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ผลการด าเนินงานความก้าวหน้าโครงการ / กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
รอบ  12  เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30  กันยายน  2563) 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

รวมงบประมาณทุกกลยุทธ์ 226,439,046  201,921,727.01 89.17  

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง          
ของมนุษย์และของชาติ 

182,075 

 

 182,075 

 

100  

1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                 
ในสถานศึกษา (แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี  2563  
หน้า  113) 

145,000 -จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกแห่ง 
 ในสังกัด  จ านวน  22  โรงเรียน   โดยจัดสรรตามสัดส่วนของ 
 จ านวนนักเรียน   เพ่ือให้โรงเรียนจัดอบรมและจัดกิจกรรมสร้าง 
 ภูมิคุ้มกันยาเสพติดและเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนวัย 
 กลุ่มเสี่ยง  โดยให้โรงเรียนด าเนินการกิจกรรมให้แล้วเสร็จภายใน 
 วันที่  15  สิงหาคม  2563 

145,000 100 งบ สพฐ. 

2. ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งในการด าเนินงานกิจกรรมสภา
นักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2563  
(แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี  2563  หน้า  115) 

37,075 1.โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมสภา 
  นักเรียนและโรงเรียนมีสภานักเรียนที่เข้มแข็ง  มีเครือข่าย                
  การด าเนินงาน  ในระดับศูนย์สภานักเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  และเครือข่ายประจ าอ าเภอ ๔ อ าเภอ สถานศึกษามีผลการ 
  ด าเนินงานพัฒนาก้าวหน้า และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับ 
  โรงเรียนต่าง ๆ ได้ และผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีพ้ืนฐานการ 
  ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

37,075 100 งบเพิ่มเติม 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

  ได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ฯลฯ  
  นอกจากนี้ นักเรียนยังมีความตระหนักถึงโทษของการใช้ 
  ถุงพลาสติก และร่วมใจกันงดใช้ถุงพลาสติกเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม 
  ให้ยั่งยืนต่อไป 
2. โรงเรียนในสังกัดเข้ารับการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  
   ประจ าปี ๒๕๖๓ ระดับประเทศ ของส านักงานคณะกรรมการ 
   การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับประเทศ  
   ระดับภูมิภาค และระดับชมเชย ทั้งนี้โรงเรียนในสังกัดส านักงาน 
   เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ได้รับรางวัล 
   ในระดับชมเชย โดยขอความร่วมมือโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ให้เป็น 
   แหล่งเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการด าเนินกิจกรรมสภานักเรียน 
   อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ได้แก่  
        2.1 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์)  (ประเภท 
   โรงเรียนขยายโอกาส) 
        2.2 โรงเรียนวัดรางก าหยาด (ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา) 

กลยุทธ์ที่ 2  จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

363,000 

 

 363,000 

 

100  

3. การแข่งขันทักษะและวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปีการศึกษา 2562  
ครั้งที่ 69 (แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี  2563  
หน้า 118) 

339,000 -ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
 มีโรงเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคกลาง  และ 
 ภาคตะวันออก  ครั้งที่  69  ประจ าปีการศึกษา  2562 
 ณ  จังหวัดสมุทรปราการ  ระหว่างวันที่  7 – 9  ธันวาคม  2562   

339,000 100 งบ สพป.นฐ. 2  

 

- 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

   จ านวน  220  กิจกรรม  ผลการแข่งขันมีนักเรียนได้รับการยกย่อง 
 เชิดชูเกียรติจากการแข่งขัน  ซึ่งได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง   
 จ านวน  414  คน   สรุปเหรยีญรางวัล  ดังนี้ 

- รางวัลชนะเลิศ  จ านวน  2  รางวัล 
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1  จ านวน  4  รางวัล 
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2  จ านวน  6  รางวัล 
- เหรียญทอง  จ านวน  110  เหรียญ 
- เหรียญเงิน  จ านวน  66  เหรยีญ 
- เหรียญทองแดง  จ านวน  29  เหรียญ 

    โดยการจัดงานดังกล่าวมีนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 จ านวน  48  เขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้ปกครองและประชาชนเข้าร่วม 
 กิจกรรมฯ  ไม่ต่ ากว่า  4,000  คน การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงตาม 
 วัตถุประสงค์  นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงออก 
 ถึงความรู้  ความสามารถด้านศิลปหัตถกรรมวิชาชีพและด้าน 
 วิชาการ  โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

 3.1 พัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียน
ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับ
นานาชาติ  ปี 2563 

24,000 - ด าเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนที่สมัครเข้ารับการแข่งขัน
ความสามารถทางวิชาการระดับนานาชาติ  ปี  2563  เมื่อวันที่  12  
มกราคม 2563  ณ  โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)  อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม  โดยมีนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบทั้งระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา  จ านวน  525  คน  จากโรงเรียนที่สมัคร จ านวน  
5  โรงเรียน  ผู้เข้ารับการแข่งขันทุกราย  ได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพ  ผลการคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2  มีตัวแทนเข้าสอบคัดเลือกรอบ 2  จ านวน  92  คน   

24,000 100 งบ สพฐ. 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

6,274,350 

 

 5,521,175 

 

87.99  

4. วิจัยและพัฒนารูปแบบโรงเรียนแห่ง
นวัตกรรม  เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค ์(แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 
2563 หน้า 119) 

15,000 1. โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว  เป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมต้นแบบ      
   ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2     
   ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาและจัดกิจกรรมพัฒนาการบริหาร 
   จัดการอย่างสร้างสรรค์   ห้องเรียนสร้างสรรค์  ครูสร้างสรรค์        
   ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี 
   คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  ครูผู้สอน 
   ได้รับการพัฒนาสมรรถนะความเป็นครูและผู้บริหารการศึกษา 
   มืออาชีพในยุค 4.0 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2       
   จัดเวทีถอดบทเรียน  ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  แลกเปลี่ยน 
   เรียนรู้การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนสร้างสรรค์  CBL   
   เพ่ือขยายผลต่อให้กับโรงเรียนในสังกัด 

10,050 67.00 งบ สพฐ. 

5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้
กระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชน
วิชาชีพ  (แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี  2563   
หน้า 119) 

592,610 1.ให้บริการสื่อ  ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
   (วิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ)   
   จากครูผู้น าชุมชนวิชาชีพระดับเขตพ้ืนที่  ให้กับนักเรียน 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของทุกโรงเรียน 
   ในสังกัด   
2. ขับเคลื่อนชุมชนวิชาชีพสู่ครูผู้สอนให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด   
    โดยจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา 

322,652 54.45 งบ สพฐ.  
163,210 บาท 

งบ สพป.นฐ.2    
429,400 บาท  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

    ปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนละ 1 คน เมื่อวันที่ 14 -15 
    ธันวาคม  2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา  โรงเรียนวัดไร่ขิง 
    (สุนทรอุทิศ)  และโรงเรียนวัดบางพระ  ท าให้เกิดเครือข่ายในการ 
    ร่วมชุมชนวิชาชีพอย่างน้อย 13 เครือข่าย  ในการทบทวน 
    มาตรฐานการเรียนรู้ด้วยสารสนเทศ  คลังข้อสอบทบทวน 
    มาตรฐานการเรียนรู้และสามารถน าไปใช้ในการสอบเพ่ือสอน 
    และสอนเพื่อสอบ 
3. ก าหนดให้ทุกกลุ่มโรงเรียน  จัดกิจกรรมค่ายทบทวนมาตรฐาน 
    การเรียนรู้  จ านวน 13  กลุ่มโรงเรียน  โดยครูผู้น าชุมชนวิชาชีพ   
    ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม 2563 ผลจากการจัดกิจกรรม 
    ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบการศึกษา 
    ในระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-net มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับส านักงาน 
    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
4. ขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนวิชาชีพของครูผู้สอนในสังกดัส านักงาน 
    เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  เพ่ือร่วมกัน 
    ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้และ  ตัวชี้วัด  4 กลุ่มสาระ 
    การเรียนรู้ (คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทยและ 
    ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   
    ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และร่วมกัน 
    ผลิตสื่อนวัตกรรมจัดการเรียนการสอน  ได้แก่  สื่อสารสนเทศ   
    คลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้  
    และคลิปวีดีโอการจัดการเรียนรู้  เพ่ือน าสิ่งที่เกิดจากเครือข่าย 
    ชุมชนวชิาชีพ  ให้บริการแก่โรงเรียนในสังกัด 118  โรงเรียน   
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

   ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์  RT / NT และ O-NET  เกิดเครือข่าย 
   ชุมชนวชิาชีพร่วมกันทั้งในระดับเขตพ้ืนที่และโรงเรียนในการ 
   พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร่วมกัน  ท าให้ผลสัมฤทธิ์ 
   ทางการเรียน  RT มีพัฒนาการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.43 ผลสัมฤทธิ์ 
   ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  O-net  
   มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีพัฒนาการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.08 และ 
   เกิดเครือข่ายชุมชนวิชาชีพอย่างน้อย 13 เครือข่าย  กลุ่มโรงเรียน 
   ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ด้วยสารสนเทศคลังข้อสอบ 

6. ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

85,010 1.ด าเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT)  
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2563  จ านวน  95 
  สนามสอบ  โดยมีคณะผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมสนามสอบ    
  การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจข้อสอบอัตนัยและการให้คะแนน      
   ข้อสอบแบบเขียนตอบ  ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)     
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562  ใน  2     
   รายวิชา  ได้แก่  ความสามารถด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์   
   เมื่อวันที่  6  มีนาคม  2563  ณ  ห้องประชุมชลนที  ส านักงาน           
   เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  เพ่ือทบทวน 
   การตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษค าตอบและวิเคราะห์ 
   ผลการทดสอบ NT  โดยครผูู้น าชุมชนวิชาชีพเขตพ้ืนที่  จ านวน   
   4  คน  ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 
 

37,645 44.28 งบ สพฐ. 
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3.น าผลการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน  ระดับชั้น 
  ประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) มาวิเคราะห์จัดท าสารสนเทศรายงานผล 
  การประเมินคุณภาพผู้เรียน  เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้ในการ 
  พัฒนาโรงเรียน 

7. บ้านนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทย    
(แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2563  หน้า 121) 

7,000 - โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
  นครปฐม เขต 2  เข้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
  ครบทุกโรงเรียน  จ านวน  118  แห่ง  โดยได้ด าเนินการพัฒนา  ดังนี้ 
1.จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการท าโครงงานและขอตรา 
  พระราชทานพระบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  ส าหรับ 
  โรงเรียนที่พร้อมและครบรอบก าหนดการประเมิน  เพ่ือขอรับตรา    
  โดยสถานศึกษาผ่านการรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์ 
  น้อยประเทศไทย  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
  นครปฐม เขต 2  ปีการศึกษา  2562  จ านวนทั้งสิ้น  30  โรงเรียน   
  คิดเป็นร้อยละ 100   
2. จัดอบรมสัมมนาสื่อสารสร้างความเข้าใจ  สถานศึกษาที่มีครู 
   ปฐมวัยย้าย  เกษียณอายุราชการและชี้แจงการด าเนินงาน 
   ในงบประมาณ  ปี 2563  โดยสถานศึกษาส่งครูเข้ารับการอบรม 
   ทดแทน  คิดเป็นร้อยละ 100 ของสถานศึกษา  ที่มีครูย้ายและ 
   เกษียณ  และรับทราบผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ  2563   
   และสถานศึกษาส่งผลงานการอบรมออนไลน์  เพ่ือพัฒนาตนเอง 
   ในการชี้แจงสื่อสารสร้างความเข้าใจ  ร้อยละ 100 
 

7,000 100  งบ สพฐ. 
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8. เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมือ
อาชีพ (แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี  2563        
หน้า 123) 

202,150 -ด าเนินการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย  เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด   
 โควิด 19 เพ่ือเป็นการก าหนดระยะห่าง  จึงก าหนดการอบรมพัฒนา 
 เป็น  2  รุ่น  คือ 
   ร่นที่ 1  ระหว่างวันที่  1 - 2 สิงหาคม  2563  จ านวน  120  คน 
   ร่นที่ 2  ระหว่างวันที่  15 - 16 สิงหาคม  2563  จ านวน  50  คน 
 เมื่อด าเนินการพัฒนาเสร็จได้มีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการ  
 อบรมทุกท่าน 

188,985 93.48 งบเพิ่มเติม 

9. ค่าใช้จ่ายการตรวจและประเมินผลงานทาง
วิชาการของข้าราชการครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา  ที่ขอรับการประเมินเพ่ือให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 2563  หน้า 124) 

178,700 -ไดร้ับจัดสรรงบประมาณ  ครั้งที่ 1 งบประมาณ 178,700 บาท   
 โดยด าเนินการจัดประชุม คณะกรรมการการประเมินผลการ 
 ปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3 )  เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ 
 เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษและวิทยฐานะ 
 ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการครู 
 จ านวน  20  ราย ผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน  2  ราย  
 ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563 
       ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านเกณฑ์ 
 การประเมินจะเป็นบุคลากรและมีศักยภาพ  ในการจัดการเรียน 
 ในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนา 
 คุณภาพการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ 
 ต่อไป 
   
 
 

130,933 73.27 งบ สพฐ. 



9 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

10. ส่งเสริมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 70,000 -โรงเรียนในสังกัด  จ านวน  6  โรงเรียน  ได้รับการจัดสรรหนังสือ 
 พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ  งบประมาณโรงเรียนละ 10,000   
 บาท  เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก 
 การอ่าน  ในสถานศึกษา 

60,000 85.71 งบ สพฐ. 

11. การประเมินความสามารถด้านการอ่าน     
ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

78,200 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2562 เข้ารับการ 
   ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ   
   100  โดยมีผลการประเมินเฉลี่ยรวมทั้ง  2  ด้าน ร้อยละ 75.57 สูงกว่า  
   ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 2.43  และมากกว่าระดับส านักงาน 
   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 5.57  
2. ครูผู้สอนภาษาไทยเข้าร่วมชุมชนวิชาชีพ  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์   
   เพ่ือร่วมกันจัดท าข้อสอบตามตัวชี้วัด Test-Blueprint  เพ่ือขยาย 
   ผลให้กับโรงเรียนในสังกัด  น าสื่อไปใช้ในการพัฒนาการอ่านเขียน 
   ยกระดับความสามารถและผลสัมฤทธิ์  
3. ครูได้รับการนิเทศ  ติดตาม  การใช้สื่อ  และแนะน าเทคนิควิธี    
   การสอน  ให้ค าปรึกษา  แนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

48,200 

 

61.63 งบ สพฐ. 

12. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรโดยใช้
ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของ
ผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 
 

346,120 1. จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัดเป็นค่าใช้สอยและ 
    ค่าจัดซื้อวัสดุ  ในการบริหารจัดสอบและด าเนินการจัดท าข้อสอบ 
    มาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียนที่บริการ  โดยส านักงาน 
    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  
    2, 4, 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 
2. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง  ด าเนินการจัดสอบการประเมินผู้เรียน 
   ตามหลักสูตรโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของ 
   ผู้เรียน  ปีการศึกษา  2562  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

28,000 8.08 งบ สพฐ. 
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3. โรงเรียนน าข้อสอบที่มีมาตรฐานไปใช้ในการวัดและประเมินผล 
    ผู้เรียน  เพ่ือการพัฒนา 

13. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด 
สพป.นครปฐม เขต 2  ประจ าปี 2563   
(แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี  2563  หน้า 123) 
 

9,400 1.จัดท าข้อมูลสารสนเทศ   เพ่ือการวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหา 
  ทุพโภชนาการ  โดยมีผลการประเมินน้ าหนักส่วนสูงของนักเรียน 
  ที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน  จ าแนกรายด้าน ดังนี้ 
     1) ด้านน้ าหนัก          คิดเป็นร้อยละ  72.16 
     2) ด้านส่วนสูง  คิดเป็นร้อยละ  84.10 
2.ด าเนินการออกพ้ืนที่  เพ่ือติดตามและประเมินผล รายงานผลการ 
  ด าเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน      
  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ประจ าปี 2563   
  ในภาคเรียนที่1/2563 ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563  พบว่า 
      2.1 โรงเรียนในสังกัดมีความตระหนักและเห็นถึงความส าคัญ 
  ในการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน  มีการ 
  ด าเนินงานได้อย่างมีระบบ  สามารถจัดอาหารกลางวันที่มี 
  คุณภาพโภชนาการสมวัยให้แก่นักเรียนได้รับประทานทุกคน 
     2.2 โรงเรียนในสังกัดมีการใช้โปรแกรม TSL  ในการจัดส ารับ 
  อาหารกลางวันส าหรับนักเรียน 
     2.3 โรงเรียนมีการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของนักเรียน 
     2.4 นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ครบทั้งปริมาณและ 
  คุณภาพอาหาร 
3. ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียน  เพ่ือเป็นตัวแทนเข้ารับการพิจารณา 
   คัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ             
 

- 

(ยังไม่ได้
ด าเนินการ
เบิกจ่าย) 

- เงินนอก
งบประมาณ 
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 ในปี 2563   จ านวน  2  โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนบ้านดงเกตุ   
 อ าเภอสามพราน  และโรงเรียนวัดโพธิ์   อ าเภอบางเลน   
 จังหวัดนครปฐม  และมีโรงเรียนได้รับการประเมินเอกสารผลงาน 
 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน  ระดับประเทศ   
 ประจ าปี  2563  ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน 
 ในโรงเรียนประถมศึกษา  ระดับดีเด่น  ได้แก่  โรงเรียนวัดโพธิ์   
 อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  และระดับพอใช้  ได้แก่   
 โรงเรียนบ้านดงเกตุ  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม   

 14. ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 459,000 -จัดจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  โดยการสรรหาครูดี ครูเก่ง       
ที่มีผลการสอนในเชิงประจักษ์  ซึ่งเกษียณอายุราชการไปแล้ว  ให้กับ
โรงเรียนในสังกัด  ในสาขาวชิาที่จ าเป็นและขาดแคลน จ านวน 18  อัตรา   

459,000 100 งบ สพฐ. 

15. พัฒนาครูผู้สอนแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิต 

5,000 1.น าครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
  โรงเรียนวัดวังน้ าขาว  เข้ารับชมและปฏิบัติกิจกรรม  จากการ 
  อบรมทางไกลส าหรบโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  สุขภาวะ  ณ  ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2  โดยคุณครู 
  ได้ทราบกระบวนการเรียนการสอนให้เน้นทักษะการใช้ชีวิต  
  การสอนแบบ Active Learning ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และการปรับ 
  การสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา  เพื่อน าไปใช้จัดการเรียนการสอน 
  ให้ผู้เรียนสามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข  มีภูมิต้านทานจาก 
  สิ่งยั่วยุต่าง ๆ ในสังคม 
2.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านทางสื่อ Social  media ต่าง ๆ และ 
  ส่งหนังสือแจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดให้ครูเข้ารับการเรียนรู้  เพศวิถี 
  ศึกษา  ผ่านทาง URL www.cse-elearning.obec.go.th 

5,000 100 งบ สพฐ. 

http://www.cse-elearning.obec.go.th/
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
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ร้อยละ 

หมายเหตุ 

3.นิเทศ  ติดตาม  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรการ 
  เรียนรู้สาระเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  ของครูในโรงเรียน   
  รวมถึงการถอดบทเรียน  ประเมินผล  การจัดกิจกรรมการเรียน 
  การสอนหลักสูตรการเรียนรู้สาระเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของ 
  ครูในโรงเรียน  และจัดท ารูปเล่มสรุปรายงานผลการประเมินการ 
  จัดกิจกรรม 
4.โรงเรียนในสังกัดที่น าหลักสูตรการเรียนรู้สาระเพศวิถีศึกษา 
  และทักษะชีวิต  ไปใช้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่โดดเด่น   
  เป็นตัวอย่างให้โรงเรียนอ่ืนได้  จ านวน  2  โรงเรียน  ได้แก่   
  โรงเรียนวัดทรงคนอง อ าเภอสามพราน  และโรงเรียนวัดบางหลวง   
  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 

16. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
เตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

13,000 1.มีโรงเรียนเป็นต้นแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  และการเตรียม 
  ผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  จ านวน  7  โรงเรียน  ได้แก่   
1.1 โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบมหามงคล อ าเภอพุทธมณฑล   
1.2 โรงเรียนวัดบางหลวง  อ าเภอบางเลน          
1.3 โรงเรียนวัดดอนหวาย  อ าเภอสามพราน 
1.4 โรงเรียนวัดจินดาราม  อ าเภอสามพราน 
1.5 โรงเรียนวัดนราภิรมย์  อ าเภอบางเลน 
1.6 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี 
1.7 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 

2.ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะ    
  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  

13,000 100 งบ สพฐ. 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

3.ครูผู้สอนร้อยละ 100  ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ 
  เรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
4.โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายมีสื่อ/นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการ 
  เรียนรู้  และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี  21   
  โรงเรียนละ 1 นวัตกรรม 

17. ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณ (Computing  science) 

2,600 -ศึกษานิเทศก์และครู  จ านวน  2  คน  เข้ารับการอบรมเป็นต้นแบบ 
 และวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาการค านวณ  สามารถ 
 ถ่ายทอดให้ความรู้แก่คณะครู   และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  มีการติดตามการด าเนินงาน 
 การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณของสถานศึกษา       
 ครบทุกโรงเรียน   คิดเป็นร้อยละ 100    

1,800 69.23 งบ สพฐ. 

18. ส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมและสืบสานศาสตร์
พระราชา  ประจ าปี 2563 

47,000 1.ด าเนินการเสริมสร้างปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และ 
  ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  และสืบสานศาสตร์พระราชา  พร้อมส่งเสริม 
  และพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  โดยจัดให้มีกิจกรรมสร้างคนดีให้บ้านเมือง  ผ่านการเรียนรู้การ 
  ท างานโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียน  รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ  
  ทั้งในและนอกห้องเรียน  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 
  อันพึงประสงค์  จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม  ให้ผู้บริหาร  ครู 
  และบุคลากรทางการศึกษา  ได้แก่  คุรุชน  คนคุณธรรม  พัฒนา 
  นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการบริหาร  พัฒนานวัตกรรม 
  สร้างสรรค์คนดีด้านการเรียนการสอน   ผู้บริหาร  ครูและนักเรียน    
  มีความตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล   
  ซึบซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ   

47,000 100 งบ สพฐ. 



14 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
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ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
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คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

  สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการท าความดี 
2.มีโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการจัดการศึกษา  และด าเนินงาน 
  เสริมสร้างปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม 
  ที่พึงประสงค ์ จ านวน  10  โรงเรียน  ได้แก่  
  2.1  โรงเรียนวัดน้อย  อ าเภอนครชัยศรี  
  2.2  โรงเรียนวัดห้วยตะโก  อ าเภอนครชัยศรี 
  2.3  โรงเรียนวัดทรงคนอง  อ าเภอสามพราน 
  2.4  โรงเรียนบ้านบางประแดง  อ าเภอสามพราน 
  2.5  โรงเรียนบ้านบางม่วง  อ าเภอสามพราน 
  2.6 โรงเรียนวัดปรีดาราม  อ าเภอสามพราน 
  2.7  โรงเรียนบ้านดงเกตุ  อ าเภอสามพราน 
  2.8  โรงเรียนวัดท่าพูด  อ าเภอสามพราน 
  2.9 โรงเรียนวัดโพธิ์  อ าเภอบางเลน 
 2.10 โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบมหามงคล อ าเภอพุทธมณฑล 
3.พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ด้านการเรียนการสอน  เพื่อน าไป 
  จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี 
  ของสังคม  เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่  และได้รับการพัฒนาให้มี 
  คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียน 
  การสอน  จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคุณธรรม  เพื่อให้ 
  นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด  ทักษะการท างาน  และจัด 
  กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน  รวมถึงการ 
  ปฏิบัติตนตามศาสนาที่ตนนับถือ  ท าให้ผู้เรียนร้อยละ 90  ได้รับ 
  การพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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19. พัฒนาการนิเทศ 
 

20,000 -เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona 2019      
 มีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนการด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับ 
 นโยบายของรัฐบาล  โดยได้จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนขยาย 
 โอกาสทางการศึกษา  จ านวน 5 แห่งๆ ละ 4,000 บาท  ได้แก่  
   1.โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย  อ าเภอบางเลน 
   2.โรงเรียนวัดโพธิ์  อ าเภอบางเลน 
   3.โรงเรียนวัดบางปลา  อ าเภอบางเลน 
   4.โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง  อ าเภอบางเลน 
   5.โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์  อ าเภอพุทธมณฑล 
เพ่ือให้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนด้านการงานอาชีพในระดับมัธยม
ตอนต้น  เพ่ือการมีงานท าในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส 
Corona 2019   โดยศึกษานิเทศก์  ด าเนินการนิเทศ online และ
พูดคุยสื่อสารทาง Line , facebook  กับโรงเรียนดังกล่าวทั้ง 5 
โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 100  และโรงเรียนทั้ง 5  แห่ง  ด าเนิน
กิจกรรมอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีอาชีพ มีงานท า 

20,000 100 งบ สพฐ. 

20. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม   
ปีงบประมาณ  2563 

82,500 -จัดสรรงบประมาณเป็นค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียน ปีงบประมาณ  
 2563 ภาคเรียนที่ 2/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563 ของโรงเรียน 
 หลัก จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่  

1. โรงเรียนวัดนิลเพชร  อ าเภอบางเลน  
2. โรงเรียนวัดจินดาราม  อ าเภอสามพราน   

นักเรียนทีไ่ปเรียนรวมในโรงเรียนหลักสามารถเดินไปเรียนได้อย่างมี
สวัสดิภาพ  คิดเป็นร้อยละ 100 

82,500 100 งบ สพฐ. 
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หมายเหตุ 

21. อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบสอบถาม
ออนไลน์ด้วย Google  Form การสร้าง QR  
CODE และโปรแกรม ZOOM  

9,500 -ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแบบฟอร์มผ่านระบบ Google  
 Form และโปรแกรม ZOOM  เมื่อวันที่  14  กรกฏาคม  2563      
 ณ  ห้องประชุมชลนที  สพป.นครปฐม  เขต 2  ให้กับข้าราชการครู 
 และบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 
 จ านวน  20  คน  และหลังการอบรมเสร็จสิ้น  ได้ด าเนินการจัดท า 
 แบบทดสอบหลังการอบรม  และมอบวุฒิบัตรผ่านการพัฒนา 
 ทางระบบออนไลน์  บุคลากรที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
 สามารถจัดท าแบบสอบถามออนไลน์ google  form ได้  และน า 
 ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   
 ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   

7,850 82.63 งบเพิ่มเติม 

22. คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา           
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน                  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8,000 -ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2           
 มีสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก  ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 เป็นสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา  และกระบวนการเรียนรู้ได้ 
 มาตรฐานดีเด่น  เป็นแบบอย่างให้แก่สถานศึกษาอ่ืน ๆ  จ านวน   
1 โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนวัดหอมเกร็ด  อ าเภอสามพราน 

 จังหวัดนครปฐม  ส าหรับนักเรียน  ไม่มีโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียน 
 เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปีการศึกษา 2563   

8,000 100 งบ สพฐ. 

23. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการศึกษา 

67,000 -ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดให้มี 
 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน 
 ดาวเทียม โดยคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  
 และนิเทศการศึกษา  (ก.ต.ป.น.) ร่วมกับกลุ่มนิเทศ ติดตามและ 
 ประเมินผลการจัดการศึกษา ด าเนินการก ากับ  ติดตามประเมิน 

67,000 100 งบ สพฐ. 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

 และรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน 
 ขนาดเล็กอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือรวมรวมข้อมูล 
 ที่เก่ียวข้อง  แล้วจึงจัดประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร 
 และสารสนเทศที่ได้จากการนิเทศ ก ากับ   ติดตามและประเมินผล  
 น ามาสรุปและรายงานผล  เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนด 
 ยุทธศาสตร์การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการจัดการศึกษา 
 ทางไกลผ่านดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง   
 โดยมีแนวทางการด าเนินงาน  ดังนี้ 
     1.แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก ศึกษาวิเคราะห์และด าเนินการปรับปรุง 
 การเรียนการสอนทางไกลผ่าน DLTV ให้เป็นไปตามนโยบายการ 
 จัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV 
     2.วางแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการ 
 จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
     3.ประชุมสัมมนาผู้นิเทศฯ  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     4.ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการ 
 จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
     5.สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

24. โครงการครูคลังสมอง (การจ้างบุคลากร 
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  จ านวน  20  อัตรา  ใน
โรงเรียนประถมศึกษา  โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา  ที่ประสบปัญหาการขาด
แคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 

3,976,560 -จัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนขยาย 
 โอกาสทางการศึกษา  ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครู 
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จ านวน 20 อัตรา  ให้กับโรงเรียน   
 จ านวน  20 โรงเรียน   ท าให้นักเรียนได้ครูตรงตามเอกที่ขาดแคลน 
 ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง 

3,976,560 100 งบ สพฐ. 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

กลยุทธ์ที่ 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

212,551,471 

 

 189,021,934 

 

88.92  

25. ขยายโอกาสทางการศึกษาส าหรับประชากร
วัยเรียน  (แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2563     
หนา้ 125) 

10,000 1.ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในเขต 
  พ้ืนที่บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
  นครปฐม เขต 2  ได้เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2562  
   ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 100 
3. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
   เป็นมาตรฐานเสมอกัน 
 

10,000 100 งบ สพฐ. 

26. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  5  รายการ   ได้แก่  
ค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าหนังสือเรียน  
ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
(แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2563  หน้า 126) 

 

 

111,445,423 -นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม   
 เขต 2  ทุกคน  ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
 ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  5 รายการ              
 ส าหรับโรงเรียนปกติ  จ านวน  118  โรงเรียน  งบประมาณ 
 111,288,902  บาท  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  จ านวน   
 11  ครอบครัว  งบประมาณ  156,521 บาท   
 

111,445,423 100 งบ สพฐ. 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

27. ส่งเสริม  สนับสนุนสถานศึกษาให้จัดท า
มาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  โดย
พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์  
ประเภทและขนาดของสถานศึกษาเป็น
ส าคัญ 
27.1  ค่าก่อสร้าง  ปรับปรุงซ่อมแซม     
อาคารเรียน  อาคารประกอบ               
และสิ่งก่อสร้างอ่ืน (แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 
2563  หน้า 128) 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.2  ค่าจ้างอัตราครูผู้สอนขาดตามเกณฑ์
และบุคลากรช่วยสอน(แผนปฏิบัติการ  
ประจ าปี 2563  หน้า 128 - 129) 

 

100,996,048 

 

 

(56,962,040) 
 

 

 

 

 
 
 
44,034,008 

 
 
 
 
 
-ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้าง  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
 สิ่งก่อสร้างประกอบ และค่าครุภัณฑ์  ส าหรับโรงเรียนปกติ  ดังนี้ 
1.ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้าง  ปรับปรุงซ่อมแซม 
  อาคารเรียน  และสิ่งก่อสร้างประกอบส าหรับโรงเรียนปกติ   
  งบลงทุน  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) จ านวน  31   
  โรงเรียน  งบประมาณ  40,589,600  บาท 
2.ได้รับจัดสรรงบประมาณการจัดการศึกษาประถมศึกษา 
   ส าหรับโรงเรียนปกติ  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่อหน่วย 
   ต่ ากว่า  1  ล้านบาท  จ านวน  76  โรงเรียน  งบประมาณ   
   16,372,440  บาท   
 
ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าจ้างให้กับโรงเรียนในสังกัด  จ านวน  7  
รายการ  ดังนี้ 
1. จัดสรรค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า จ านวน  18  อัตรา   
   งบประมาณ  1,683,000   บาท 
2. จัดสรรค่าจ้างพนักงานราชการ  จ านวน  26  อัตรา   
    งบประมาณ  5,665,300  บาท 
 

77,476,031 
 
 
 
 

(37,368,683) 
 

(28,065,772) 
 
 
 

(9,302,911) 
 
 

 
 

40,107,348 
 
(1,342,623) 

 
(4,256,306) 

 
 

76,71 
 
 
 
 

65.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91.08 
 

งบ สพฐ. 



20 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

3. จัดสรรค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต  จ านวน  48  อัตรา   
    งบประมาณ  7,457,250  บาท (ปัจจุบันคงเหลือ  36  อัตรา) 
4. จัดสรรค่าจ้างธุรการโรงเรียน  จ านวน  118  อัตรา   
   งบประมาณ  17,340,250  บาท 
5. จัดสรรค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ  จ านวน  34  อัตรา   
    งบประมาณ  3,829,248   บาท 
6. จัดสรรค่าจ้างครูวิทย์  คณิต จ านวน  22  อัตรา   
   งบประมาณ  3,976,560  บาท  (ปัจจุบันคงเหลือ  20  อัตรา) 
7. จัดสรรค่าจ้างนักการภารโรง  จ านวน  35  อัตรา   
   งบประมาณ  4,082,400  บาท  
 

(7,227,723) 
 

(16,766,130) 
 

(2,968,955) 
 

(3,552,606) 
 

(3,993,005) 
 
 

28. ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน  สพป.
นครปฐม เขต 2 

70,000 1. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
    ครบทั้ง  118  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 100   
2. ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือ 
   นักเรียน  ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เมื่อวันที่  5  สิงหาคม   
   2563  ณ  ห้องประชุมชลนที ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  โดยมีสถานศึกษาท่ีได้รับการ 
   คัดเลือก  จ านวน  3  โรงเรียน  ได้แก่ 
      ขนาดกลาง 

- โรงเรียนวัดบัวปากท่า  อ าเภอบางเลน   
- โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา2) อ าเภอนครชัยศรี 

 
 

60,480 86.40 งบ สพฐ. 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

ขนาดใหญ่ 
- โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ  มหามงคล  
    อ าเภอพุทธมณฑล   

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแล   
   ช่วยเหลือนักเรียน  ให้กับครูผู้รับผิดชอบทุกโรงเรียนในสังกัด  
   เพ่ือเสริมสร้างความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาหรือบุคลากร 
   ที่รับผิดชอบงานเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
   จ านวน  118   คน  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2563   
   ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)  อ าเภอสามพราน   
   จังหวัดนครปฐม 
4. ด าเนินการสร้างเครือข่ายการด าเนินงานของระบบการดูแล 
   ช่วยเหลือนักเรียน  ตามจ านวนกลุ่มโรงเรียน  จ านวน  13  กลุ่ม 

29. ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนว
เพ่ือการศึกษาต่อ  (แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี  
2563  หน้า  130) 

30,000 1.มีศูนย์แนะแนวเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ  จ านวน 1 แห่ง  ได้แก่   
   โรงเรียนวัดดอนหวาย  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
2.ศูนย์แนะแนวมีเครือข่ายในการด าเนินงานแนะแนว  จากกลุ่ม 
  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
  นครปฐม เขต 2  จ านวน  13  กลุ่มโรงเรียน 
3.สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
  นครปฐม เขต 2  ทุกแห่ง  จ านวน  118 โรงเรียน มีจัด 
  กระบวนการแนะแนวที่เป็นระบบและรูปธรรมที่พัฒนา 
  ด้านการศึกษา  อาชีพ  ชีวิต  (ส่วนตัวและสังคม) ได้อย่างมี 
  ประสิทธิภาพ 
 

30,000 100 งบ สพป.นฐ.2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

4.ครูแนะแนว จากสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  จ านวน 22  โรงเรียน ได้เข้าร่วม 
  กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส ารวจตนเองในด้านความถนัด    
  ความสนใจด้านอาชีพของนักเรียนตามโปรแกรม WE Space และ 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
  ปีที่ 3 จัดท าแบบส ารวจตนเอง เพื่อวางแผนเส้นทางความถนัด 
  ความสนใจการศึกษาต่อและการมีงานท าในอนาคต 

กลยุทธ์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

28,000 

 

 28,000 

 

100  

30. สร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
(แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี  2563  หน้า  131)  

15,000 1.โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  จ านวน  6  โรงเรียน  ได้แก่  
    1.1 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์   อ าเภอนครชัยศรี 
    1.2 โรงเรียนวัดบางหลวง   อ าเภอบางเลน 
    1.3  โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย  อ าเภอบางเลน 
    1.4  โรงเรียนวัดจินดาราม   อ าเภอสามพราน 
    1.5  โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)  อ าเภอสามพราน 
    1.6 โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล  อ าเภอพุทธมณฑล  
 จัดท าแผนการเรียนรู้การมีสมรรถนะและผลิตสื่อการเรียนรู้ตามบริบท   
 ที่สนับสนุน   การจัดการขยะ   ขยะพลาสติก  ท าให้นักเรียนได้รับ 
 ความรู้เกิดความเข้าใจและสามารถด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
 อย่างต่อเนื่อง  เช่น  ลดการ   ใช้พลังงาน   ลดปริมาณขยะ    
 

15,000 100 งบ สพฐ. 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

2.ครูและนักเรียนร่วมกันพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่หลากหลาย  สามารถ 
  น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน 
3. โรงเรียนมีการสนับสนุนการด าเนินงานร่วมกัน  ขยายผลและเกิด 
   เครือข่ายด้านการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน   
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรม “เลือก ลด ใช้” วัสดุ 
   อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 

31. รณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย “เพ่ือเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม” (แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 
2563  หน้า 133) 

13,000 -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   
  ให้กับบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
  นครปฐม  เขต  2  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2562  ณ  ห้องประชุม 
  ชลนที  สร้างความรู้  ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสังกัด   
  จ านวน  62  คน  ให้เล็งเห็นและตระหนักถึงความส าคัญ  ในการ 
  จัดแยกขยะมูลฝอย  และการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิธีการ   
  โดยสอดแทรกเนื้อหาไว้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

13,000 100 งบ สพป.นฐ.2 

กลยุทธ์ที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 

7,040,150 

 

 6,805,543.01 96.66  

32. จัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน
งานด้านธุรการ  ด้านการเงิน  การบัญชีและ
พัสดุและด้านบริหารงานบุคคล  เพ่ือลด
ภาระงานของครูผู้สอน (แผนปฏิบัติการ  
ประจ าปี  2563  หน้า 135) 

1,398,000 -จัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  จ านวน  118  โรงเรียน  เพ่ือปฏิบัติ  
 หน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ  ด้านการเงิน  การบัญชีและพัสดุ 
 และด้านบริหารงานบุคคล  เพ่ือลดภาระงานของครูผู้สอน  ในอัตรา 
 จ้าง  เดือนละ  15,000  บาท  จ านวน   56   โรงเรียน  และเดือนละ  
 9,000  บาท  จ านวน   62  โรงเรียน 

1,398,000 100 งบ สพฐ. 



24 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

33. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563     
(แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2563 หน้า 135)
  

150,000 1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานวิเคราะห์นโยบายและเสนอ 
  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา 
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) และแผนปฏิบัติการ 
 ประจ า  งบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2563   
 ณ  โรงแรมชวาลันรีสอร์ท  อ าเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม   
2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2            
  มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือขับเคลื่อน 
  การด าเนินงานการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

96,700 64.47 งบ สพป.นฐ.2 

34. บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก      
(แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2563 หน้า 136) 

40,000 1.จัดประชุมคณะท างานการบูรณาการจัดท าแผนบริหารจัดการ 
  โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม  ระดับอ าเภอ  ตามค าสั่งจังหวัด 
  นครปฐม  ที่ 2322/2562 ลงวันที่  9  ตุลาคม  2562  เพ่ือทบทวน 
  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและรับฟังความคิดเห็น   
  โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  นายอ าเภอของแต่ละอ าเภอเป็น 
  ประธาน   ตัวแทน คณะกรรมการสถานศึกษา  ตัวแทนผู้บริหาร 
  โรงเรียนขนาดเล็ก และผู้ได้รับการแต่งตั้ง  ดังนี้ 

1.1 อ าเภอบางเลน  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม  2562 เวลา 09.30 น.  
  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางเลน  ผู้เข้าประชุมจ านวน  37 คน  
  มติที่ประชุมเห็นชอบแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ 
  อ าเภอบางเลน  จ านวน  22  โรงเรียน  
      1.2 อ าเภอนครชัยศรี  เมื่อวันที่ 7  พฤศจิกายน  2562  เวลา  
  09.30 น. ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอนครชัยศรี  ผู้เข้าประชุม 
  จ านวน  31  คน  มติที่ประชุม เห็นชอบแผนบริหารจัดการ 

5,830 14.58 งบ สพป.นฐ.2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

  โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่อ าเภอนครชัยศรี  จ านวน  8  โรงเรียน   
      1.3  อ าเภอพุทธมณฑล เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน  2562  เวลา  
  13.30 น. ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอนครชัยศรี  ผู้เข้าประชุม 
 จ านวน  32  คน  มติที่ประชุม เห็นชอบแผนบริหารจัดการโรงเรียน 
 ขนาดเล็กในพ้ืนที่อ าเภอพุทธมณฑล  จ านวน  2  โรงเรียน   
     1.4 อ าเภอสามพราน  เมื่อวันที่ 8  พฤศจิกายน  2562  เวลา  
 10.00 น. ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอสามพราน  ผู้เข้าประชุม 
 จ านวน  38  คน  มติที่ประชุม เห็นชอบแผนบริหารจัดการโรงเรียน 
 ขนาดเล็กในพ้ืนที่อ าเภอสามพราน  จ านวน  11  โรงเรียน   
2.จัดท าข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลผลสัมฤทธิ์โรงเรียนขนาดเล็ก 
  และน าข้อมูลสารสนเทศด้านจ านวนนักเรียนมาวิเคราะห์ เพ่ือ 
  วางแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ปีงบประมาณ 2563  
3.ทบทวนแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ปีการศึกษา 2562    
   – 2565  และกรอกข้อมูลลงในระบบgg.gg/small-school-plan  
   เพ่ือรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตาม 
   ก าหนดเวลา 
 

35. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 
โรงเรียนคุณภาพ) 

293,500 1.จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  จ านวน  20  
   โรงเรียน ๆละ 5,000  บาท  เพ่ือด าเนินกิจกรรม 1 โรงเรียน  
   1 นวัตกรรม  สถานศึกษาทั้ง 20  แห่ง  มีนวัตกรรมความส าเร็จ 
   ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
2. จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  จ านวน   
   55  โรงเรียน  จัดกิจกรรมประเมินความโปร่งใส  ด้านคุณธรรม   

293,500 100 -งบ สพฐ.  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

   จริยธรรม ITA โรงเรียน ๆ ละ 2,000 บาท  สถานศึกษาประเมิน  
   ITA ผลการประเมินอยู่ในระดับ AA และA ร้อยละ 81.80 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   โดยคัดเลือกนวัตกรรมต้นแบบ  เพื่อเผยแพร่การดูแลสิ่งแวดล้อม   
   โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  เมื่อวันที่  11  กันยายน  2563 
   ณ  ห้องประชุมชลนที  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
   ศึกษานครปฐม  เขต  2งบประมาณ  20,000  บาท  มีโรงเรียน 
   ที่ได้รับคัดเลือกนวัตกรรมต้นแบบ  จ านวน  3  โรงเรียน  ได้แก่ 
    โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  อ าเภอนครชัยศรี  โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์   
   อ าเภอนครชัยศรี  และโรงเรียนวัดไทร  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัด 
   นครปฐม 
4. นิเทศ  ก ากับ  ติดตามและพัฒนางานด้านวิชาการและด้านความ     
   โปร่งใส(ITA)สถานศึกษา  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลครอบคลุม    
   ทุกโรงเรียน  จ านวน  55  โรงเรียน   
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้น าให้แกผู่้อ านวยการโรงเรียนและครู   
   ในการสร้างเสริมภาวะผู้น าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
   เมื่อวันที่  17  กันยายน  2563  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา   
   อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  
6. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาการค านวณ   
    ให้กับนักเรียน  จ านวน  55  โรงเรียน  เมื่อวันที่ 29  กันยายน   
    2563  ณ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม  อ าเภอสามพราน  จังหวัด 
    นครปฐม เพ่ือให้นักเรียนมีแนวทางในการน าไปต่อยอดทักษะ 
    การเรียน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
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ร้อยละ 

หมายเหตุ 

36. ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี 
(แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2563  หน้า 137) 
 

82,860 1.จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการ 
  ปฏิบัติงานในหน้าที่แก่ผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีได้รับการแต่งตั้ง 
  ในปีงบประมาณ  2562  จ านวน  34  ราย  และคณะกรรมการ 
  ประเมินสัมฤทธิ์ผลฯ และคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง  
  (Coaching) จ านวน  24 ราย  เมื่อวันที่  3  มกราคม  2563   
2. น าคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   ผู้อ านวยการสถานศึกษา  และคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง  
   Coaching ผู้อ านวยการสถานศึกษาท้ัง  2  รุ่น  จ านวน  52  ราย 
   ไปศึกษาดูงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่โรงเรียนวัดทัพหลวง   
   เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2563  
3. น าคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    ผู้อ านวยการสถานศึกษา  และคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง  
    Coaching  ผู้อ านวยการสถานศึกษาท้ัง 2 รุ่น  จ านวน  32  ราย   
    ไปศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดประสบการณ์ 
    สู่ความส าเร็จการบริหารจัดการศึกษา  ณ โรงเรียนพระต าหนัก 
    สวนกุหลาบมหามงคล  และโรงเรียนบ้านหัวอ่าว  จ.นครปฐม   
    เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2563 

54,815 66.15 งบ สพป.นฐ.2 

37. ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
สพป.นครปฐม  เขต 2   
(แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2563  หน้า 138) 
 

200,000 -ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด   
 จ านวน  4  ครั้ง  ดังนี้ 
    ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  15  ตุลาคม  2562  ณ โรงเรียนพระต าหนัก 
 สวนกุหลาบมหามงคล  เป็นการประชุมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 
 กับผู้บริหารสถานศึกษาและทิศทางการด าเนินงานของรัฐมนตรี   
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส านักงานเขต 

162,929.25 81.46 งบ สพป.นฐ.2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

 พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  ผู้บริหารสถานศึกษา   
 ในสังกัด  เข้าประชุม  จ านวน  118 คน 
    ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2562 ณ โรงเรียนบ้านบางเลน   
 เป็นการประชุมเพ่ือมอบนโยบายของ ผวจ.นครปฐม และการ 
 ขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาและมอบนโบายของ 
 กระทรวงศึกษาธิการ  ปี 2563 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด   
 เข้าประชุม  จ านวน  118 คน 
     ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 29  พฤษภาคม - 2 มิถุนายน  2563          
 ณ  โรงเรียนวัดท่าต าหนัก  โรงเรียนวัดบางหลวง  และโรงเรียน 
 วัดไร่ขิง  เป็นการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจและการจัดการเรียน 
 การสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
 โคโรน่า2019  ของโรงเรียนในสังกัด  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด   
 เข้าประชุม  จ านวน  118 คน 
     ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2563  ณ โรงแรมเวล  จังหวัด 
 นครปฐม  เป็นการประชุมเพ่ือมอบนโยบายการด าเนินงาน การ 
 ขับเคลื่อนนโยบายและข้อราชการของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  ซึ่งท าให้สามารถด าเนินงานได้     
 อย่างมีประสิทธิภาพ   ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าประชุม   
 จ านวน  118 คน  
     ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ได้รับทราบข้อมูลและทิศทาง 
 การขับเคลื่อนการด าเนินงาน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน    
 สามารถน าไปวางแผนและแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาของ 
 สถานศึกษาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

38. โครงการบริหารจัดการพนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราว 
(แผนปฏิบัตกิาร  ประจ าปี 2563  หน้า 138) 

58,050 1.ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และ 
  ลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน  138  คน  ณ วันที่ 30 กันยายน  2563  
  โดยผลการประเมินผ่านเกณฑ์ประเมินทุกรายและได้ท าการ 
  ต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณ 2564    
2.ด าเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน  3  อัตรา   
  เพ่ือปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
  นครปฐม  เขต 2  โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว   
  ครบทุกต าแหน่ง  ดังนี้    
       2.1 ต าแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด  ได้แก่  นางเกวลิน  บุญเรืองลือ  
  บาลละคร  ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มอ านวยการ   
      2.2  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ได้แก่  นายอธิวัชร   
  วงศ์เจริญ  ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล   
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       2.3  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ได้แก่ นางสาวพชรพร 
   พชรวชิิต  ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานบุคคล   
3. ในปีงบประมาณ  2563   ไม่ได้ด าเนินการประกาศรับสมัคร 
   พนักงานราชการ  เนื่องจากขอใช้บัญชีพนักงานราชการ 
   จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน 

765 1.31 งบ สพป.นฐ.2 

39. ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  ประจ าปี 
2562 (แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2563          
หน้า 138) 

30,400 -ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ที่มีผลงานดีเด่น  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ  กลุ่มเป้าหมาย  คือ   
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทุกต าแหน่งในเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษาฯ ที่มีคุณสมบัติ  โดยด าเนินการคัดเลือก  เมื่อวันที่  6 

12,535 41.23 งบ สพป.นฐ. 2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

  มกราคม  2563  ณ  ห้องประชุมชลนที  ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  มีผู้ได้รับการคัดเลือก  
 จ านวนทั้งสิ้น 93 ราย  ได้แก่  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน  9   
 ราย  บุคลากรทางการศึกษา/ศึกษานิเทศก์  จ านวน  1  ราย  และ 
 ครู  จ านวน  83  ราย  โดยผูไ้ด้รับการคัดเลือกทุกราย  ได้รับมอบ 
 เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในงานวันครู  เมื่อวันที่  16  มกราคม  2563   
 ณ  อาคารราชวิรยิาลังการ  วัดไร่ขิงพระอารามหลวง  อ าเภอสามพราน   
 จังหวัดนครปฐม 

40. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ    
(แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2563  หน้า 138) 
 

33,640 -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ให้กับ  
 บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 นครปฐม เขต 2 เมื่อวันที่  25  ธันวาคม 2562  ณ ห้องประชุม 
 ชลนที  สพป.นครปฐม  เขต 2  มีผู้เข้าประชุม จ านวน  62  คน  
 โดยจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ใน 
 ทุกกลุ่มงาน  เพ่ือให้การท างานของบุคลากรมุ่งสู่ความส าเร็จ 
 ตามเป้าหมายขององค์กร  ตามหลักธรรมาภิบาล  การบริการและ 
 การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีประสิทธิภาพ 
 และมีผลการประเมินมาตรฐานอยู่ในระดับดี 

33,640 100 งบ สพป.นฐ.2 

41. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงาน     
(งบประจ า)  (แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2563  
หนา้ 139) 
 

3,000,000 -ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  ได้รับ 
 จัดสรรงบประมาณ   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 
 ส านักงานฯ  โดยระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563   
 มีผลการเบิกจ่าย   ดังนี้ 
 

3,093,893.76 103.12 งบ สพป.นฐ.2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
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คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

ค่าตอบแทน  ใช้สอย   
(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา    จ านวน   119,800  บาท  
(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ   จ านวน  86,050  บาท 
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่พักและยานพาหนะ  จ านวน  65,828  บาท 
(4) คา่ซ่อมแซมยานพาหนะ  จ านวน  104,074.41   บาท 
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  จ านวน   54,857  บาท 
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  จ านวน   230,626.93  บาท 
(7) ค่าบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  จ านวน   101,810.50  บาท 
(8) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  จ านวน   63,647.60  บาท 
(9)  ค่าจ้างลูกจา้งชั่วคราว  จ านวน   360,000  บาท  
(10) ค่าจ้างพนักงานขับรถ  จ านวน   216,000  บาท 
(11) ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน  จ านวน   108,000  บาท  
(12) ค่าจ้างเหมาบริการธุรการ  จ านวน   108,000   บาท 
(13) ประกันสังคม  จ านวน  28,800   บาท 
(14) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน   66,345  บาท 
ค่าวัสดุ  
(1) ค่าวัสดุส านักงาน  จ านวน  425,000  บาท 
(2) คา่วัสดุเชื้อเพลิง  จ านวน  137,664.85  บาท 
(3) ค่าวัสดุงานพิธี  จ านวน  5,000  บาท 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
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คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

ค่าสาธารณูปโภค    
(1)  ค่าไฟฟ้า   จ านวน  583,358.64  บาท 
(2)  ค่าน้ าประปา   จ านวน  23,613.46  บาท 
(3)  ค่าโทรศัพท์  จ านวน  34,294.57  บาท 
(4)  คา่อินเทอร์เน็ต  จ านวน  75,054.80  บาท 
(5)  ค่าไปรษณีย์โทรเลข  จ านวน  91,868  บาท 
(6)  ค่าเคเบิลทีวี  จ านวน  4,200  บาท 

42. นิเทศ  ติดตามและประเมินผลแบบบูรณาการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ทั้งระบบ  (แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2563    
หน้า 139) 

333,200 1.ศึกษานิเทศก์ร้อยละ 100  ด าเนินการนิเทศ  ติดตามและ 
  ประเมินผลด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV)  
  ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona 2016   
  ครบทุกกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ 
2.ร้อยละ 100  ของศึกษานิเทศก์  ได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเอง 
   เพ่ือเพ่ิมพูนพัฒนาศักยภาพของแต่ละคน  และต่อยอดงานวิชาการ 
   ด้วยการด าเนินการวิจัย  และมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  
   (Best  Practice) 
3.โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการ 
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คิดเป็นร้อยละ 100  ด าเนินการขับเคลื่อน 
  นโยบายได้ทุกนโยบายในระดับดี  เช่น  การขับเคลื่อนโครงการ 
  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  การประกันคุณภาพภายในและ 
  ภายนอก  การอ่าน  การเขียนของนักเรียน 

273,795 82.17 งบ สพป.นฐ.2 



33 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

43. ส่งเสริมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
(แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี  2563 หน้า 141) 

16,000 -มีการด าเนินการเป็นไปแผนการตรวจสอบภายใน แผนปฏิบัติงาน  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 และมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ตรวจสอบกระบวนการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS         
 ได้ด าเนินการตรวจสอบตามข้ันตอนและวิธีการตรวจสอบ ตาม 
 เกณฑ์การประเมินที่ก าหนด วิเคราะห์และสรุปผล จัดท ารายงานผล 
 การตรวจสอบ รายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐานทราบ  โดยรายงานในระบบ KRS และรายงานผลการ 
 ตรวจสอบประจ าปีผ่านระบบ Smart OBEC  ผลการประเมินพบว่า  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีระบบ 
 การควบคุมกระบวนการเบิกจ่ายเงินที่ดี  ส่งผลให้ผลการประเมิน 
 การปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินของกรมบัญชีกลาง และผ่าน 
 เกณฑ์ประเมินของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ระดับสูงสุด   

2. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจระดับ 
  สถานศึกษา ได้ด าเนินการตรวจสอบตามข้ันตอนและวิธีการ  
  จ านวน 45 โรงเรียน ผลการตรวจสอบพบว่าผู้ปฏิบัติงาน 
  ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจ มีการ 
  เบิกจ่ายเงินถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการ 
  ด าเนินงานฯ ที่ก าหนด ส่งผลให้สถานศึกษามีผลการบริหาร 
  งบประมาณผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด  มากกว่าร้อยละ 80  
 
 

14,640 91.50 งบ สพป.นฐ.2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 
 ปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2563  โดยการประเมินผ่านระบบ QR Code สรุปผลการ 
 ประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน ดังนี้   
 ด้านเจ้าหน้าที่ ( X = 4.70) ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
 ( X   = 4.65)  ด้านการรายงานผลการตรวจสอบ ( X  = 4.61)  
 และด้านการให้ค าปรึกษา ( X  = 4.67) 

44. เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและความ
ตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต (แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี  2563             
หน้า 144) 

50,000 1.โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
  นครปฐม เขต 2  ร้อยละ 100  ด าเนินงานโครงการเสริมสร้าง 
  คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ 
  โรงเรียนสุจริต) 
2.โรงเรียนเครือข่ายสุจริต  ได้รับการยกระดับเป็นโรงเรียนสุจริต 
  ชั้นน าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน  3  โรงเรียน ได้แก่   
  โรงเรียนวัดบางหลวง  อ าเภอบางเลน  โรงเรียนวัดตุ๊กตา   
  อ าเภอนครชัยศรี  และโรงเรียนวัดทรงคนอง  อ าเภอ 
  สามพราน  จังหวัดนครปฐม  และมีความพร้อมเข้ารับการ 
  ประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน  จ านวน  1  โรงเรียน   
  ได้แก่  โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม  อ าเภอสามพราน  จังหวัด 
  นครปฐม 
3.โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ร้อยละ 82  มีผลการประเมิน 
  คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ได้ระดับ A ขึ้นไป 
4.มีนวัตกรรมการป้องกันการทุจริตของสถานศึกษา  ด้านการ 
  จัดการเรียนการสอน  จ านวน  5  นวัตกรรม  ได้แก่  

50,000 100 งบ สพฐ. 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

     4.1 “ต้นกล้าคุณธรรม  น าสู่โรงเรียนสุจริต”  โดยว่าที่ ร.ต.
หญิงปวีณา  ชูสูงทรง  ครูโรงเรียนวัดตุ๊กตา 
     4.2 “การพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกระบวนการ R-C-A แห่ง
ศตวรรษที่ 21  สู่คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต” โดย  นายภูชิต  
พฤกษาพัฒนา  ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  (สีมารัตน์วิทยา 2) 
     4.3 “รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นโครงงานเป็นฐาน   
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนสุจริต (PACHYA  
Model)” โดย นายปรัชญา  คล้ายชุ่ม  ครูโรงเรียนวัดบางหลวง 
     4.4  “ตระกร้าบุญ” ส่งเสริมความสุจริต  เพ่ือปลูกจิตส านึก
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบางประแดง (เลาหดิลกราษฏร์) โดย  
คณะครูโรงเรียนบ้านบางประแดง 
     4.5 KIM.B  Model “เรียนให้สุข  รู้ให้จริง  สู่ความส าเร็จ”  
โดย  นางสาวกัญญ์ชิตา  แก้วสวัสดิ์  ครูโรงเรียนวัดน้อย 
5.มีนวัตกรรมการป้องกันการทุจริตของสถานศึกษา  ด้านการ
บริหาร   ่จ านวน  5 นวัตกรรม  ได้แก่ 
     5.1 “ต้นกล้าคุณธรรม  น าสู่ โรงเรียนสุจริต” TUKTA  
MODEL  โดยนายธนสาร   บัลลังก์ปัทมา  ผู้อ านวยการ
โรงเรียนวัดตุ๊กตา 
     5.2 “การบริหารจัดการแบบคู่ขนานบนพ้ืนฐานวิถีพอเพียง  
สู่คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต” โดยนายธีรยุทธ   เทียนพิทักษ์  
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (สีมารัตน์วิทยา 2) 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
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ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
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คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

     5.3  “การบริหารจัดการแบบโรงเรียนเป็นฐาน “NOIS  
MODEL”  โดย นางสาวหทัยรัตน์   ใจซื่อกุล  ผู้อ านวยการ
โรงเรียนวัดน้อย 
     5.4 “เศรษฐกิจพอเพียง....หล่อเลี้ยงจิตใจ”  โดย   
นายสถาพร  นาลัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสี  
     5.5 “การบริหารแบบมีส่วนร่วม (ร่วมคิด  ร่วมท า )        
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต”  โดย  นางสาว
พรชนก  อยู่เย็น  ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  4   
6.บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด  และศึกษานิเทศก์   
  จ านวน  5 คน  เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลการ 
  ด าเนินงาน  เมื่อวันที่  23 – 25  กันยายน  2563   
  ณ  โรงแรมเอวาน่า  กรุงเทพมหานคร  ดังนี้ 
        6.1  นายปรัชญา   คลา้ยชุ่ม  ครูโรงเรียนวัดบางหลวง   
   น าเสนอผลการด าเนินงานบริษัทสร้างการดี 
        6.2 นายธนสาร  บัลลังก์ปัทมา  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
   วัดตุ๊กตา  น าเสนอนวัตกรรมด้านการบริหาร  “ต้นกล้า 
   คุณธรรม  น าสู่โรงเรียนสุจริต”  TUKTA  MODEL 
        6.3  นายพิจารณ์  ดิษฐประชา   ศึกษานิเทศก์  น าเสนอ   
   Best Practice  ของผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต   
   “การส่งเสริมคุณธรรมการต้านทุจริต  โดยใช้กระบวนการ 
   นิเทศ แบบ PIJARN  MODEL” 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
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ร้อยละ 

หมายเหตุ 

       6.4 ว่าที่ ร.ต.หญิงปวีณา  ชูสูงทรง  ครูโรงเรียนวัดตุ๊กตา   
 น าเสนอนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน  “ต้นกล้าคุณธรรม   
 น าสู่โรงเรียนสุจริต” 
       6.5 นางสาวกมลนัทธ์  นรม่วง  ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม   
  น าเสนอนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา “2 ปลูก   
  2  ป้อง  2  ประสาน MODEL” 
7.โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
  นครปฐม เขต 2  ได้รับการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล 
  การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต  และสามารถ 
  ด าเนินงานได้เป็นอย่างดีตามบริบทของโรงเรียน 

45. เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
(เพ่ิมเติม)  

224,000 1.โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดด าเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียน 
  สุจริตตามบริบทของโรงเรียน  และเป็นหน่วยงานที่ปลอดจาก 
  การทุจริต  นักเรียน  ครู  ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากร   
  เป็นผู้มีความตระหนักรู้และปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกัน 
  และปราบปรามการทุจริต 
2. จัดกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับ 
   ผู้บริหารสถานศึกษาและครู  เมื่อวันที่ 28  สิงหาคม  2563 
   ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม  อ าเภอสามพราน   
   จังหวัดนครปฐม มีผู้ร่วมกิจกรรม จ านวน  48  คน 
3. จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนสุจริตเครือข่าย  จ านวน   
   22  โรงเรียน  ให้ด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี  และ 

224,000 100 งบ สพฐ. 
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   กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย  โรงเรียนละ  3,000 บาท 
4. จัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษา   จ านวน  19  แห่ง   
    เพ่ือด าเนินการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของ 
    นักเรียน  โรงเรียนละ  1,000  บาท 
5. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง  น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
   (Anti  Corruption Education) ไปจัดการเรียนการสอน 
6.  ด าเนินการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของ 
    สถานศึกษา  โดยเข้ารับการประเมินโรงเรียนสุจริต 
    พระราชทาน  จ านวน  1  โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียน 
   บ้านกระทุ่มล้ม  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม และ 
   โรงเรียนสุจริตชั้นน าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน  3    
   โรงเรียน  ได้แก่   
   6.1  โรงเรียนวัดบางหลวง  อ าเภอบางเลน   
   6.2  โรงเรียนวัดตุ๊กตา  อ าเภอนครชัยศรี   
   6.3  โรงเรียนวัดทรงคนอง  อ าเภอสามพราน 
7. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  มีผลการประเมินคุณธรรม 
   และความโปร่งใส (ITA) ในระดับ A และโรงเรียนคุณภาพ 
   ประจ าต าบล  มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   
   อยู่ในระดับ A ขึ้นไป 
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8.สถานศึกษามีนวัตกรรมการป้องกันการทุจริต  ด้านการจัดการ 
   เรียนการสอน  จ านวน 10 นวัตกรรม  และด้านการบริหาร   
   จ านวน  10  นวัตกรรม 
9. มีสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) จ านวน  5 เรื่อง 
10.โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด  ได้รับการนิเทศ  ติดตามการ 
    ด าเนินงานครบทุกโรงเรียน 

46. เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรม ITA 
สถานศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

95,000 1.จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม ITA สถานศึกษา   
  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 ประจ าปี 2563  เพื่อเตรียม 
  ความพร้อมและชี้แจงเกณฑ์การประเมิน  เมื่อวันศุกร์ที่  24   
  กรกฎาคม  2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชลนที 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2   
2. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม ITA สถานศึกษา  
   โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 ประจ าปี 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 
   8  สิงหาคม 2563  เวลา 08.30-16.00 น.  ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง   
  อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม   โดยให้สถานศึกษาส่งครู 
  ที่รับผิดชอบเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
  ในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( ITA สถานศึกษา 
  โรงเรียนคุณภาพ ประจ าต าบล ) จ านวน 1 ท่าน พร้อมน า 

55,000 57.89 งบ สพฐ. 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนต ด้วย 
  สัญญาณ wifi ได้ เข้าร่วมการประชุม 
3. ด าเนินการนิเทศ  ติดตาม โดยศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่ม 
   โรงเรียน เพื่อช่วยเหลือและรับทราบปัญหาในการจัดการ 
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
   สถานศึกษาและสร้างกลุ่ม line เพ่ือตอบข้อค าถามท่ีเกิดข้ึน 
4. จัดการประชุม ถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรม 
   และความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา  เพ่ือ 
   รับทราบปัญหาและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงในปีต่อไป    
   เมื่อวันที่ 23 - 24 กันยายน  2563 เวลา 08.30-16.30 น.      
   ณ  ฟิวไลค์โฮม รีสอร์ท  อ าเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม   
   โดยมีวิทยากรคือ นางสาวสุพัฒนา   ดีเทียนอินทร์   
   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางปะแดง  นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์  
   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทรงคนอง  และนางสาวนภาพรรณ  
   คงคาน้อย  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมะเกลือ  ซึ่งเป็น 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความ 
   โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ในระดับสูง  และมี 
   การถ่ายทอดสดผ่าน facebook  เพ่ือให้คณะครู ผู้บริหาร 
   และบุคลากรทางการศึกษารับรู้ไปพร้อมๆกัน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

5.ด าเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
  ด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นรายตัวชี้วัด  ซึ่งได้จากการ 
  ส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา  ผู้รับบริการ 
  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา และจากเอกสาร 
  หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา ดังนี้ 
      ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละ
เฉลี่ย 96.69 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
      ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ในภาพรวมได้คะแนน     
ร้อยละเฉลี่ย 83.83 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
      ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละ
เฉลี่ย 96.65 ซึ่งอยู่ในระดับ  AA 
      ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในภาพรวมได้
คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.83 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
      ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้
คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.51 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
      ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ในภาพรวมได้คะแนน
ร้อยละเฉลี่ย 94.21 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
      ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนน
ร้อยละเฉลี่ย 90.55 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

     ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ในภาพรวมได้
คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.80 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
     ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละ
เฉลี่ย 85.94 ซึ่งอยู่ในระดับ  A 
     ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนน
ร้อยละเฉลี่ย 81.20 ซึ่งอยู่ในระดับ  B 
     สถานศึกษาได้คะแนนการประเมินผลการด าเนินงาน  ดังนี้   
     1.ผลการประเมินอยู่ในระดับ AA จ านวน 17 แห่ง  คิดเป็น
ร้อยละ 30.91  
     2.ผลการประเมินอยู่ในระดับ A จ านวน 28 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 50.91  
     3.ผลการประเมินอยู่ในระดับ B  จ านวน 5 แห่ง คิดเป็น   
ร้อยละ 9.10  
      4.ผลการประเมินอยู่ในระดับ C จ านวน 2  แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 3.63   
      5.ผลการประเมินอยู่ในระดับ D จ านวน 3 แห่ง  คิดเป็น
ร้อยละ 5.45 
      ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใส ในการ 
ด าเนินงานของสถานศึกษา โดยภาพรวมระดับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 89.08  ซึ่งถือว่า         
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ  A   
โดยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนสูงสุด  ร้อยละเฉลี่ย 
96.69   ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวชี้วัด
การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 81.20 

47. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุจริต) (แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2563  หน้า 
145) 

200,000 1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2      
  จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้าง     
  ธรรมาภิบาล  ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และถอด 
  ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน เพ่ือจัดท า/ สร้างคู่มือการ 
  ปฏิบัติงานตามภารกิจ ที่รับผิดชอบสู่ความเป็นเขตสุจริต         
  ในวันที่ 3 – 4  กันยายน 2563 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์             
  มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 53 คน  โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 
     1.1 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมิน ITA 
Online ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 
     1.2. แบ่งกลุ่มศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA Online  
ตามตัวชี้วัดเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนางาน และน าเสนอใบงาน     
      1.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนและฝึกอบรมทักษะ
ตามฐานการเรียนรู้ 
      1.4 ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเขา
ค้ออันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

200,000 100 งบ สพฐ. 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

     1.5 น าเสนอผลการศึกษาดูงานเพ่ือน าไปปรับใช้ในการพัฒนางาน 
2.ด าเนินการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA Online  โดย 
  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   
  ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
  ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน ก าหนดแนวทางในการ 
  พัฒนาสู่การปฏิบัติ  ในปงบประมาณ 2563  และจัดท าเป็น 
  รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
  ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2562   
3. ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้ 
    3.1 ตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ  
  และปรับปรุงข้อมูลให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนมีความชัดเจน   
  ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
    3.2 สร้างช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย เช่น 
Website  Facebook  Line  และเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์หลัก 
     3.3 สร้างช่องทาง รับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนินงาน/การให้บริการ ผ่านช่องทางหลากหลาย เช่น 
Website  Facebook  Line และเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์หลัก 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

      3.4 สร้างกระดานถาม-ตอบ (Q&A) บนหน้าเว็บไซต์ของ  
หน่วยงาน 
4.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2     
  มีผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระดับ A   
  มีคะแนน 93.78 คะแนน อยู่ในล าดับที่ 44 ของประเทศ จาก 
  ทั้งหมด 225 เขตฯ โดยมีผลการประเมินเพ่ิมข้ึนจาก   
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีคะแนนประเมิน 89.91 คะแนน  
  อยู่ในล าดับที่ 50 ของประเทศ 

48. จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
(แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี  2563   หน้า 145) 

835,500 -จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับทุกโรงเรียน
ในสังกัด  จ านวน  118  โรงเรียน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบริการ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต  ท าให้โรงเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ต  
เพ่ือการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบทุกโรงเรียน 
 

835,500 100  งบ สพฐ. 

 


