บาท 
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แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม งบรายจ่าย  
และรายการ 

รวม 
ไตรมาส 1  

(ต.ค. - ธ.ค.) 
ไตรมาส 2  

(ม.ค. - มี.ค.) 
ไตรมาส 3  

(เม.ย. – มิ.ย.) 
ไตรมาส 4  

(ก.ค. - ก.ย.) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   4,285,238 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 401,400 29,590 56,710 22,470 34,240     
1. งบดำเนินงาน 401,400 29,590 56,710 22,470 34,240     

- ค่าเช่าบา้น ครั้งท่ี 1 (ต.ค.63 - ก.พ.64) 187,769 87,600 100,169 77,200 22,969     
-ค่าเช่าบา้น ครั้งท่ี 2 (มี.ค. 64 - ก.ย.64) 213,631         

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนนุด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

3,402,500 
266,100 1,200 601,956 397,598     

1. งบดำเนินงาน 2,222,600 29,590 56,710 22,470 34,240     
-ค่าตอบแทน ใช้สอยวสัด ุ 1,698,000 - - - -     
-ค่าสาธารณูปโภค 237,920 - - - -     

- ค่าอินเตอร์เนต็ 154,080 7,490 56,710 22,470 34,240     
-คา่เช่ารถยนต์ (จำนวน 6 เดือน) 132,600 22,100 - - -     

2. งบลงทุน 350,300 - - 106,000 244,300     
   - ครุภัณฑ์สำนักงาน          
     ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท          
    (1) ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ สำนกังานศึกษาธิการ
จังหวัดปทุมธานี ต.รังสิต อ.ธัญบรุ ีจ.ปทุมธานี 

106,000 
- - - 244,300     

    (2) ฉากก้ันห้องกึ่งกระจก (Partition) สำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ต.รังสิต อ.ธัญบรุี             
จ.ปทุมธานี 

244,300 
 
 
 
 
 
 

- - 106,000 -     
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แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม งบรายจ่าย  
และรายการ 

รวม 
ไตรมาส 1  

(ต.ค. - ธ.ค.) 
ไตรมาส 2  

(ม.ค. - มี.ค.) 
ไตรมาส 3  

(เม.ย. – มิ.ย.) 
ไตรมาส 4  

(ก.ค. - ก.ย.) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

3. งบรายจ่ายอื่น 829,600 266,100 1,200 495,956 153,298     
    - โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 38,900 38,900 - 38,900 -     

 - โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

45,400 - - 23,580 -     

    - โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ์

80,000 80,000 - 80,000 12,000     

    - โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและประสิทธิภาพการศกึษาจังหวัดโดยผ่าน
กลไกของ กศจ. 

100,000 - - 15,560 34,440     

    - โครงการ Innovation For Thai Education 
(IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา 

147,200 147,200 1,200 146,000 26,280     

    - โครงการส่งเสรมิเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำ
รูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

30,200 

- - - -     

    - โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดบัพ้ืนท่ี 

60,000 - - 816 32,184     

-  -โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองด ี
- ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัต ิ

191,100 - - 191,100 21,500     

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

439,338 203,300 15,500 262,310 177,028     

1. งบดำเนินงาน 342,338 106,300 15,500 165,310 177,028     
 - ค่าเช่ารถยนต์ปฏิบตัิการของศูนย์เสมารักษ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
236,038 - - 59,010 177,028     
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แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม งบรายจ่าย  
และรายการ 

รวม 
ไตรมาส 1  

(ต.ค. - ธ.ค.) 
ไตรมาส 2  

(ม.ค. - มี.ค.) 
ไตรมาส 3  

(เม.ย. – มิ.ย.) 
ไตรมาส 4  

(ก.ค. - ก.ย.) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

   - โครงการพัฒนาบุคลากร/ผูเ้รยีน และโรงเรียน
เอกชน 

106,300 106,300 15,500 106,300 -     

2. งบรายจ่ายอื่น 70,000 70,000 - 70,000 -     
   - โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตาม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

20,000 20,000 - 20,000 -     

   - โครงการการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอนัเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564     

10,000 10,000 - 10,000 -     

   - ส่งเสริมการจัดงานวันคลา้ยวนัสถาปนายุว
กาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) 

30,000 30,000 - 30,000 -     

   - ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในส่วนภูมิภาค  10,000 10,000 - 10,000 -     
3. งบเงินอุดหนุน 27,000 27,000 - 27,000 -     

   - เปิดโลกทัศน์สร้างเสริมและพฒันาสมรรถนะ           
ยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2564 

2,000 2,000 - 2,000 -     

   - นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 10,000 10,000 - 10,000 -     
     - ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของ   

คณะกรรมการส่งเสรมิความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาจังหวัดปทุมธาน ี

 
 
 
 
 
 

15,000 15,000 - 15,000 -     
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แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม งบรายจ่าย  
และรายการ 

รวม 
ไตรมาส 1  

(ต.ค. - ธ.ค.) 
ไตรมาส 2  

(ม.ค. - มี.ค.) 
ไตรมาส 3  

(เม.ย. – มิ.ย.) 
ไตรมาส 4  

(ก.ค. - ก.ย.) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

แผนงานบูรณาการป้องกัน  ปราบปรามและ
บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกนัและป้องกนัยาเสพติด 

42,000 42,000 42,000 42,000 42,000     

งบรายจ่ายอื่น 42,000 42,000 - 42,000 -     
- โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติในพื้นที ่เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา      
ยาเสพตดิในสถานศึกษา 
 

42,000 42,000 - 42,000 - 
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ส่วนที่ 3 
การติดตามผลการปฏบิัติงานและผลการใช้จา่ยงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ส่วนที ่3 

การติดตามผลการปฏบิตัิงานและผลการใช้จา่ยงบประมาณ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

      การติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผน
งบประมาณท่ีมีการกำหนดไว้แล้ว เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ แกไ้ข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือกำหนดวิธีการดำเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น 
ดังนั้น จุดเน้นที่สำคัญของการติดตาม คือ การปฏิบัติการต่าง ๆ เพ่ือตรวจสอบ ควบคุม กำกับการปฏิบัติงานของโครงการการติดตามจะเกิดขึ้น ในขณะที่โครงการ
กำลังดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้บริหารมีสารสนเทศประกอบการกำกับ ควบคุม และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของงานโครงการ 

2. มีสารสนเทศประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในช่วงเวลาที่เหมาะสมและประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการในปีต่อไป 

3. มีสารสนเทศประกอบการขอตั้งงบประมาณและประกอบการชี้แจงงบประมาณ 

  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล          
จึงดำเนินการจัดทำแบบติดตามการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการดงักล่าว ดังนี้ 

         เมื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี  ได้ดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
และนำผลการใช้จ่ายงบประมาณ มาดำเนินการประเมินผลเป็นรายไตรมาส เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการกำกับ ควบคุม และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป 
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แบบติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    ประจำ               ไตรมาส 1              ไตรมาส 2              ไตรมาส 3               ไตรมาส 4       

แผนงาน ผลผลิต  กิจกรรม งบรายจ่าย และรายการ 
รับจัดสรร 

รวม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กลุ่มทีรั่บผิดชอบ 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       

แผนงาน  บุคลากรภาครัฐ 401,400      

1. งบดำเนินงาน 401,400      

- ค่าเช่าบ้าน ครั้งท่ี 1 (ต.ค.63 - ก.พ. 64) 187,769  187,769 164,800 22,969 กลุ่มอ ำนวยกำร 

- ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 (มี.ค. - ก.ย. 64) 213,631     กลุ่มอ ำนวยกำร 
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนนุด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

3,402,500      

1. งบดำเนินงาน 2,222,600     กลุ่มอ ำนวยกำร 
-ค่าตอบแทน ใช้สอยวสัด ุ 1,698,000     กลุ่มอ ำนวยกำร 
-ค่าสาธารณูปโภค 237,920     กลุ่มอ ำนวยกำร 
-ค่าอินเตอร์เนต็                                                                        
-ค่าเช่ารถยนต์ (จำนวน 6 เดือน) 

154,080 
132,600 

    กลุ่มอ ำนวยกำร 

2. งบลงทุน 
- ครุภัณฑส์ำนักงาน 
     ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 

    (1) ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ต.รังสติ 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี                                                                    
    (2) ฉากก้ันห้องกึ่งกระจก (Partition) สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด
ปทุมธานี ต.รังสติ อ.ธัญบุรี  จ.ปทมุธาน ี

350,300 

 

106,000 
             

244,300 

 

 

 

 

244,300 

 

 

 

106,000 

 

 

 

244,300 

กลุ่มอ ำนวยกำร 
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แผนงาน ผลผลิต  กิจกรรม งบรายจ่าย และรายการ 
รับจัดสรร 

รวม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กลุ่มทีรั่บผิดชอบ 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

3. งบรายจ่ายอื่น 829,600      
- โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัด 38,900     กลุ่มนโยบายและแผน 
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 45,400  45,400 23,580 26,894 กลุ่มอำนวยการ 
- โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

80,000     กลุ่มนิเทศกฯ์ 

- โครงการขับเคลื่อนการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. 

100,000     กลุ่มนิเทศกฯ์ 

- โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา
เพื่อพัฒนาการศึกษา 

28,4000     กลุ่มนิเทศกฯ์ 

- โครงการส่งเสรมิเวทีและประชาคมเพื่อการจดัทำรูปแบบและแนวทาง
พัฒนาหลักสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 

30,200     กลุ่มนิเทศกฯ์ 

- โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 60,000     กลุ่มนิเทศกฯ์ 
- -โครงการสร้างและส่งเสรมิความเป็นพลเมืองด ี

ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
191,100     ลูกเสือฯ 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 439,338      

1. งบดำเนินงาน 342,338      

- ค่าเช่ารถยนต์ปฏิบตัิการของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัด 236,038     กลุ่มอ ำนวยกำร 
- โครงการพัฒนาบุคลากร/ผู้เรียน และโรงเรียนเอกชน 106,300      
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แผนงาน ผลผลิต  กิจกรรม งบรายจ่าย และรายการ 
รับจัดสรร 

รวม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กลุ่มทีรั่บผิดชอบ 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

2. งบรายจ่ายอื่น 70,000      

   - โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรยีนและ
นักศึกษา 

20,000     ลูกเสือฯ 

   - โครงการการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน            
ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

10,000     ลูกเสือฯ 

   - ส่งเสริมการจัดงานวันคลา้ยวนัสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาด
ไทย) 

30,000     ลูกเสือฯ 

   - ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในส่วนภูมิภาค  10,000     ลูกเสือฯ 

3. งบเงินอุดหนุน 27,000      

- เปิดโลกทัศนส์ร้างเสรมิและพัฒนาสมรรถนะยุวกาชาดดีเด่นโล่
พระราชทานฯ ประจำปี 2564 

2,000     ลูกเสือฯ 

- นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 10,000     ลูกเสือฯ 
- โครงการส่งเสรมิสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความ

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดปทุมธาน ี
15,000     ลูกเสือฯ 

แผนงานบูรณาการป้องกัน  ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 

42,000      

งบรายจ่ายอื่น 42,000      
- โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา 

 
42,000     กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
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ภาคผนวก 
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แบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้า 

การรายงานผลและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ........................................................................................................................................................ 
2. ชื่อโครงการ   ........................................................................................................................................................  
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดอืน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
(โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยทุธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุข้อ.....................................................................................................................) 
    4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุข้อ........................................................................................) 
    4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุข้อ................................................................................................................) 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 25 65)  
      (โปรดระบุข้อ................................................................................................................................................) 
4.5 แผนความม่ันคง (........................................................................................................................................) 
4.6 นโยบายรฐับาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก   (โปรดระบุข้อ..........................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขดีความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
 4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
   แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
   แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
   แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
 4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
   แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
   แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
   แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
   แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ........................................................................................) 
4.8.๔ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปทุมธานี  

   การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) (โปรดระบ.ุ.........................................................)     
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โปรดระบ.ุ........................................)     
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (โปรดระบ.ุ...................................................)     
7. หลักการและเหตุผล 
 ....................................................................................... ...................................................................................................
......................................................................................................................................................................  
8. วัตถุประสงค์ 
.................................................................................................................................................................. ......................................
.....................................................................................................................................................................  
9. ตัวชีวั้ดของโครงการ  
........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................  
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................  
11. ระยะเวลาดำเนินการ  ............................................................................... .......................................................... 
12. สถานทีด่ำเนินการ ............................................................................................................................................... 
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13. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
...................................................................................................................................................................................... ..................
.....................................................................................................................................................................  
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
........................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 7)  
      เชิงปริมาณ/คุณภาพ 

ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนนิงาน 
ร้อยละ 

เชิงปริมาณ     
     
เชิงคุณภาพ     

16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด file 
เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)    ---- 
 

17. งบประมาณ   
 

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

      

แหล่งงบประมาณ ......................................................................................................................................................... 
 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  
          18.1  ปัจจัยความสำเร็จ 
........................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

18.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
........................................................................................................................................................................................................
..................................................................................... .................................................................................  
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19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
........................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
21. ผู้รายงาน .............................................. ตำแหน่ง ............................................................................................... 
     โทรศัพท์................................................   โทรสาร ............................  E-mail .................................................... 
22. วันที่รายงาน ณ วันที ่..................  เดอืน................... พ.ศ. ........................ 
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คณะทำงาน 

 
❖ ที่ปรึกษา 

นายวินัย  ยงเขตรการณ ์   ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 
นางพรทิพย์  สันทัด   รองศกึษาธิการจังหวัดปทุมธานี 

 
❖ ผู้จัดทำ/รวมรวม 

นางสาวนฤมล  ธนสีลังกูร   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
      ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางสาวนรินทร  แขกกาฬ   เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน 
นางสาวจันทร์ธิดา  หวังดี  เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน 
 

❖ ออกแบบปก/จัดรูปแบบรูปเล่มเอกสาร 
นางสาวนรินทร  แขกกาฬ   เจ้าหน้าทีก่ลุม่นโยบายและแผน 
นางสาวจันทร์ธิดา  หวังดี   เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน 
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