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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 



 
 

ค าน า 
 

     การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ถือเป็นเร่ืองที่ส าคัญ เพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1  การมีส่วนร่วมของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการส่งเสริม การปรับปรุง การพัฒนา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา               
ในด้านคุณธรรม และความโปร่งใส เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน และสถานศึกษา ลดโอกาสและป้องกันไม่ให้
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นที่ 21 “การต่อต้านการทุจริตและประพฤติชอบ(พ.ศ. 2561 – 2580) ต่อไป 
 
 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

กรกฎาคม  2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร                                                        
               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยการน าของ นายมติชน  มูลสูตร  
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  นายมิน  ประจวบวัน                       
นางสาวณัฎฐิกา  ลิ้มเฉลิม  และ นางอนุนาถ  ชื่นจิตร์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทุกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพราะถือเป็นการพัฒนา
ปรับปรุง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในด้านคุณธรรม และความโปร่งใส เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน และ
สถานศึกษา ลดโอกาสและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุ  
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นที่ 21 “การต่อต้านการทุจริตและประพฤติชอบ
(พ.ศ. 2561 – 2580) โดยด าเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) ที่มีความรุนแรง และเป็นจังหวัดที่ถูกก าหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สรุป
กิจกรรมแต่ละด้านพอสังเขป ได้ดังนี้ 

1. ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

2. ด้านความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   
3. ด้านการศาสนา 
4. ด้านการศึกษา 
5. ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
6. ด้านกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                 
 
 
 
 

     

      
 
            วันที่  23  มิถุนายน 2564 นายมติชน  มูลสูตร ผู้อ านวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธาน
การประชุมทีมบริหารสพป.นครปฐม เขต 1 ประกอบด้วยรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา     
ทุกท่าน ผู้อ านวยการกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ณ ห้องประชุมจันหอม สพป.นครปฐม 
เขต 1 เพี่อประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สร้างการรับรู้ รับทราบเกณฑ์การประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
ประเมิน จ าแนกเป็น 3 เคร่ืองมือ ได้แก่ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) และแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ร่วมกันก าหนด
ผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล (OIT) ต้ังแต่ O1 – O43 บนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกันขับเคลื่อนและขยายผลการด าเนินงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้มีความยั่งยืน
และบรรลุเป้าหมายต่อไป 
 
 
 
 
 
 

ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

 



 
 
 
 

 
 

   
 

              วันที่  6  กรกฎาคม  2564 นายมติชน  มูลสูตร ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และทีมบริหารสพป.นครปฐม เขต 1 ซ่ึงประกอบด้วย รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ทุกท่าน ผู้อ านวยการกลุ่ม/ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมทางไกลเพี่อรับทราบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA Online) 
โดยพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องประชุมจันหอม สพป.นครปฐม เขต 1 เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมกันขับเคลื่อน
การด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

            
 

        
 
  วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563  ณ บริเวณโดมหน้าอาคารส านักงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นายมติชน มูลสูตร ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย นายมิน ประจวบวัน นางสาวณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม นางอนุนาถ ชื่นจิตร์ รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ข้าราชการ
และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวค าปฏิญญาเขตสุจริต โดยนายมติชน มูลสูตร 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้กล่าวเชิญชวนบุคลากรทุกท่านร่วม
กิจกรรมนี้ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิตและเป็นการให้ค าม่ันสัญญาต่อการด าเนินการ
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งได้แจ้งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในรอบ
สัปดาห์ให้บุคลากรรับทราบความเคลื่อนไหวในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 เพื่อถือปฏิบัติต่อไป  
 
 



                                                              กล่า  

         

  
 
   วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม   2563  บริเวณโดมหน้าอาคารส านักงาน สพป.นครปฐม  เขต 1 
นายมติชน  มูลสูตร ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษนครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย  นาย
มิน  ประจวบวัน  นางสาวณัฎฐิกา  ลิ้มเฉลิม  นางอนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ผู้อ านวยการกลุ่ม ข้าราชการและลูกจ้าง  ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ 
สวดมนต์ และกล่าวค าปฏิญญาเขตสุจริต โดยนายมติชน  มูลสูตร  ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1  ได้
พบปะ  พูดคุย พร้อมแจ้งข้อราชการให้กับข้าราชการและลูกจ้างรับทราบ  และเชิญชวนข้าราชการและ
ลูกจ้างทุกคนร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันในทุกวันจันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์สืบไป ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 



 
 
                                                       
 
 
 

 

 

                 วันที่ 5 ธันวาคม 2563  นายมติชน  มูลสูตร  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เข้าร่วมพิธีตามกิจกรรมเนื่องในกับวันโอกาสวัน
คล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ  ศาลากองอ านวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านความจงรักภักดีต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ศาสนา 



 

       
                                                                                                        

 
 
            วันที่ 30 พฤศจิกายน  2563 นายมติชน มูลสูตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายพวงมาลา แด่ สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี                    
พระวรชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมร าลึกในพรมหากรุณาธิคุณ               
ในด้านการศึกษา การพยาบาล ฯลฯ โดยมี นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม                      
เป็นประธานในพิธี  
 

 
 
            วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้อ านวยการ
ลูกเสือจังหวัดนครปฐม ประธานในพิธี วางพวงมาลาของคณะลูกเสือจังหวัดนครปฐม ถวายบังคม                         
และถวายราชสดุดี กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ ในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6                      
พระปรมินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย ณ บริเวณ   
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พระราชวังสนามจันทร์ โดยมี นายนายมติชน มูลสูตร ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีคร้ังนี้ 
เพื่อเป็นการน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                           
                

 
 
             วันที่ 22 ตุลาคม 2563  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น ามาถวายพระสงฆ์จ าพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมพิธีเป็นจ านวนมาก เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา และบูรณะวัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร ซ่ึงในปีนี้ มียอดบริจาคเงินจากผู้
มีจิตศรัทธาในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมทั้งสิ้น 1,097,029 บาท ในการนี้ นายมิน ประจวบวัน 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ 
 
 
 
 
 
 

ด้านศาสนา 



 
 

                                                        
            
    

 
             วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายมติชน มูลสูตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต1 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา                 
ในสังกัดและมอบนโยบายการจัดการศึกษา ผู้บริหาร คณะครู/นักเรียน โรงเรียนวัดสามควายเผือก  โดยมี  
นายชัยณรงค์ ยงยิ่งเชาว์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสามควายเผือก รอง ผอ.โรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู/
นักเรียนร่วมให้การต้อนรับและขานรับนโยบาย น าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่อไป 

 

             วันท่ี 5 กุมภาพันธ์  2564  นายมติชน มูลสูตร ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและก ากับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของสถานศึกษาในช่วงเปิดเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง ช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมี นายชัยวัฒน์ กิจภูริพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง  
และคณะครู ให้การต้อนรับซ่ึงโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง ได้ด าเนินไปตามมาตรการการผ่อนคลาย                    
การเปิดเรียน และรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียน พบว่า สถานศึกษาดังกล่าวมีการปฏิบัติตามประกาศ
จังหวัด และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จุดล้างมือหลายจุด ครูและนักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีสัญลักษณ์                    
แสดงการเว้นระยะห่างของโต๊ะ เก้าอี้ ทั้งในห้องเรียน โรงอาหาร และมีจุดสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ                      
อย่างชัดเจน และทางโรงเรียนได้จัดท าTime Line การเดินทางของนักเรียนทุกคน 
 
 
                                                       
 

ด้านการศึกษา 



 
 
 
                                                           

 
 
                วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระหว่าง ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม                      
กับ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1   
การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
มีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐมกับส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 สนับสนุนการด าเนินงานในการบริการซ่อม
อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียน ในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายใต้
โครงการ DLTV R Service เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของ
โรงเรียน ในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์จริง และเพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                      

      
 

               วันที่  17  กุมภาพันธ์ 2564 นายมติชน มูลสูตร ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและก ากับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ของสถานศึกษาในช่วงเปิดเรียน และให้ก าลังใจ พร้อมให้ค าแนะน าให้ผู้บริหาร คณะ
ครู ดูแลนักเรียนเร่ืองการเรียน ความปลอดภัยของนักเรียนในช่วงที่โรงเรียนเปิดเรียน  ณ  โรงเรียนอนุบาล
ก าแพงแสน  โดยมีนายวิริทธิ์ธรรศ   สิริอาภรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน และรองผู้อ านวยการ คณะครูให้การ
ต้อนรับ และโรงเรียนเมืองเก่าก าแพงแสน โดยมีนายไพฑูรย์ จุ่นบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะครูให้การ
ต้อนรับ และในโอกาสนี้ได้ตรวจสภาพบริเวณโดยรอบของค่ายลูกเสือเมืองเก่าก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

 
 

               วันที่ 14 มิถุนายน  2564   นายมติชน  มูลสูตร  ผู้อ านวยการ สพป. นครปฐม เขต 1  มอบหมาย
ให้ นายมิน   ประจวบวัน   รองผู้อ านวยการ สพป. นครปฐม เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน
สัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย               
ผู้เข้ารับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาต าแหน่งผู้อ านวยการรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน 2 คน  โดยผู้เข้ารับการประเมินได้น าเสนอผลงานการปฏิบัติงานในต าแหน่ง
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะและประเมินตามตัวชี้วัด  เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     

 



                                           
 
 

 
 
       วันที่  25 พฤศจิกายน 2563 นายนายมติชน มูลสูตร ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปฐมนิเทศ ครูบรรจุใหม่ ตามประกาศ กศจ.นครปฐม จ านวน 54 ราย ผอ.สพป.
นครปฐม เขต 1 แสดงความยินดีกับผู้ที่สอบได้ทุกคน และยินดีที่มาช่วยกันพัฒนาการศึกษานักเรียนใน สพป.
นครปฐม เขต 1 พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ โดยให้ยึดหลัก ครองตน ครองคน ครองงาน                    
ให้รักษาระเบียบวินัย เรียนรู้วัฒนธรรมในองค์กร ในการนี้ นายมิน ประจวบวัน นางสาวณัฏฐิกา ลิ้มเฉลิม                
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ร่วมพบปะ พูดคุย และมอบ
แนวคิดในการปฏิบัติงาน 

 
             วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายมติชน มูลสูตร ผู้อ านวยการ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.อนุนาถ 
ชื่นจิตร์ ดร.ณัฏฐิกา ลิ้มเฉลิม นายมิน ประจวบวัน รองผู้อ านวยการสพป.นครปฐม เขต 1 ได้ติดตามการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนวัดทะเลบก โดยมีผอ.สินีนาฏ จันทวาท ผู้อ านวยการโรงเรียน                              
นางสาวจารุวรรณ์ พัฒน์ไทยสงค์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนได้ให้การต้อนรับ ซ่ึงทางโรงเรียนมีการสอน
ออนไลน์โดยใช้นวัตกรรม ครูช่วยครู ครูช่วยนักเรียน ผู้ปกครองช่วยครู ชุมชนช่วยครู 
 
 
                                                                                                         
 
 



 
 
 

 
                ติดตามรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ทุกวันพุธของสัปดาห์ เช่น วันพุธที่  7 กรกฎาคม 2564                             
ณ ห้องประชุมจันหอม สพป.นครปฐม เขต 1 นายมติชน  มูลสูตร  ผู้อ านวยการสพป.นครปฐม เขต 1                 
พร้อมด้วยนายมิน  ประจวบวัน  นางอนุนาถ  ชื่นจิตร์ รองผู้อ านวยการ สพป.นครปฐม เขต 1  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม
ทุกกลุ่ม รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.  คร้ังที่ 25/2564 เพื่อรับทราบการด าเนินงาน นโยบายการจัด
การศึกษาของ สพฐ. “สพฐ.วิถีใหม่  วิถีคุณภาพ”  โดย ดร.อัมพร   พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และคณะ 
ต่อจากนั้น ประชุมทีมบริหาร สพป.นครปฐม เขต 1  โดยทุกคนที่รับชมรายการฯ ภายในห้องประชุมได้ปฏิบัติ
ตนตามมาตรการป้องกันโควิด 2019 อย่างเคร่งครัด 
 

 
 

                 วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564  นายมติชน  มูลสูตร ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Literacy   ณ โรงเรียน 
วัดบางแขม โดยมี นายวิวัฒน์ บุญยง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางแขม รายงานถึงวัตถุประสงค์การจัด
กิจกรรมโครงการนี้  โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพัตรา  เมฆประยูร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1  
เป็นวิทยากรให้ความรู้กับครู ผู้เข้ารับการพัฒนาในคร้ังนี้ ในโอกาสนี้ ท่านผู้อ านวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 
ได้มอบวุฒิบัตรผู้เข้ารับการอบรมในคร้ังนี้   ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมและร่วมกิจกรรมทุกคนให้ปฏิบัติตน             
อย่างเคร่งครัดมีการวัดอุณหภมิร่างกาย  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  วัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างได้รับการ              
ท าความสะอาดด้วยน า้ยาแอลกอฮอล์ และทุกคนสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส        
โคโรนา  



            
 
 
                                                                                                                         

 
 

             วันที่ 23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์น าโดย ผอ.ทิวา เหล่าปาสี ได้รับการประเมิน
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564 จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1  โดย นายมติชน  มูลสูตร  ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ได้มอบหมายให้ นางอนุนาถ 
ชื่นจิตร์ รองผู้อ านวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 นางกรุณา ธูปแพ นางพิศมัย ถ่ินน้อย  นางสาวกรรณิการ์ 
ทองแท่งใหญ่ และนายกฤตภาส จิระรัตน์พิศาล เป็นคณะกรรมการประเมินทุกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564 
 

 
 
              นายมติชน  มูลสูตร  ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม                  
รองผู้อ านวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยคณะ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างาน คณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดผลงานนักเรียน ตามโครงการสร้างสรรค์ "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ระหว่างวันที่ 28 -30 มิถุนายน 2564  ผ่าน Google Meet   
 
 
 



 
 
 

 
          วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  ตรงกับเทศกาลตรุษจีน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต1 น าโดย   นายมติชน  มูลสูตร ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 นายมิน ประจวบวัน ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม  ดร.อนุนารถ  ชื่นจิตร์  รองผู้อ านวยส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และคณะข้าราชการ/ลูกจ้าง พร้อมใจกัน ถวาย ดอกไม้  ผลไม้        
น้ าบริสุทธิ์  สวดมนต์ไหว้พระประจ าส านักงาน เพื่อความเป็นศิริมงคล  ต่อจากนั้น  คณะผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาไหว้สิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่ เคารพนับถือ  ณ บริเวณเกาะกลางน้ า  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านวัฒนธรรมและประเพณี 



 
 
                                  

                        

              

 

 

 

 

 
 

               วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 นายมติชน มูลสูตร ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา กลุ่มโรงเรียนก าแพงแสน 1 คร้ังที่ 14         
ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดบ่อน้ าจืด โดยม ีนายณัฐพัชร์  ศรีพันธ์ลม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ่อน้ าจืด ประธาน
กลุ่มโรงเรียนก าแพงแสน 1 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนก าแพงแสน 
1 ในคร้ังนี้ กล่าวว่า โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 12 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนอนุบาลก าแพงแสน 
โรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย(บ้านยาง) โรงเรียนวัดวังน้ าเขียว โรงเรียนวัดหนองปลาไกล โรงเรียนบ้านดอน
ซาก โรงเรียนบ้านดอนทาอง โรงเรียนบ้านคลองตัน โรงเรียนบ้านห้วยด้วน โรงเรียนวัดสระพัง โรงเรียนวัดทุ่ง
กระพังโหม โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บ ารุง (วัดรางหมัน) และโรงเรียนวัดบ่อน้ าจืด เจ้าภาพการจัดกิจกรรมใน
คร้ังนี้ โดยในปีนี้ มีโรงเรียนอนุบาลณัฐกฤตา (แพรววิทยา) สังกัดโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมการแข่งขันด้วย โดย
ก าหนดจัดการแข่งขัน  ต้ังแต่วันที่ 14 – 18  ธันวาคม 2563  รวม 5 วัน  
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ด้านกีฬา 


