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ผลการดาเนินงานความก้าวหน้าโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

รวมงบประมาณทุกกลยุทธ์

5,214,580

2,781,599

23.55

381,000

10,440

2.74

10,440

3.72

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1.

กิจกรรมการดาเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

281,000

ผลการดาเนินงาน

- ศึกษาดูงาน และสังเกตการณ์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
และเข้าร่วมการนาเสนอผลงานทางวิชาการวิจัยเรื่อง “การ
ดาเนินงานการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา” ณ โรงแรม
พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2561 ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานและ
สังเกตการณ์ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียนที่มีผลงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดอยู่ในระดับทอง และระดับเพชร
จานวน 4 ท่าน เพื่อนามาขยายผลการดาเนินงาน ประกอบด้วย
1. นางจาเริญ สีมารัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนพระตาหนักสวน
กุหลาบมหามงคล
2.นายยุทธนา ปฐมวรชาติ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าพูด
3.นางณัฐหทัย บุญสมหวัง ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนิลเพชร
4.นายภูวเดช สว่างวงษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
และผู้นาเสนอบทความวิจัยเรื่อง “การดาเนินงานการสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา” นางศิลามล เทียนสมบัติ ตาแหน่ง

การเบิกจ่าย คิดเป็น
(บาท)
ร้อยละ

หมายเหตุ

งบ สพฐ.

2

โครงการ/กิจกรรม

2.

โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งในการดาเนินงาน กิจกรรม
สภานักเรียน

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
3.

กิจกรรมดาเนินโครงการนักธุรกิจน้อยมี
คุณธรรมนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ
จัดสรรงบประมาณสาหรับศูนย์แกนนาขยาย
เครือข่าย โครงการนักธุรกิจน้อย
มีคุณธรรมฯ

งบประมาณ
(บาท)
100,000

ผลการดาเนินงาน
นักวิชาการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2
-อยู่ระหว่างดาเนินการตามโครงการ โดยขณะนี้ได้ดาเนินการ
แต่งตั้งคณะทางานเพื่อร่วมในการวางแผนดาเนินการร่วมกัน
ในด้านวิชาการ กิจกรรม วิธีการ กระบวนการดาเนินกิจกรรม
การติดตามและประเมินผล การรายงานผล ตลอดจนการ
ดาเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ต่อไป และกาหนดจะประชุมคณะทางาน ในวันที่ 29 พฤษภาคม
2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชลนที สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

3,076,330

60,000

-จัดสรรงบประมาณ จานวน 60,000 บาท ให้กับศูนย์แกนนา
เครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นาสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 2 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนวัดดอนหวาย อาเภอสามพราน จานวน 30,000 บาท
2. โรงเรียนวัดเชิงเลน อาเภอสามพราน จานวน 30,000 บาท
โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง จัดทาโครงการเพื่อพัฒนานักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถพื้นฐาน ในการเป็น

การเบิกจ่าย คิดเป็น
(บาท)
ร้อยละ
-

-

2,401,700

78.07

-

-

หมายเหตุ

งบ สพฐ.
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โครงการ/กิจกรรม

4.

กิจกรรมประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561 และ
ดาเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา
2561

งบประมาณ
(บาท)
279,560

ผลการดาเนินงาน
ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ โดยจะดาเนินงานในช่วงเดือนกรกฎาคม
2562
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จานวน 120 โรงเรียน
การทดสอบขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนทุกโรงเรียน ทบทวนมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามโครงสร้างข้อสอบ (TEST – BLUEPRINT)
2. จัดประชุมเตรียมการจัดสอบ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
โดยคณะศึกษานิเทศก์
3. ดาเนินการจัดสอบ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562
-สนามสอบรับแบบทดสอบ
-คณะศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
4. จัดประชุมครูผู้นาวิชาชีพ 3 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านคานวณ
และด้านเหตุผล เพื่อนาไปถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ พร้อม
แนวทางการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย ผ่านการคิดวิเคราะห์ เขียน
และสื่อความ จานวน 26 คน จาก 13 กลุ่มโรงเรียน
ณ ห้อง PLC สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ในวันที่ 7 มีนาคม 2562
5. จัดประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ
กับแนวทางการตรวจให้คะแนน จานวน 194 คน ณ โรงเรียน
พระตาหนักสวนกุหลาบมหามงคล ในวันที่ 8 มีนาคม 2562
6. กลุ่มนิเทศฯ ดาเนินการประเมินผล วิเคราะห์ผลสอบ จัดทาเล่ม
สรุปรายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561

การเบิกจ่าย คิดเป็น
(บาท)
ร้อยละ
256,305

91.68

หมายเหตุ

งบ สพฐ.
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดาเนินงาน

การเบิกจ่าย คิดเป็น
(บาท)
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน ทั้งด้านปริมาณ/คุณภาพ
ด้านปริมาณ
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ NT ป.3
และความสามารถในการอ่าน (RT) ป.1 มีพัฒนาการสูงขึ้น ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5
ด้านคุณภาพ
-การใช้ชุมชนวิชาชีพร่วมพัฒนานักเรียน 13 เครือข่าย
กลุ่มโรงเรียน ในการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ตามโครงสร้าง
ข้อสอบ พัฒนาคุณภาพ 3 ด้าน ด้านภาษา คานวณ เหตุผล
ในการทดสอบ NT ป.3 และพัฒนาความสามารถในการอ่าน RT ป.1
5.

โครงการใช้ชุมชนวิชาชีพเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

483,000

1.จัดประชุมคณะวิทยากร เพื่อจัดทาหลักสูตรทบทวนมาตรฐาน
การเรียนรู้ ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 คณะวิทยากรใน 4
กลุม่ สาระการเรียนรู้ สามารถจัดกิจกรรมทบทวนมาตรฐาน
การเรียนรู้ โดยใช้หลักสูตรทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระยะเวลาในการดาเนินงาน ตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2561 – เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม PLC

284,535

58.91

หมายเหตุ
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดาเนินงาน

การเบิกจ่าย คิดเป็น
(บาท)
ร้อยละ

หมายเหตุ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
จานวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมจานวน 140 คน
2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีทักษะและความรู้ความสามารถในการทาข้อสอบ O-net
มากขึ้น จากการร่วมกิจกรรมทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ โดยใช้
ชุมชนวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
6.

7.

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศ
ไทย

134,000

-อยู่ระหว่างดาเนินการ

-

-

งบ สพฐ.

6.1 ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

30,000

-อยู่ระหว่างดาเนินการ

-

-

งบ สพฐ.

6.2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
ระดับประถมศึกษา

36,860

-อยู่ระหว่างดาเนินการ

-

-

งบ สพฐ.

โครงการมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียนระดับชาติ

1,917,860

-สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้รับ 1,860,860
มอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็น
เจ้าภาพร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 ในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
ครั้งที่ 68 เมื่อวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม

97.03 -งบ สพป.

300,000 บาท
-งบสพป.นฐ.1
1,617,860
บาท
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานโดยสรุป ดังนี้
1.จัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาที่เป็นศูนย์จัดการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา
2561 ระดับชาติ เพื่อเป็นค่าเช่า และค่าตกแต่งสถานที่
ในการจัดงาน จานวน 11 จุด ได้แก่
(1) โรงเรียนวัดมะเกลือ อาเภอพุทธมณฑล สาระเรียนรวมศิลปะ
(2) โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อาเภอสามพราน สาระการ
เรียนรู้ต่างประเทศ
(3) โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบมหามงคล อาเภอพุทธมณฑล
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
(4) โรงเรียนวัดท่าพูด อาเภอสามพราน สาระการเรียนรู้ศิลปะ
(5) โรงเรียนวัดจินดาราม อาเภอสามพราน สาระการเรียนรู้สังคม
(6) โรงเรียนวัดไร่ขิง อาเภอสามพราน สาระการเรียนรู้ศิลปะ
(7) โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม อาเภอบางเลน สาระการเรียนรู้
สุขศึกษา
(8) โรงเรียนวัดท่าตาหนัก อาเภอนครชัยศรี สาระการเรียนรู้
สุขศึกษา
(9) โรงเรียนวัดบางช้างใต้ อาเภอสามพราน สาระการเรียนรู้
เรียนรวมสังคม
(10) โรงเรียนวัดดอนหวาย อาเภอสามพราน สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
(11) โรงเรียนวัดบางหลวง อาเภอบางเลน สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

การเบิกจ่าย คิดเป็น
(บาท)
ร้อยละ

หมายเหตุ
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดาเนินงาน
2.ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นค่าตอบแทน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
สาหรับคณะกรรมการดาเนินงานด้านต่าง ๆ
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
มีโรงเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 68 ประจาปีการศึกษา 2561
ณ จังหวัดนครปฐม จานวน 23 โรงเรียน 227 กิจกรรม
สรุปเหรียญรางวัล ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ จานวน 9 รางวัล
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จานวน 8 รางวัล
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จานวน 7 รางวัล
- เหรียญทอง จานวน 128 เหรียญ
- เหรียญเงิน จานวน 47 เหรียญ
- เหรียญทองแดง จานวน 29 เหรียญ
โดยการจัดงานดังกล่าวมีนักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จานวน 48 เขตพื้นที่การศึกษา ผู้ปกครองและ
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ไม่ต่ากว่า 4,000 คน การดาเนินงาน
สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถด้านศิลปหัตถกรรม
วิชาชีพและด้านวิชาการ โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

การเบิกจ่าย คิดเป็น
(บาท)
ร้อยละ

หมายเหตุ
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งบประมาณ
การเบิกจ่าย คิดเป็น
ผลการดาเนินงาน
(บาท)
(บาท)
ร้อยละ
กิจกรรมให้นักเรียนระดับชั้น ม.3 จัดทา ID
50,000 -อยู่ระหว่างเตรียมดาเนินการ ดังนี้
Plan และ Portfotio เพื่อการศึกษาต่อและ
1. อยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาแกนนาที่เป็นศูนย์
การประกอบอาชีพ และการแนะแนวเพื่อ
แนะแนวเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
การศึกษาต่อ การมีงานทา
(โรงเรียนวัดดอนหวาย) ในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
เพื่อพัฒนางานแนะแนวให้มีความเข้มแข็งในการดาเนินงาน
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ และเป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อน
งานแนะแนวตามนโยบาย ลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะทางาน และกาหนดประชุมคณะทางาน
ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
ประชุมชลนที สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2

หมายเหตุ

ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

งบ สพฐ.

โครงการ/กิจกรรม

8.

9.

85,050

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

395,400

10. โครงการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการทัว่ ไป ตาแหน่งครูผู้สอน

89,000

-อยู่ระหว่างดาเนินการ

-สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้
ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนา และคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Coaching) และได้จัดประชุมคณะกรรมการ
พร้อมผู้อานวยการสถานศึกษา ทั้ง 19 ราย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม
2562 ณ โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบมหามงคล รวมผู้เข้า

-

-

49,795

12.60

7,030

7.90

9

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดาเนินงาน

การเบิกจ่าย คิดเป็น
(บาท)
ร้อยละ

หมายเหตุ

ร่วมประชุม จานวน 38 ราย ผู้อานวยการสถานศึกษาฯ ที่เข้า
ร่วมประชุมครบทุกราย และได้รับความรู้ตามแนวทางการประเมิน
สัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
11. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วยและพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียน

276,000

-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน และ
ผู้เกี่ยวข้อง โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ VDO Conference
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิง
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วมประชุม รวม 143 คน
ทาให้ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักรับรู้
รับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงาน
ธุรการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

30,500

11.05 -งบ สพป.
240,000
บาท
-งบ สพฐ.
36,000
บาท

12. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นประจาปี

30,400

-ดาเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ กลุ่มเป้าหมาย คือ
ผู้อานวยการโรงเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จานวน 47
รางวัล ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562
มีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ จานวน 29 ราย

12,265

40.35
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โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
13. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลได้รับ
โอกาสทางการศึกษา

งบประมาณ
(บาท)
303,900

ผลการดาเนินงาน

20,000

1.ดาเนินการแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
ให้โรงเรียนทราบ
2.ดาเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องรับการนักเรียน
3.ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน
4.ประสานการจัดทาข้อมูลสามะโนประชากรวัยเรียน เพื่อขอ
คัดลอกทะเบียนบ้าน (ทร.14) กับสานักงานทะเบียนราษฏร์
ณ ที่ว่าการอาเภอนครชัยศรี บางเลน สามพราน
และพุทธมณฑล
5.รายงานแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
6.อยู่ระหว่างแจ้งประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียน
ในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษา
ที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปี 2563
7.อยู่ระหว่างการดาเนินการติดตามและรายงานผลการรับนักเรียน

การเบิกจ่าย คิดเป็น
(บาท)
ร้อยละ
164,000 53.97
-

-

หมายเหตุ

งบ สพฐ.
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งบประมาณ
การเบิกจ่าย คิดเป็น
ผลการดาเนินงาน
(บาท)
(บาท)
ร้อยละ
14. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
26,300 -ดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว
โดยครอบครัว เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินระดับ
ความก้าวหน้าทางการเรียน จานวน 9 ครอบครัว 11 ผู้เรียน
โดยคณะกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว ได้ออกวัดและประเมินความรู้เพื่อเลื่อนชั้นเรียน
เมื่อวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2562 ทาให้ทั้ง 9 ครอบครัว 11
ผู้เรียน ได้รับการเลื่อนชั้นในระดับต่าง ๆ

หมายเหตุ

15. ระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

30,000

-อยู่ระหว่างดาเนินการ

16. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
ปีงบประมาณ 2562

204,000

1.จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนเรียนรวม จานวน 72 โรงเรียน ๆ
ละ 2,000 บาท และโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม จานวน 4
โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท เพื่อให้จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ
แบบเรียนในการเรียนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม หรือสิ่งจาเป็น
สาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
2.จัดสรรงบประมาณไว้ที่เขตพื้นที่ จานวน 30,000 บาท
เพื่อจัดประชุมให้ความรู้แก่ครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกโรงเรียน
ในสังกัด ในเรื่องการคัดกรองนักเรียน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
วางแผนการดาเนินงาน โดยคาดว่าจะจัดประชุม ระหว่างวันที่
3 – 4 กรกฏาคม 2562

โครงการ/กิจกรรม

งบประจา

-

-

งบ สพฐ.

164,000

80.39

งบ สพฐ.
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โครงการ/กิจกรรม
17. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

งบประมาณ
(บาท)
23,600 -ยังไม่ได้ดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-

18. จัดทา VTR รณรงค์การจัดการขยะ
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครปฐม เขต 2

-

ผลการดาเนินงาน

1.จัดทาคลิป DVO VTR กิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ความยาว 5 นาที เพื่อสร้าง
จิตสานึกขยายองค์ความรู้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการคัดแยกขยะมูลฝอย
รายงานสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ โดย
อัฟโหลดคลิป VDO ลง youtube พร้อมส่งลิงค์ไปยังสานักพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ e-mail: eesdobec@gmail.com
เรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 29 มกราคม 2562
2.แจ้งสถานศึกษาในสังกัดให้มีระบบการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน
โดยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 เป็นผู้กากับ ติดตามผลการดาเนินงานของโรงเรียนและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ให้มี
การดาเนินงานให้เป็นไปอย่างยั่งยืนต่อไป

การเบิกจ่าย คิดเป็น
(บาท)
ร้อยละ
-

-

-

-

-

หมายเหตุ
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โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดาเนินงาน

1,057,950

19. โครงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนค่าจ้าง
ลูกจ้างประจา และเลื่อนค่าตอบแทน
ประจาปีของพนักงานราชการ

25,150

20. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการวาง
แผนการบริหารงบประมาณและการติดตาม
ประเมินผล

80,350

1.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.61)
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชลนที สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีผู้เข้าร่วมประชุม
จานวน 6 คน
2. จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาเลื่อนค่าจ้าง
ลูกจ้างประจา ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.61) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมชลนที สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 6 คน
3. จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาเลื่อน
ค่าตอบแทนประจาปีของพนักงานราชการ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม
2561 ณ ห้องประชุมชลนที สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 6 คน
4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และ
พนักงานราชการ ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้น
ค่าจ้าง และเลื่อนค่าตอบแทนตามผลการประเมินทุกราย
1. จัดประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 และจัดตั้ง
งบประมาณปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมชลนที สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 จานวน 12 คน งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ สาหรับ

การเบิกจ่าย คิดเป็น
(บาท)
ร้อยละ
155,664

14.72

630

2.50

21,000

26.14

หมายเหตุ

งบประจา
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 16 รายการ งบประมาณ
494,300 บาท
2. ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 งบลงทุน
รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมชลนที
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
จานวน 22 คน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์สาหรับ สานักงานเขตพื้นที่
จานวน 16 รายการ กรอบวงเงิน 500,000 บาท รายการ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้กับโรงเรียน จานวน 32 โรงเรียน
รวมงบประมาณ 39,800,300 บาท แยกเป็นรายการสิ่งก่อสร้าง
ใหม่ จานวน 15 โรงเรียน งบประมาณ 27,293,200 บาท
รายการปรับปรุงซ่อมแซมสานักงานเขตพื้นที่ฯ งบประมาณ
1,401,700 บาท และของโรงเรียนในสังกัด 23 โรงเรียน
งบประมาณ 11,105,400 บาท
3. จัดประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์นโยบายและเสนอแนวทางการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จานวน 2 ครั้ง จานวน 43 คน ณ ห้องประชุมชลนที
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์ ตัวชีว้ ัด
ภายใต้โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรวมทั้งสิ้น 114,262,338 บาท

การเบิกจ่าย คิดเป็น
(บาท)
ร้อยละ

หมายเหตุ
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งบประมาณ
การเบิกจ่าย คิดเป็น
ผลการดาเนินงาน
(บาท)
(บาท)
ร้อยละ
21. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการตรวจสอบ
30,000 1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการตรวจสอบของหน่วย
7,680
25.60
ภายใน
ตรวจสอบภายใน เพื่อดาเนินการวิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยง
และคัดเลือกหน่วยรับตรวจระดับสถานศึกษา การกาหนดขอบเขต
และประเด็นการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี
พ.ศ. 2562 ตามนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมนครปฐม เขต 2 สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของรัฐ พร้อมทั้งแจ้ง
กาหนดการตรวจสอบการดาเนินงานให้สถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับ
ตรวจทราบเพื่อจัดเตรียมเอกสารรอรับการตรวจ
2. กาหนดแนวทางการตรวจสอบ และจัดทากระดาษทาการตรวจสอบ
3. ดาเนินการตรวจสอบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 และหน่วยรับตรวจระดับสถานศึกษา
ตามแนวทางการตรวจสอบและตามกาหนดการตรวจสอบ
4. วิเคราะห์ ประเมิน สรุปผลการตรวจสอบ และจัดทารายงานผล
การตรวจสอบเสนอผู้บริหารและแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับ
ตรวจทราบ และรายงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
5. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาข้อมูลสารสนเทศการตรวจสอบ
ผลการดาเนินงาน
1. คัดเลือกหน่วยรับตรวจระดับสถานศึกษา
การคัดเลือกหน่วยรับตรวจระดับสถานศึกษาตามผลการ
จั ด ล าดั บ ความเสี่ ย ง จ านวน 42 โรงเรี ย น และจั ด ท าแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยการคานวณ คน : วัน ตามอัตรากาลังของ
โครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ
งบประจา
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดาเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน กาหนดตารางการออกตรวจสอบภาคสนาม
และแจ้งหน่วยรับตรวจทราบเพื่อจัดเตรียมเอกสารตามประเด็นการ
ตรวจสอบ ดังนี้
1.1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 2 ด้ า นการบริ ห าร
งบประมาณ การบริหารการเงิน บัญชีและพัสดุ ตามระบบ GFMIS
ตามประเภทการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1) การตรวจสอบทางการเงินและการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ได้แก่ การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
การตรวจสอบใบส าคั ญคู่ จ่า ย การดู แลรัก ษาทรั พย์ สิ น และการ
ติดตามผลการดาเนินงาน
2) การตรวจสอบการเบิกจ่ายและการจัดหาพัส ดุ
ตามโครงการนโยบายของรัฐและต้นสังกัด ได้แก่ การเบิกจ่ายเงินค่า
เช่าบ้าน การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1.2 ระดับสถานศึกษา ดาเนินการตรวจสอบหน่วยรับ
ตรวจ ดังนี้
1) การตรวจสอบทางการเงินและการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ประกอบด้วย การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชีและพัสดุ การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ การ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย และการควบคุมดูแลทรัพย์สิน
2) การตรวจสอบดาเนิ นงาน ประกอบด้ว ย การ
ตรวจสอบการบริห ารงบประมาณเงิน อุ ดหนุน ที่ไ ด้รั บ จัด สรรจาก

การเบิกจ่าย คิดเป็น
(บาท)
ร้อยละ

หมายเหตุ
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดาเนินงาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเงินรายได้สถานศึกษา
3) การตรวจสอบตามหนังสือสั่งการของ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การตรวจสอบดาเนินการ
ตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
2. การจัดทาแนวทางการตรวจสอบและจัดทากระดาษทา
การตรวจสอบ
จัดทาแนวทางการตรวจสอบและกระดาษทาการ ตาม
แนวทางที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด และ
ดาเนินการปรับปรุงแนวทางรูปแบบของกระดาษทาการตรวจสอบให้
ครอบคลุมครบถ้วนตามประเด็นการตรวจสอบ สอดรับกับกฎหมาย
มติ ครม. ข้อบังคับ นโยบาย หรือหนังสือสั่งการ ของสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 2 และส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ดาเนิน การตรวจสอบ สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และออกตรวจสอบภาคสนาม ดังนี้
3.1 ตรวจสอบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 โดยการสอบทานระบบการเบิกจ่ายเงินในระบบ
GFMIS และสุ่มตรวจหลักฐานการจ่ายและใบสาคัญคู่จ่ายของเดือน
มกราคม-มีนาคม 2562
3.2 ตรวจสอบภาคสนาม ได้แก่ ตรวจสอบสถานศึกษาที่
เป็ น หน่ ว ยรั บ ตรวจ ตามแผนการปฏิ บั ติ ง าน/ปฏิ ทิ น ปฏิ บั ติ ง าน

การเบิกจ่าย คิดเป็น
(บาท)
ร้อยละ

หมายเหตุ
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดาเนินงาน
จานวน 32 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 26
มีนาคม 2562
3.3 ตรวจสอบด าเนิ น งานโครงการอาหารกลางวั น
นักเรียน
3.4 ให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การ
ชี้แนะ และการสอนงาน การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและ
พัสดุ ให้แก่บุคลากรใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 และบุคลากรในสถานศึกษา
4. การวิเคราะห์ ประเมิน และสรุปผลการตรวจสอบ
4.1 หน่วยรับตรวจระดับสถานศึกษา ได้จัดประชุมเปิด
ตรวจ และประชุมปิดตรวจ เพื่อสรุปผลและแจ้งผลการตรวจสอบใน
เบื้องต้นด้วยวาจา แจ้งประเด็นข้อตรวจพบที่มีข้อสังเกตหรือมีความ
เสี่ยงให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ เปิด
โอกาสให้ชี้แจง/แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหา (ถ้า มี) ร่วมกัน กรณีที่มีปัญหา
ด้านการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีและพัสดุ ได้ทาการชี้แนะ สอน
งาน แจกแผ่นซีดีตัวอย่าง และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ
แก้ไข/ปรับปรุงให้ถูกต้อง และนัดหมายให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อ
ตรวจซ้า
4.2 หน่ ว ยรั บ ตรวจระดั บ เขต – ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ในระหว่างการดาเนินการ
ตรวจสอบ แต่กรณีมีข้อตรวจพบที่ไม่ใช่ ความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการ
ทุจริต ได้แจ้งด้วยวาจาให้ดาเนินการแก้ไข

การเบิกจ่าย คิดเป็น
(บาท)
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดาเนินงาน

การเบิกจ่าย คิดเป็น
(บาท)
ร้อยละ

4.3 การจัดทาและจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ
1) รายงานสรุปผลการตรวจสอบ และการรายงาน
ผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจระดับสถานศึกษา อยู่ในระหว่าง
การดาเนินการ
2) รายงานผลการตรวจสอบดาเนินงานโครงการ
อาหารกลางวั น นั ก เรี ย น ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน เรียบร้อยแล้ว
22. โครงการขับเคลื่อนระบบการควบคุมภายใน
เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

98,050

-ยังไม่ได้ดาเนินการ

-

-

23. โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2

200,000

-ยังไม่ได้ดาเนินการ

-

-

24. โครงการสนับสนุนการดาเนินงานและการ
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษา

62,400

-อยู่ระหว่างวางแผนการดาเนินงาน โดยกาหนดภายในเดือน
กรกฎาคม 2562

-

-

25. โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ

332,000

1.จัดประชุมอบรมสัมมนาครูและศึกษานิเทศก์ เพื่อทบทวน
มาตรฐานการศึกษา พร้อมรับการสอบ RT NT และ O – net
จานวน 4 ครั้ง ดังนี้
-วันที่ 1 และ 15 กันยายน 2561 ทบทวนมาตรฐานวิชา
ภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมชลนที สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

61,009

18.38

หมายเหตุ

20

โครงการ/กิจกรรม

26. กิจกรรมเพื่อประสิทธิภาพตามการพัฒนา
กลยุทธ์และขับเคลื่อนนโยบายกรณีที่จาเป็น
และเร่งด่วน
26.1 โครงการเสริมสร้างพัฒนาความ
เข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

งบประมาณ
(บาท)

200,000
(63,700)

ผลการดาเนินงาน
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
-วันที่ 22 กันยายน 2561 ทบทวนมาตรฐานวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ณ ห้องประชุมชลนที สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
-วันที่ 3 มกราคม 2562 ประชุมคณะวิทยากรเพื่อเตรียมการ
ทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาอังกฤษผู้เข้ารับการอบรมได้รับการ
พัฒนา มีทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และจัด
ทบทวนมาตรฐานการศึกษา พร้อมรับการสอบ RT/NTและO – net
2. นิเทศ ติดตามการดาเนินงานของโรงเรียนในสังกัด จานวน 120
โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 และโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ของโรงเรียน จานวน 55 โรงเรียน ครบทุกแห่ง ทาให้
ศึกษานิเทศก์ทราบข้อมูลการพัฒนางานของโรงเรียน รวมทั้ง
นามาวางแผนร่วมกัน เพื่อพัฒนาการศึกษาปีการศึกษา 2562 ต่อไป
-จัดสรรงบประมาณให้กับกิจกรรมเพื่อประสิทธิภาพตามการพัฒนา
กลยุทธ์และขับเคลื่อนนโยบายกรณีที่จาเป็นและเร่งด่วน จานวน 2
โครงการ/กิจกรรม ได้แก่
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จานวน 63,700 บาท
โดยจัดทาโครงการเสริมสร้างพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศึกษา
ดูงานศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
ผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือ

การเบิกจ่าย คิดเป็น
(บาท)
ร้อยละ

64,960

32.48

(50,790)

(79.74)

หมายเหตุ

21

โครงการ/กิจกรรม

26.2 โครงการกากับ ติดตาม ประเมินผล
เพื่อปรับปรุงมาตรฐานสานักงานฯ

งบประมาณ
(บาท)

(50,000)

ผลการดาเนินงาน
นักเรียน จานวน 24 คน ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์
2562 ผู้เข้ารับการพัฒนา สามารถนามาพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษา สามารถเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์
นามาพัฒนาด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ
2. โครงการกากับ ติดตาม ประเมินผลเพื่อปรับปรุงมาตรฐาน
สานักงานฯ จานวน 50,000 บาท มึผลการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
มีการสะท้อนผลการตรวจสอบทบทวนมาตรฐานสานักงาน
จากผู้บริหารโรงเรียนและผู้อานวยการทุกกลุ่มงานของ โดยจัด
อบรมสัมมนาเพื่อสะท้อนผลการตรวจสอบทบทวนมาตรฐาน
สานักงาน ในลักษณะ Outside-in ให้กับผู้อานวยการกลุ่มงาน
และผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขากลุ่มงาน ณ ห้องประชุมชลนทีสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ไตรมาสละ 1 ครั้ง
2.2 การดาเนินการทบทวนมาตรฐานสานักงานและตัวชี้วัด
ความสาเร็จพร้อมจัดทาเอกสารหลักฐาน โดยได้จัดสรรงบประมาณ
ให้แต่ละกลุ่มงานตามตัวชี้วัด เพื่อดาเนินการทบทวนมาตรฐาน
สานักงานและตัวชี้วัดความสาเร็จ โดยบุคลากรทุกคนของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
สามารถดาเนินการทบทวนพัฒนามาตรฐานสานักงานในระดับ 4
เบื้องต้นทุกตัวชี้วัด พร้อมทั้งจัดทาหลักฐานทุกตัวชี้วัดของ
สานักงานได้เป็นระบบ

การเบิกจ่าย คิดเป็น
(บาท)
ร้อยละ

(14,170)

(28.34)

หมายเหตุ

22

โครงการ/กิจกรรม
27. โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

งบประมาณ
การเบิกจ่าย คิดเป็น
ผลการดาเนินงาน
(บาท)
(บาท)
ร้อยละ
30,000 -จัดประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดารงอยู่ได้
385
1.28
ด้วยตนเอง (Stand Alone) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมชลนที สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 จานวน 11 คน โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
จานวน 41 โรงเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการฯ
จานวน 39 โรงเรียน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สรุปรายชื่อโรงเรียนส่ง สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแบบฟอร์มที่กาหนดและ
รายงานผ่านเว็บไซต์ http://gg.gg/standalone2562

หมายเหตุ

