สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2 ได้จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อสรุปผลกำรดำเนินงำนและกำรพัฒนำงำนตำมกลยุทธ์ จุดเน้นและ
นโยบำยของสำนัก งำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2 ในรอบปี ที่ผ่ำนมำ และเพื่ อ
เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ผลกำรพัฒนำในกำรขับเคลื่อนนโยบำย และกำรบริหำรจัดกำรให้กับหน่วยงำน
สถำนศึกษำ และสำธำรณชนทั่วไปทรำบ รวมทั้งนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำ ปรับปรุงกำร
ดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำให้เกิดประสิทธิภำพส่งผลดีต่อผู้รับบริกำรอย่ำงยั่งยืน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้
ควำมร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และหวังว่ำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 ฉบั บ นี้ จะเป็ น ประโยชน์ ใ นกำรพั ฒ นำกำรจั ด กำรศึ ก ษำของหน่ ว ยงำนทำงกำรศึ ก ษำ
ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปใช้เป็นแนวทำงในกำรศึกษำหำควำมรู้และสนับสนุนกำรศึกษำต่อไป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2
29 มกรำคม 2564
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ความสาคัญและความเป็นมา
สานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึกษาประถมศึก ษานนทบุ รี เขต 2 จั ด ตั้ ง ขึ้นเมื่ อวั น ที่
7 กรกฎาคม พ.ศ.2546 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
มาตรา 36 และมาตรา 37 รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงศึก ษาธิ การ ได้ ออกประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่องกาหนดเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2545 กาหนดให้มีเขตพื้นที่
การศึกษาทั่วประเทศ 175 เขต และเพิ่มเป็น 185 เขต ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ
กาหนดเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต และเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 42 เขต ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึ กษาและมั ธ ยมศึกษา ลงวั น ที่ 14 กัน ยายน พ.ศ.2553 และจั ง หวั ด นนทบุ รี แบ่ ง เขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเป็น 2 เขต ซึ่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
รับผิดชอบดูแลสถานศึกษา 4 อาเภอ คือ อาเภอบางบัวทอง อาเภอไทรน้อย อาเภอบางใหญ่ และ
อาเภอปากเกร็ด
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงานที่อยู่
ภายใต้การกากับดูแลของสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ
มีอานาจหน้ าที่ ตามราชกิจจานุ เบกษา เรื่อง การแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 (ข้อ 5) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 โดยแบ่งออกเป็น
9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้
1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. หน่วยตรวจสอบภายใน
10. กลุ่มกฎหมายและคดี
มีสถานศึกษาในสังกัด จานวน 63 แห่ง โดยมีอานาจหน้าที่ตามราชกิจจานุเบกษา
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 (ข้อ 5) ดังนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และความต้องการของท้องถิ่น
2. วิ เ คราะห์ ก ารจั ด ตั้ ง งบประมาณ เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปของสถานศึ ก ษาและ
หน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษาและแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้ นรับทราบ
และกากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา
4. กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
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6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม

สนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และประเมินผลสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาสถานศึกษาของเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดาเนิน การของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ภาครั ฐ
เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิ บั ติ ร่ ว มกั บ หรื อสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น หรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
การด าเนิน งานตามอ านาจหน้า ที ่ด ัง กล่า วของส านัก งานเขตพื ้น ที ่ การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
และเป็นไปตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ การรายงานผลการดาเนินงานเป็นกระบวนงานที่สะท้อนถึงความสาเร็จ
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จึงกาหนดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น

วัตถุประสงค์ของรายงาน

1. เพื่ อ รวบรวมและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น งานการจั ด การศึ ก ษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
2. เพื่อรายงานผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่ การ
ศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และเผยแพร่ประชาสัมพั นธ์ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ
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ขอบเขตของรายงาน

การรายงานผลการดาเนินงาน เป็นการรายงานผลการดาเนินงานการจัดการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เพื่อให้ทราบผลการดาเนินงานการจัดการศึกษา และรายงานผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีองค์ประกอบ
ของผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1.2 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (KRS) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1.3 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์
สพฐ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1.5 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงาน
เขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา ตามมาตรฐานส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา พ.ศ.2560 ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563
2. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.1 ผลการพัฒนานักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
2.2 ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT, O-NET)
ปีการศึกษา 2562
3. ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3.1 ผลการประเมิ น คุณ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่ อการประกัน คุณ ภาพ
ภายในของสถานศึกษา จากรายงานประจาปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562
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วิธีดาเนินการ
1. ศึกษา วิ เคราะห์ น โยบาย จุ ด เน้ น เป้ า หมายตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็จ จากเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายงาน
การวิเคราะห์ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2562
รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(KRS) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานประจาปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา
2562 ผลการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ สพฐ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และผลการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2. กาหนดขอบเขตในการรายงานผลการดาเนินงานการจัดการศึก ษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
3. เก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานการจัดการศึกษา โดยศึกษาจากเอกสาร
รายงานผลการดาเนินงาน ผลการประเมิน ผลการวิเคราะห์ และสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล ต่า งๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ แก่ ข้อมูล ด้ านงบประมาณข้อมูล ด้า นบุคลากรและข้อมู ลผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
4. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงาน
5. สรุป เขียนรายงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาข้อมูล ผลการดาเนินงานไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึน้
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 นาข้อมูลผลการ
ดาเนินงานไปใช้ในการพัฒนา กาหนดนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานในปีต่อไป
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีข้อมูลพื้นฐาน บริบท
ปัจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา และยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน ดังนี้
1. ที่ตั้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
2. โครงสร้างการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
3. ข้อมูลพื้นฐาน
3.1 จานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
3.2 จานวนสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2
3.3 จานวนข้าราชการครูและบุคลากรที่ทาหน้าที่สอน
3.4 จานวนนักเรียนแยกตามระดับการศึกษา
3.5 อัตราการเข้าเรียน อัตราการเรียนจบและศึกษาต่อ และอัตราการออกกลางคัน
4. งบประมาณ
5. ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
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1. ที่ตงั้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ที่ตั้งอยู่เลขที่ 79/4 หมู่ 6
ถนนกาญจนาภิเษก ตาบลเสาธงหิน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์ 02595-0530-4
เว็บไซต์ www.nonedu2.net มีเขตบริการการศึกษาครอบคลุมใน 4 อาเภอ คือ อาเภอปากเกร็ด
อาเภอบางใหญ่ อาเภอบางบัวทอง และอาเภอไทรน้อย มีเนื้อที่ประมาณ 487.877 ตารางกิโลเมตร
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2. โครงสร้างการบริหารงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
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ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ดร.อรวรรณ แสงสุวรรณ์
ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ดร.ดุจดาว โตบางป่า

นายชูฌาณ พีรชัยเดโช

รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
Annual Report 2020
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ผู้อานวยการกลุ่ม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

3

2

1

4

5

6

7

8

9

10

1. นางพรรณรส ศิระธนารัณฑ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
2. นางสวาท ก่อเจดีย์
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
3. นางวรรณรัชต์ ธารงค์ประสิทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีและการสื่อสาร
4. นางสาวดวงพร เธียรประดิษฐ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. นางนิตย์ณรัตน์ โพธิ์ประเสริฐ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
6. นางภิญญาพัชญ์ สมานพันธ์สกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. นางนภสกร ผ่องอาไพ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา
8. นางสาวิตรี พันธ์พานิช
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. นางจินตนา จาปาทอง
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
10.นายก้องทภพ แก้วศรี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
Annual Report 2020
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2

3

4

5

6

7

8

9

ดร.อรวรรณ แสงสุวรรณ์
นางกิตติยา ดอกคา
นางปัญพัช นิลน้อย
นายวิชัย บารุงศรี
นางสุภาวดี จิรภาสพงศา
ดร.วลัยพรรณ บุญมี
นายชัยยศ ประไพพงษ์
8. ดร.ขัตติยา ด้วงสาราญ
9. นางนภสกร ผ่องอาไพ
Annual Report 2020

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
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3. ข้อมูลพื้นฐาน
3.1 จานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบตั ิงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563)
ระดับตาแหน่ง/จานวน

สายงาน

ปฏิบัติการ/
ชานาญงาน

1. ผู้อานวยการ
2. รองผู้อานวยการ
3. ศึกษานิเทศก์
4. บุคลากรในสานักงาน
5. พนักงานราชการ
6. ลูกจ้างประจา/ชั่วคราว
รวม

7
7

ชานาญการ

ชานาญการพิเศษ

14

อื่นๆ

%

1
18
19

1
2
12
25
1
18
59

1.69
3.39
20.35
42.37
1.69
30.51
100

1
1

1
4
12

8
6

เชี่ยวชาญ

รวม
(คน)

17

2

3.2 จานวนสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
มีสถานศึกษา จานวน 63 แห่ง จานวนนักเรียน จานวนครู และครูอัตราจ้าง โดยจาแนกอัตราส่วน
ครู : นักเรียน ตามสังกัด ดังนี้
สถานศึกษาสังกัด

โรงเรียน

ครู/ ครูอัตราจ้าง

นักเรียน

ครู : นักเรียน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

63

1,528

24,000

1 : 16
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3.3 จานวนข้าราชการครูและบุคลากรที่ทาหน้าที่สอน
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563)
อาเภอ
ไทรน้อย
บางบัวทอง
บางใหญ่
ปากเกร็ด
รวม

จานวนข้าราชการครู
264
282
212
362
1,120

จานวนครูอัตราจ้าง
119
100
78
111
408

จานวนครูต่างประเทศ
24
19
15
27
85

3.4 จานวนนักเรียนแยกตามระดับการศึกษา
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563)
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
สพฐ.

Annual Report 2020

ระดับการศึกษา

รวม

ก่อนฯ

ประถม

ม.ต้น

ม.ปลาย

-

4,774

17,197

2,029

-

24,000
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3.5 อัตราการเข้าเรียน อัตราการเรียนจบและศึกษาต่อ และอัตราการออกกลางคัน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีผลการดาเนินงานที่เป็นไป
ตามเป้าหมายตัวชี้วัดของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีอัตราการเข้าเรียน
และอัตราการศึกษาต่อสูง ดังแผนภูมิต่อไปนี้

แผนภูมิ เปรียบเทียบจานวนประชากรวัยเรียนและนักเรียนที่เข้าเรียน ประจาปีการศึกษา 2563

จากแผนภูมิ จานวนของประชากรวัยเรียน
ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับ
50,483
มัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อเทียบกับจานวน
30,789
นักเรียนที่เข้าเรียนในเขตพื้นที่พบว่านักเรียน
25,710
17,197
ที่เข้าเรียนในสังกัด มีจานวนน้อยกว่าจานวน
ประชากรวัยเรียนเปรียบเทียบตามอัตราส่วน
2,029
4,774
มีเพียง ร้อยละ 15.51, 34.06 และ 7.89
ตามลาดับ ทั้งนี้ สานักงานเขตพื้นที่ มีสถาน
อนุบาล
ประถมศึกษา
ม.ต้น
ศึกษาที่ให้บริการทางการศึกษาทั้งจาก
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชากร
เข้าเรียน
โรงเรียนพิเศษอื่นๆ จานวนมาก
แผนภูมิ แสดงการเรียนต่อของนักเรียนที่เรียนจบชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 มีนักเรียนที่เรียนจบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 2,856 คน
เรียนต่อทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 จาแนก
ประเภทและจานวนนักเรียน ดังแผนภูมิ
จากแผนภูมิ นักเรียนที่จบประถมศึกษาปีที่ 6
และเรียนต่อโรงเรียนในสังกัด สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมากที่สุด
จานวน 2,513 คน คิดเป็นร้อยละ 87.99
รองลงมา คือ เรียนต่อโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 171 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.99

2,513

111
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แผนภูมิ แสดงการเรียนต่อของนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2562
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานนทบุ รี เขต 2 มี นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นจบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 612 คน เรียนต่อจานวน 597 คน คิดเป็นร้อยละ 97.55 โดยจาแนก
ประเภทและจานวนนักเรียนเรียนต่อ ดังแผนภูมิ
จากแผนภูมิ นักเรียนที่เรียนจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และเรียนต่อสายอาชีพ
15
จานวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 47.88
ไม่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ
รองลงมา คือเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
113
กศน./เทียบเท่า/สถาบันอื่น
จานวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 31.21
293 เรียนต่อ กศน. / เทียบเท่า / สถาบันอื่น
สายอาชีพ
จานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 18.46 และ
191
เรียนต่อ ม.4
มีนักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อไปประกอบอาชีพ
จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 2.45
ตามลาดับ
การออกกลางคันของนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีการดาเนิน งานเพื่ อป้องกั น
การออกกลางคันของนักเรียน โดยให้ทุนสนับสนุนแก่นักเรียนที่มี แนวโน้มออกกลางคัน มีการเร่งรัดให้
โรงเรียนติดตามนักเรียนที่ออกกลางคัน การช่วยเหลือส่งต่อนักเรียนไปสู่การศึกษานอกโรงเรียนและให้
สถานศึ ก ษาดู แ ลสอดส่ อ งนั ก เรี ย นที่ มี ปั ญ หาด้ า น
การเรียนเป็นพิเศษ ทาให้ในปีการศึกษา 2562 ไม่มี
นักเรียนออกกลางคันทั้งในระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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สพป.นนทบุรี เขต 2

4. งบประมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีงบประมาณสาหรับบริหารจัดการ
ศึกษา และพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูและผู้เรียน เงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งได้รบั
การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ จานวน 615,847,128.35 บาท และจากองค์กรภายนอก
จานวน 170,998,209.94 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 786,845,338.29 บาท

งบประมาณรวม 786,845,338.29 บาท จาแนกดังนี้

ภาครัฐ 615,847,128.35 บาท
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจา
บาท
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
3. งบดาเนินงาน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบลงทุน
6. งบรายจ่ายอื่น

455,514,037.35 บาท
5,078,000.00 บาท
36,693,545.50 บาท
96,667,588.00 บาท
19,331,976.50 บาท
2,561,981.00 บาท

องค์กรภายนอก 170,998,209.94 บาท
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
2. องค์การบริหารส่วนตาบล
3. เทศบาล
4. ผู้ปกครอง ชุมชน/หน่วยงาน
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106,039,960.00 บาท
17,709,671.00 บาท
32,985,995.00 บาท
14,262,583.94 บาท

สพป.นนทบุรี เขต 2

จากอัตราส่วน งบประมาณภาครัฐ และงบประมาณจากองค์กรภายนอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ขับเคลื่อนให้การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึ กษาบรรลุตามเป้าหมาย
โดยได้รับงบประมาณ ทั้งจากภาครัฐ และองค์กรภายนอก ตามแผนภูมิ และงบแสดงรายงาน
การเงิน ดังนี้

งบประมาณ ภาครัฐ
15.76 %

3.15 %

0.01%

5.98 %
0.83 %
เงินเดือนและค่าจ้างประจา
งบดาเนินงาน
งบลงทุน

74.26 %

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

8.34 %

19.29 %

62.01 %

งบประมาณ
องค์กรภายนอก

10.36 %

อบจ.นนทบุร ี
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อบต.

เทศบาล

ผูป้ กครอง ชุมชน หน่วยงาน

สพป.นนทบุรี เขต 2

รายงานการเงิน
สินทรัพย์

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึ กษาประถมศึ กษานนทบุรี เขต 2
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ
2563

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสัน
้
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสัน
้
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์โครงสร้างพืน
้ ฐาน
สินทรัพยไม่มตี วั ตน
สินทรัพยไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

1
2

3
4
5

2562

29,157,707.76
1,102,771.70
233,310.00
30,493,789.46

19,446,236.54
7,470,589.43
233,310.00
27,150,135.97

139,108,158.07
72,203,289.13
1.00
211,311,448.20
241,805,237.66

143,836,514.00
64,691,989.56
1.00
208,528,504.56
235,678,640.53

4,263,210.90
19,210,104.39
4,320.00
23,477,635.29

7,094,360.91
11,229,527.49
18,323,888.40

1,250,000.00
1,250,000.00
24,727,635.29
217,077,602.37

1,250,000.00
1,250,000.00
19,573,888.40
216,104,752.13

2,887,062.62
214,190,539.75
217,077,602.37

2,887,062.62
213,217,689.51
216,104,752.13

หนี้สน
ิ
หนี้สน
ิ หมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสัน
้
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสัน
้
เงินทดรองราชการรับจากคลัง -ระยะสัน
้
เงินรับฝากระยะสัน
้
หนี้สินหมุนเวียนอืน
รวมหนี้สน
ิ หมุนเวียน
หนี้สน
ิ ไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้รายการอุดหนุนระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลัง -ระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนี้สน
ิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สน
ิ
สินทรัพย์สท
ุ ธิ/ส่วนทุน

6

7
8

สินทรัพย์สท
ุ ธิ/ส่วนทุน
ทุน
รายได้สูง(ตา่ )กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สท
ุ ธิ/ส่วนทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของรายงานการเงินนี้
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สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึ กษาประถมศึ กษานนทบุรี เขต 2
งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ

2563

2562

รายได้
รายได้จากงบประมาณ

9

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

171,787,057.45

214,051,495.11

-

-

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

10

4,301,148.23

3,300,149.46

รายได้อนื

11

14,078,528.61

13,868,955.54

190,166,734.29

231,220,600.11

รวมรายได้
ค่ าใช้ จา่ ย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

12

12,154,536.90

15,633,193.78

ค่าบ่าเหน็จบ่านาญ

13

404,836.20

978,926.52

ค่าใช้สอย

14

4,485,144.42

17,110,810.30

ค่าวัสดุ

15

43,203,446.93

45,840,646.80

ค่าสาธารณูปโภค

16

1,679,493.28

3,202,577.09

ค่าตอบแทน

17

923,480.00

1,025,500.00

ค่าเสือมราคาและค่าตัดจ่าหน่าย

18

12,689,543.93

13,436,978.31

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน่จากหน่วยงานภาครัฐ

19

95,771,888.00

98,415,606.00

ค่าใช้จ่ายอืน

20

17,898,122.89

15,232,804.00

189,210,492.55

210,877,042.80

956,241.74

20,343,557.31

รวมค่ าใช้ จา่ ย
รายได้ สงู /(ต่า) กว่าค่ าใช้ จา่ ยก่อนต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน

-

รายได้ สงู /(ต่า) กว่าค่ าใช้ จา่ ยสุทธิ

956,241.74

20,343,557.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของรายงานการเงินนี้
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สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์/ส่วนทุน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ทุน
2,887,062.62
2,887,062.62

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ตามที่รายงานไว้เดิม

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีกอ่ น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 หลังการปรับปรุง

รายได้สูง/ (ต่า)

องค์ประกอบอื่นของ

(หน่วย:บาท)
รวม

กว่าค่าใช้จา่ ยสะสม

สินทรัพย์สทุ ธิ/ส่วนทุน

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

192,874,132.20

192,874,132.20

-

195,761,194.82
195,761,194.82

-

20,343,557.31
216,104,752.13

-

216,104,752.13
16,608.50
216,121,360.63

-

956,241.74
217,077,602.37

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/ส่วนทุนสาหรับปี 2562

การเปลียนแปลงทีท่าให้ทนุ เพิม/ลด
รายได้สูง/ (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายส่าหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยกไปแสดงฐานะงบการเงิน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ตามที่รายงานไว้เดิม

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีกอ่ น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 หลังการปรับปรุง

2,887,062.62

20,343,557.31
213,217,689.51

2,887,062.62
2,887,062.62

213,217,689.51

2,887,062.62

956,241.74

16,608.50
213,234,298.01

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/ส่วนทุนสาหรับปี 2563

การเปลียนแปลงทีท่าให้ทนุ เพิม/ลด
รายได้สูง/ (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายส่าหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยกไปแสดงฐานะงบการเงิน

214,190,539.75

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี้
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สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึ กษาประถมศึ กษานนทบุรี เขต 2
หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน
สาหรับปีสนิ้ สุด วันที่ 30 กันยายน 2563
(หน่วย:บาท)
2562

2563
หมายเหตุ ที่ 1 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1101010101 เงินสดในมือ
1101010104 เงินทดรองราชการ
1101010112 พักเงินน่าส่ง
1101010113 พักรอ Clearing
1101020501 เงินฝากคลัง
1101020603 เงินฝากธนาคารในงบประมาณ
1101020604 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
1101030101 เงินฝากกระแสรายวัน
1101010103 บัตรภาษี
1101010110 พักเงินสดรับ
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หมายเหตุ ที่ 2 - ลูกหนี้ระยะสัน้
1102010101 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
1102010102 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
1102050124 ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
รวมลูกหนี้ระยะสัน้
หมายเหตุ ที่ 3 - ทีด่ ิ น อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
1205030101 อาคารเพือประโยชน์อนื
1205030102 อาคารเพือประโยชน์อนื - ค่าเสือมราคาสะสม
อาคารเพื่อประโยชน์อนื่ (สุทธิ)

1,250,000.00
5,239,870.88
1,696,430.00
601,300.00
20,370,106.88
29,157,707.76

1,250,000.00
11,404,185.18
600,465.68
567,670.00
5,623,915.68
19,446,236.54

614,509.00
488,262.70
1,102,771.70

3,032,795.90
4,437,793.53
7,470,589.43

144,746,184.41
- 29,921,794.72
114,824,389.69

144,746,184.41
- 23,598,892.21
121,147,292.20

1205040101 สิงปลูกสร้าง
1205040103 สิงปลูกสร้าง - ค่าเสือมราคาสะสม
สิง่ ปลูกสร้าง (สุทธิ)

21,689,233.00
- 8,872,749.06
12,816,483.94

21,689,233.00
- 7,349,842.13
14,339,390.87

1206010101 ครุภัณฑ์สา่ นักงาน
1206010102 พักครุภัณฑ์สา่ นักงาน
1206010103 ครุภัณฑ์สา่ นักงาน - ค่าเสือมราคาสะสม
ครุภัณฑ์สานักงาน (สุทธิ)

6,079,429.49
60,200.00
- 4,446,362.70
1,693,266.79

5,631,964.49
271,460.00
3,942,983.76
1,960,440.73

Annual Report 2020

21

-

สพป.นนทบุรี เขต 2

หมายเหตุ ที่ 3 - ทีด่ ิ น อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) ต่อจากหน้าก่อน
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
1206020103 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ - ค่าเสือมราคาสะสม
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (สุทธิ)

5,275,500.00
- 4,924,181.03
351,318.97

-

5,275,500.00
4,681,781.03
593,718.97

69,300.00
69,289.00
11.00

-

69,300.00
69,289.00
11.00

1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า & วิทยุ
1206030103 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า & วิทยุ ค่าเสือมราคาสะสม
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า & วิทยุ (สุทธิ)

-

1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา
1206040103 ครุภัณฑ์โฆษณา - ค่าเสือมราคาสะสม
ครุภัณฑ์โฆษณา (สุทธิ)

3,282,466.00
- 2,799,811.79
482,654.21

1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1206100102 พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1206100103 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - ค่าเสือมราคาสะสม
ครุภัณฑ์ค อมพิวเตอร์ (สุทธิ)

54,095,039.83
1,816,320.00
- 52,519,497.19
3,391,862.64

53,294,744.83
99,750.00
- 49,816,592.73
3,577,902.10

1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา
1206110103 ครุภัณฑ์การศึกษา - ค่าเสือมราคาสะสม
ครุภัณฑ์การศึ กษา (สุทธิ)

80,536,954.85
4,556,280.00
- 79,620,207.15
5,473,027.70

78,814,166.85
1,321,808.00
- 78,426,464.89
1,709,509.96

4,283,959.50
- 4,208,816.37
75,143.13

4,221,659.50
8,650.00
4,180,697.33
49,612.17

1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว
1206120103 ครุภัณฑ์บ้านครัว - ค่าเสือมราคาสะสม
ครุภัณฑ์บ้านครัว (สุทธิ)
หมายเหตุ ที่ 4 - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง
รวมงานระหว่างก่อสร้าง (สุทธิ)
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26,936,535.10
45,266,754.03
72,203,289.13

-

-

2,981,158.00
104,100.00
2,626,622.00
458,636.00

26,936,535.10
37,755,454.46
64,691,989.56
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หมายเหตุ ที่ 5 - สินทรัพย์ไม่มีตั วตน (ต่ อจากหน้าก่อน)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1209010103 ค่าเสือมสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมสินทรัพย์ไม่มีตั วตน (สุทธิ)
หมายเหตุ ที่ 6 - เจ้าหนี้ระยะสัน้
2101010101 เจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
2101010102 เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
2101020198 เจ้าหนี้อนื - หน่วยงานรัฐ
2102040102 ใบส่าคัญค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้ระยะสัน้
หมายเหตุ ที่ 7 - เงินรับฝากระยะสัน้
2111020199 เงินรับฝากอืน
2112010195 เงินประกันอืน
รวมเงินรับฝากระยะสัน้
หมายเหตุ ที่ 8 - หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
2103010103 รายได้คา่ บริการรับล่วงหน้า
2202010101 เงินทดรองรับฯด่าเนินงาน
2116010104 เบิกเกินส่งคืนรอน่าส่ง
รวมหนี้สนิ หมุนเวียนอืน่

9,897.50
9,896.50
1.00

-

9,897.50
9,896.50
1.00

60,200.00
1,428,653.80
2,774,357.10
4,263,210.90

904,166.58
1,323,731.83
4,866,462.50
7,094,360.91

16,495,533.93
2,714,570.46
19,210,104.39

9,142,246.53
2,087,280.96
11,229,527.49

4,320.00
4,320.00

หมายเหตุ ที่ 9 - รายได้ จากเงินงบประมาณ
4307010103 TR-รับงบบุคลากร
4307010104 TR-รับงบลงทุน
4307010105 TR-รับงบด่าเนินงาน
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอืน
4307010108 TR-รับงบกลาง
รวมรายได้ จากเงินงบประมาณ
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4,633,070.00
25,353,987.57
38,387,298.97
96,664,028.00
2,557,428.21
4,191,244.70
171,787,057.45
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5,653,508.70
54,257,068.88
49,439,631.13
96,476,611.00
79,500.00
8,145,175.40
214,051,495.11
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หมายเหตุ ที่ 10 - รายได้ จากการอุด หนุนและบริจาค (ต่ อจากหน้าก่อน)
4302030101 รายได้จากการบริจาค
4308010106 TR-รับเงินจากหน่วยงานอืน
4206010102 รายได้เหลือจ่าย
4203010101 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก
4303010101 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน
รวมรายได้ จากการอุด หนุนและบริจาค

-

-

4,058,821.38
242,326.85

2,849,775.63
450,373.83

4,301,148.23

3,300,149.46

หมายเหตุ ที่ 11 - รายได้ อนื่
4302030101 รายได้จากการบริจาค
4301020108 รายได้เงินนอกงบประมาณ
4313010199 รายได้อนื
4313010103 รายได้คา่ ปรับ
4201020199 รายได้คา่ ปรับอืน
4202030105 รายได้คา่ ของเบ็ดเตล็ด
4308010105 TR - ปรับเงินฝากคลัง
4308010101 TR - รับเงินนอก
4308010118 รายได้ระหว่างกันในกรม
4302010199 รายได้เพือด่าเนินงานอืน
5210010102 TE - โอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง
รวมรายได้ อนื่

14,078,528.61

1,593,556.20
29,928.70
1,030.00
5,870,853.93
5,834,022.51
104,484.20
435,080.00
13,868,955.54

หมายเหตุ ที่ 12 - ค่ าใช้ จา่ ยบุค ลากร
5101010108 ค่าล่วงเวลา
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ
5101020106 เงินสมทบประกันสังคม
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย
5101020116 เงินสมทบกองทุนทดแทน
5101020108 ค่าเช่าบ้าน
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร
5101030205 ค่ารักษาผูป้ ่วยนอก-รพ.รัฐ
5101030206 ค่ารักษาผูป้ ่วยใน-รพ.รัฐ
รวมค่ าใช้ จา่ ยบุค ลากร

100,700.00
4,611,282.18
1,183,855.00
2,472,291.22
2,514,081.50
1,199,414.00
72,913.00
12,154,536.90

88,640.00
5,653,508.70
1,457,959.00
249,750.00
63,720.00
2,713,617.20
3,179,582.50
2,065,306.50
161,109.88
15,633,193.78
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601,300.00
99,502.31
6,625.00
3,549,805.67
9,714,119.97
107,175.66
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หมายเหตุ ที่ 13 - ค่ าบาเหน็จบานาญ (ต่ อจากหน้าก่อน)
5101040111 เงินช่วยพิเศษบ่านาญเสียชีวติ
5101040204 ค่ารักษาพยาผูป้ ่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ่านาญ
5101040205 ค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ่านาญ
รวมค่ าบาเหน็จบานาญ

290,551.20
92,285.00
22,000.00
404,836.20

978,926.52
978,926.52

1,306,679.00
603,693.52
2,418,071.90
156,700.00
4,485,144.42

10,647,026.00
1,065,574.30
79,500.00
5,162,124.00
156,586.00
17,110,810.30

2,167,444.88
54,779.00
40,981,223.05
43,203,446.93

1,967,375.14
107,177.77
70,430.61
43,695,663.28
45,840,646.80

หมายเหตุ ที่ 16 - ค่ าสาธารณูปโภค
5104020101 ค่าไฟฟ้า
5104020103 ค่าประปา
5104020105 ค่าโทรศัพท์
5104020106 ค่าสือสาร& โทรคมนาคม
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์
รวมค่ าสาธารณูปโภค

1,312,342.25
14,776.86
32,352.86
282,695.11
37,326.20
1,679,493.28

2,289,807.69
99,212.38
49,182.00
728,586.02
35,789.00
3,202,577.09

หมายเหตุ ที่ 17 - ค่ าตอบแทน
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
รวมค่ าตอบแทน

923,480.00
923,480.00

1,025,500.00
1,025,500.00

หมายเหตุ ที่ 14 - ค่ าใช้ สอย
5102010199 ค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศ
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ
5103020199 ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม
5104030299 ค่าใช้สอยอืน ๆ
รวมค่ าใช้ สอย
หมายเหตุ ที่ 15 - ค่ าวัสดุ
5104010104 ค่าวัสดุ
5104010110 ค่าเชือ้ เพลิง
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการภายนอก
รวมค่ าวัสดุ
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หมายเหตุ ที่ 18 - ค่ าเสือ่ มราคาและตั ด จาหน่าย (ต่ อจากหน้าก่อน)
5105010105 ค่าเสือม-อาคารอืน
5105010107 ค่าเสือม-สิงปลูกสร้าง
5105010109 ค่าเสือม-ครุภัณฑ์เครืองใช้สา่ นักงาน
5105010111 ค่าเสือม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
5105010115 ค่าเสือม-ครุภัณฑ์โฆษณา
5105010127 ค่าเสือม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5105010129 ค่าเสือม-ครุภัณฑ์การศึกษา
5105010131 ค่าเสือม-ครุภัณฑ์เครืองครัว
รวมค่ าเสือ่ มราคาและตั ด จาหน่าย

6,322,902.51
1,522,906.93
503,378.94
242,400.00
173,189.79
2,702,904.46
1,193,742.26
28,119.04
12,689,543.93

6,264,946.30
1,522,906.91
526,643.34
242,400.00
145,611.69
2,496,646.80
2,218,025.27
19,798.00
13,436,978.31

หมายเหตุ ที่ 19 - ค่ าใช้จา่ ยจากการอุด หนุนภาครัฐ
5107010101 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนภาครัฐ
5107010104 อุดหนุนด่าเนินงาน-ภาคครัว
รวมค่ าใช้จา่ ยจากการอุด หนุนภาครัฐ

95,771,888.00
95,771,888.00

96,465,611.00
1,949,995.00
98,415,606.00

หมายเหตุ ที่ 20 - ค่ าใช้จา่ ยอืน่
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน
5210010102 T/E โอนเงินให้ส่วนราชการ
5210010103 T/E โอนรายได้ ผ/ด ให้กรมบัญชีกลาง
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง
5210010118 T/E ภายในกรม
รวมค่ าใช้จา่ ยอืน่

205,287.81
3,549,805.67
4,407,275.54
9,714,119.97
21,633.90
17,898,122.89

196,819.40
5,870,853.93
3,331,108.16
5,834,022.51
15,232,804.00
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5. ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 นากรอบยุทธศาสตร์ นโยบาย
และจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช้เป็นแนวทาง ในการกาหนดนโยบาย
ของส่วนราชการ โดยมีการวางแผนการดาเนินงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหาและร่วมกาหนดทิศทาง วางแผนการทางานตั้งแต่การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ ค่านิยม กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานประจาปี KPI : Key Performance
Indicators โดยนาหลักการแนวคิดของ BSC: Balanced Scorecard การบริหารแบบวงจรคุณภาพ
PDCA หลั ก ธรรมาภิ บ าล (Goodgovernance) และหลั ก การบริ ห ารสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ 2 P&3I
Nonthaburi2 Model มาใช้บริหารจัดการ และนาสู่การปฏิบัติ ภายใต้แนวคิด “สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึก ษำมี มำตรฐำน สถำนศึก ษำมี คุณภำพ” โดยประกาศเป็น นโยบายและเผยแพร่ ผ่ านสื่อ ที่
หลากหลาย รวมถึง การผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ RBM : Result Based Management ที่ครอบคลุม
ใน 5 เรื่อง คือ 1) การวัดผลการปฏิบัติงาน 2) การปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 3) การควบคุมคุณภาพงาน
4) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และ 5) การให้อิสระในการทางานมาใช้เป็นแนวทางในการกาหนด
เป้าหมายตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้กาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ และนโยบาย สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้

Vision
Mission

Value
Annual Report 2020

สพป.นนทบุรี เขต 2 จัดการศึกษา สร้างคนคุณภาพ

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ
เพื่อสร้างขีดความสามารในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร
และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้าให้ผู้เรียนทุกคน
ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่
Thailand 4.0

“คุณภาพไม่มีเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอ”
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Goals
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอื่นๆ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้มีทักษะมีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากลนาไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และโรงเรียน
พื้นที่เกาะได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs)
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีความสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ
มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและการรายงานผล
อย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

Policy
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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ส านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานนทบุ รี เขต 2 มี ผลการด าเนิ นงานตาม
ภารกิจ ที่เกิดจากกระบวนการขับเคลื่อนการดาเนินงานที่หลากหลาย ส่งผลต่อผู้รับบริการ
สถานศึกษาและผู้เรียน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามผลผลิตและผลลัพธ์ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.2 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (KRS) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.3 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์
สพฐ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.5 ผลการติดตามและประเมินผลการบริ หารและการจัดการศึกษาของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
2. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.1 ผลการพัฒนานักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
2.2 ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT, O-NET)
ปีการศึกษา 2562
3. ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3.1 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา จากรายงานประจาปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562
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ผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษานนทบุรี เขต 2 ด าเนิ น การประสบผลส าเร็ จ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการในแผนปฏิบัติการและเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ของสานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผลการปฏิบัติงานจาแนกตามนโยบายและ
รายโครงการดังนี้

นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้ดาเนินงานโครงการต่างๆ ตาม
นโยบาย โดยจัดทาโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมบนพื้ น ฐาน
ความเป็นไทย ซึ่งได้ดาเนินงานโครงการต่างๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสู่โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานนทบุ รี เขต 2 ได้ จั ด ท าโครงการนี้ ขึ้ น
ตามนโยบายของ สพฐ. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตย ต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต คอรั ป ชั น ยึ ด มั่ น ในระบอบ
ประชาธิปไทยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยกาหนดมาตรการให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สนั บสนุน การดาเนิ นงานสภานัก เรี ยน ส่งเสริม และพัฒ นาสู่โ รงเรีย นต้ นแบบสภานัก เรี ย น รวมเงิ น
งบประมาณ 19,050 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม/พัฒนาและสร้างความเข็มแข็งให้แก่สภา
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง รวมทั้งเพื่อให้สภานักเรียนได้ดาเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ใน
โรงเรียนและชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
ประธานสภานักเรียนของโรงเรียนทุกโรง จานวน 63 คน ได้ผ่านการอบรม เพื่อขับเคลื่อนสภา
นักเรียนได้อย่างเป็นระบบ
เชิงคุณภาพ
1. ประธานสภานักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่าง
เป็นระบบ สร้างความเข้มแข็งให้แก่สภานักเรียน สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนใน
โรงเรียนและชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. จากการที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้สนับสนุนส่งเสริม
การดาเนินงานสภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัดอย่างต่อเนื่อง ทาให้ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ได้รับ
รางวั ล โรงเรี ย นต้ น แบบสภานั ก เรี ย นระดั บ ประเทศ ประเภทโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา
(มัธยมศึกษาตอนต้น) ปีการศึกษา 2563

2. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
สานั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้ จัดท าโครงการนี้ ขึ้น เพื่ อให้
สถานศึกษาน้อมนาศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ของผู้ เ รี ย น และเพื่ อ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น พั ฒ นาสถานศึ ก ษาพอเพี ย งขั บ เคลื่ อ นเป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบ่มเพาะและเป็นต้นแบบแห่งความพอเพียงบนพื้นฐานความ
เป็นไทย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนในสังกัดที่ผ่าน
การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง และมีความพร้อมรับการประเมิน และเพื่อขับเคลื่อนเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และมีกระบวนการดาเนินงาน ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ที่มีความพร้อมและ
สมัครใจเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ใน
ปีการศึกษา 2562 มีสถานศึกษาจานวน 2 แห่ง สมัครใจรับการประเมิน ได้แก่ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี และโรงเรียนชุมชนวัดราษฏร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
2. นิเทศ กากับ ติดตาม เป็นโค้ช ให้กับโรงเรียนที่สมัครใจเข้ารับการประเมินเพื่อขับเคลื่อน
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. เตรียมความพร้อมโดยการซ้อมรับการประเมิน ด้วยการจัดนิทรรศการ จาลองการประเมิน
เพื่อรับการประเมินจริง จากสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการประเมิน
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ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานนทบุ รี เขต 2
จานวน 63 โรงเรีย น ได้ รับ การขั บเคลื่ อนเป็ น
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา อย่างน้อยเขตพื้นที่ละ 1
โรงเรียน ตามนโยบาย
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาในสังกัด สพป.นนทบุรี
เขต 2 ผ่ า นการประเมิ น ขั บ เคลื่ อ นเป็ น สถานศึ ก ษาพอเพี ย งด้ า นการศึ ก ษา จ านวน 1 โรงเรี ย น
ในปีการศึกษา 2563
2. สถานศึกษาจานวน 1 แห่ง ได้รับผล
การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งด้ า นการศึ ก ษา และเป็ น
แบบอย่างของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลั ก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งด้ า นการศึ ก ษา
เพื่อให้สถานศึกษาอื่นทั่วประเทศได้มาศึกษาดูงาน
ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดราษฏร์นิยม อ.ไทรน้อย
จ.นนทบุรี
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3. โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เล็งเห็นสภาพแวดล้อมสังคมที่ปลี่ยนแปลง
อย่างมากในปัจจุบันและได้ส่งผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาทั้งด้านการดาเนินชีวิต การศึกษา
ทักษะชีวิตที่จาเป็นอื่นๆ ทาให้เกิดปัญหาแก่เด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานนทบุรี เขต 2 จึงได้ดาเนินการ จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน
16 โรงเรี ย น เพื่ อ ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมให้ นั ก เรี ย นได้ รั บ ความรู้ และการป้ อ งกั น สารเสพติ ด ผ่ า น
กระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รวมเงินงบประมาณ 80,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพือ่ ป้องกันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
2. เพื่อสร้างกิจกรรม สร้างภูมิคมุ้ กัน การป้องกันยาเสพติด
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด 16 โรง ได้ดาเนินการจัดการอบรมเพื่อป้องกันและให้ความรู้
เรื่อง ยาเสพติดและการป้องกันสารเสพติดต่างๆ ผ่านกระบวนการกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
2. นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมลู ก เสื อ ต้ า นภั ย ยาเสพติ ด
ในสถานศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงรู้ถึงพิษภัยและไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ที่เปิดสอนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจานวน 16 โรงเรียน มีนักเรียนที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการต้านภัยยาเสพติด
สามารถปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
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4. โครงการโรงเรียนคุณธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เห็นความสาคัญที่จะขับเคลื่อนการ
“สร้างคนดีให้บ้านเมือง” โดยการพัฒนาผู้บริหาร ครู และนักเรียนในสังกัดให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมอันดีงาม จนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ด้วยการจัดกิจกรรม
พัฒนาที่หลากหลาย จนเกิดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดคุณธรรม 5 ประการ
ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ5) อุดมการณ์
คุณธรรม จึงจัดทาโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี 2563 ขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อน “สร้างคนดี ให้
บ้านเมือง” เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมเงินงบประมาณ 47,000 บาท
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ระดับ 1 – 5 ดาว
2. เพื่อนิเทศ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของโรงเรียน
ในสังกัดและโรงเรียนในเขตตรวจราชการที่ 2
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนได้รับการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
2. ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของครูมีนวัตกรรมการสอนคุณธรรม
3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม 2 ดาว และโรงเรียน
ในสังกัดทุกโรง มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกั ดสานั กงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึ กษานนทบุ รี เขต 2 มีการพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม
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นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้ดาเนินงานตามนโยบาย จุดเน้น
และเป็นไปตามโครงการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน โดยส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ให้มีความรู้ความสามารถตาม
สมรรถนะหลักที่สาคัญ โดยดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA
การประเมินผลสมรรถนะที่จาเป็นด้านความฉลาดรู้ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(PISA) ที่ริเริ่มดาเนินการโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)เพื่อเปรียบเทียบ
ศักยภาพในการแข่งขันของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเทศไทยได้เข้าร่วมรับการประเมิน
มาอย่างต่อเนื่อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ตระหนักถึงความสาคัญของ
พัฒนาและประเมินผลผู้เรียนตามสมรรถนะดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้
ตามแนวทางการประเมิน PISA ขึ้น เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้และประเมินผลความ
ฉลาดรู้ที่จาเป็นทั้ง 3 ด้าน ตามแนวทางการประเมิน PISA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมเงินงบประมาณ
จานวน 21,345 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรูต้ ามแนวทางการประเมิน PISA
2.เพื่อนิเทศ ติดตามการพัฒนาและประเมินสมรรถนะการรู้เรื่องตามแนวทางการประเมิน PISA
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิชาละ 1 คน โรงเรียนขยายโอกาส
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 16 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 48 คน ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน PISA ร้อยละ100
2. โรงเรียนขยายโอกาส จานวน 16 โรงเรียน มีคู่มือการใช้งานระบบ PISAและแบบฝึกพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ร้อยละ 100
3. โรงเรียนขยายโอกาส จานวน 16 โรงเรียน ได้รับการนิเทศติดตามการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน PISA ร้อยละ 100
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4. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มเป้าหมาย จานวน 526 คน จากกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 615 คน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยแบบฝึกพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA และข้อสอบ PISA S tyle คิดเป็นร้อยละ 85.53 การ
ดาเนินงานไม่ถึงร้อยละ 95 เนื่องจาก มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายบางคนย้ายสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้สอนใช้คู่มือและแบบฝึกในการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ด้านการอ่าน (Reading
Literacy) ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์
(Scientific Literacy) ของผู้เรียน
2. ผู้เรียนมีความคุ้นเคยการสอบตามแนวทางการประเมิน PISA โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน
โดยใช้โปรแกรม PISA Style
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA
4. ครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด ได้รับการนิเทศ กากับ ติดตาม การพัฒนาและ
ประเมินสมรรถนะการรู้เรื่องตามแนวทางการประเมิน PISA
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2. โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21
การเรียนรู้แบบลงมือกระทา (Active Learning) และการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เป็ น พื้ น ฐานและหั ว ใจส าคั ญ ในการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาเด็ ก ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พั ฒ นาการทั้ ง 4 ด้ า น
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้เด็กต้องเรียนรู้วิธีการดาเนิน
ชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal โรงเรียนต้องปรับกิจวัตรประจาวันและกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
ให้เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จึงดาเนินการจัดทานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning หน่วยการจัดประสบการณ์ “หนูน้อยปลอดภัย ห่างไกลโควิด -19” ระดับปฐมวัยขึ้น รวมเงิน
งบประมาณ 25,880 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนนาไปใช้ในการจัดประสบการณ์สาหรับ
เด็กปฐมวัย เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมแบบ Active Learning สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของครูสามารถจัดกิจกรรมแบบ Active Learning สอดคล้องกับพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย
2. ร้ อ ยละ 100 ของครู มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งพัฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย ตามหลั ก สู ต ร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
เชิงคุณภาพ
1. ครูสามารถจัดกิจกรรมแบบ Active Learning สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2. ครู มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งพั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
พุทธศักราช 2560
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3. โครงการโรงเรียนสุจริต
สานักงานปราบการทุจริตแห่งชาติ ได้ดาเนินการร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สั่งการให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด ภายใต้กิจกรรมสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดาเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส
อีกทั้งยังมีการนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ด้านการศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA)มาขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส สร้างกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทัน
ต่อสถานการณ์การทุจริต สอดคล้องแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน
ด้านการปลูกฝังและด้านการสร้างเครือข่าย นาเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสานึกให้กับ
ผู้เ รี ย นและได้ ด าเนิ น กิ จ กรรมแลกเลี่ ย นเรี ย นรู้ ภ ายใต้ โ ครงการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต ) บริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรีย นประเสริฐอิสลาม
“PK Service” ระดับภูมิภาค ภาคกลาง จัดระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเอวาน่า
กรุงเทพมหานคร รวมเงินงบประมาณ 232,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถดาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
2. โรงเรียนนาเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับผู้เรียน โรงเรียน ครูและผู้บริหาร
3. ผู้เรียนได้รับการปลูกฝัง และส่งเสริมให้เกิดแนวความคิดฐานสอง
4. โรงเรียนในสังกัดมีการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาใช้ในสถานศึกษา ร้อยละ 100 โดยมี
การรายงาน การวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด มี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถดาเนินกิจกรรมภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
2. ร้อยละ 100 สถานศึกษานาเสนอผลงาน
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นระดั บผู้ เ รี ยน โรงเรีย น ครู แ ละ
ผู้บริหาร
3. ร้อยละ 100 สถานศึกษาในสังกัดมีการนา
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาใช้ในสถานศึกษา โดยมีการ
รายงานการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย
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4. ร้ อ ยละ 100 สถานศึ ก ษามี ค วาม
เข้าใจ และสามารถดาเนินกิจกรรมบริษัทสร้าง
การดี อย่างเป็นระบบและเป็นรูปแบบตามคู่มือ
ที่ สพฐ.กาหนด
5. ร้อยละ 100 สถานศึ กษาสนับสนุ น
การจั ด การเรี ย นการสอน และเก็ บ ข้ อ มู ล
พฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน
เชิงคุณภาพ
สถานศึ ก ษา มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
สามารถดาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลผู้เรียน ครูและ
ผู้บริหารมีผลงานในการนาเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนได้รับการปลูกฝัง และส่งเสริมให้
เกิดแนวความคิดฐานสอง นาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา และมีการรายงานการวัด
และประเมินผลอย่างหลากหลาย
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ
ทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมส่งเสริมให้การบริหาราชการเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และส่งผล
ให้การทุจริตลดลงไม่มากก็น้อย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้เล็งเห็น
ความสาคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสของสถานศึ กษาในสังกัดเป็นสาคัญจึงได้จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
(ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น รวมเงินงบประมาณ 21,850 บาท โดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี้
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ให้กับสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
2. เพื่อให้โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลทุกโรงของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 ได้ดาเนินการประเมิน (ITA Online) อย่างครบถ้วน
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ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
จานวน 29 โรงเรียน ได้รับการประเมิน (ITA Online) คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลทุกโรง ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต 2 มีการประเมินความโปร่งใสในการดาเนินงาน ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลทุกโรง ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต 2 ได้รับการประเมิน (ITA Online) ครบทุกโรงเรียน และมีการเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาอย่างชัดเจนและตรวจสอบได้
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นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษานนทบุรี เขต 2 ได้จัดทาโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มปี ระสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีรายละเอียด
การดาเนินงานโครงการ ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรี ยนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง
เขียนคล่อง และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ เป็นโครงการสาคัญตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดย
กาหนดกรอบการนิเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามประเด็นการนิเทศในข้อที่ 4 การอ่านออกเขียนได้
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เห็นความสาคัญ
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประเด็นการอ่านออก เขียนได้ ตามนโยบายดังกล่าว จึงได้กาหนด
นโยบายและจุดเน้นสู่ความเป็นเลิศ ประจาปีงบประมาณ 2563 ด้านที่ 1 ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน และด้านที่ 3 ห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนดีมีคุณภาพ โดยนา
จุดเน้นที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 อ่านออกเขียนได้ทุกคน เป็นนโยบายสาคัญนโยบายแรก
เพื่อพัฒนา การอ่านของนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดและสอดรับกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมเงินงบประมาณ 72,100 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยเหมาะสมกับวัยและสามารถนาความรู้จากการอ่าน
ไปใช้ในชีวิตประจาวันและประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต
2. เพื่อให้นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีนิสัยรักการอ่าน
3. โรงเรียนมีห้องสมุดมีชีวิตที่มีมาตรฐานไว้บริการให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น
4. โรงเรียนมีสื่อการอ่านและนวัตกรรมการอ่านที่มีคุ ณภาพ มีปริมาณเพียงพอแก่นักเรียน
ทุกระดับชั้น
5. โรงเรียนมีห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหาร
ครูผู้สอน ครูหรือบุคลากรที่ทาหน้าที่บรรณารักษ์และนักเรียนรักการอ่าน
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ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามที่ สพฐ. กาหนด
2. ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของสถานศึกษาในสังกัด ได้รับรางวัลส่งเสริมการอ่านระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษาขึ้นไป
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีนิสัยรักการอ่าน
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ทุกโรงเรียน
สมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
2. นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีนิสัยรักการอ่าน
ใฝ่เรียนรู้ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

2. โครงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 2562
ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ จัดการทดสอบระดับชาติ O-NET ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกสังกัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นศูนย์การจัดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนทุกสังกัดในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ยกเว้น สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น โดยใช้เงินงบประมาณ 371,950 บาท โดย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อดาเนินการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามแนวทางสานักทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ซึ่ง
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นักเรียนดังกล่าว จะได้รับการทดสอบด้วยข้อสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกคน และทาให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
ร้ อ ยละ 70 ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 และชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษารู้จุดที่ควรพัฒนาของนักเรียนและสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรงจุด
2. พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เพิ่มสูงขึ้นในปีต่อไป

3. โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test : NT) ปีการศึกษา 2562
ในปีการศึกษา 2562 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ดาเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 2 ด้าน คือ 1. ความสามารถด้านภาษาไทย 2. ความสามารถ
ด้า นคณิ ตศาสตร์ ผลการประเมิ นที่ ไ ด้จ ะเป็ นข้ อ มูล สาคั ญที่ จะสะท้ อนคุ ณภาพของผู้เ รี ยน รวมเงิ น
งบประมาณ 70,490 บาท
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รัอยละ 50 ขึ้นไป มีผลการประเมินสูงกว่าระดับชาติทั้ง 2
ด้าน คือ ด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์
2. ร้อยละ 70 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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เชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มึความสามารถด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์ เฉลี่ยสูงขึน้
ครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องนาผลการประเมินไปใช้วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในระดับสูงขึ้นต่อไป

4. โครงการการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2562 ด้ า นวิ ช าการ เป็ น กิ จ กรรมส าคั ญ ที่ ต้ อ ง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เป็นศูนย์สอบประสานงานในการจัดสอบการทดสอบข้ อสอบปลายปี สาหรับผู้เรีย น
ชั้นประถมศึก ษาปี ที่ 2,4 และ 5 และชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 1-2 ปีก ารศึ กษา 2562 โดยศูนย์ ประสาน
จะรับผิดชอบดาเนินการจัดให้มีการทดสอบ / ประเมินผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ทุกโรงเรียน รวมถึงโรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความสมัครใจเข้าร่วม ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต 2 จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1- 2 ได้รับการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวม
เงินงบประมาณ 289,020 บาท
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษารู้จุดที่ควรพัฒนา
ของนักเรียนและสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรงจุด
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2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี การพัฒนาจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้เพิ่มสูงขึ้นในปีต่อไป
3. ร้อยละ100 ของครูผู้สอนมีศักยภาพและสมรรถนะในสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่ได้
ตามมาตรฐานการศึกษา
4. ร้อยละ 70 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
2,4,5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึ ก ษารู้ จุ ด ที่ ค วรพั ฒ นาของนั ก เรี ย น
และสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรงจุด
2. พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ของนักเรียนให้เพิ่มสูงขึ้นในปีต่อไป
5. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการตามพระราชดาริ ในสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ส่งเสริมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพ ปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
กาหนดแนวทางในการประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
เพื่อพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรท้องถิ่น (LT) ให้มีศักยภาพ นาผลการประเมิน
ไปพัฒนาโรงเรียนในเขตพื้นที่ การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนาศักยภาพของเครือข่ายท้องถิ่น
วิทยากรท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและศึกษานิเทศก์ มาดาเนินการประเมินเชิงประจักษ์ให้กับ
โรงเรี ย นที่ ข อรั บ ตราพระราชทาน “บ้ า นนั ก วิ ท ยาศาสตร์ น้ อ ย ประเทศไทย ” รวมเงิ น งบประมาณ
17,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพี่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เตรียมความพร้อมและมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้วยการ
ลงมือทาด้วยตนเอง มีทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคาถามและหาคาตอบด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เพี่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สาหรับเด็ก
ปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับเด็กปฐมวัย
ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของศึกษานิเทศก์ เครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรท้องถิ่น (LT)
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4. เพื่ อ ประเมิ น โครงงานวั ฏ จั ก รการสื บ เสาะและกิ จ กรรมการทดลอง 20 กิ จ กรรม ให้ มี
ประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 เด็กปฐมวัยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้วยการลงมือทาด้วยตนเอง มีทักษะ
การสังเกต รู้จักตั้งคาถามและหาคาตอบด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ร้อยละ 100 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สาหรับเด็ก
ปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับเด็กปฐมวัย
ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
3. ร้อยละ 100 ศึกษานิเทศก์ เครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรท้องถิ่น (LT) ได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพ
4. ร้อยละ 100 การประเมินโครงงานวัฏจักรการสืบเสาะและกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม
ให้มีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
1. เด็กปฐมวัยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้วยการลงมือทาด้วยตนเอง มีทักษะการสังเกต รู้จัก
ตั้งคาถามและหาคาตอบด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยในการ
จัดการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
3. ศึกษานิเทศก์ เครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรท้องถิ่น (LT) ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
4. การประเมิ น โครงงานวั ฏ จั ก รการสื บ เสาะและกิ จ กรรมการทดลอง 20 กิ จ กรรม ให้ มี
ประสิทธิภาพ
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6. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์วิชาชีพครู “พัฒนาครู สู่ครูมืออาชีพ”
ประจาปี พ.ศ. 2563
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นหัวใจ
สาคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเฉพาะครูบรรจุใหม่ ซึ่งจะต้องพัฒนาส่งเสริมให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณธรรมและการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงต้องเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ ให้เป็นครูที่มีคุณธรรม จริยธรรม
อุดมการณ์ความเป็นครูมืออาชีพ ให้มีความมุ่งมั่นในการร่วมสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่งของ
ประเทศชาติต่อไป รวมเงินงบประมาณ 61,400 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่ อ ให้ ค รู บ รรจุ ใ หม่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพครบทุ ก ด้ า น ในการจั ด การศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. เพื่อสร้างจิตสานึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม
3. เพื่อเสริมสร้างวินัยการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต 2 มี ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จานวน
121 คน
เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูผู้เข้ารับการอบรม
มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร
เสริ ม สร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการปฏิ บั ติ
หน้าที่เป็นครูที่ดี ครูเก่งมีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัยและจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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7. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสูก่ ารเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาอบรม เพื่อให้
มีความรู้ มีหลักการ และมีการพัฒนาทางวิชาชีพ เป็นผู้นาทางวิชาการ เป็นผู้นาปฏิรูปการเรีย นรู้ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความสามารถในการบริหารงาน
โดยการใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีความรู้บริหารงานครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านวิชาการ
ด้านบริหารงานบุคคล และด้านงบประมาณ การศึกษาไทยในยุคปฏิรูปการศึกษาต้องการให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็น “ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ” รวมทั้งได้รับการให้คาแนะนาจากที่ปรึกษา / พี่เลี้ยง
Coaching Team และผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตาแหน่งผู้อานวยการสถาน
ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมเงินงบประมาณ 65,660 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ งตั้ งใหม่ ไ ด้แ ลกเปลี่ ย น เรี ย นรู้ วิ ธี
การบริหารสถานศึกษา และนามาปรับใช้ในสถานศึกษาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้ บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะและผ่ านการประเมินสัมฤทธิผ ล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีผู้ บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการ
บรรจุแต่งตั้งใหม่ จานวน 17 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการ
บรรจุแต่งตั้งใหม่นารูปแบบและวิธีการบริหาร
จั ด การศึ ก ษาที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาดู ง านมา
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
สถานศึกษาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ได้รับการให้คาแนะนาจากที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง
Coaching Team สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผ่านการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อานวยการสถานศึกษา

8. โครงการการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพลูกจ้างชั่วคราว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้การ
ดาเนินงานสรรหาและบริ หารอัต รากาลังพนักงานราชการ และลู กจ้างชั่ว คราวเป็ นไปอย่า งมีระบบ
เหมาะสมและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและเกิดประโยชน์ สูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวมีศักยภาพในการปฎิบัติงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถสรรหา
ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการได้ครบทุกตาแหน่ง รวมเงินงบประมาณ 8,950 บาท
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีการบริหารจัดการลูกจ้างชั่วคราว
ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้ ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีการบริหารจัดการลู กจ้า ง
ชั่วคราวอย่างมีระบบ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. ลูกจ้างชั่วคราวมีการปฏิบติงานอย่างถูกต้องและมีศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน
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9. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามมรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระ
ปรีชาสามารถทางด้านภาษาทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ดังนั้น จึงทรงพระราชนิพนธ์หหนังสือประเภท
ต่างๆ จานวนมากกว่า 100 เล่ม นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงโปรดปรานการอ่านหนังสือจนได้รับการ
ขนานพระนามว่า "เจ้าฟ้านักอ่าน" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี รวมทั้ง
เป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดมีนิสัยรั กการอ่าน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษานนทบุ รี เขต 2 จึ งได้ จั ด โครงการนี้ ขึ้ น จ านวนเงิ น งบประมาณ 70,000 บาท โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ โ รงเรี ย นจั ด กิ จ กรรมส่ งเสริ ม การอ่ า นหนั งสื อ พระราชนิ พ นธ์ ใ นสมเด็ จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่ อ นิ เ ทศติ ด ตาม ประเมิ น ผลการจั ด กิ จ กรรมส่ งเสริ ม การอ่ า นหนั งสื อ พระราชนิ พ นธ์
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. โรงเรี ย นในสั ง กั ด จ านวน 8 โรงเรี ย น ได้ รั บ จั ด สรรหนั ง สื อ พระราชนิ พ นธ์ ใ นสมเด็ จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. โรงเรียนในสังกัด จานวน 8 โรงเรียน ที่ได้รับจัดสรรหนังสือพระราชนิพนธ์ ได้ดาเนินการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร และในปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริ ม นิ สั ย รัก การอ่ า นหนั งสื อ พระราชนิพ นธ์ ใ นสมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรีย นในสังกัด ที่ ได้ รับจั ดสรรหนั งสื อ
พระราชนิพนธ์ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ตามรอยพระราชจริยวัตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ได้ร่วมกิจกรรมการอ่ านอย่างสม่าเสมอ และมีบันทึ ก
การอ่าน
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2. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึก ษานนทบุรี เขต 2 ได้รั บงบประมาณ จั ดซื้ อ
หนั งสือ พระราชนิพ นธ์ใ นสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพิ่มขึ้น และจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
3. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านได้เรียนรู้ผา่ นหนังสือ
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
10. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้จัดทาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
และสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของ
บุคลากรในสังกัด อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความผูกพัน
ภายในองค์กร รวมเงินบประมาณ 105,980 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานนทบุรี เขต 2
2. เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานนทบุรี เขต 2
3. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 46 คน
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เชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดนาความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพัฒนางานในหน้าที่ส่งผลให้เกิด
ความรักใคร่ปรองดอง ร่วมแรงร่วมใจ ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล ความสามัคคี สามารถปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กร

11. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้จัดทาโครงการนี้ ขึ้นเพื่อร่ว ม
วางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างความสัมพัน ธ์อันดีของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด อันจะส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความผูกพัน
ภายในองค์กร รวมเงินงบประมาณ 169,220 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
2. เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3. เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
สานั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาประถมศึ กษานนทบุ รี เขต 2 มีผู้ บริ หารการศึ กษา ผู้ บริ หาร
สถานศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ จานวน 81 คน
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เชิงคุณภาพ
1. ผู้อานวยการสถานศึกษา นาความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการบริหารจัดการ
ศึกษา เพื่อพัฒนาโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้อานวยการสถานศึกษา มีแนวทางในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความผูกพันภายในองค์กร
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นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายการรับนักเรียน และสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ให้เด็กทุกคนที่อยู่ในวัยเรียน
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ โดยจะต้องดาเนินการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
และจัดสรรโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนตามนโยบายและแนวทาง
เดี ยวกั น การจั ดการศึ กษาตามอั ธยาศั ย การจั ดการศึ กษาโดยครอบครั ว เป็ นการจั ดการศึ กษาทางเลื อก
ที่ผสมผสานระหว่างการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 จึงได้จัดทาโครงการ ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ปีการศึกษา 256333
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้ดาเนินการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว เป็นการจัดการศึกษาทางเลือกที่ผสมผสานระหว่างการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่ง
มีความแตกต่างจากการจัดการศึกษาในระบบ ในด้านการจัดการบริหารรูปแบบการจัดการเรียนรู้ รวมเงิ น
งบประมาณ 29,610 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้ครอบครัวจัดการศึกษาตามความต้องการของครอบครัวและความถนัดของผู้เรียน
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนตามสภาพจริงและประสบการณ์ตรง
3. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้ รียนเป็นสาคัญ เน้นรูปแบบการบูรณาการโดยการนาวิถี
ชีวิตเป็นตัวตั้งในการจัดการเรียนรู้
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. ในปีการศึกษา 2563 มีผู้จัดการศึกษา
โดยครอบครัว ทั้งหมด 61 ราย จาแนกเป็น
1.1 มี ผู้ ยื่ นขออนุ ญาตจั ดการศึ กษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวรายใหม่ จานวน 26 ราย
1.2 มี ผู้ จั ดการศึ กษาโดยครอบครั ว
รายเดิม จานวน 35 ราย
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2. ร้อยละ 100 ของครอบครัว จัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
เชิงคุณภาพ
1. ครอบครัว มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
ศึกษาแก่บุตรหลาน
2. ผู้เรียนที่เรียนตามรูปแบบการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวมีความรู้ตามมาตรฐาน

2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีนโยบายสนับสนุนนักเรียนให้ได้รับโอกาส
ในการศึกษาอย่างทั่วถึงเสมอภาค โดยดาเนินการคัดเลือก คัดสรรและกลั่นกรองให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน
รวมเงินงบประมาณ 1,050 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนจบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้รับการคัดเลือกทุนดังนี้
1. ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่
12 ปีการศึกษา 2563 จานวน 1 คน
2.ทุ น การศึ ก ษาพั น เอกเกษมนั น ทกิ จ
จานวน 118 คน
3. ทุนโครงการเซ็นทรัลทาสานฝันการศึกษา
จานวน 4 คน
4. ทุนการศึกษานักเรียนยากจน ของเหล่า
กาชาดจังหวัดนนทบุรี จานวน 240 คน
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เชิงคุณภาพ
นักเรียน.ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษานนทบุ รี เขต 2 ที่ ได้ รั บทุ นการศึ กษา
ได้ รั บการพั ฒนาทางศั กยภาพในด้ านทางการเรี ยน
ได้เรียนต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น
สามารถนาความรู้ไปประกอบอาชี พ ดารงชีวิ ตและ
ความเป็นอยู่ได้อย่างมั่นคง

3. โครงการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายการรับนักเรียน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ย วกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ให้เด็กทุกคนที่อยู่ในวัย
เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ โดยจะต้องดาเนินการเกณฑ์
เด็กเข้าเรียนและจัดสรรโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียนอย่าง
ทั่วถึง ตามนโยบายและแนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมเงินงบประมาณ 10,000 บาท โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีแนวทางการปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 และ
ดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ประชากรวัยเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาได้เข้าเรียนครบทุกคน
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. จั ด ท าคู่ มื อ แนวปฏิ บั ติ ก ารรั บ นั ก เรี ย น
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นนทบุรี เขต 2 จานวน 100 เล่ม จัดทาเว็ปไซด์ และ
Homepage การรับนักเรียน
2. ร้อยละ 100 ของประชากรวั ยเรียนใน
เขตพื้นที่บริการได้เข้าเรียนครบทุกคน
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3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและความสามารถ ตามแนวทางการ
รับนักเรียน
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา รายงาน
ผลทันตามกาหนดเวลา
เชิงคุณภาพ
1. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการที่ได้
เข้าเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นคนดี คนเก่ง
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีความสามารถในการ
ดารงชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 21
2. สถานศึกษาในสังกัดสามารถดาเนินการ
รับนักเรียนได้ถูกต้องตรงตามแนวทางการรับนักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษาในสังกัดมีแนวทางในการปฏิบัติงานการรับนักเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4. สถานศึกษาในสังกัดสามารถรายงานผลการดาเนินการรับนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ
4. โครงการการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจาปี พ.ศ. 2563
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นนโยบายสาคัญที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง นาไปดาเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เนื่องจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีขั้นตอนการดาเนินงานที่ชัดเจน มีวิธีการและ
เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและมีหลักฐานการทางานที่ตรวจสอบได้ทั้งด้านคุณภาพนักเรียน ด้าน
กระบวนการ และด้านปัจจัย ซึ่งความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาคือมุ่งให้เด็กนักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา
มีความสุข สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้เล็งเห็นความสาคัญของโครงการ
นี้จึงได้ให้การสนับสนุนการดาเนินงาน รวมเงินงบประมาณ 66,450 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
ความช่ว ยเหลือ เด็ก ทุกคน ของโรงเรีย นในสังกัดอย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ เพื่ อส่งเสริ มสนับสนุนพั ฒนา
ศักยภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาในสังกัด 63 โรง มีการดาเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน
เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ให้แก่นกั เรียนในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีผลงานเป็นเชิงประจักษ์
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2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินการดาเนินการโรงเรียนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนทุกโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีโรงเรียนที่เป็นต้นแบบระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนระดับเงิน ระดับทองและระดับเพชร ครบทั้งสถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาด
กลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่

5. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การพัฒนาองค์กรโดยการบริหารงานให้มี ประสิทธิภาพ ข้อมูลสารสนเทศเป็นส่วนสาคัญที่ จะ
นามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ ดังนั้น การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีความทันสมัย
คลอบคลุม ถูกต้อง สะดวก รวดเร็วในการนามาใช้บริหารจัดการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบด้วยระบบ
เทคโนโลยี ICT ที่มีความพร้อมมาใช้ในการพัฒนาให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับ
บริการ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการ
จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและพร้อมต่อการนาไปใช้บริหารจัดการศึกษา โดยจัด
อบรมเขิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 จานวน 140 คน จัดทาสารสนเทศ
ประจาปีการศึกษา 2563 จานวน 76 เล่ม ทาเนียบสถานศึกษา จานวน 600 เล่ม ใช้งบประมาณ
จานวน 23,400 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และสถานศึกษามีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลายผ่านการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ และเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อให้มีฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่สะดวก รวดเร็วต่อการนาไปใช้ได้อย่าง
เป็นระบบ
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ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบขัอมูลสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่ระดับสถานศึกษา 63 โรง
2. จัดทาเอกสารทาเนียบสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 จานวน 600 เล่ม และอัพโหลดไฟล์
ผ่านเว็บไซต์ www.nonedu2.net ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
3. จัดทาเอกสารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 จานวน 76 เล่ม
4. ร้อยละ 100 ของบุคลากรระดับสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาความรู้ในการใช้โปรแกรม
อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา มีข้อมูล นักเรียนรายบุคคล นักเรียนจบการศึกษา/เลื่อนชั้น
และศึกษาต่อใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
1. ได้รับข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันครบทุกโรงเรียน
2. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย ที่ผ่านการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ต่อ
สาธารณะได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้วยระบบเทคโนโลยี ICT ที่ทันสมัย สะดวก
รวดเร็วต่อการนาไปใช้บริหารจัดการศึกษาและการบริหารอย่างคุ้มค่า
เกิดประโยชน์สูงสุด
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
และสถานศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศรูปแบบที่หลากหลาย รองรับ
การปฏิ บั ติ ง านและเผยแพร่ ต่ อ สาธารณะได้ อ ย่ า งเป็ น ระบบและมี
ประสิทธิภาพ
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6. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พัฒนาและประยุกต์การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ NEW DLTV ทั้งใน
ระบบการถ่ายทอดจากโรงเรียนต้นทาง และโรงเรียนปลายทางที่รับสัญญาณ ซึ่งมูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่ า นดาวเที ย ม ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบการจั ด การศึ ก ษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม โดยปรับผังรายการให้ NEW DLTV เป็นการจัดการศึกษาทางไกลที่ครอบคลุมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ขึ้นในครั้งนี้ รวมเงินงบประมาณ จานวน 36,000 บาท
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อซ่อมบารุงอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ของโรงเรียนในสังกัด
ที่ชารุด
2. เพื่อติดตาม ให้ความช่วยเหลือและประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลในโรงเรียน
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึ กษาทางไกล (Distance Learning) อย่าง
ทั่วถึง
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนได้รับจัดสรรเงินเพื่อซ่อมบารุงอุปกรณ์ DLTV จานวน 8 โรงเรียน
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กในโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
DLTV สามารถรับชมและจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ร้อยละ 60 ของนักเรียนในโรงเรียนขนาด
เล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
4. ร้อยละ100 ของนักเรียนโรงเรียนขนาด
เล็กได้รับการพัฒนาได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
กับโรงเรียนขนาดอื่น
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนขนาดเล็กในโครงการจัดการเรียน
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สามารถจัดการ
เรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และสามารถแก้ไขปัญหาครูไม่ครบชั้น ครูไม่ตรงวิชาเอกในโรงเรียนขนาดเล็กได้
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2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโครงการ
การสอนทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม DLTV ได้ รั บ
ผลประโยชน์ ในการจัดการเรียนการสอน และมี
ประสิทธิภาพ
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นโยบายที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพนั้น สถานที่ทางานที่มีความพร้อม สภาพแวดล้อมที่ดี
ถือเป็นปัจจัยสาคัญส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ได้เล็งเห็นความสาคัญ ให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่ดี จึงได้จัดทาโครงการ ดังนี้
1. โครงการคุณธรรมนาสู่โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน สู่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อรณรงค์
เสริมสร้าง คุณธรรม จิตสานึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริม าณขยะ การคัดแยกขยะ
และการนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งการให้ความรู้ในการนาขยะไปกาจัดอย่างถูกวิธี เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษา การจัดกิจกรรมให้นักเรียน เยาวชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการมี
ส่วนร่วมของครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนชุมชน และหน่วยงานอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างจิตสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่ เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สถานศึกษาได้มีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนา
ขยะมาใช้ประโยชน์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์ รักษาสิ่งแวดล้อม สถานศึกษาน่าอยู่ร่มรื่น สะอาด
ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ และเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างสื่อนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการขยะ
ในโรงเรียนทั้งหมด 63 โรงเรียน รวมเงินงบประมาณ 31,800 บาท
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกั ด
ด าเนิ น งานโรงเรี ย นปลอดขยะ (Zero Waste
School)
2. ร้ อ ยละ 100 ของจ านวนสถานศึ ก ษา
มี ก ารจั ด โครงการ/กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด มี ร ะบบการ
ดาเนินงานโรงเรียนปลอดขยะที่ได้มาตรฐาน
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2. สถานศึก ษามี ก ารบูร ณาการการจั ดการเรีย นรู้ เรื่ อ งการ
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนาขยะมาใช้ให้กับนักเรียน
3. สถานศึ ก ษามี น วั ต กรรมด้ า นการบริ ห ารการจั ด การขยะ
ภายในโรงเรียน
2. โครงการสานักงานน่าอยู่ น่าทางาน สู่
สถานที่ทางานเป็นสิ่งสาคัญในการทางาน และคนเราจะใช้
เวลาส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นสถานที่ ท างานผู้ ป ฏิ บั ติ ง านจึ ง ไม่ ค วรอยู่ ใ น
สภาพแวดล้ อ มการท างานอั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย ต่ อ สุ ข ภาพ ดั งนั้ น
หน่วยงานต่างๆ จึงควรกาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพรวมถึงสิ่งแวดล้อมในการ
ทางาน นับตั้งแต่สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ แสง เสียง อุณหภูมิและกระบวนการในการปฏิบัติงาน
ล้วนเป็นสิ่งสาคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การจัดสภาพแวดล้อมที่ทางาน
ที่ดีและเหมาะสม มีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะ จะมีส่วนช่วยให้คนทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งช่วยลดพลังงาน ลดอุบัติเหตุและเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน ทาให้การทากิจกรรม
ร่วมกัน เกิดความรักสามัคคีและทางานเป็นทีม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุ รี
เขต 2 จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น รวมเงินงบประมาณ 20,700 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ สร้าง
บรรยากาศที่ดีในการทางาน เพื่อให้หน่วยงานมีภาพลักษณ์สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัยในการทางาน
และเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน (Healthy Work Place) และให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 59 คน
โดยจัดกิจกรรมทาความสะอาดห้องทางาน จานวน
2 อาคาร ทั้งภายในและภายนอกและปรับภูมิทัศน์
เชิงคุณภาพ
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1. สถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน
2. บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
3. เกิดความรักสามัคคีและทางานเป็นทีม
4. เกิดความปลอดภัยลดใช้พลังงานได้
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นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
1. โครงการวางแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบาย และจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ.2563 - 2565 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน
นโยบาย 6 นโยบาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) และสานักงานเขตพื้นที่การ
ศึ ก ษาประถมศึ ก ษานนทบุ รี เขต 2 ด าเนิ น การก าหนดนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 3 ปี
(พ.ศ.2563 - 2565) และแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2563 โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการกาหนดยุทธศาสตร์ /นโยบายการปฏิบัติงานนาไปใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ปฎิบัติของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2/สถานศึกษาในสังกัด ใช้เงิน
งบประมาณ 88,350 บาท มีวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้
1. เพื่อทบทวนกรอบภารกิจการจัดการศึกษา การวิเคราะห์ทิศทางและการกาหนดกรอบ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) และระยะ 1 ปี (พ.ศ.2563)
ให้สอดคล้องกับนโยบายอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ร่ ว มวางแผนและร่ ว มพั ฒ นาให้ เ กิ ด การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. เพื่อการบริหารงบประมาณเป็นระบบโปร่งใส คุ้มค่าเหมาะสมและตรวจสอบได้
4. เพื่อสนับสนุนสถานศึกษา บริหารจัดการศึกษาของนักเรียนสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. คณะกรรมการวางแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กาหนดกรอบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ จานวน
30 คน 2 วัน
2. คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2563 จานวน 15 คน 1วัน
3. คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัด และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
เห็นชอบแผนพัฒนาฯ และแผนปฏิบัติการประจาปี จานวน 2 ครั้ง
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4. ประกาศและเผยแพร่แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้น ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) แผนปฎิบัติ
การ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2563) สถานศึกษา 63 โรง/กลุ่มและบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานนทบุรี เขต 2 จานวน 10 กลุ่ม
เชิงคุณภาพ
1. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) และแผนปฏิบัติการประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับภารกิจ /นโยบาย สพป.นนทบุรี เขต 2 / สพฐ./
จังหวัด/กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนและพัฒนาให้เกิดการบริหารจัดการศึกษาที่เป็น
ระบบมีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. การบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลมีความโปร่งใส
คุ้มค่าเหมาะสม และตรวจสอบได้
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และสถานศึกษา ร้อยละ 100
ใช้แผนเป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
ความรู้ความเข้าใจในนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
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2. โครงการพัฒนาระบบการกากับ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การกากับติดตามประเมินการปฏิบัติงานและการรายงานผลการดาเนินงาน มีความสาคัญใน
การควบคุมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และเป็นภารกิจหลักในการควบคุมงานที่ผู้บริหาร
ทุกระดับจะต้องปฏิบัติในวิธีการแตกต่างกัน โดยระบบการบริหารนั้นการควบคุม คือ การตรวจสอบการ
ทางานและกากับการปฏิบัติ โดยการติดตามตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานได้จริง
แล้วนามาเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดหรือมาตรฐานที่กาหนดไว้แล้วดาเนินการแก้ไขปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป โดยผู้รับผิดชอบโครงการมีการปฏิบัติงานที่มุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
และการรายงานผลการดาเนินงานเป็นการเผยแพร่ผลงาน สร้างการรับรู้และความพึงพอใจต่อผู้เกี่ยวข้อง
และผู้รับบริการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
รวมเงินงบประมาณ 74,320 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อติดตามผลและรายงานการดาเนินตามกลยุทธ์ของ สพฐ. เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย
ทีก่ าหนด
2. เพื่อติดตามประเมิ นผลและรายงานการดาเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติราชการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
3. เพื่อรายงานผลการดาเนินงานจัดการศึกษาของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 ต่อสาธารณชน
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 รายงานผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของ สพฐ. ครบทุกตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. โครงการในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต 2 ดาเนินการเสร็จทันตามเวลาที่กาหนดร้อยละ 90
2. โครงการในแผนปฎิบัติราชการประจาปี
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต 2 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 90
3. จัดทาเอกสาร รายงานผลการดาเนินงาน
จานวน 400 เล่ม
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เชิงคุณภาพ
1.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นนทบุรี เขต 2 มีเอกสารรายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปี เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินของสถานศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน เป็นการป้องกันความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินของ
สถานศึกษาด้วยการสอบทาน แนะนา การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ โดยให้มั่นใจว่าการบริหาร
จัดการด้านระบบการเงินมีความครบถ้วน ถูก ต้อง สมบูรณ์ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กาหนด
อันเป็นกระบวนการกากับดูแลที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น บุคลากรของ
สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ จาเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
การเงิน การบัญ ชีไ ด้ ถูก ต้อ ง มี ความคล่ อ งตั ว เป็ น ระบบ และมี ประสิ ท ธิภ าพ ด าเนิ นการตรวจสอบ
สถานศึกษา จานวน 25 โรงเรียน/ 28 วัน รวมเงินงบประมาณ 11,200 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาถูกต้อง คุ้มค่า
2. เพื่อให้สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่อให้เกิดกระบวนการกากับดูแลที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจ จานวน 15 แห่ง ได้ รับการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี
และพัสดุ เงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจ จานวน 10 แห่ง ได้รับการตรวจสอบการดาเนินงาน
เงินอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการอาหารกลางวัน)
Annual Report 2020

69

สพป.นนทบุรี เขต 2

เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจ ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ได้อย่างครบถ้วน
ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติทเี่ กี่ยวข้อง
2. สถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อป้องกันความเสี่ยงอัน
เป็นกระบวนการกากับดูแลที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
3. สถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจ ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทาการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ
4. สถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจ ได้รับการแนะนา และแนวทางการปรับปรุงการดาเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
5. ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจ ได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชี และพัสดุของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และสามารถตัดสินใจปรับปรุงแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและ
ทันเหตุการณ์

Annual Report 2020

70

สพป.นนทบุรี เขต 2

4. โครงการอบรมบริหารงานการเงินและพัสดุของสถานศึกษา
ตามนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ให้ มีการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการเงินของสถานศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติจาเป็นต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการดาเนินการ วิธีปฏิบัติ ระเบียบกฎหมายข้อบังคับ โดยต้องมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการครูที่ ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีของโรงเรียน ได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม เกี่ยวกับงานการเงิน เช่น โครงการอาหาร
กลางวัน เงินรายได้สถานศึกษา เงินรายได้แผ่นดิน และอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระเบียบที่กระทรวงการคลังกาหนดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน
พัสดุตามระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 และใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง และการดาเนินงานด้านสิทธิประโยชน์ของผู้ที่เกษียณอายุราชการให้ได้มีความรู้ในเรื่อง
สิทธิและประโยชน์ที่ พึงจะได้รับหลังเกษียณอายุราชการ โดยโครงการอบรมทั้งหมดในครั้งนี้ ใช้ เงิน
งบประมาณ 50,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมด้านการเงินให้กับข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีของโรงเรียน ให้ปฏิบัติงานได้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกาหนด
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมด้านพัสดุให้กับข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ
โรงเรียน ให้ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560
3. เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ ข้าราขการที่จ ะเกษียณอายุราชการ จานวน 43 คน ให้ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ที่พึงจะได้รับหลังจากเกษียณอายุราชการ
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จานวน 63 คน มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเงิน
และบัญชี
2. ครูผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ จานวน 63 คน มีความรู้ความเข้าใจในด้านพัสดุ
3. ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการจานวน 43 คน มีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์
ที่พึงจะได้รับหลังเกษียณอายุราชการ
เชิงคุณภาพ
1. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เข้าใจในระเบียบการเงินและพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มากขึ้น และได้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังกาหนดอย่างชัดเจน
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2. ผู้เกษียณอายุราชการมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์อันพึงได้หลังเกษียณอายุราชการ

5. โครงการเสริมสร้าง พัฒนา ป้องกันการกระทาผิดวินัยและการดาเนินการทางวินัย
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 กาหนดให้มีการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดย
มุ่งเน้นให้สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มกฎหมายและคดี มีภารกิจหลักในการเสริมสร้าง พัฒนา ป้องกันการ
กระทาผิดวินัยและดาเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จึงเล็งเห็น
ความสาคัญของการเข้าไปให้ความรู้ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในสถานศึกษาเป็นรายโรงเรียน เพื่อรับทราบเข้าถึงปัญหา และการแก้ปัญหาก่อนที่จะ
มีการร้องเรียนกล่าวโทษและดาเนินการทางวินัย ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้าง พัฒนาให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูมีวินัย ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สถานศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต ประพฤติมิชอบ
บริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิบ าล รวมเงิน งบประมาณ 17,900 บาท โดยมีวั ต ถุ ประสงค์ ดั งนี้
1. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อ เสริม สร้ า ง พั ฒ นาให้ ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู มี วินั ย ปฏิ บั ติ ตามระเบี ย บกฎหมาย
จรรยาบรรณวิชาชีพ ป้องกันการกระทาความผิดวินัยและมีการดาเนินการทางวินัยเมื่อกระทาความผิด
วินัย
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาที่เป็นกลุม่ เป้าหมาย 21 โรงเรียน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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2. อบรมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย
21 โรงเรียน ซึ่งมีจานวนบุคลากร 400 คน ให้มีความรู้เข้าใจระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการ ตัวอย่างการกระทาความผิดวินัยและการลงโทษ และการดาเนินการทางวินัย
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษา บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย
เกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ ตัวอย่างการกระทาความผิดวินัยและการลงโทษและการดาเนินการทางวินัย
3. มีการดาเนินการทางวินัยตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมาย
4. ขจัดปัญหาข้อร้องเรียน การกระทาผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบตั ิ
ราชการ
5. ตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการดาเนินการทางวินัยตามระเบียบกฎหมาย
6. ปัญหาข้อร้องเรียนการกระทาผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการ มีจานวนลดน้อยลง
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6. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและรายงานผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (KRS) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ป
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายและเกณฑ์การดาเนินงานตาม
มาตรฐานสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา โดยจัดทาคารับรองการปฏิบัติร าชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 และมีการติดตามประเมินผลรายงานผลผ่านระบบโปรแกรม KRSของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการประเมินด้านการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 5 องค์ประกอบ
คือ 1.ประสิทธิภาพการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน 2.ประสิทธิภาพการดาเนินงานตามหลัก
ภารกิจภารกิจยุทธศาสตร์ 3.ประสิทธิภาพการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่ 4.ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน และ 5. ศักยภาพในการเป็นส่วน
ราชการที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา จึงได้ดาเนินงานโครงการนี้ขึ้นเพื่อ ดาเนินงานตาม
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมเงินงบประมาณ 6,400 บาท
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1.บุคลากรร้อยละ 100 มีความเข้าใจและเห็นความสาคัญในการรายงานผลผ่านระบบโปรแกรม
2.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลอย่างเป็นระบบและทันตามกาหนดเวลา
เชิงคุณภาพ
1.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2.สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษารับรู้นโยบายและสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กาหนด

Annual Report 2020

74

สพป.นนทบุรี เขต 2

7. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การพัฒนาบุคลากรในองค์กรถือเป็นสิ่งสาคัญที่จะส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่เป้าหมาย
ความสาเร็จตามที่กาหนดอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ หัวหน้างานและบุคลากรทาง
การศึกษาทุกคนจะต้องรับทราบนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนตรงกัน ดังนั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จึงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศึกษาโดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาสู่นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมเงินงบประมาณ 163,800 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา / โรงเรี ย นมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบนโยบายอย่างชัดเจนตรงกัน
3. เพื่อให้ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจ
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับการบริหารจัดการศึกษา ให้เป็น
ไปตามกรอบนโยบายเป้าหมายกาหนด
2. ร้อยละ 98 ของผู้รับบริการมีความพึงพอในการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ร้อยละ 85 ของสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษา / บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้ตามกรอบนโยบายและเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มสูงขึ้น
3. ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ งพอใจในการ
บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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8. โครงการสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประชาสัมพันธ์มีความสาคัญ มีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับหน่วยงาน องค์กร และสถาน
ศึกษาในสังกัด เพราะการประชาสัมพันธ์เป็นงานเชิงสร้างสรรค์ในการส่งเสริมสนั บสนุน และพัฒนาการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย และเกิดทัศนคติที่ดี ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน เผยแพร่
ข่าวสารข้อมูลที่เป็นจริง เชื่อถือได้ และเชื่อมั่นในการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและมีเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง รวมเงินงบประมาณ 54,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษา
2. เพื่อเป็นสื่อกลาง ในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายต่อยอดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
และภายนอกองค์กร
3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรผ่านทางการประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่ยอมรับศรัทธา
ในการเป็นผู้นาด้านการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
จานวน 2 ครั้งๆ ละ 300 เล่ม รวม 600 เล่ม
2. จัดทาวารสาร “1 โรงเรียน 1 ความสาเร็จ” จานวน 300 เล่ม
เชิงคุณภาพ
ทุกภาคส่วนรับทราบความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษาของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด รวมทั้งส่งผลต่อการสนับสนุนสรรพกาลังในการ
บริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ
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9. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานนทบุ รี เขต 2 สร้ า งความตระหนั ก ในการ
เตรียมการด้านการป้องกันและปราบปราบการทุจริตทุกรูปแบบได้รวมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อร่วมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิ ชอบทุกรูปแบบ
โดยดาเนินการเสริมสร้ างคุณ ธรรม จริย ธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึก ษา รวมเงิ นงบประมาณ
150,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสานึกซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ประเทศชาติร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับ เคลื่อนการทุจริตทาให้หน่วยงานมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซื่อสัตย์
2. เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานนทบุ รี เขต 2 มี ค วามรู้
ความเข้าใจ และแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1.เสริ ม สร้ า งค่ า นิ ย มร่ ว มต้ า นทุ จ ริ ต กั บ การคิ ด แยกแยะระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมมีบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 58 คน
2. ค่ายอาสาพัฒนาการเรียนรู้ CSR โรงเรียนเป้าหมาย จานวน 6 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมความ
ซื่อสัตย์สุจริต
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10. โครงการสานักงานปลอดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
ด้วยได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
อย่างกว้างขวางและรวดเร็วในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ดาเนินภารงานเกี่ยวกับการให้บริการกับผู้มาติดต่อราชการ
ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว โดยตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ทุกคนทุกครั้งที่เข้า-ออก รณรงค์ให้บุคลากรใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ และให้เฝ้า
ระวังตนเอง พร้อมกับจัดกิจกรรม Big Cleaning ทาความสะอาดพื้นที่สานักงานทั้งภายในและภายนอก
อาคาร หน่วยงานมีแผนบริหารความเสี่ยงรองรับหากเกิดเหตุการณ์ วิกฤติ ขึ้น รวมเงินงบประมาณ
23,500 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการมีสุขอนามัยที่ดี ไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
2. เพื่อวางแผนการปฏิบตั ิงานเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤติ
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ปลอดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
เชิงคุณภาพ
บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีความปลอดภัยในชีวิต
และปลอดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี

Annual Report 2020

78

สพป.นนทบุรี เขต 2

11. โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ด้ว ยส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานนทบุ รี เขต 2 ได้ ด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ น
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ตามนโยบาย 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้
มีมาตรฐานตามบริบทของตนเอง โดยจัดทาโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนาเสนอผลงานของ
ผู้ บ ริ ห าร ครู นั ก เรี ย น และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาโรงเรี ย นคุ ณ ภาพประจ าต าบล เพื่ อ พั ฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบลอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและโรงเรียน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถและพฤติกรรม ในการเรียนรู้ของนักเรียน ส่งเสริมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของ
ครู ส่งเสริมศักยภาพภาวะผู้นาด้านการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา และเพื่อนาสิ่งที่ได้จากการ
แลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ไ ปพั ฒนาให้เ กิด ประโยชน์ใ นโรงเรี ยน รวมเงิน งบประมาณ 19,680 บาท โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู และพฤติกรรมในการเรียนรู้
ของนักเรียน
2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพภาวะผู้นาด้านการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
3. เพื่อนาสิ่งที่ได้จากการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียน
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล จานวน 29 โรง นาเสนอผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธี
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารโรงเรียน ได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้เทคนิควิธดี ้านการบริหาร ครูมีเทคนิคในการจัดการ
เรียนการสอน นักเรียนมีความสามารถและพฤติกรรมในการเรียนรู้ มีความกล้าแสดงออก
2. มีนวัตกรรมของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลที่สามารถนาไปเป็นแบบอย่างได้
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1.2 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (KRS)
รายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
รายการตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก
จาก สมศ.ระดับ “ดี” ขึ้นไป (ยกเลิกตัวชี้วัดนี้)
3.1 ร้อยละของสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอก จาก สมศ. ระดับ “ดี” ขึ้นไป
3.2 ร้อยละของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดผ่าน
การประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ระดับ “ดี” ขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสาเร็จในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิง
จากเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก
4.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน
รายบุคคล
4.2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากร
รายคนด้วยระบบ PSC (P-School Checking Program)
รายละอียดตัวชี้วัดการประเมินผู้บริหารองค์กร
รายการตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 5 การลดพลังงาน
5.1 พลังงานไฟฟ้า
5.2 พลังงานด้านน้ามันเชื้อเพลิง
ตัวชี้วัดที่ 6 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
6.1 การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
6.2 การรายงานข้อมูลปริมาณขยะ
ตัวชี้วัดที่ 7 การกากับดูแลการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 8 ภาวะผู้นา
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รายการตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 9 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ
9.1 ใช้ระบบอิเลกทรอนิกส์ในการติดตามการปฏิบัติงานขององค์การ
4 ด้าน
9.2 มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกข้อมูล
ได้แบบ Real time สรุปผลข้อมูลที่ได้จากการใช้ระบบ
ตัวชี้วัดที่ 10 การกากับดูแลการทุจริต
10.1 (1) การใช้ระบบ Video Conference ในองค์การ
10.1 (2) การใช้ระบบประชุมทางไกลระหว่างสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากับโรงเรียนเพื่อบริการหรือการจัดการเรียนการสอน
10.2 ความมั่นคงปลอดภัยในไซเบอร์ (Cyber)
ตัวชี้วัดที่ 11 การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ
11.1 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
11.2 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา
ของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
11.3 ระดับความสาเร็จของการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11.4 ระดับความสาเร็จการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
11.5 ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ตัวชี้วัดที่ 12 การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ค่าคะแนนเฉลี่ย
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีผลการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
4.11318 ระดับคะแนนมาตรฐานขั้นสูง (82.26 )
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1.3 ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ผลการดาเนินงานตามระดับคุณภาพ
ระดับ
คาอธิบาย
นโยบาย/ตัวชี้วัด
คุณภาพ ระดับคุณภาพ
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
3.00
ดี
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอ่ บ้านเมือง มีหลักคิด
ที่ถกู ต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์
2
พอใช้
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผูอ้ ื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวนิ ัย และรักษาศีลธรรม
ตัวชี้วัดที่ 6 จานวนสถานศึกษาที่นอ้ มนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสนิ ทร มหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
4
ดีมาก
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเ้ รียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ไม่ประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 9 ผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรูเ้ รือ่ งการอ่าน
(Reading Literacy) ด้านการรูเ้ รือ่ งคณิตศาสตร์ (Mahematical Literacy) และด้านรู้เรือ่ ง
ไม่ประเมิน
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางประเมิน PISA
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
3.00
ดี
ตัวชี้วัดที่ 11 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทกั ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1
ปรับปรุง
(3R8C)
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของผูเ้ รียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
2
พอใช้
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน (O-NET)
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 13.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1
ปรับปรุง
ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 13.2 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
3
ดี
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละผู้เรียนทีจ่ บการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทกั ษะการ
เรียนรูท้ ี่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทกั ษะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินทีเ่ หมาะสมและนาไป
ปฏิบัติได้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
5
ดีเยี่ยม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.2 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
5
ดีเยี่ยม
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นโยบาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 16 ผูเ้ รียนทุกคนมีศกั ยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะทีด่ ี สามารถ
ดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 16.1 ระดับปฐมวัย
ตัวชี้วัดย่อยที่ 16.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 18 ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 18.1 ระดับชัน้ ประถมศึกษา
ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 18.2 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวชี้วัดที่ 23 สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจทิ ัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผเู้ รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 23.1 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 24 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ทีถ่ ูกต้องและสร้างจิตสานึก
ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนาไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริม
อาชีพทีเ่ ป็นมิตรกับิส่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 41 สถานศึกษา สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสานักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจทิ ัล
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 42 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คะแนนเฉลีย่ รวม 6 นโยบาย

ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบาย
ระดับคุณภาพ

5
2

ดีเยี่ยม
พอใช้

4.20

ดีมาก

1
5

ปรับปรุง
ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5.00

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

4.50

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

4

ดีมาก

3.61

ดีมาก

จากตาราง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานนทบุ รี เขต 2 มี ผ ลการติ ด ตาม
ประเมิน ผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตั วชี้วัดแผนปฏิบัติ ราชการประจาปี 2563
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบาย 3.61 ระดับคุณภาพ
อยู่ในระดับ “ดีมาก” โดยมีคะแนนระดับคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม 8 ตัวชี้วัด ระดับปรับปรุง 3 ตัวชี้วัด
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ผลการดาเนินงานเทียบค่ าเป้าหมายตัวชี้วดั

นโยบาย/ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ดาเนิน
การได้

การ
แปรผล

100

100.00

บรรลุ

50

78.79

บรรลุ

100

100.00

บรรลุ

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมัน่ คง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาญชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ตัวชี้วัดที่ 17 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผูอ้ านวยการการเรียนรู้
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 34 สถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ

ผลการดาเนินงานเทียบค่าเป้าหมายตัวชี้วัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการ
ประเมินผลการติดตามประมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามตั วชี้ วั ดแผนปฏิ บั ติ ราชการ ประจ าปี งบประมาณ 2563 ของส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน โดยมีผลการดาเนินงานเทียบค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 3 นโยบาย 3 ตัวชี้วัด มีผลบรรลุตามเป้าหมาย
ทั้ง 3 ตัวชี้วัด
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1.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA)
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency
Assessment Online : ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงาน
ที่โปร่งใสและเป็นธรรมในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต เพื่อ
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันการทุจริต
ทั้ ง ระบบให้ มี ม าตรฐานสากล โดยส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานนทบุ รี เขต 2
มีผลการประเมินในภาพรวมคะแนนร้อยละ 85.17 ระดับคุณภาพ A ผลการประเมิน “ผ่าน”
สรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

รวมคะแนน 85.17
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ระดับคุณภาพ A

10) การป้องกันการทุจริต

9) การเปิดเผยข้อมูล

8) การปรับปรุงระบบการทางาน

7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร

6) คุณภาพการดาเนินงาน

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ

3) การใช้อานาจ

2) การใช้งบประมาณ

1) การปฏิบัติหน้าที่

สพป.นนทบุรี เขต 2

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.5 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา

ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบาย
ระดับ
คุณภาพ

4
4

ดีมาก
ดีมาก

4

ดีมาก

3

ดี

5

ดีเยี่ยม

4

ดีมาก

1

ปรับปรุง

3

ดี

3

ดี

4

ดีมาก

4

ดีมาก

4

ดีมาก

4

ดีมาก

4

ดีมาก

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ภาวะผู้นาของผู้บริหารในการนาองค์การไปสู่เป้าหมาย
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา
เพือ่ พัฒนาคุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการ
บริหารและการจัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การนาผลการดาเนินงานมาพัฒนาการบริหารและ
การจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการเรียนรู้ (Knowledge
Management : KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และ
นาองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ
โดยใช้กระบวนการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและ
การจัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กร เอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา

ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบาย
ระดับ
คุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ
นโยบายปัญหาและความต้องการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบคลากรทางการ
ศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการ
จาเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ

4

ดีมาก

4

ดีมาก

2

พอใช้

2

พอใช้

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

3

ดี

4

ดีมาก

4

ดีมาก

5

ดีเยี่ยม

5
5
3

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี

2

พอใช้

4
4

ดีมาก
ดีมาก

4

ดีมาก

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสาเร็จและ
เป็นแบบอย่างได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 ระดับปฐมวัย
2.2 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT)
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพ
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต้องการพิเศษ
ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ
4.1 เด็กพิการเรียนรวม
4.2 เด็กด้อยโอกาส
4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์
ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร และ
การจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3
คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน)

ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบาย
ระดับ
คุณภาพ

5

ดีเยี่ยม

4
1

ดีมาก
ปรับปรุง

5

ดีเยี่ยม

1

ปรับปรุง

4

ดีมาก

4

ดีมาก

การติดตามและประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานสานักงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ 2563 ได้กาหนด
องค์ประกอบในการประเมิน 3 มาตรฐาน โดยมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
มี 3 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มี 5 ตัวบ่งชี้ และมาตรฐาน
ที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี 6 ตัวบ่งชี้
ผลการประเมินมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2563 ตัวชี้วัด
ระดับดีเยี่ยมมี 8 ตัวชี้วัด และมีค่าคะแนนรวมทั้ง 3 มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 4 อยู่ในระดับ ดีมาก
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ผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้ดาเนิน การพัฒนานักเรีย น
ทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับปฐมวัยได้เสริมสร้างและประเมิน
พัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ด้าน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้พัฒนานักเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและซ่อมเสริมผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และได้จัดให้มีการทดสอบและประเมินคุณภาพนักเรียนประกอบด้วยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การประเมินคุณภาพนักเรียน
ระดับชาติ (NT) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้

2.1 ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 25622
เด็กปฐมวัยในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จานวนทั้งสิ้น
4,484 คน โดยเป็นระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 จานวน 2,140 คน และระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จานวน 2,344
คน ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดังนี้
ชั้น

จานวน
ทั้งหมด

อ.2
อ.3
รวม

2,140
2,344
4,484

ด้าน
ร่างกาย
2,076
2,267
4,343

ร้อยละ

97.01
96.72
96.85

ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ด้าน
ด้าน
ด้าน
ร้อยละ
ร้อยละ
อารมณ์
สังคม
สติปัญญา
2,112 98.69 2,114 98.78 2,028
2,312 98.63 2,324 99.15 2,229
4,424 98.66 4,438 98.97 4,257

ร้อยละ

94.77
95.09
94.94

จากตาราง ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในปีการศึกษา 2562 จานวน 4,484 คน
พบว่า เด็กปฐมวัยมีผลพัฒนาการ ด้านร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 96.85 ด้านอารมณ์ คิดเป็นร้อยละ 98.66
ด้านสังคม คิดเป็นร้อยละ 98.97 และด้านสติปัญญา คิดเป็นร้อยละ 94.94
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2.2 ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET, NT)
และผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2562
2.2.1 ผลของการทดสอบ O-NET เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ.
และระดับประเทศ

35.63
34.30
35.55

32.11
31.60
32.90

32.43
30.86
34.42

49.99
47.95
49.07

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ไทย
อังกฤษ คณิตฯ
วิทย์
ระดับเขตฯ ระดับ สพฐ. ระดับ ประเทศ
จากกราฟ ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบระดับ
สพฐ. และระดับประเทศ พบว่า ทุกกลุ่มสาระมีค่าคะแนนสูงกว่าระดับ สพฐ. และมี 3 กลุ่มสาระ ที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ คือ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์

28.99
30.22
30.07

21.91
26.98
26.73

29.58
32.98
33.25

52.07
55.91
55.14

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ไทย
อังกฤษ คณิตฯ
วิทย์
ระดับเขตฯ ระดับ สพฐ. ระดับ ประเทศ
จากกราฟ ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบระดับ
สพฐ.และระดั บ ประเทศ พบว่ า ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ทุ ก กลุ่ ม สาระมี ค่ า คะแนนต่ ากว่ า ระดั บ สพฐ.และ
ระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระ
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2.2.2 ผลของการทดสอบ O-NET เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 - 2562

ไทย

อังกฤษ

ปีการศึกษา 2561

คณิตฯ

40.2
35.63

38.02
32.11

37.83
32.43

56.78
49.99

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิทย์

ปีการศึกษา 2562

จากกราฟ ผลของการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 พบว่า ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนต่ากว่า
ปีที่ผ่านมาทุกกลุ่มสาระ

ไทย

28.99

32.60

21.91

25.25

29.58

26.71

52.07

50.66

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

อังกฤษ
คณิตฯ
วิทย์
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562

จากกราฟ ผลของการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่
ระหว่างปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 พบว่า กลุ่มสาระที่มีค่าคะแนนสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา
2561 คือ กลุ่ม สาระภาษาไทย ค่าคะแนนเฉลี่ย 52.07 และกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ค่าคะแนนเฉลี่ย
29.58
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2.2.3 ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562

ด้านคณิตศาสตร์

ระดับเขตฯ

ด้านภาษาไทย

ระดับ สพฐ.

45.70

45.82

45.63

46.46

46.00

47.06

44.94

45.64

44.20

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เฉลี่ยรวม

ระดับ ประเทศ

จากกราฟ ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มีการประเมิน 2 ด้าน คือ ด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาไทย ผลการประเมินเฉลี่ยรวม พบว่า มีค่า
คะแนนเฉลี่ย ต่ากว่าระดับ สพฐ.และระดับประเทศ
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2.2.4 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจาแนกตามระดับ
ระดับเขตพื้นที่
สังกัด

สมรรถนะ

2562

ความ
ก้าวหน้า

2562

ความ
ก้าวหน้า

2562

ความ
ก้าวหน้า

69.98 68.55

+3.57

65.70 67.49

+1.79

66.13 68.50

+2.37

13.40 13.69

0.29

14.03 14.23

0.2

14.42 14.61

0.19

71.82 73.74

+1.92

71.17 72.51

+1.34

71.24 72.81

+1.57

9.60

9.86

0.26

9.63

9.91

10.60

0.69

68.40 71.15

+2.75

68.44 70.00

+1.56

68.69 70.66

+1.97

11.78 21.24

9.46

21.82 22.76

0.94

22.53 23.46

0.93

2561
การอ่าน
ออกเสียง
การอ่าน
รู้เรื่อง
รวม 2
สมรรถนะ

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
S.D
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
S.D
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
S.D

ประเทศ

2561

10.33

0.7

2561

จากตาราง เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จาแนกตามระดับ 2 ปีการศึกษา 2561-2562 ในภาพรวม 2
สมรรถนะ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น 2.75 ในภาพรวม 2 สมรรถนะ ระดับ
สังกัด มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น 1.56 และในภาพรวม 2 สมรรถนะ ระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละเพิ่มขึน้ 1.97 ตามลาดับ
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ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3.1 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานนทบุรี เขต 2 จานวน 63 แห่ง มีการประเมิน 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย และระดับ การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้
3.1.1 ผลการสังเคราะห์รายงานประจาปีของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 3 มาตรฐาน ผลการประเมินดังนี้
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหา
ความรู้ได้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อ เพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและพอเพียง
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์
2.6 มีระบบบริการคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
รวมระดับคุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ

แปลผล

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

จากผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย
โดยรวม พบว่า มีคะแนนในระดับคุณภาพ 4 ทุกมาตรฐาน หากพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
“ดีเลิศ” ทุกด้าน
3.1.2 ผลการสังเคราะห์รายงานประจาปีของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 3 มาตรฐาน ผลการประเมิน
โดยภาพรวม ดังนี้
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และแก้ปญ
ั หา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
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มาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ

แปลผล

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสยั ทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
2.5 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
รวมระดับคุณภาพ

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับขั้นพื้นฐาน
โดยรวมพบว่า มีคะแนนในระดับคุณภาพ 4 ทุกมาตรฐาน หากพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
“ดีเลิศ” ทุกด้าน
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3.1.3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา ในระดั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย
ในปีการศึกษา 2562 ในภาพรวมระดับดีขึ้นไป จานวน 63 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และสามารถ
จาแนกผลการประเมินได้ ดังนี้
ระดับยอดเยีย่ ม จานวน 30 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 47.62
ระดับดีเลิศ
จานวน 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.44
ระดับดี
จานวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.94
ระดับปานกลาง จานวน....-......แห่ง คิดเป็นร้อยละ......-.....
ระดับกาลังพัฒนา จานวน....-......แห่ง คิดเป็นร้อยละ......-.....
3.1.4 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในปีการศึกษา 2562 ในภาพรวมระดับดีขึ้นไป จานวน 63 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และสามารถ
จาแนกผลการประเมินได้ ดังนี้
ระดับยอดเยีย่ ม จานวน 24 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38.10
ระดับดีเลิศ
จานวน 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 49.21
ระดับดี
จานวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.70
ระดับปานกลาง จานวน....-......แห่ง คิดเป็นร้อยละ......-.....
ระดับกาลังพัฒนา จานวน....-......แห่ง คิดเป็นร้อยละ......-.....
3.1.5 สถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จานวน 14 แห่ง คือ
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี), โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ, โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์
(จันทานุ กูล), โรงเรี ยนเฉลิ มพระเกียรติ 60 พรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิติ์พระบรมราชินีนาถ,
โรงเรียนคลองเกลือ, โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร, โรงเรียนวัดศาลากุล, โรงเรียนวัดสะพานสูง (รถไฟ
นุเคราะห์), โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย, โรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บารุง), โรงเรียนชุมชน
ไมตรีอุทิศ, โรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี), โรงเรียนสุเหร่าเขียวและโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลารี
ในปีการศึกษา 2562 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และมีผลการประเมินจากสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ดังนี้
1. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย มีผลการประเมินจากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) แต่ละด้านระดับดีขึ้นไป จานวน 14 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 100
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2. สถานศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นการสอนระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ผ ลการประเมิ น จาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) แต่ละด้านระดับดีขึ้นไป
จานวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
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สรุปผลการดาเนินงาน
จากผลการดาเนินงานด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยภาพรวมของสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานนทบุ รี เขต 2 มี ปั จ จั ย อั น หลากหลายที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
กาจั ด การศึ ก ษา ประกอบกั บ นโยบายสู่ ค วามส าเร็ จ ของฝ่ า ยบริ ห าร รวมถึ งการก ากั บ ติ ด ตามการ
ตรวจสอบผลการดาเนินงานและปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายอยู่เป็นระยะ
ทาให้ผลการดาเนินงานและผลการประเมินของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นที่พึง
พอใจ โดยสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการดาเนิน
โครงการที่เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายกาหนดโดยสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและ
สภาพบริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จานวน 41 โครงการ จาก
โครงการทั้งสิ้น 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.18 มีโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 3 โครงการ คิด
เป็น ร้อยละ 6.84 เนื่องจาก เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาทของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประกอบ
เป็ น โครงการไม่ เ ร่ งด่ ว น และส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ก าหนดแนวทางที่ จ ะ
ดาเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ.2564
ผลการด าเนิ น โครงการที่เ ป็ นนโยบายและจุด เน้ น สพฐ./ศธ. จ านวน 7 โครงการ ได้ แ ก่
1) โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล 2) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 3) โครงการโรงเรียนและสานักงานเขต
สุจริต 4) โครงการส่งเสริมการอ่าน 5) โครงการ Best Practice เปลี่ยนบทบาทจากครูสู่ Coach
6) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ7) โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีโครงการดาเนินการที่เป็นนโยบายและ
จุดเน้นตามบริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลายโครงการ อาทิ โครงการแข่งขันความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โครงการเสริมสร้าง
คุณ ธรรม จริย ธรรมและอุ ดมการณ์ วิชาชี พครู “พั ฒนาครูสู่ ครู มือ อาชีพ ” โครงการพั ฒนาศั กยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นามืออาชีพ โครงการคุณธรรมนาสู่โรงเรียนปลอดขยะ (Zero West)
สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน โครงการพัฒนาระบบการกากับติดตามประเมินผลตามนโยบาย สพฐ. โดยทุก
โครงการมีผลการดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตัวชี้วัดของหน่วยงาน ร้อยละ 100

1.2 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (KRS : KPI Report System) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีผลการประเมินตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(KRS : KPI Report System) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คะแนน 4.11318
ร้อยละ 82.26
ระดับ มาตรฐานขั้นสูง

1.3 ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีผลการดาเนินงานการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นที่น่าพอใจทั้งสองส่วน
โดยในส่วนของผลการดาเนินงานตามระดับคุณภาพ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ค่าระดับคุณภาพ
เฉลี่ย 3.61 ระดับคุณภาพระดับ 5 ดีเยี่ยม มี 8 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 14.1 และ 14.2 ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทาตามความถนัด และความ
ต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
ตัวชี้วัดที่ 16.1 ผู้เรียนทุกคนมีศักยาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่
ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
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เสมอกัน

ตัวชี้วัดที่ 18.2 ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน

ตัวชี้วัดที่ 23.1 สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 24 สถานศึ ก ษามี ร ะบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ และคุ้ ม ครองนั ก เรี ย นและการ
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและ
สร้างจิตสานึก ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนาไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น
การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับิส่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
ตัวชี้วัดที่ 41 สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลาง
มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา

1.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA
Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คะแนนรวม 85.17
ระดับ A
ผลการประเมิน ผ่าน
จากผลการประเมินในระดับผ่าน พิจารณาจากคะแนนรวม ตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป ซึง่
เป็นไปตามค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.5 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีผลการติดตามและประเมิน
ผลการบริหารและจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
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ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 3 มาตรฐาน 14 ตัว บ่ งชี้ 20 ประเด็ นการ
พิจารณาคะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) ระดับคุณภาพ 4 คาอธิบายระดับคุณภาพ ดีมาก
 สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1 ระดับคุณ ภาพ 4 คาอธิ บายระดับคุ ณภาพ ดีมาก
 สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2 ระดั บคุณภาพ 4 คาอธิบายระดับคุณภาพ ดีมาก
 สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 ระดั บคุณภาพ 4 คาอธิบายระดับคุณภาพ ดีมาก

2. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.1 ผลการพัฒนานักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
ผลการพั ฒ นาการของเด็ ก ปฐมวั ย ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 จ านวน 4,484 คน พบว่ า
เด็กปฐมวัย มีผลพัฒนาการด้านร่า งกาย คิดเป็นร้ อยละ 96.85 ด้ านอารมณ์ คิดเป็ นร้อยละ 98.66
ด้านสังคม คิดเป็นร้อยละ 98.66 และด้านสติปัญญา คิดเป็นร้อยละ 94.94
เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเด็ก
ปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัด จานวน 63 โรงเรียน อยู่ในระดับคุณภาพ 4 แปลผล ดีเลิศ

2.2 ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET, NT)
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET / NT ปีการศึกษา 2562
ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบระดับ สพฐ. และระดับประเทศ พบว่า ทุกกลุ่ม
สาระมีค่าคะแนนสูงกว่าระดับ สพฐ. และมี 3 กลุ่มสาระ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ คือ กลุ่มสาระ
ภาษาไทย และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเมื่อเปรียบเทียบและทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระหว่างปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 พบว่า ทุกกลุ่มสาระ มีคะแนนต่ากว่าปีที่ผ่านมา
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ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบระดับ สพฐ.และระดับ ประเทศ พบว่าค่ า
คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ มีค่าคะแนนต่ากว่าระดับ สพฐ.และระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระ
และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 พบว่า กลุ่มสาระที่มีค่าคะแนน
สู ง ขึ้ น กว่ า ปี ก ารศึ ก ษา 2561 คื อ กลุ่ ม สาระภาษาไทย ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 52.07 และกลุ่ มสาระ
ภาษาอังกฤษ ค่าคะแนนเฉลี่ย 29.58
ผลการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จากผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีการ
ประเมิน 2 ด้าน คือ ด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาไทย ผลการประเมิน พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
ต่ากว่าระดับ สพฐ.และระดับประเทศ

3. ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3.1 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
จากผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 จานวน 63 แห่ง ดังนี้
1. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย จานวน 3 มาตรฐานคือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
โดยระดับเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 63 โรงเรียน ผลการประเมินแยกเป็นระดับคุณภาพจากจานวน
โรงเรียนทั้งหมด ดังนี้ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม จานวน 30 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 47.62 ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ จานวน 28 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 44.44 ระดับคุณภาพปานกลาง จานวน 5 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 7.94 และในภาพรวมของระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย จานวน 63
โรงเรียน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ
2. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายใน ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยระดับเขตพื้นที่การศึกษาจานวน 63 โรงเรียน ผลการประเมิน
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แยกเป็น ระดับคุณภาพ จากจานวนโรงเรียนทั้งหมด ดังนี้ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม จานวน 24 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 38.10 ระดับคุณภาพดีเลิศ จานวน 31 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 49.21 ระดับคุณภาพ
ปานกลาง จานวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 12.70 และในภาพรวมของระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 63 โรงเรียน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ

ข้อเสนอแนะ
จากผลการด าเนิ น งาน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 พิจารณาแล้ว พบว่า ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาผลการดาเนินงานในรอบ
ปีที่ผ่านมา ดังนี้
1. จากประสบการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีงบประมาณรองรับเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาควรพัฒ นาบุคลากรด้านการเงิ นและบัญชีใ ห้เกิดผลการ
ปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษาควรพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงขึ้น โดยเน้นในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์
4. สถานศึกษาควรให้ความสาคั ญในการช่วยเหลือและส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ให้ได้รับการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ
5. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาควรปรั บ ปรุ ง กระบวนการ วิ ธี ก าร การปฏบั ติ ง าน
ของบุคลากรเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
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จากการดาเนิ น งานการพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาและการมีส่ วนร่ วมจากผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้อ ง
ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ทาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มี Best
Practice ของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ และได้ดาเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ โดยมี
ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ทาให้เกิดรางวัลความสาเร็จจากการประกวดแข่งขันผลงานของผู้บริหาร
ครู และนักเรียนในระดับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และระดับประเทศ ดังนี้

รางวัลความสาเร็จจากการประกวดแข่งขัน (Best Practice)
ที่
หมวดหมู่
1 ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
2 โรงเรียนต้นแบบ
อาหารกลางวัน
3 ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

4 กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
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รายการ
รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจาปี 2563
ระดับประเทศ
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน
ระดับประเทศ ประจาปี 2563
รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจาปี 2563
ระดับเขตตรวจราชการที่ 2

รางวัล
โล่รางวัลยอดเยีย่ ม
ประเภทสถานศึกษา
ขนาดเล็ก
ระดับดี
อันดับที่ 1 ระดับทอง
ประเภทสถานศึกษา
ขนาดเล็ก
อันดับที่ 5 ระดับเงิน
ประเภทสถานศึกษา
ขนาดกลาง
อันดับที่ 6 ระดับเงิน
ประเภทสถานศึกษา
ขนาดใหญ่

โครงงานสารานุกรมไทยสาหรับ
เยาวชน โดยสโมสรโรตารีสากล

รางวัลระดับประเทศ
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โรงเรียน/ครูผู้สอน
-โรงเรียนวัดเชิงเลน
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
-โรงเรียนวัดเชิงเลน
-โรงเรียนสามัคคีวิทยา
(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)
-โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษาฯ สมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ
โรงเรียนวัดเพรางาย
น.ส.วิมล อาจด่อน นักเรียน

สพป.นนทบุรี เขต 2

ที่
5

6

หมวดหมู่
กลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาและ
พลศึกษา

รายการ/ชื่อนักเรียน
การแข่งขันจานร่อนประเภท
อัลทิเมท เยาวชน ชิงแชมป์
แห่งประเทศไทย
จัดโดยสมาคมจานร่อนแห่ง
ประเทศ

รางวัล

ด้านพลังงาน

โครงการนวัตกรรมพลังงาน
ได้รับเกียรติบัตร
และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
และเงินรางวัล
(ENnovation School)
จานวน 90,000 บาท
ระดับประเทศ จากความ
ร่วมมือของการไฟฟ้านครหลวง
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาที่ 1 ด้านนโยบายและ
รางวัลที่ 1
แผนงาน

ครูและบุคลากรโรงเรียนวัด
พระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)

สาขาที่ 2 ด้านการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนที่เกีย่ วข้อง

รางวัลที่ 2

สาขาที่ 3 ด้านการจัดการ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รางวัลที่ 3

สาขาที่ 4 ด้านนวัตกรรม
พลังงาน

รางวัลที่ 2

-ผู้บริหาร ครู นักเรียนและ
บุคลากร
1. โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
2.โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
3.โรงเรียนวัดพระเงิน
-ผู้บริหาร ครู นักเรียน และ
บุคลากรโรงเรียน
1.โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
2.โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
3.วัดพระเงิน
-ผู้บริหาร ครู นักเรียนและ
บุคลากรโรงเรียนวัดพระเงิน
-ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

รองชนะเลิศ
รางวัลระดับประเทศ

รางวัลที่ 3
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โรงเรียนวัดบางพูดใน
(นนทวิทยา)
ครูผู้สอน
นายสราวุธ แสงสัจจา
และนักเรียน 14 คน

-ผู้บริหาร ครู นักเรียนและ
บุคลากร
1.โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
2.โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
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ที่
7

8

หมวดหมู่
งานบริหารทั่วไป

กิจกรรม
วิทยาศาสตร์
สาหรับเยาวชน

9

สังคมศึกษา

10

สังคมศึกษา

รายการ/ชื่อนักเรียน
ผ่านการพิจารณาโครงการเพื่อ
พัฒนาโรงเรียน CONNEXT ED
ปีการศึกษา 2563 ของบริษัท
ซีพีออลล์ จากัด (มหาชน)
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย
ระดับประถมศึกษา กิจกรรม
วิทยาศาสตร์สาหรับเยาวชน
ศูนย์ภาคกลาง ปี 2563
สานักงานเลขสธิการคุรุสภา
โรงเรียนคุณธรรมเทิดไท้องค์
ราชัน จัดโดยสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

โรงเรียน/ครูผู้สอน

ได้รับงบประมาณ
108,961 บาท

โรงเรียนคลองเกลือ

ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน
ระดับภูมิภาค

นักเรียนโรงเรียน
วัดสังวรพิมลไพบูลย์
(จันทานุกูล)

ได้รับการประเมิน
ระดับเพชร

โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม
(จอประยูรอุปถัมภ์)
ครูสุขฤทัย สุขจรรยา

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา รุ่นที่ 10
จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ
สพฐ.

ได้รับโล่รางวัลให้เป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ
ชั้นนา รุ่นที่ 10

โรงเรียนต้นแบบการ
จัดการศึกษาทางไกล
โรงเรียนวัดศาลากุล
ผ่านดาวเทียม
(DLTV)
เกียรติบัตร ชนะเลิศ
อันดับที่ 1 จังหวัด
นักเรียน
นนทบุรี เป็นตัวแทน
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค
เข้าร่วมแข่งขัน
จานวน 27 คน
ระดับประเทศ
ตราพระราชทาน โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์
บ้านนักวิทยาศาสตร์ พัฒนา นักเรียนชั้นอนุบาล 3
น้อย ประเทศไทย ครูสิริกุล สิทธิขวัญ
ครูอุรัชนี แสงใส

11

มูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม

โรงเรียนต้นแบบการจัด
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม

12

สุขศึกษาและพล
ศึกษา

การแข่งขันวิ่ง 31 ขา สามัคคี
ปีที่ 15 ระดับจังหวัด

13

ระดับปฐมวัย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย
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โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม
(จอประยูรอุปถัมภ์)

สพป.นนทบุรี เขต 2

ที่
14

หมวดหมู่
ระดับปฐมวัย

รายการ/ชื่อนักเรียน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย

15

กิจกรรมนักเรียน

โรงเรียนปลอดขยะ
(ZeroWaste School)

16
17
18

19
20
21
22

โครงการ รัก
ห่วงใย ใส่ใจศิษย์
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ระดับปฐมวัย

23

กลุ่มสาระ
ภาษาไทย

24

งานห้องสมุด

รางวัล
ตราพระราชทาน
บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย
ได้รับการยกย่องให้
เป็นโรงเรียนปลอด
ขยะ(ระดับเขตพื้นที่)

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข ดีเด่น
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ระดับทอง
รางวัลเกียรติบัตร
ระดับทอง อันดับ 2

ครูโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์

โรงเรียนคุณธรรม เทิดไท้
องค์ราชัน

รางวัลระดับเพชร
ต้นแบบ

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย

โรงเรียนรักการอ่านดีเด่น

ระดับดีเด่น

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา

ห้องสมุดมีชีวิตยอดเยีย่ ม

ระดับยอดเยีย่ ม

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา

การประกวดคลิปวีดีโอ
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
(1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม)
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รุ่นที่ 3 รอบที่ 2

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา
ตราพระราชทาน

ผู้บริหารรักการอ่าน

ระดับดีเด่น

ครูรักการอ่าน

ระดับดีเด่น
ได้รับการยกย่องเป็น
โรงเรียนรักการอ่าน
(ระดับเขตพื้นที่)

โรงเรียนรักการอ่าน
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โรงเรียน/ครูผู้สอน
โรงเรียนวัดบางรักใหญ่
ครูศิริลักษณ์ บุตรครุฑ
และนักเรียน
โรงเรียนวัดบางพูดใน
(นนทวิทยา)
ครูเกษมณี บุตรโยธี
โรงเรียนวัดเพรางาย
ครูเนาวรัตน์ จันทรมาลี

108

ครูกรรณิการ์ สุโข
โรงเรียนวัดอินทาราม
(สงค์วอนอุทิศ)
โรงเรียนวัดอินทาราม
นายประสิทธิ์ เด่นพัฒนพิทักษ์
นางสุนทรี บุญพระลักษณ์
โรงเรียนวัดบางพูดใน
(นนทวิทยา)
ครูสุมลรัตน์ ภาเล็กน้อย

สพป.นนทบุรี เขต 2

ที่
25
26

27

28

หมวดหมู่
โรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนคุณธรรม

รายการ
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ตาม
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ
นวัตกรรมโรงเรียนคุณธรรม
สร้างสรรค์คนดี โดยใช้รูปแบบ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
4 ร.
การจัดการเรียนการสอนภายใต้
การบริหารงานโรงเรียน
คุณธรรม ตามหลัก 4 ร.ด้วยวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practice) 4 น.นาทาโครงงาน
สรรค์สร้างคนดีตามวิถีโรงเรียน
คุณธรรม

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา สถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนา รุ่นที่
11 ประจาปีการศึกษา 2563
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รางวัล

โรงเรียน/ครูผู้สอน

ระดับดีเยี่ยม

นางศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียน

ระดับดีเยี่ยม

นายจวน วงษ์ปิ่น
ผู้อานวยการโรงเรียน

ระดับดีเยี่ยม

นางเพ็ญพิศ นาพา
ครูโรงเรียนวัดเชิงเลน

รางวัลและใบประกาศ
เกียรติคุณ

นางสาวธิดารัตน์ เต็มรัก ครู
หัวหน้ากิจกรรม ผู้บริหาร
คณะครูและนักเรียน

สพป.นนทบุรี เขต 2

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ที่ 339 /2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาเอกสารรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
----------------------------------------------ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จะดาเนินการจัดทาเอกสารรายงานผล
การดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพือ่ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่สาธารณชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
พร้อมทั้งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามกลยุทธ์
จุดเน้น และนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะที่ปรึกษา มีหน้าที่ ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะ ขอบข่ายการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย
1.1 นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ประธานที่ปรึกษา
1.2 นายชูฌาณ พีรชัยเดโช รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
รองประธานทีป่ รึกษา
1.3 นางดุจดาว โตบางป่า
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
รองประธานทีป่ รึกษา
1.4 นางสวาท ก่อเจดีย์
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
เลขานุการ
1.5 นางกัญณัฏฐ์ ศิริวัฒนมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการดาเนินงาน มีหน้าที่ กาหนดขอบข่ายการรายงาน เนื้อหาสาระ วิเคราะห์ ตรวจสอบกลั่นกรอง
ข้อมูลเอกสารการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย
2.1 นายชูฌาณ พีรชัยเดโช
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2
ประธานกรรมการ
2.2 นางนภสกร ผ่องอาไพ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการ
2.3 นางสาวิตรี พันธ์พานิช
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
2.4 นางนิตย์ณรัตน์ โพธิ์ประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผอู้ านวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล
กรรมการ
2.5 นางพรรณรส ศิระธนารัณฑ์ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่ม
อานวยการ
กรรมการ
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-22.6 นางสาวดวงพร เธียรประดิษฐ์ นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ ปฏิบัตหิ น้าที่ผู้อานวยการกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
2.7 นางจินตนา จาปาทอง
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
2.8 นายก้องทภพ แก้วศรี
นิติกรชานาญการพิเศษ ปฏิบัตหิ น้าที่ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
กรรมการ
2.9 นางวรรณรัชต์ ธารงค์ประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผอู้ านวยการกลุม่
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
2.10 นางภิญญาพัชญ์ สมานพันธ์สกุล นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผอู้ านวยการกลุ่ม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ
2.11 นางประทีป สังข์แก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.12 นางณสิตา อรัญยะพันธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.13 นางเพ็ญจา เ สมอเหมือน
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
2.14 นางสาวกนกวรรณ บุญอิม่
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
2.15 นางสาววรรณวิษา อารีวโรดม ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
2.16 นายณรงค์ ภู่พันธ์
อัตราจ้าง (ดูแลระบบเครือข่าย)
กรรมการ
2.17 นายพันศักดิ์ บุญช่วย
อัตราจ้าง (พนักงานธุรการ)
กรรมการ
2.18 นางสวาท ก่อเจดีย์
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
2.19 นางกัญณัฏฐ์ ศิริวัฒนมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. คณะทางานจัดทาเอกสาร มีหน้าที่รวบรวม เรียบเรียง ข้อมูลผลการดาเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการ
วิเคราะห์ของคณะทางานและออกแบบจัดทาต้นฉบับรูปเล่ม ประกอบด้วย
3.1 นางสวาท ก่อเจดีย์
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ประธานคณะทางาน
3.2 นางกัญณัฏฐ์ ศิริวัฒนมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คณะทางานและเลขานุการ
3.3 นายพันศักดิ์ บุญช่วย
อัตราจ้าง (พนักงานธุรการ)
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
(นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์)
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
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