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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่สอดคล้องเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2566 - 2570 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 - 2579 นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์ จุดเน้น และนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.
2564-2565 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยได้มี
การประเมินสถานภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (SWOT Analysis)   
เพ่ือประเมินภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 เพ่ือก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และ ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ ) และได้น าแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2565 - 2567 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มาใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจด้าน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ขอขอบคุณ ดร.สุชน วิเชียรสรรค์
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 นายอ านาจ อัปษร รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และ
คณะท างานทุกท่านที่ได้ร่วมบูรณาการท างานร่วมกันในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ฉบับนี้ จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา 
และหน่วยงานทางการศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นกรอบแนวทางและทิศทางในการบริหารจัดการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บริบทและสภาพการจดัการศึกษา 

 

บริบททั่วไป 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างทั่วถึงให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีบริบททั่วไป ดังนี้ 
 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี ในเขตรับผิดชอบด้านการศึกษาของส านักงาน
    เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต  2 
 ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ ในเขตรับผิดชอบด้านการศึกษาของ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ในเขตรับผิดชอบด้านการศึกษาของ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  1 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดนนทบุรี  ในเขตรับผิดชอบด้านการศึกษาของส านักงาน 
                                         เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
          กรุงเทพมหานคร  เขต 1    
 เขตพื้นที่บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ประกอบด้วย 27 เขต ดังนี้   

 1. เขตคลองสามวา  2. เขตคันนายาว    
 3. เขตจตุจักร  4. เขตดอนเมือง   
 5. เขตบางกะปิ            6. เขตบางเขน     
 7. เขตบึงกุ่ม   8. เขตประเวศ    
 9. เขตมีนบุรี                                         10. เขตลาดกระบัง     
 11. เขตลาดพร้าว   12. เขตวังทองหลาง    
 13. เขตสวนหลวง    14. เขตสะพานสูง     
 15. เขตสายไหม    16. เขตหนองจอก    
 17. เขตหลักสี่       18. เขตห้วยขวาง    
 19. เขตคลองเตย   20. เขตดินแดง    
 21. เขตบางคอแหลม   22. เขตบางนา      
 23. เขตบางรัก            24. เขตพระโขนง    
 25. เขตยานนาวา    26. เขตวัฒนา       
 27. เขตสาทร    
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สภาพการจัดการศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
ถนนลาดพร้าว เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 27 
เขตการปกครอง  เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่ง
ส่วนราชการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพุทธศักราช 2546 และ 2553 เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจการกระจายอ านาจ  การบริหารจัด
การศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ  มีเอกภาพในการบริหารจัด
การศึกษา บริหารงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์โดยแบ่งส่วนราชการภายในตามโครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดังนี้ 
 1. กลุ่มอ านวยการ 
 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3. กลุ่มนโยบายและแผน 
 4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
 9. กลุ่มกฎหมายและคดี 
 10. หน่วยตรวจสอบภายใน 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์ การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ  
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ประสาน การระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบ ประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคลองค์กรชุมชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ด าเนินการ และประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
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   11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  เอกชน  
 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน เกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาทีม่ิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 ระบบบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการ
พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษาและขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มีองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดทั้งมีองค์คณะบุคคล และสหวิทยาเขตเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงบูรณาการ เพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 1.นายสุชน วิเชียรสรรค์    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   ประธานกรรมการ 
        มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 2.นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 

3.นางบุสบง พรหมจันทร์    ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ  
4.นายประสงค์ สุบรรณพงษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 

 5.นายนิพนธ์ แจ่มแจ้ง    ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 6.นายอัคพงศ์ สุขมาตย์    ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 7.นางสุมนา ธิกุลวงษ์    กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ กรรมการ 

8.นายปิ่น  สุวรรณะ    กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน  กรรมการ 
 9.นางสาวมาเรียม ซอหมัด    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  กรรมการ 

   การจัดการศึกษา        และเลขานุการ  
 
 ประธานสหวิทยาเขตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 1.นายประวัติ สุทธิประภา     ประธานสหวิทยาเขตรัชโยธิน 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนหอวัง 
 2.นายวิสิทธิ์  ใจเถิง     ประธานสหวิทยาเขตวังทองหลาง 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
 3.นางสุมนา ธิกุลวงษ์     ประธานสหวิทยาเขตวิภาวดี 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
 4.นายสมพร สังวาระ     ประธานสหวิทยาเขตเบญจบูรพา 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
 5.นางอาลัย พรหมชนะ     ประธานสหวิทยาเขตจตุวิทย์ 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
 6.-ว่าง-    ประธานสหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 
 7.นายอารีย์ วีระเจริญ  ประธานสหวิทยาเขตเสรีไทย 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 



5 

 

 8.นางจินตนา ศรีสารคาม  ประธานสหวิทยาเขตศรีนครินทร์ 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 9.นางกัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันท์ ประธานสหวิทยาเขตนวลจันทร์ 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปภัมภ์ฯ 
 10.นางบุสบง พรหมจันทร์  ประธานสหวิทยาเขตเบญจศิริ 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร 
 11.นายอัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ประธานสหวิทยาเขตราชนครินทร์ 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม 
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้ 

 1. สถานศึกษา   
    ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดและจ านวนนักเรียน  
                           ปีการศึกษา 2562 - 2564 

ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน (คน) 
จ านวนโรงเรียน 

ปี 62 ปี 63 ปี 64 

ขนาดเล็ก 1 - 499  คน 2 2 2    
ขนาดกลาง 500 - 1,499  คน 6 7 9 
ขนาดใหญ่ 1,500 - 2,499  คน 21 19 17    
ขนาดใหญ่พิเศษ 2,500 คน ขึ้นไป 23 24 24    

รวม 52 52 52   
  

 2. นักเรียน   
    ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้น และจ านวนห้องเรียน 
                           ปีการศึกษา 2563 - 2564 

 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน  

เพิ่ม/ลด 
จ านวนห้องเรียน  

เพิ่ม/ลด 
ปี กศ. 2563 ปี กศ. 2564 ปี กศ. 2563 ปี กศ. 2564 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 21,843 21,011 -832 570 559 -11 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 22,299 21,641 -58 579 563 -16 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 20,987 21,912 925 568 577 9 
รวม ม.ต้น 65,129 64,564 -565 1,717 1,699 -18 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 19,747 19,898 151 530 535 5 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 18,673 19,319 646 526 530 4 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 17,701 18,398 697 514 526 12 
รวม ม.ปลาย 56,121 57,615 1,494 1,570 1,591 21 

รวมทั้งสิ้น 121,250 122,179 929 3,287 3,290 3 
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  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
         3.1 จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามวิทยฐานะ 
           ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามวิทยฐานะ 

ที ่ ต าแหน่ง 
วิทยฐานะ (คน) 

ร้อยละ 
เชี่ยวชาญ ช านาญการ

พิเศษ 
ช านาญการ ไม่มี 

วิทยฐานะ 
รวม 

1 ผอ.สถานศึกษา 3 49 - - 52 0.90 
2 รอง ผอ.สถานศึกษา - 60 94 9 163 2.82 
3 คร ู 4 650 1,428 3,247 5,329 92.25 
4 พนักงานราชการ - - - - 91 1.58 
5 ครูอัตราจ้าง - - - - 142 2.45 

รวมทั้งสิ้น 7 759 1,522 3,256 5,777 100 

    หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 
 

    3.2. จ านวนบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
              ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลจ านวนบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา 

ที ่ บุคลากร/กลุ่ม 
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง
ประจ า 

อัตรา
จ้าง 

รวม 

1 ผอ.สพม.กท2 1 - - - 1 
2 รอง ผอ.สพม.กท2 3 - - - 3 
3 หน่วยตรวจสอบภายใน 2 - - - 2 
4 กลุ่มกฎหมายและคดี 2 - - - 2 
5 กลุ่มอ านวยการ 2 4 - 3 9 
6 กลุ่มนโยบายและแผน 6 - - - 6 
7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 2 - - 4 
8 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 6 3 - 2 11 
9 กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 3 1 1 9 
10 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
- - - 1 1 

11 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ 
จัดการศึกษา 

10 - - - 10 

12 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- 1 - - 1 

รวมทั้งสิ้น 38 13 1 7 59 

   หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
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ผลการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ขับเคลื่อน
ภารกิจ โดยใช้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2560 - 2564 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้นโยบาย 4 ด้านของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ) 
ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและโครงการบางส่วนต้องยุติโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของ     
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยสรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจในประเด็นส าคัญด้านคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
ด้านคุณภาพการศึกษา 

ตารางท่ี 1   ค่าพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
               ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับ  ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มวิชา ค่าสถิติระดับ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ค่าพัฒนา 
Mean S.D. Mean S.D. 

 ภาษาไทย         
(6,200 คน) 

ระดบัประเทศ 55.14 15.33 54.29 16.22 -0.83 
ระดับสังกัด 55.91 15.15 55.18 16.00 -0.73 
ระดับจังหวัด 60.81 15.95 61.24 15.91 0.43 
ระดับ สพม.กท 2 60.95 15.74 61.79 15.76 0.84 

คณิตศาสตร์
(6,003 คน) 

ระดับประเทศ 26.73 15.87 25.46 15.02 -1.27 
ระดับสังกัด 26.98 15.94 25.82 15.23 -1.16 
ระดับจังหวัด 34.00 21.34 33.89 20.68 -0.11 
ระดับ สพม.กท 2 33.18 20.45 34.22 20.63 1.04 

วิทยาศาสตร์
(6,215 คน) 

ระดับประเทศ 30.37 8.62 29.89 9.66 -0.18 
ระดับสังกัด 30.22 8.63 30.17 9.73 -0.05 
ระดับจังหวัด 32.50 10.73 34.22 12.34 1.72 
ระดับ สพม.กท 2 32.37 10.39 34.52 12.42 2.15 

ภาษาอังกฤษ
(6,005 คน) 

ระดับประเทศ 33.25 13.69 46.14 20.07 12.89 
ระดับสังกัด 32.98 14.04 34.14 14.52 1.16 
ระดับจังหวัด 41.56 18.84 45.30 19.82 3.74 
ระดับ สพม.กท 2 41.26 18.26 34.38 14.93 -6.88 

 

ทีม่า : ข้อมูลจากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 กลุ่มวิชาที่มีค่าพัฒนาเป็นบวก เรียงล าดับค่าพัฒนาจากมาก  
ไปน้อยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
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วิทยาศาสตร์ ค่าพัฒนา 2.15 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค่าพัฒนา 1.04 และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ค่าพัฒนา 0.84 

ตารางท่ี 2  ค่าพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
        ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มวิชา ค่าสถิติระดับ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ค่าพัฒนา 
Mean S.D. Mean S.D. 

ภาษาไทย
(16,326 คน) 

ระดับประเทศ 42.21 14.76 44.36 16.14 2.15 
ระดับสังกัด 43.02 14.51 45.22 15.88 2.2 
ระดับจังหวัด 49.02 16.37 51.66 16.96 2.64 
ระดับ สพม.กท 2 47.56 15.35 50.44 15.97 2.88 

สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม
(16,629 คน) 

ระดับประเทศ 35.70 8.78 35.93 8.46 0.23 
ระดับสังกัด 36.10 8.64 36.32 8.30 0.22 
ระดับจังหวัด 39.37 10.00 39.52 10.01 0.15 
ระดับ สพม.กท 2 38.55 9.08 38.48 8.85 -0.07 

ภาษาอังกฤษ
(16,495 คน) 

ระดับประเทศ 29.20 14.07 29.94 14.40 0.74 
ระดับสังกัด 28.97 13.51 29.73 13.91 0.76 
ระดับจังหวัด 38.65 19.55 39.49 19.23 0.84 
ระดับ สพม.กท 2 36.57 17.20 37.28 16.89 0.71 

คณิตศาสตร์
(16,592 คน) 

ระดับประเทศ 25.41 18.01 26.04 16.83 0.63 
ระดับสังกัด 25.62 17.79 26.33 16.77 0.71 
ระดับจังหวัด 34.37 24.34 34.07 22.08 -0.3 
ระดับ สพม.กท 2 32.12 22.09 31.73 19.73 -0.39 

วิทยาศาสตร์
(16,189 คน) 

ระดับประเทศ 29.20 11.47 32.68 13.07 3.48 
ระดับสังกัด 29.40 11.34 33.04 12.97 3.64 
ระดับจังหวัด 33.50 15.09 37.99 16.06 4.49 
ระดับ สพม.กท 2 32.08 13.06 36.44 14.21 4.38 

 

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 กลุ่มวิชาที่มีค่าพัฒนาเป็นบวก เรียงล าดับค่าพัฒนาจากมาก 
ไปน้อยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ค่าพัฒนา 4.38 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าพัฒนา 2.88 และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ค่าพัฒนา 0.71 
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                       ภาพที่ 1 : ผลการติดตามและประเมินผลการบรหิารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นท่ี 
                                    การศึกษาตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัตริาชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                                    ประจ าปี พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
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 ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประ จ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่า 
    กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและของประเทศชาติ  
  ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ ไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 85 
  กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
          1. ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน (O-Net) ร้อยละ 
50 ขึ้นไป บรรลุค่าเป้าหมายที่ เพ่ิมข้ึน 
 2. ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับ  
ดีขึ้นไป บรรลุค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 70 
          3. ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 100 
          4. ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการ
อ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA ไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่
ร้อยละ 100 
 5. ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ   
เพ่ือการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการและบริบทของ
แต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 ตัวชี้วัดที่ 14.2 และ ตัวชี้วัดที่ 14.3 
บรรลุค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 80 
   กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ ตัวชี้วัดที่  15.3 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 4 หรือ
เทียบเท่า ไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 100 และ ตัวชี้วัดที่ 15.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น บรรลุค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 78  
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม บรรลุค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 80 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)   
 คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)    
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายและยุทธศาสตร์ 
ดังนี้  
 วิสัยทัศน์  
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมือง        
ที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่       
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก 
และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของ   
การเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุนและการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังใน
การพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์      
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 ความยั่ งยืน  หมายถึ งการ พัฒนาที่ ส ามารถสร้ า งความเจริญ รายได้  และคุณภาพชี วิ ต 
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา  
และการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ  
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม สมบูรณ์มากขึ้น
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ 
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ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่ วนในสั งคมยึดถือและปฏิบัติ ตามหลักปรั ชญาของ เศรษฐกิจพอเ พียง 
เพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ        
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ มีภาครัฐ             
ของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย  
 1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงเก่ียวข้องกับภารกิจของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และ
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และ      
ทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชนประชาสังคม และ
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวย
ประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมาย
ที่ก าหนด 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเปูาหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
  1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน     
ด้าน   อ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และ
สังคมโลกสมัยใหม ่
  2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ    
ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัลและการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
  3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง 
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต        
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทย
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สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับ   
การยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนใน
ประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกายใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้องมีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่  3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย รักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ
ที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีเปูาหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการด าเนินการ บนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปูาหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ใน         
การก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล           
ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม      
ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ      
อย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็นมีความทันสมัยมีความเป็นสากล            
มีประสิทธิภาพ และ น าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการ
บริหารที่มปีระสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดเปูาหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งได้ค านึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามยุทธศาสตร์และ   
การประสานเชื่อมโยงเปูาหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย สถานการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องของ    
แผนแม่บท เปูาหมายและตัวชี้วัดในการด าเนินการซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี รวมทั้งก าหนด
แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการที่ส าคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาประเทศที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม     
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและ  
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจ านวน 23 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ความมั่นคง (2) การต่างประเทศ    
(3) การเกษตร (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (5) การท่องเที่ยว (6) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ   
(7) โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม      
ยุคใหม่ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (11) ศักยภาพคนตลอดชีวิต                      
(12) การพัฒนาการเรียนรู้ (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพท่ีดี (14) ศักยภาพการกีฬา (15) พลังทางสังคม      
(16) เศรษฐกิจฐานราก (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน (19) การบริหาร
จัดการน้ าทั้งระบบ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ฉบับ เป็นการก าหนดประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณา
การและเชื่องโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง และประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ้ าซ้อนกัน
ระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถน าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไป
ใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและปูองกันการเกิดความสับสน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นแผนระดับที่ 2 ที่มีความส าคัญในการเป็นแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ เพ่ือให้บรรลุตาม
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ของหน่วยงาน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ฉบับ จึงมีการก าหนด
องค์ประกอบของแผนตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุผลที่ต้องมีการระบุแนวทางการพัฒนาและการด าเนิน
แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่ต้องสามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้องได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
 ส าหรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประกอบด้วย 
  (1) แผนแม่บทประเด็นความม่ันคง เป็นการด าเนินการเพ่ือท าให้ประเทศชาติมั่นคง (ในทุกมิติ) 
อย่างยั่งยืน คนไทยอยู่ดี กินดี มีความสุข มีความสามัคคีปรองดอง มีการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงในปัจจุบัน และปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาใหม่ในอนาคต ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้องเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ ความมั่นคงของชาติในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้การบริการจัดการและการพัฒนาประเทศในทุกด้านด าเนินไปได้อย่าง
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ต่อเนื่องและราบรื่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่การบรรลุเปูาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
 1.2 การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้องเผชิญกับภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
 1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
 1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 (10) แผนแม่บทประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  ให้ความส าคัญกับการปลูกฝัง
ค่านิยม วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ การหล่อหลอมคุณค่าที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ 
ที่ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่และพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง โดยมุ่งเน้นให้
สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง ครอบครัว ชุมชน 
ศาสนา การศึกษา สื่อ และภาคเอกชน ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น 
“วิถ”ี การด าเนินชีวิตโดยต้องวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาคนให้มีสุขภาพ
กายและสุขภาพใจที่ดีบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของสถาบันสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ทั้งสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อ รวมทั้ง ชุมชน ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ได้แก่ 
 10.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
 10.2 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
 10.3 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
 (11) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ
ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัน วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ     
เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย       
มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัยและความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคย
กระท าผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย     
4 แผนย่อยได้แก ่
 11.1 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปัจจุบัน 
 11.2 การพัฒนาวัยเรียน/วัยรุ่น 
 11.3 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงาน 
 11.4 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
 (12) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างและยกระดับการ
พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจึงถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยน 
บทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต      
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบ
การศึกษาแล้ว รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ
บนฐานพหุปัญญา ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ได้แก่ 
 12.1 ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 



16 

 

 (13) แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างการ
จัดการสุขภาวะในทุกระบบ ที่น าไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุน
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีและมีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม รวมทั้ง
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่   
 13.1 การสร้างความรู้ด้านสุขภาวะและการปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง 
 13.2 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 13.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
 13.4 การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
 13.5 พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติช้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 
 (20) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ มุ่งพัฒนา
ระบบอ านวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ การบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐและการบริหารจัดการเงินการ
คลัง เพ่ือให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ในการปรับสมดุลภาครัฐ โดยการปรับขนาดของภาครัฐให้เหมาะสมกับภารกิจ เสริมสร้างบทบาท
ของภาคส่วนอ่ืน ๆ ตลอดจนสร้างบุคลากรภาครัฐที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกและเป็นคนเก่ง   
มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้ 
 20.1 การพัฒนาบริการประชาชน 
 20.2 การบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐและการบริหารจัดการเงินการคลัง 
 20.3 การปรับสมดุลภาครัฐ 
 20.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 20.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 (21) แผนแม่บทประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ความส าคัญในการพัฒนา
กลไกและกระบวนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในส่วนของการปูองกันและการปราบปราม    
โดยการสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
ส่งเสริมสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคีองค์กร ภาคเอกชน ภาคประชาชน ชุมชนและประชาชน และ
เครือข่ายต่าง ๆ ตลอดจนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น
การต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้ 
 21.1 การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 21.2 การปราบปราม 
 (23) แผนแม่บทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญในการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศไทย โดยประเทศไทยมีจุดแข็ง อาทิ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เอ้ือต่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขณะที่ความท้าทายในด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ส าคัญ เช่น การก าหนดโจทย์
การวิจัยที่ตอบความต้องการของภาคการผลิตและบริการหรือปัญหาของสังคม การบูรณาการหน่วยงาน      
ด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมและการขาดแคลนบุคลากรวิจัย โดยแผนแม่บทภายใต้ยทธศาสตร์ชาติ 
เรื่องการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก่ 
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 23.1 ด้านเศรษฐกิจ 
 23.2 ด้านสังคม 
  23.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 23.4 ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐานและปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง 
ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน    
เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูประเทศต้อง
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม     
5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีแผนงานเพ่ือการปฏิรูป 5 เรื่อง 
ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3) การปฏิรูปกลไกและ
ระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน             
5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซ่ึงเป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐานใน
การยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2560 - 2564 มีหลักการที่ส าคัญ คือ  
 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล      
มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับ
การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย เป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและ
เปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกัน อย่างสมานฉันท์  
 2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้
มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม 
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึง
การสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
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 3) ยึด“วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  4) ยึด“เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี      
มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  
 5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการเพ่ิม
ผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
 6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เปูาหมายระยะยาว”  
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดีมีจิตสาธารณะ 
และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2. เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
 3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิต
และบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
ราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
 4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา 
 6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
 7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค           
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและสร้างสรรค์
ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
 เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมมี
ความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความรับผิดชอบและท า
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียงและ    
มีความเป็นไทย 
 2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ 
เป็นธรรม  
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 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบ การผลิตและ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 
 4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความส าคัญกับการวางรากฐาน      
การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทาง
สมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ 
และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่
เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนา
ทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม ให้ความส าคัญกับการด าเนินการ
ยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งการปิด
ช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดัน
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่
สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพ่ิมผลิตภาพ
ส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคมการพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและ       
การเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัย การผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และ
ในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้
ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทย
มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโต   
อย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถทารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  และใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของ
ก าลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจ การพัฒนาพ้ืนที่ เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนา    
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ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการ
ให้สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท้าทายที่ต้องเร่ง
ด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไข
ปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็น
ธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง
บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่งและยั่งยืน 
ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม  
ของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและ อุดมการณ์          
บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียมการรับมือกับภัย
คุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปี
ข้างหน้า 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย 
เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัย
สนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเปูาหมาย ทั้งการบริหาร
จัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม     
มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพ้ืนฐาน
เพ่ือให้บรรลุตามกรอบเปูาหมายอนาคตในปี 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถ
และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักและส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ          
โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ การพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพ่ือเพ่ิมประสิทฺธิภาพ การด าเนินการสร้าง  
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง        
เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการ ในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงาน   
ที่มีศักยภาพเพ่ือไปท าธุรกิจในต่างประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่าง
เข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือ
ปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เปูาหมาย  
  ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จาก
ศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและ     
จังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเป็น 
โอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และ  
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มีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯ 
และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิด
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เป็นแผนที่วางกรอบเปูาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของ
ประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการ
ศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพ
ของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และ
วิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง 
 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 เป้าหมาย 
 1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษา
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2.ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
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 3.ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนว
ตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน - ชายขอบ 
และแรงงานต่างด้าว) 
 4.พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิอาชญากรรม
และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
 เป้าหมาย 
 1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
  แนวทางการพัฒนา 
 1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
 2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
 4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
 5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
 6. ระบบการผลิตคร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
 7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
 3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
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 5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย 
 1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง                        
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าหมาย 
 1. โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได ้
 2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
 3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
 4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
 5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ 
และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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 แนวทางการพัฒนา 
 1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการ  
จัดการศึกษา 
 5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภาวันพฤหัสบดีที่ 25 
กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จ าแนกเป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน 
และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกปูองและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 3) การท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
9)  การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรมและนโยบายเร่งด่วน 12 ได้แก่ 1) การแก้ปัญหาใน
การด ารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน             
3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนา
นวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรง 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคน
ไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไขปัญหาทุกจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุาย
ราชการประจ า 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มี
การศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง 
เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติ ราชการ ซึ่งมี
สาระส าคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพ
คน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความ เท่าเทียมทาง
การศึกษาและ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง และแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนอ่ืน ๆ 
ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซึ่งมีสาระส าคัญ 6 เรื่อง ได้แก่  
  1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ   
          2) การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา  
  5) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  
  6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเปูาหมายตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
แผนงาน/โครงการส าคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2564 - 2565 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการศึกษาเพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้ผู้เรียนมีโอกาส
ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝุการเรียนรู้และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิ และ
หน้าที่มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดทิศทางในการพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์และ
กลยุทธ์ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ :  สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน  
พันธกิจ  
  1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัย  
จากภัยพิบัติภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่  
  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
  4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน  
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  5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา  
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
  6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล  
  7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
  8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) 
เป้าประสงค์  
  1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เป็นพลเมืองที่ รู้ สิ ทธิและหน้ าที่ อย่ างมี                       
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
  2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับ
ศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ  วางแผนใน
การศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า และสามารถปรับตัวในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
  3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย จากภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่  รวมถึงการ    
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
  4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้  
ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายด้านดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายด้าน
ปัญญาประดิษฐ์  
  6. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย
จากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
รวมถึงการจัด สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์  
  1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย  
  2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
  4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือ  
ให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  5. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์  
  1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมี  
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
  2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อม ทั้งทางด้านวิชาการ 
เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
  4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals :  SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการน าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. สถานศึกษาและพ้ืนที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอ้ือต่อการบริหาร 
และการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท  
  3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการบริหาร
งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
  4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เร่ือง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
          ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็ กตั้งแต่ช่วง
การตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึง
การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เก่ียวข้อง    
        อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 
        หลักการตามนโยบาย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565    
        1. สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและผู้ปกครอง 
โดยทุกหน่วยงานสามารถที่จะเป็นหลัก หรือเป็นที่พ่ึงได้ 
           T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส 
           R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ 
           U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
           S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเปูาหมายแห่งการพัฒนา 
           T (Technology) หมายถึง เทคโนโลยี 
         2. ให้ทุกหน่วยงานน ารูปแบบการท างาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การท างานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว
ของกระทรวงศึกษาธิการ” และน า “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการท างานที่จะท าให้ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการท างานของกระทรวงศึกษาธิการ     
เพ่ือเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการท างาน และกระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วน   
ต่าง ๆ          
          3. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบ ต่อตนเอง องค์กร 
ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่านกลไกการรับ
ฟังความคิดเห็นมาประกอบการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
         ดังนั้น จึงก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 
         นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
         1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย           
         2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล  เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ  
ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และ 
มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 
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         3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ
การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ้าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
         4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือก าหนดให้มีระบบบริหารและ      
การจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงาน
บุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล      
          5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ 
และทักษะที่จ้าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการประเมินผล
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์
ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
          6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและ 
สร้างโอกาสให้กลุ่มเปูาหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากร
ทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง     
          7. การน้ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และกรอบ
คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการ
ผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและ
การอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดท ามาตรฐานอาชีพในสาขา
ที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได ้
          8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้า
เป็นระยะ 
          9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบการศึกษา
ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีส่วนช่วยเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้      
         10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการน้านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
         11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 



30 

 

          12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
          นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) 
           1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกปูองคุ้มครองความปลอดภัย
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตราย  
ต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
          2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็น
หลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ      
           3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
          4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการด าเนินงาน
ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและ
ตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการ
เรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน    
           5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
           6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียม ความพร้อมในการเข้าสู่ สังคม    
ผู้สูงวัย 
          7. การจัดการศึกษาส้าหรับผู้ที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเท่าเทียม
กับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
          การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ      
         1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ข้างต้น เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา   
โดยด าเนินการจัดท าแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2565 
           2. ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ค าแนะน าแก้ไขในระดับ
พ้ืนที่ โดยบูรณาการการท างานร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ   
           3. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และ
จัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ   
            4. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ด าเนินการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการฯ ตามข้อ 2  
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           5. ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function) 
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซ่ึงได้ด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว หากมีความ
สอดคล้องกับหลักการนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2565 
ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้
การด าเนินการเกิดผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

ประกาศส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เร่ืองนโยบายส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย มีเปูาหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จะเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝุเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่
มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ดังนี้ 
 1.ด้านความปลอดภัย 
   พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 2.ด้านโอกาส 
   2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
   2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ    
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็น
เลิศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปูองกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่า
เทียมกัน 
   2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3.ด้านคุณภาพ 
   3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
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   3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ      
การเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในแต่ละระดับ 
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4.ด้านประสทิธิภาพ 
   4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
   4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  - 3 
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
   4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้ง
ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
   4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ส่วนที่ 3 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

 

 มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 
 แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง 
 แผนระดับที่ 3 ได้แก่ แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้บรรลุ
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ 
 ซึ่งแผนระดับที่ 1 และ 2 เป็นแผนที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอ ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จึงได้ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์
ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กับแผนทั้ง 3 ระดับ ดังนี้ 

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    1.1 เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
    1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
    1.3 การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ        
“เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน” 
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธ์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 โดยมีกลยุทธ์ยกระดับ
คุณภาพของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดี รู้และ
ปฏิบัติสิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และมีความภูมิในในความเป็นไทย และผู้เรียน
ความเป็นเลิศตามศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ และเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่าง ในสังกัด ให้ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตและมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์และมีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล การพัฒนากรเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่าง ในสังกัด ให้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    2.1 เปูาหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
    2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
    2.3 การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาค ลดความเหลื่อล้ า ให้ผู้ เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ และ
เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ในเรื่องของเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน การสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ อุปกรณ์ดิจิทัลและอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมเพียงพอ และครูต้องได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ อุปกรณ์ดิจิทัลและอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน สถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการ
จัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวดทางการศึกษาส าหรับคนพิการ รวมทั้งการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส และมีระบบฐานข้อมูล
ประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนการรับนักเรียนและจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสถานศึกษาในสังกัดมีระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างเพียงพอและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง         
โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจและที่ตั้งของสถานศึกษาและความต้องการ
จ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
    3.1 เปูาหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
    3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
    3.3 การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดมี
แผนเผชิญเหตุ แผนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือความปลอดภัยเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติและภัย
คุกคาม ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน 
พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สถานศึกษามีแผนการปูองกันและแก้ปัญหาภัยคุกคาม
ไซเบอร์ การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้ง รังแกผู้อ่ืน ความรุนแรงในสถานศึกษา การล่วงละเมิด
ทางเพศ และยาเสพติดโดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ตลอดจนสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ
สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยในสถานศึกษาให้ผู้เรียนมีความอบอุ่น และมีสุขภาวะที่ดี รวมทั้งมี
แผนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหา
ยาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคงในระยะยาวต่อไป  
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แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

        1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
         1.1.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
                เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึนมีนิสัยใฝุเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                 เป้าหมายท่ี 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ    
ของพหุปัญญาดีขึ้น 
                 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ  
ที่ 21 โดยก าหนดกลยุทธ์เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดี รู้และปฏิบัติสิทธิและหน้าที่อย่างมี
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัยใฝุเรียนรู้ และรักษาศีลธรรม มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู 
การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมทั้งสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา 
                 1.1.2 แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
               1) แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 
                   แนวทางการพัฒนา ปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้
เป็นครูยุคใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการในทุกระดับทุกประเภท พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
                   เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
                     การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2            
ให้ความส าคัญกับการออกแบบระบบการจัดการเรียนการสอนของครูใหม่ โดยน านวัตกรรมที่หลากหลาย
ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ ปรับเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และ
การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้
อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างและพัฒนาเด็ก
และเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งอาคารสถานที่     
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แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ ด้านการจัดการศึกษา ทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วม  
ของเอกชน บ้าน วัด ศาสนสถานอ่ืน ๆ รัฐและโรงเรียน เพ่ือผลิตผู้เรียนที่คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง 
ชุมชนและสังคม ตลอดจนใช้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และสถานศึกษา
ในสังกัดเป็นฐานในการเรียนรู้ของชุมชน 
                       2) แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 

         แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อม
การท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
         เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
         การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะ และ
คณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ 
รวมถึงผู้มีความสามารถ อันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษของ พหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมี
อาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้
อย่างมั่นคงที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม 
รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกใน
การใช้ศักยภาพพหุปัญญาในการด ารงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาที่สังคมยอมรับและเห็นความส าคัญ รวมทั้ง
มีกลไกคัดกรองและส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ์ การมีส่วน
ร่วมของภาคเอกชน ตลอดจนสร้างมาตรการจูงใจ เพ่ือพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษผลักดันให้ประเทศไทยมี
บทบาทเด่นในประชาคมโลก ทั้งด้านกีฬา ภาษา และวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ตลอดจนการวิจัย และการสร้าง
เส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไก
ต่าง ๆ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือการท างานที่เหมาะสม การสร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยกับ
ศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบการร่วมมือ การมีกลไกการท างานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มคน
ในหลายสาขาวิชา เพ่ือร่วมกับนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอ่ืน ๆ ทั่วโลก เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง   
ให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทย รวมถึงการเปิดพ้ืนที่ในการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้
สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
             1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
         1.2.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
                  เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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                  การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งมีคุณภาพท้ังทางร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีความรู้
และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
         1.2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต 
               1) แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
          แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ และ
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน รวมทั้งพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการ
เป็น นักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและท างานภายใต้
สังคมท่ีเป็นพหุสังคม ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมโยงต่อกันระหว่าง
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและ    
ความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
         เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จัก
คิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
         การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีการปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับ
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห ์โดยเฉพาะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ 
การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ รวมทั้งผู้ เรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์    
มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความยืดหยุ่นทางความคิด และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมต่อกับโลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมและท างานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งหากมีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และ  
มีหลักสูตรการศึกษาที่เอ้ือต่อทักษะชีวิต มีการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพใน
หลักสูตร และสร้างการมีงานท าของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ 
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             1.3 ประเด็นความม่ันคง 
        1.3.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
                เป้าหมาย ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมขึ้น 

                  การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เกิดความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ปูองกันเด็ก
และเยาวชนจากยาเสพติดและแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือเด็กท่ีติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม 
         1.3.2 แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความม่ันคง 
                  แนวทางการพัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนการ
ระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืน
เด็กดี  สู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการปูองกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย 
                 เป้าหมายของแผนย่อย ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผล
กระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 
                 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีแผนการ
พัฒนาการศึกษา แผนเผชิญเหตุ แผนการจัดการเรียนการสอน แผนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการ
ระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุน
การคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการปูองกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย
มีความมั่นคงต่อไป 
              1.4 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
                   1.4.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
                  เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก และภูมิใจใน
ความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทย มีความสุข และ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 
                 การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ 
สร้างความรู้สึก ผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี สร้างเครือข่ายชุมชน  องค์กรแห่งคุณธรรม 
          1.4.2 แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม   
                 1) แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและ
การเป็นพลเมืองท่ีดี 
            แนวทางการพัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานศึกษา สอดแทรกการปลูกฝัง
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คุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่
ดีแก่ผู้เรียนและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
             เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
           การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีแผนการ 
บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรมและด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนในและ
นอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชด าริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู้และ
การมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศแล ะ
ต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็น
ธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กร          
แห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
             1.5 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
         1.5.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
                เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีแผนการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม 
“คน”โดยการปลูกฝังวิธีคิดในกลุ่มเปูาหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูปคนรุ่นใหม่ ให้มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์
สุจริต เพ่ือสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับระบบ โดย
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุก
ขั้นตอนการด าเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ตรวจสอบ แจ้งข้อมูลและชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะน าไปสู่การลดจ านวนคดีทุจริตและ
ประพฤติมิของในหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งพัฒนาเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริตและปูองกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
        1.5.2 แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
              1) แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
         แนวทางการพัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริตและการ
ปลูกฝัง และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางทุจริต  
         เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
          การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะ 
เรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนสร้างจิตส านึกและ
ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ   
เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง
สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้โดยมี
มาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
             1.6 ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
         1.6.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
                 เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
        การบรรลุ เป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2                    
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เป็นหน่วยงานที่มีความยืดหยุ่น 
คล่องตัวสูง (Quality Team SPM.BK2) น านวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ใน      
การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบ มีแพลตฟอร์มดิจิทัง (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจและการให้บริการ รวมทั้งเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรูปแบบใหม่ (New Normal) ให้กับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในระดับ Cluster หรือ ประเทศ ตลอดจนเน้น     
การสร้างและพัฒนาบุคลากรของรัฐให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก และเป็นคนเก่ง มีความรู้
ความสามารถในการท างานรับใช้ประเทศชาติและประชาชน 
                   1.6.2 แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 
        1) แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
                 แนวทางการพัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  มีการ
พัฒนาองค์กรภาครัฐให้เป็น ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง ก าหนดนโยบายและการ
บริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ ตลอดจนปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กร
และออกแบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบท      
การเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ 
           เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
           การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2    
มีการออกแบบและปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติ เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐให้เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ มีความสามารถสูง     



41 
 

มีภาวะผู้น า มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นมือ
อาชีพ มีจรรยาบรรณ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการแห่งวิชาชีพโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่ เป็นธรรม และ       
มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและเพ่ือส่วนรวม เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพแก่ประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถของบุคลากรภาครัฐทุกคน 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 
 1. เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อล้้าทางการศึกษา 
    เป้าหมาย เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคนมีความเสมอ
ภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ   
    ประเด็น 
    1. การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 
    2. การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
    3. การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 
    กิจกรรม 
    1. การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ เพ่ือให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนา  
สมรรถภาพ 
    2. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    3. การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
             การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการสร้าง
โอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและ
มีคุณภาพ และเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ในเรื่องของเงินอุดหนุน
ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน การสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ อุปกรณ์ดิจิทัลและอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพียงพอ มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี   
สิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษาส าหรับคนพิการ รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส และมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ใน   
การวางแผนการรับนักเรียนและจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสถานศึกษาในสังกัด  
มีระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพและมีการจัดสรรเงินอุดหนุน
อย่างเพียงพอและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่     
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจและที่ตั้งของสถานศึกษาและความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ  รวมทั้ง
สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการจัดการศึกษาทางไกล             
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นรูปธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
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 2. เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 
     เป้าหมาย มีแผนการผลิตและพัฒนาครูตามความต้องการของประเทศ ได้ครูสมรรถนะสูงและตรงตาม
ความต้องการของประเทศ       

    1. ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู 
    2. กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาคุณภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนสอดรับกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
    การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการบริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษา       
ให้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 3. เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
     เป้าหมาย การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะและแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน     
     ประเด็น     
     1. การปรับปรุงหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้เป็นหลักสูตรสมรรถนะ 
    2. ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา 
    3. ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
    4. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
    กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 
    1. การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนและประชาชน
ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
    2. การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ทั้งโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก การจ้างครูคณิตศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ 
    3. การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันยาเสพติดในกลุ่มเด็ก
และเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มี
ปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคมเสริมสร้างมาตรฐานในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคง 
    4. การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็น
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ธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชน องค์กรแห่ง
คุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
   การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ให้ความส าคัญกับ
การออกแบบระบบการจัดการเรียนการสอนของครูใหม่ โดยน านวัตกรรมที่หลากหลายทันสมัยมาใช้ในการ
บริหารจัดการ ปรับเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะ
ออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ และวัสดุ
อุปกรณ์ ด้านการจัดการศึกษา ทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด 
ศาสนสถานอ่ืน ๆ รัฐและโรงเรียน เพ่ือผลิตผู้เรียนที่คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม 
ตลอดจนใช้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดเป็นฐาน
ในการเรียนรู้ของชุมชน มีแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา      
ทั้งโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนขนาดเล็ก มีการสรรหาและจัดจ้างครูที่มีความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจน
เน้นเรื่องระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ 
และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึก                      
ผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี 
 4. เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
     1. ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
     2. กิจกรรมและเปูาหมายของกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
   การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ให้ความส าคัญกับ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนยีดิจิทัลที่
หลากหลาย มีผลงานและเผยแพร่ผลงานการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีผ่านทางสื่ อสังคม
ออนไลน์ 
  5. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง 
     1. ประเด็นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
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     2. กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา 
                เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
      การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  ส่งเสริม
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทาง
ทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัว
ออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วม
เป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังสอดส่อง ติดตาม
พฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้โดยมีมาตรการสนับสนุนและ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมือง
ที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝัง และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ 
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 1. วัตถุประสงค์  
     ที่ 1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ 
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     ที่ 1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง 
พ่ึงพาตนเองได ้
     ที่ 1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มแข็งมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้ า 
     ที่ 1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่มิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
     ที่ 1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา 
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 2. เป้าหมายรวม 
     ที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ         
และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง
และมีความเป็นไทย 
     ที่ 2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 
     ที่ 2.3 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ 
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 
ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูก
หลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
     ที่ 2.4 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรม
ลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่
ปกปูองประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัด
ฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญใน   
อนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาคและอาเซียนสูงขึ้น 
     ที่ 2.5 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงานงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ 
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
           3. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
      3.1 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคมเพ่ิมข้ึน 
      3.2 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้  และความสามารถ
เพ่ิมข้ึน 
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      3.3 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
      3.4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีวัฒนธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ  
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง        
จิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดีแก่ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียน
การสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้าง
สภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 
      3.5 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยพัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน โดยการปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 
สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง เช่น การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผน
ชีวิต รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี  และสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึกทักษะอาชีพ
ให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
      3.6 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนา
ระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้ เรียนทั้งด้านทักษะ ความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา รวมทั้งการจัดท าสื่อการเรียนรู้ที่
เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่าน
และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 
       การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 
21 โดยก าหนดกลยุทธ์เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของผู้ เรียน ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดี รู้และปฏิบัติสิทธิและหน้าที่อย่างมี
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัยใฝุเรียนรู้ และรักษาศีลธรรม มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู 
การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว มีการพัฒนา
ทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษา       
ต่างประเทศ สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะ
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การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
การวางแผนชีวิต รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาที่มุ่งการ      
ฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน มีการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและ
ประเมินผลคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละ  
ระดับการศึกษา และมีการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการจัดการศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นรูปธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

      ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
    1. เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคมท่ีแตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
    2. เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
    3. แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้
สามารถเข้าถึงบริการที่คุณภาพของรัฐและมีอาชีพ โดยส่งเสริมให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน    
ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 2 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อย
โอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่และสภาพร่างกาย โดยการส่งเสริม        
การจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ              
(DLIT) ด าเนินการคัดกรองและให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง 
เพ่ือปูองกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน 
    การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ให้ความส าคัญ  
กับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา ความเท่าเทียม และได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ โดยจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน และจัดสรรเงินอุดหนุนพ้ืนฐาน 5 รายการ 
ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้กับผู้เรียนทุกคน และสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ อุปกรณ์ดิจิทัลและอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพียงพอ มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี 
สิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษาส าหรับคนพิการ รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
              เน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถ
ขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุน
ภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้า
สู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้
เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถทารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจ
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ขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  และใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพของก าลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจ การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่
และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของ
ภาคบริการ ให้สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น  
   การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ให้ความส าคัญ  
กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือสร้างความปลอดภัย          
ให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาวะทีดี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   1. เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถใน
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   2. แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมการสร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาหลักสูตร
สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับปฐมวัยและหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
    การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สนับสนุนให้
สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเปูาหมายอย่างยั่งยืน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่งและยังยืน 
 1. เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
   2. แนวทางการพัฒนาที่ 1 การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก    
ของชาติ โดยน าแนวทางพระราชด าริไปเผยแพร่และพัฒนา และด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริ 
    การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สนับสนุนให้
ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีการจัดกิจกรรมน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจัดบรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ       
มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
 1. เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
 2. แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออก
จากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้าน
การทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังสอดส่อง ติดตาม
พฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้โดยมีมาตรการสนับสนุนและ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมือง
ที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝัง และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ 
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
1. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 

    1.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็นการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

   1.2 เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
   1.3 ตัวชีว้ัด ระดับความส าเร็จในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 
   2.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็นการเสริมสร้างความมั่นคง

ของชาติจากภัยการทุจริต 
   2.2 เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบปูองกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่

เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
   2.3 ตัวชีว้ัด ดัชนีชี้วัดการรบัรู้การทุจริตของประเทศไทย 
   2.4 กลยุทธ์รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้านและปฏิเสธการ

ทุจริตของประเทศ 
             การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และสถานศึกษา
ในสังกัดมีแผนเผชิญเหตุ แผนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือความปลอดภัยเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์      
ภัยพิบัติและภัยคุกคาม ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สถานศึกษามีแผนการปูองกันและแก้ปัญหา
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ภัยคุกคามไซเบอร์ การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้ง รังแกผู้อ่ืน ความรุนแรงในสถานศึกษา 
การล่วงละเมิดทางเพศ และยาเสพติดโดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ตลอดจนสถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยในสถานศึกษาให้ผู้เรียนมีความอบอุ่น และมีสุขภาวะ
ที่ดี รวมทั้งมีแผนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันยาเสพติดใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในระยะยาวต่อไป รวมทั้ง
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะ   
เรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนสร้างจิตส านึกและ
ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ    
เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง
สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  โดยมี
มาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาปลูกและ    
ปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝัง และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

แผนระดับที่ 3 (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา) 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1. นโยบาย 
     1.1 ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาก าลังคน โดยมุ่งปฏิรูป
องค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี 
ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยใน
การบริหารงานและการจัดการศึกษา 
     1.2 ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้
ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
     1.3 ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุตามนโยบายการศึกษา
ยกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ 
Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วนร่วมกันพิจารณาหา
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
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 2. จุดเน้น 
     การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     1. ICT (Information and Communication Technology) เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 
ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่ (1) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง (2) Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ (คลังข้อมูล 
การน าข้อมูลมารวมกัน) (3) Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource Platform)         
(4) e-book (5) e-office e-mail และ document (6) ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School และ Classroom           
Management และ (7) โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet) 
     2. การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จ าเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสรรถนะด้าน Digital 
Literacy ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM Coding 
เป็นต้น 
     3. การศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ การเสริม
ทักษะใหม่ (UP Skill) และการเพ่ิมทักษะใหม่ที่จ าเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเปูาหมายประกอบด้วย (1) ผู้อยู่ใน
ระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา (3) วัยแรงงาน และ (4) ผู้สูงอายุ 
เพ่ือให้มีทักษะละสรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ 
(Digital Disruption) โดยเน้นเพ่ิมบทบาทของ กศน. ในการ Re-Skills ด้านอาชีวศึกษากับส านักงานคณะกรรมการ    
การอาชีวศึกษา 
     4. การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติ
ให้แก่สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ด้านหลัก ๆ 
ได้แก่ (1) ด้านภาษาต่างประเทศ และ (2) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 
     5. กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย 
        เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดังรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ 
        - การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ......และมีการทบทวน จัดท า แก้ไขและปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
        - การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา
        - การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
        - การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 
        - การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
        เรื่องที่ 6 : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น 
ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา การปรับปรุงโครงสร้าง
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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     6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการจัดฝึกบอรมให้แต่ละกลุ่มเปูาหมายและใช้ประโยชน์จาก
สถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นหน่วยงานกลาง
ในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ 
ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอ่ืน ๆ)  รวมทั้งพัฒนายกระดับให้เป็น
สถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 
     7. การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการผลิตสื่อและจัดท าเนื้อหา (Content) เพ่ือเผยแพร่ผลงานกิจกรรม
และการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ ศธ.   
     8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
     9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
     10. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้านกฎหมาย) การวางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 
     11. การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
     12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 
     13. การศึกษายกก าลังสอง โดย 
          - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Training)    
และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) 
          -  จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชน
สามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย     
และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform 
: DEEP) 
          - ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความ
เป็นเลิศ  (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 
          - จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
          การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
          - มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท าด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
และเติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นน า (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 

http://www.deep.go.th/
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          - มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิต 
ก าลังแรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศและสถานประกอบการ 
          - มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (TVET 
Excellence Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการน านวัตกรรม Digital เพ่ือมุ่งสู่การ
อาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College)   
          - มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ผู้เรียนเพ่ือการด ารงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (Technical 
Vocational Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ 
          - มุ่งเน้นการเพ่ิมปริมาณผู้ เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเพ่ือดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน 
          - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย 
           การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
          - ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ. 2562 
          - ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษาทั้งก่อนและหลังส าเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
         การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่    
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
          - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ
และสร้างรายได ้
         การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
          - เฝูาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและสถานศึกษา 
         การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
          - ปฏิรูปองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 
          - ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการ
ด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
          - ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
          - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
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                 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ในการ
บริหารจัดการและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีการจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการกับการ    
จัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นรูปธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีการพัฒนาสรรถนะ
ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21และสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษา ความเท่าเทียมและได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  รวมทั้งสนับสนุนให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่     
การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังสอดส่อง ติดตามพฤติกรรม
เสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครอง   
ผู้แจ้งเบาะแส ตลอดจนมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี   
มีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝัง และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ ส่งเสริม
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต รวมทั้งมีแผนการพัฒนาการศึกษา แผนเผชิญเหตุ แผนการจัดการเรียน  
การสอน แผนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันยาเสพติดใน  
กลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย และสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามเปูาหมายอย่างยั่งยืน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตัวชี้วัดของ สพฐ.,ศธ. มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและเกณฑ์การประเมิน ITA อยู่ในระดับ ดีมาก ขึ้นไป 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
       1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
             1.1 เปูาหมาย 
                    ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
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มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
             1.2 แนวทางการศึกษา 
                   1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลัก
ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                   1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูป      
แบบใหม ่
                   1.2.3 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงใน   
การด าเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 
           การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สนับสนุน
ให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีการจัดกิจกรรมน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจัด
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรมและจริยธรรม สถานศึกษามีแผนการพัฒนาการศึกษา แผนเผชิญเหตุ แผนการจัดการเรียน
การสอน เพ่ือความปลอดภัยเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม มีแผนปูองกันและแก้ปัญหา
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้ง รังแกผู้ อ่ืน ความรุนแรงใน
สถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ และยาเสพติ โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
 2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     2.1 เปูาหมาย 
                  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    2.2 แนวทางการพัฒนา 
                   2.2.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ 
                   2.2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
         การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สนับสนุนให้
สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนให้
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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 3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    3.1 เปูาหมาย 
                   3.1.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ     
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย             
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
                   3.1.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
    3.2 แนวทางการพัฒนา 
                   3.2.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเป็นปฐมวัน O-net 
PISA พัฒนาวิทยาศาสตร์) 

3.2.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา 

3.2.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพ การนิเทศติดตาม) 
                   3.2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
                   3.2.5 พัฒนาระบบการด าเนินงานทะเบียน-วัดผล การจัดท า จัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบ
การศึกษา การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา    
          การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ
ที่ 21 มีการพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพตามความถนัด (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ 
ดนตรีและกีฬา) มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสรรถนะด้านการใช้
เทคโลยีดิจิทัลและภาษา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริหารการการศึกษาที่มีคุณภาพมี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
    4.1 เปูาหมาย 
                   ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ 
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    4.2 แนวทางการพัฒนา 
                   4.2.1 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
                   4.2.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
                   4.2.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
                   การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ให้
ความส าคัญกับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา ความเท่าเทียม และได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน และจัดสรรเงินอุดหนุน
พ้ืนฐาน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้กับผู้เรียนทุกคน และสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ อุปกรณ์ดิจิทัลและ
อินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพียงพอ มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการ
เรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษาส าหรับคนพิการ รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
 5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    5.1 เปูาหมาย 
                   สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
    5.2 แนวทางการพัฒนา 
                   สร้างจิตส านกึในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
            การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สนับสนุนให้
สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษามีนโยบายและกิจกรรให้ความรู้ที่ถูกต้อง
และสร้างจิตส านึกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่       
การปฏิบัติ รวมทั้งมีงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 6. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
    6.1 เปูาหมาย 
                  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีสมดุลใน
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
    6.2 แนวทางการพัฒนา 
                  6.2.1 สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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                   6.2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
                   6.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอ านาจ 
                   การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ให้
ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ทันสมัยมาใช้ส าหรับการบริหารจัดการศึกษาและบริหารจัดการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 4 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 

การประเมินสถานภาพส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 ผลการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis พบว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีสภาพปัจจุบันอยู่ในต าแหน่งดาวรุ่ง (STAR) หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีศักยภาพสูง โดยมีสภาพแวดล้อมภายในที่เข้มแข็ง และ         
มีสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอ้ือต่อการด าเนินการ ควรก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก ดึงจุดแข็งเข้ามาเสริมและปรับใช้ 
และฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ มาเป็นประโยชน์  โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร   
เขต 2 มีสภาพแวดล้อมภายนอกด้านสังคม-วัฒนธรรมเป็นโอกาสหลัก และมีสภาพด้านเทคโนโลยีมีแนวโน้ม
เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการส าหรับสภาพแวดล้อมภายในนั้น มีสภาพด้านผลผลิตและการบริการเป็น     
จุดแข็ง และมีสภาพด้านวัสดุและอุปกรณ์มีแนวโน้มเป็นจุดอ่อนในการบริหารจัดการ  
 ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้น ายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2566 - 2570 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์ จุดเน้น และนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.
2564 - 2565 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ     
ผลการประเมินสถานภาพส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (SWOT Analysis)    
มาใช้ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
   “ เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ความเป็นเลิศอย่าง
ยั่งยืน ” 
พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัย 
ทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
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  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
  4. ยกระดับผู้เรียนให้มีสมรรถนะและมีความเป็นเลิศตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
แข่งขัน 
  5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 
อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ 
  6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลาการทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
และภาษา 
  7. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  8. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้และปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ  
มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
  2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยทุกรูปแบบ 
เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
  3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
  4. ผู้เรียนมีสมรรถนะและมีความเป็นเลิศตามศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
  5. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสความเสมอภาคบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ 
  6. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และภาษา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 7. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
 9. ก ากับ ติดตาม ประเมิน และสรุปรายงานผลอย่างเป็นระบบ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ     
มีงานวิจัย และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน 
                         ศตวรรษท่ี 21 
  กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
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รายละเอียดประกอบกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

  1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย 
ทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์    

  1.1 เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
 ตัวชี้วัด 
  -ร้อยละของสถานศึกษามีแผนเผชิญเหตุ และแผนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือความปลอดภัย  

เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม  
   -ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนใน  
การสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

 -ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผนการป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ การแสดงออก  
ที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้ง รังแกผู้อ่ืน ความรุนแรงในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด 
โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
 -ร้อยละของสถานศึกษาที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน เพ่ือรองรับ  
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 1.2 เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะท่ีดี 
  ตัวชี้วัด 
  -ร้อยละของสถานศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยใน
สถานศึกษาให้ผู้เรียนมีความอบอุ่น และมีสุขภาวะที่ดี 
 2. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   
   2.1 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
 ตัวชี้วัด 
 -ร้อยละของสถานศึกษาน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือในการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และบรรลุตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน 
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  2.2 เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาให้
มีบรรยากาศ ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ และสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวชี้วัด 
 -ร้อยละของสถานศึกษามีนโยบายและกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 -จ านวนสถานศึกษาที่มีแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  -ร้อยละของสถานศึกษามีงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล      
โดยใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
   วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
  3.1 เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
 ตัวชี้วัด 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง (Quality Team SPM.BK 2) พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก ขึ้นไป 
 - ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น านวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)     
และข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบ 
 -ร้อยละของส านักงานเขตที่การศึกษามีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
 -ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้ เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology) 
 -ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานรูปแบบใหม่ (New Normal) ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ในระดับ Cluster หรือ ระดับประเทศ 
  -ระดับคะแนนเฉลี่ยของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ตัวชี้วัดของ  
สพฐ.,ศธ. มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเกณฑ์การประเมิน ITA อยู่ในระดับ ดีมาก ขึ้นไป 
  -ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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  3.2 เพื่อให้สถานศึกษา มีระบบการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล โดยใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
 ตัวชี้วัด 
 -ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล โดยน านวัตกรรม  เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) และข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งระบบ  
  -ร้อยละของสถานศึกษามีแพลตฟอร์มดิติทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหาร 
จัดการศึกษา 
 -ร้อยละของสถานศึกษามีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
  -สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพ่ือการเรียนการสอนและงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนต่องานอ่ืน ๆ 
  -ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
 -ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลอย่างเป็นระบบ และมีระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ที่มีประสิทธิภาพ มีงานวิจัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
   วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์    
 4.1 เพื่อก ากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
  ตัวชี้วัด 
 -ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เป็นรายไตรมาส 

  -ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ และรายงานผ่านระบบติดตามและการประเมินผลแห่งชาติ (EmenSCR) 
  -ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการ  
ตามรูปแบบเครือข่ายทางวิชาการ และมีกระบวนการนิเทศภายใน เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษา 
 4.2 เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีงานวิจัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
  ตัวชี้วัด 
  1.ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ในการวิเคราะห์
งานด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ และการบริหารทั่วไป รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 
 2.ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะด้านการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษา มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพและ  
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   
 1.เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด 
  -ร้อยละของการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นรูปธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
 -ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีผลงานการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีที่หลากหลาย  
 -ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีการเผยแพร่ผลงานการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้สื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 
 2. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด 
 -ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและยกระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 -ร้อยละของครูผู้สอนภาษาต่างประเทศมีผลคะแนนการทดสอบ CEFR เพ่ิมอย่างน้อย 1 ระดับ 
  -ร้อยละของครูผู้สอนภาษาต่างประเทศท่ี 2 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร 
ภาษาต่างประเทศท่ี 2 

  3. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ตัวชี้วัด 
  -ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการพัฒนาจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  -ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม  
และการอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
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 4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
  ตัวชี้วัด 
 -ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ที่จัดส่งผลงานทางวิชาการและ
ได้รับการอนุมัติให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ส่งผลให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ัน การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ัน  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
  1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น การปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ตัวชี้วัด 
 -ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่จัดกิจกรรมน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 -จ านวนสถานศึกษาในสังกัดที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียน แสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 1.2 เพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีดี รู้และปฏิบัติสิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ  
มีจิตสาธารณะ 
 ตัวชี้วัด 
  -ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ รู้และปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษาศีลธรรม  

 1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
  ตัวชี้วัด 
 -ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรักและหวงแหนแผ่นดินไทย นิยมไทย ส านึก
และภูมิใจในความเป็นไทยและมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของประเทศ 
รวมทั้งการรักษาผลประโยชน์และเกียรติภูมิของไทย 
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 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ 
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์    
  2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 ตัวชี้วัด 
 -ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
  -ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ ดี ขึ้นไป 
  -จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา) 
  -ร้อยละของผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการเรียนรู้เรื่องการอ่าน (Reading  
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
 Literacy) ตามแนวการประเมิน PISA 
 

  -ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 2.2. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
 ตัวชี้วัด 
  -ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับมีสรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
(3R8C) 
 -ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 -ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
  -ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
  -จ านวนสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ 

คณิตศาสตร์ 
  -พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม  

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 3. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์    
  3.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ 
  ตัวชี้วัด 

 -ร้อยละของผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน 
ศตวรรษที่ 21 
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 3.2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
 ตัวชี้วัด 
 -ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา อย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   
  1.เพื่อให้ผู้เรียนได้รับโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา ความเท่าเทียม และได้รับการศึกษา 
อย่างมีคุณภาพ 
  ตัวชี้วัด 
 -ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
  -ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ อุปกรณ์ดิจิทัลและอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้เป็น 
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพียงพอ 
  -ร้อยละของครูได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ อุปกรณ์ดิจิทัลและอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้เป็น 
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  -ร้อยละของสถานศึกษาท่ีพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ านวย 
ความสะดวกทางการศึกษาส าหรับคนพิการ รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพ 
ของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
   2.เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
 ตัวชี้วัด 
  -ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวาง 
แผนการรับนักเรียนและจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  -ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
  -ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องกับ 
สภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจและที่ตั้งของ 
สถานศึกษาและความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 
 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 
 

  เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในทุกมิติ เกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม มีความสอดคล้อง
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กับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/
วัยรุ่น ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ทุกแผนย่อย รวมทั้งแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดนโยบาย
และจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 - 2566 เพ่ือให้มีการน านโยบายสู่การปฏิบัติและให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นกรอบการด าเนินงานใน
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 
2566 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน และนวัตกรรมที่หลากหลาย        
ตามแนวทาง “ศูนย์กลางการศึกษาที่มีคุณภาพของประเทศ” ดังนี้ 
 นโยบาย 
 1.ด้านความปลอดภัย 

   ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยทุกรูปแบบ 
เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 

   1.1 พัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยเฉพาะภัย
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภายใต้แนวทาง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
ปลอดภัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน” 

   1.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีแผนเผชิญเหตุ และแผนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือความปลอดภัย 
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม 

   1.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีแผนการป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ การแสดงออกที่
ไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้ง รังแกผู้อ่ืน ความรุนแรงในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด
โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
    1.4 จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า
และในภาวะชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
 2.ด้านโอกาส 
    สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ 
    2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพสอดคล้องตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง 
    2.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
    2.3  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการมีงานท าหรือประกอบอาชีพตามความถนัด ความสนใจและ
ศักยภาพของผู้เรียน 
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    2.4 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข ช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
    2.5 สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ อุปกรณ์ดิจิทัล และอินเตอร์เน็ตให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพียงพอ 
    2.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมี
ทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    2.7 พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษา
ส าหรับคนพิการ รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการและเด็กด้อย
โอกาส    
 3.ด้านคุณภาพ 
    พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะในศตวรรษ 
ที่ 21 และพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
    3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 อย่างครบถ้วน เป็นพลเมืองที่ดี รู้และปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ     
มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
    3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท าตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 
    3.3 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท และการเตรียมความพร้อมด้านหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง
(Active Learning) จดัการเรียนการสอนตามพหุปัญญา รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
    3.4 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะด้าน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพแล ะมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
    3.5 ส่งเสริมให้สถานศึกษาใช้นวัตกรรมอย่างหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้มีประสิทธิภาพ 
 4.ด้านประสิทธิภาพ  

   ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา     
    4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
เพ่ือสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประเทศและเกิดความยั่งยืน 
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    4.2 น านวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ในการบริหาร     
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบ 
    4.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่น าไปสู่การวิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big 
Data Technology) 
    4.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ   
มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย สู่การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
    4.5 ส่งเสริมให้มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และการรายงานผลอย่างเป็น
ระบบ มีงานวิจัย และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 

 จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 
 1. สร้างความตระหนัก ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน สามารถวิเคราะห์ ประเมิน
สถานการณ์ความเสี่ยงและเสริมสร้างแนวทางป้องกันและดูแลความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ 
โดยเฉพาะความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 2. เสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 3. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมอย่างหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้มีประสิทธิภาพ 
  4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการมีงานท าหรือประกอบอาชีพตามความถนัด ความสนใจและ
ศักยภาพของผู้เรียน 
 5. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้การขับเคลื่อน “ศูนย์กลางการศึกษาที่มีคุณภาพของประเทศ” 
(Quality Education Center) 
 

 เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 1. คุณภาพผู้เรียน 
               ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นทางด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการใช้เทคโนโลยี  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสุขภาวะกายและจิตที่ดี 
 2. คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลาย และมีทักษะด้านภาษาและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
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 3. คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 
     มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
และข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการและการตัดสินใจ มีการสร้างบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย รวมทั้งมีห้องเรียนคุณภาพ และมีสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัย 
   4. คุณภาพเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา 
     มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสหวิทยาเขต ระดับชุมชน ระดับประทศ และระดับ
นานาชาติ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5. คุณภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
     มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และบูรณาการกับการจัดการศึกษาทางไกล     
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสังคมออนไลน์ 
 

 การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด น านโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบแนว
ทางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนตาม
แนวทาง “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” และ “ศูนย์กลางการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประเทศ” (Quality 
Education Center) 
 2. ให้มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติใน
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในรูปแบบงานวิจัยเป็นฐาน อย่างมีคุณภาพ 
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ส่วนที่ 5   
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2         
ได้ก าหนดงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส าหรับการบริหารจัดการส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 4,500,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

  ส่วนที่ 1 งบประมาณบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
จ านวน 3,278,040 บาท ดังนี้ 

ท่ี รายการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ก ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ       กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
1 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 90,000  
2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 60,000  
3 ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 65,000  
4 ค่าวัสดุส านักงาน 350,000  
5 ค่าบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 100,000  
6 ค่าบริหารการปฏิบัติราชการ 350,000  
7 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000  
8 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 15,000  
9 ค่าเช่าพื้นท่ีเว็บไซต์ สพม.กท 2 6,000  
10 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามท่ีจ าเป็น    
 -  ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีการเงิน 2 คน  372,000 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
 -  ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีบุคคล 1 คน  180,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 -  ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีธุรการ 36,000 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 -  ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีอ านวยการ 2 คน  360,000 กลุ่มอ านวยการ 
 -  ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีธุรการ 1คน 162,000 กลุ่มอ านวยการ 
 -  ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด 1 คน 121,200 กลุ่มอ านวยการ 
 -  ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด 1 คน 16,920 กลุ่มอ านวยการ 
 -  ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ 1 คน 152,880 กลุ่มอ านวยการ 
 -  ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย 1 คน  83,040 กลุ่มอ านวยการ 
ข ค่าสาธารณูปโภค  กลุ่มบริหารงานการเงิน 
1 ค่าไฟฟ้า  500,000 และสินทรัพย์ 
2 ค่าน้ าประปา 20,000  
3 ค่าโทรศัพท์  18,000  
4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข          120,000  

รวมทั้งสิ้น 3,278,040  
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ส่วนที่  2 งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ านวน 1,221,960 บาท 

ท่ี โครงการ 
ตอบสนอง

นโยบาย สพฐ. 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สพม.กท 2 โรงเรียน 

1 นิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะ และ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

ด้านท่ี 1,2,3 
และ 4 

200,000  กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

2 ส่งเสริมคุณภาพและสร้างโอกาส
ความเสมอภาคทางการศึกษา 

ด้านท่ี 2 80,000  กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

3 พัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพ  
ประจ าปี 2565 

ด้านท่ี 3 50,000  กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากร 

4 พัฒ นาประสิทธิภาพบุคลากร   
ของกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

ด้านท่ี 3 80,000  กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

5 พั ฒ น าแ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
ค อ ม พิ ว เต อ ร์ แ ล ะ เค รื อ ข่ า ย
สารสนเทศ 

ด้านท่ี 4 60,000  กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

6 พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ด้านท่ี 4 70,000  กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

7 ตรวจสอบภายในสถาน ศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ด้านท่ี 4 30,000  หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

8 ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ
ด้านนโยบายและแผนด้วยนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล 

ด้านท่ี 4 100,000  กลุ่มนโยบายและ
แผน 
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ท่ี โครงการ 
ตอบสนอง

นโยบาย สพฐ. 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สพม.กท 2 โรงเรียน 

9 เสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา ของ
หน่ วย งาน ให้ มี ค วาม โป ร่ ง ใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบโดยใช้หลักการบริหารจัดการ 
ต าม ห ลั ก ธ ร ร ม าภิ บ าล ด้ ว ย  
น วั ต ก ร รม แ ละ เท ค โน โลยี ท่ี
ทันสมัย 

ด้านท่ี 4 551,960  กลุ่มอ านวยการ 

 รวม  1,221,960   
 
หมายเหตุ นโยบาย สพฐ. 4 ด้าน ประกอบด้วย 

   ด้านท่ี 1 ด้านความปลอดภัย 

   ด้านท่ี 2 ด้านโอกาส 
   ด้านท่ี 3 ด้านคุณภาพ 

   ด้านท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
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โครงการท่ี 1 นิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะ และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน 
 เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านความมั่นคง 
                         ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                           ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
    ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
    ประเด็นการปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
    ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    ประเด็นการปรับการพัฒนาการเรียนรู ้
    ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
    ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฎิรูปประเทศ ประเด็นการปฏิรูปด้านการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.กท 2    กลยุทธ์ที ่1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยนวัตกรรมและ 
       เทคโนโลยีทีทันสมัย 
    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลการทางการศึกษา 
    กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน  
       ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
    กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองนโยบายของ สพฐ.    นโยบายท่ี 1 ด้านความปลอดภัย    นโยบายท่ี 2 ด้านโอกาส 
    นโยบายท่ี 3 ด้านคุณภาพ    นโยบายท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   
 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2564  ด้านการศึกษา ระบุไว้ว่า “การปฏิรูปการศึกษา 
มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา และปฏิรูประบบการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาของโลกอนาคต 
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะท่ีจ าเป็นของโลกอนาคต 
สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้      
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อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิและหน้าท่ี มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและ
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยมีขอบเขตครอบคลุมท้ังการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา     
ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา การพัฒนาการจัดการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 ดังนั้นการพัฒนาการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 จึงจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนกระบวนการจัดการเรียนรู้และรูปแบบการเรียนการสอน โดยมี
เป้าหมายท่ีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาไปสู่
ศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะและใฝ่เรียนรู้ (Learning Skills) สามารถเช่ือมโยงน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มีทักษะชีวิต (Life Skills) ในโลกยุคใหม่ รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคม 
เป็นพลเมืองท่ีต่ืนรู้ (Active Citizen) มีความรัก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 ท้ังนี้ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการ
เรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะ คุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุขและพัฒนาความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ผ่านการท างาน
เป็นทีมและความร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน การมีครูท่ีมีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศการเรียนรู้ การสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ท่ีปลอดภัย และส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสามารถก าหนด
เส้นทางการเรียนรู้ของตนเอง (Personalized Learning) อย่างมีความหมาย มีการวัดและประเมินผล        
เพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกมิติอย่างแท้จริง ตลอดจนมีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน และ
ความพร้อมเพื่อให้การจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด   
 ดังนั้น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนิเทศเพื่อพัฒนา
สมรรถนะและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอนได้เทียบเคียงมาตรฐานสากล     
เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและความต้องการของผู้เรียน          
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital  Technology) และ  
เพื่อส่งเสริมการนิเทศการศึกษาโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองท่ีรู้และปฏิบัติตาม
สิทธิและหน้าท่ีอย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
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 2.2 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีศักยภาพและคุณภาพในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อให้ ผู้เรียนมี
สมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 เพศวิถีและทักษะชีวิต 
 2.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้      
มีสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาเพื่อน ามาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้  
 2.4 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะตามแนว PISA และการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง  
 2.5 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.6 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
 2.7 เพื่อส่งเสริมโรงเรียนให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 2.8 เพื่อนิเทศการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการนิเทศและส่งเสริมระบบนิเทศภายในโรงเรียน
เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติของนักเรียน 
 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 สถานศึกษาทุกแห่งมีกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองท่ีรู้และปฏิบัติตาม
สิทธิและหน้าท่ีอย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
   3.1.2 ครูผู้สอนทุกโรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตร
และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 เพศวิถีและทักษะชีวิต 
   3.1.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะด้านการใช้ส่ือ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษา    
   3.1.4 ทุกโรงเรียนให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
   3.1.5 โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในท่ีส่งเสริมสมรรถนะตามแนว PISA โดยการจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุกและการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
   3.1.6 ทุกโรงเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจและด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน
ส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
   3.1.7 ทุกโรงเรียนพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อการแข่งขันและ 
การมีงานท า และการจัดการศึกษาเรียนรวม 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความรักในสถาบันหลักของชาติและ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองท่ีรู้และปฏิบัติตาม
สิทธิและหน้าท่ีอย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
   3.2.2 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตร
และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 เพศวิถีและทักษะชีวิต  
   3.2.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะด้านการใช้ส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาเพื่อน ามาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
   3.2.4 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   3.2.5 โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในท่ีเข้มแข็ง สามารถพัฒนาสมรรถนะนักเรียนตามแนว PISA 
โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเชิงรุกและการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
   3.2.6 โรงเรียนพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศเพื่อการแข่งขันและ      
การมีงานท า และการจัดศึกษาเรียนรวม เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของผู้เรียน 
   3.2.7 โรงเรียนผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนา       
ท่ียั่งยืน  
 
4. ตัวชี้วัด  
 4.1 เชิงปริมาณ 
   4.1.1 ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความรักในสถาบัน
หลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองท่ีรู้
และปฏิบัติตามสิทธิและหน้าท่ีอย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
   4.1.2 ร้อยละ 70 ของครู ผู้สอนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เชิงรุกเพื่ อให้ ผู้ เรียน            
มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 เพศวิถีและทักษะชีวิต 
   4.1.3 ร้อยละ 50 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะด้านการใช้ส่ือ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาเพื่อน ามาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
   4.1.4 ร้อยละ 90 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง และบริหารจัดการ        
ด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   4.1.5 ร้อยละ 90 โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในท่ีเข้มแข็ง สามารถพัฒนาสมรรถนะนักเรียนตาม
แนว PISA โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเชิงรุกและการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
   4.1.6 ร้อยละ 70 โรงเรียนพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อการแข่งขัน
และการมีงานท า และการจัดศึกษาเรียนรวม เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของผู้เรียน 
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 4.1.7 ร้อยละ 70 โรงเรียนผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน  
 4.2 เชิงคุณภาพ 
   4.2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ด้านทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
ในศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณอันพึงประสงค์ มีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่ นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองท่ีรู้และปฏิบัติตามสิทธิและหน้าท่ีอย่าง
มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
   4.2.2 ครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตร
และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 เพศวิถีและทักษะชีวิต   
   4.2.3 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะด้านการใช้ส่ือ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาเพื่อน ามาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
   4.2.4 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพนอกอยู่ในระดับดีขึ้นไป และบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   4.2.5 โรงเรียนพัฒนาระบบนิเทศภายในท่ีเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   4.2.6 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า และบูรณการ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน   
   4.2.7 โรงเรียนได้รับการพัฒนาจนผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่ิงแวดล้อมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 
5. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน  
 5.1 การวางแผน (P)  
   5.1.1 ประชุมเพื่อวางแผนการด าเนินงาน  
   5.1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  
 5.2 การปฏิบัติ (D)  
   5.2.1 ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการจัดท ากิจกรรม  
   5.2.2 จัดท าเอกสารตามโครงการใช้ประกอบการประชุมฯ  
   5.2.3 จัดประชุม/อบรมปฏิบัติการตามโครงการ/กิจกรรม  
 5.3 การก ากับติดตาม (C)  
   5.3.1 นิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  
   5.3.2 วิเคราะห์ผลการด าเนินการ  
   5.3.3 สรุปผลการด าเนินการ  
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 5.4 การพัฒนาปรับปรุง (A)  
   5.4.1 จัดท ารายงานทุกกิจกรรม  
   5.4.2 สะท้อนผลการท ากิจกรรม 
   5.4.3 เผยแพร่ผลงาน 
 
6. สถานที่และระยะเวลา 
   สถานที่ สถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
 ระยะเวลา พฤศจิกายน  2564 - กันยายน 2565   
 
7. แผนการใช้งบประมาณ  จ านวน 200,000  บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
 7.1 รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  

    ม.ค.-ส.ค.65 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  (20 คน x 35 บาท x 5 มื้อ) 

- 3,500 - 3,500  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (20 คน x 120 บาท x 3 มื้อ) 

- 7,200 - 7,200  

- ค่าวัสดุ - - 2,450 2,450  
รวม - 10,700 2,450 13,150  

กิจกรรมที่ 2  ประชุมพัฒนาระบบนิเทศภายใน 
รูปแบบเครือข่ายทางวิชาการ 

    มี.ค.–พ.ค.65 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  (120 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- 8,400 - 8,400  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (120 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

- 14,400 - 14,400  

รวม - 22,800 - 22,800  
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

    พ.ย.64 - 
ก.ย.65 

- ค่าพาหนะส าหรับศึกษานิเทศก์ตลอดปีการศึกษา  
  (9 คน x 4,000 บาท) 

36,000 - - 36,000  

รวม 36,000 - - 36,000  
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุป รายงานผลการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

    ธ.ค. 64 -
ก.ย.65 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  (15 คน x 35 บาท x 20 มื้อ) 

- 10,500 - 10,500  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (15 คน x 120 บาท x 10 มื้อ) 

- 18,000 - 18,000  

รวม - 28,500 - 28,500  
กิจกรรมที่ 5 ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
วิชาการ 11 ศูนย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    มี.ค.-เม.ย.65 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  (11 ศูนย์ x 20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- 15,400 - 15,400  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (11 ศูนย์ x20 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

- 26,400 - 26,400  

รวม - 41,800 - 41,800  
กิจกรรมที่ 6 ประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุก และส่ือนวัตกรรม 8 กลุ่มสาระการเรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการจัดการศึกษาเรียนรวม  

    ก.ค. 65 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมคณะกรรมการ 
  (40 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 

- 5,600 - 5,600  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (40 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)  

- 9,600 - 9,600  

- ค่าวิทยากร 2 คน x 6 ช่ัวโมง x 1,200 บาท  14,400 - - 14,400  
- ค่าจัดท าโล่รางวัล และเกียรติบัตร - - 10,000 10,000  

รวม 14,400 15,200 10,000 39,600  
กิจกรรมที่ 7 การประชุมปฎิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้โปรแกรมZOOM  

    ธ.ค.64 -
ก.ย.65 

- จัดซื้อ ZOOM 2 ยูสเซอร์   - - 18,150 18,150  
รวม   18,150 18,150  
รวมทั้งสิ้น 50,400 119,000 30,600 200,000  
 

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
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 7.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรม 
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 
ผล และนิเทศการศึกษา  
(ก.ต.ป.น.) 

- 13,150 - - 13,150 

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมพัฒนาระบบ
นิเทศภายใน รูปแบบเครือข่าย
ทางวิชาการ 

- - 22,800 - 22,800 

กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

9,000 9,000 9,000 9,000 36,000 

กิจกรรมท่ี 4 ประชุมสรุปรายงาน 
ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมิน 
ผลการจัดการศึกษา 

- - - 28,500 28,500 

กิจกรรมท่ี 5 ประชุมคณะกรรมการ 
ศูนย์พัฒ นาวิชาการ 11 ศูน ย์  
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- 41,800 - - 41,800 

กิจกรรมท่ี 6 ประกวดการออกแบบ 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก และส่ือ
นวัตกรรม 8 กลุ่มสาระการเรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการ
จัดการศึกษาเรียนรวม 

- - 39,600 - 39,600 

กิจกรรมท่ี 7 การประชุมปฎิบัติ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
ใช้โปรแกรม ZOOM 

18,150 - - - 18,150 

รวม 27,150 63,950 71,400 37,500 200,000 
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8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 90 ของโรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผ่านกระบวนการนิเทศการศึกษาและนิเทศภายในโรงเรียน  

การนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ  ติดตาม 

2. ร้อยละ 95 ของโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน  
อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

ประเมินจาก SAR แบบรายงาน 

3. ร้อยละ 70 ของโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
โรงเรียนส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  

การประเมินจากเกณฑ์
มาตรฐานของสพฐ.  

แบบประเมิน 

4. ร้อยละ 70 ของโรงเรียนปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา      
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

ตรวจสอบหลักสูตรฯ แบบตรวจสอบ 

5. ร้อยละ 70 ของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลตาม
สภาพจริง 

- ตรวจสอบหน่วยการ
เรียน/แผนการจัดการ
เรียนรู ้
- สังเกตการสอน 

แบบตรวจสอบ  
แบบสังเกตการสอน 

6. ร้อยละ 90 ของครูพัฒนาส่ือการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และบริบทของนักเรียน  

สอบถาม แบบสอบถาม  

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการพัฒนา
ระบบการนิเทศภายใน และนิเทศออนไลน์ รูปแบบเครือข่ายทางวิชาการ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษา 
 9.2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้รับนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการนิเทศภายใน ตามรูปแบบเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพทางการศึกษา 
 9.3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศจากการ
สรุปและรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการนิเทศภายใน ตามรูปแบบเครือข่ายทาง
วิชาการ ของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 52 โรงเรียน ส่งผลต่อการพัฒนาในปีต่อไป 
 9.4 ครูมีแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกท่ีสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 9.5 ครูมีเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงท่ีหลากหลายและน าไป
ประยุกต์ใช้ได้  
 9.6 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีศูนย์พัฒนาวิชาการเป็น
เครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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10. เง่ือนไขของความส าเร็จ 
 10.1 โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายใน และนิเทศออนไลน์ ตามรูปแบบเครือข่ายทางวิชาการ และมี
กระบวนการก ากับติดตาม การนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ เพื่อเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 
 10.2 โรงเรียนในสังกัดมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาส่ือ 
นวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในทุกรายวิชาบูรณาการกับการจัดการ 
ศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 10.3 ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้รับการพัฒนา
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
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โครงการที่ 2  ส่งเสริมคุณภาพและสร้างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านความมั่นคง 
    ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
    ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
    ประเด็นการปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
    ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    ประเด็นการปรับการพัฒนาการเรียนรู ้
    ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
    ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฏิรูปประเทศ ประเด็นการปฏิรูปการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.กท 2       กลยุทธ์ที ่1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยนวัตกรรมและ 
        เทคโนโลยีทีทันสมัย 
    กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลการทางการศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน 
       ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
    กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองนโยบายของ สพฐ.    นโยบายท่ี 1 ด้านความปลอดภัย    นโยบายท่ี 2 ด้านโอกาส 
     นโยบายท่ี 3 ด้านคุณภาพ    นโยบายท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวธนวัลย์  ปิติสุข และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม – กันยายน 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาประเทศ และการศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐาน
ท่ีส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ท้ังร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย และ  
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีดี 
ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อื่น   
ได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิและหน้าท่ี                
มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ อีกท้ังนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมุ่งเน้น
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ความปลอดภัย และสนับสนุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม โดยผู้เรียนจะต้องได้รับ
การดูแลช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อเป็นการส่งเสริม 
พัฒนาและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้กับผู้เรียนในเขตพื้นท่ีบริการของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณภาพ
และสร้างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 
 2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียนในทุกมิติ ท้ังด้านทักษะวิชาการ 
ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต  
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
   3.1.1 ผู้เรียนในเขตพื้นท่ีบริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 ได้รับโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 
   3.1.2 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 52 โรงเรียน ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาทุกรูปแบบอย่าง
ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
   3.2.1 ร้อยละ 100 ผู้เรียนได้รับโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียมและ
เป็นธรรม 
   3.2.2 ร้อยละ 100 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพในทุกมิติ ท้ังด้านทักษะวิชาการ ทักษะ
วิชาชีพ และทักษะชีวิต  
 
4. ตัวชี้วัด 
 4.1 เชิงปริมาณ 
   4.1.1 โรงเรียน จ านวน 52 โรงเรียนมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ใน
การวางแผนการรับนักเรียนและจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   4.1.2 โรงเรียน จ านวน 52 โรงเรียน มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน การแนะแนว 
และการด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
 4.2 เชิงคุณภาพ 
   4.2.1 ร้อยละ 100 สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ใน  
การวางแผนการรับนักเรียนและจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   4.2.2 ร้อยละ 100 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน การแนะแนว
และการด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
5. กิจกรรม / ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 5.1 การวางแผน (P) 
   5.1.1 ประชุมเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
   5.1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
   5.1.3 ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
 5.2 การปฏิบัติ (D) 
   5.2.1 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานรับนักเรียนของโรงเรียนและส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
   5.2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน    
ในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
   5.2.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 5.3 การก ากับ ติดตาม (C) 
   ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม   
 5.4 การปรับปรุง (A) 
   5.4.1 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม 
   5.4.2 วางแผนการปรับปรุง เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสารสนเทศ 
 
6. สถานที่และระยะเวลา 
 สถานที่ โรงเรียนในสังกัด หรือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
  หรือสถานท่ีอื่นตามความเหมาะสม 
 ระยะเวลา มกราคม – กันยายน 2565 
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7. แผนการใช้งบประมาณ  จ านวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)  
 7.1 รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร     ม.ค. 65 
- ค่าของท่ีระลึก - 3,000 - 3,000  
- ค่าเบ้ียเล้ียง  
  (240 บาท × 5 คน × 3 วัน) 

- 3,600 - 3,600  

- ค่าท่ีพัก  
  (800 บาท ×5 คน × 2 คืน) 

- 8,000 - 8,000  

- ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง - - 10,000 10,000  
รวม - 14,600 10,000 24,600  

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว และศูนย์การเรียน 

    ก.พ. 65  
 

ประชุมจัดท าแผนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
  (7 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- 490 - 490  

- ค่าอาหารกลางวัน  
  (7 คน x 120 บาท x 1 ม้ีอ) 

- 840 - 840  

- ค่าวัสดุ - - 1,020 1,020  
รวม - 1,330 1,020 2,350  

ประชุมวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
  (7 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- 490 - 490 มี.ค. 65 

- ค่าอาหารกลางวัน  
  (7 คน x 120 บาท x 1 ม้ีอ) 

- 840 - 840  

- ค่าวัสดุ - - 500 500  
รวม - 1,330 500 1,830  

กิจกรรมที่ 3 การสรรหานักเรียนรับทุนการศึกษา     พ.ค. 65 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
  (5 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) - 700 - 700 
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กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
- ค่าอาหารกลางวัน  
  (5 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) - 1,200 - 1,200 

 

- ค่าวัสดุ - - 1,000 1,000  
รวม - 1,900 1,000 2,900  

กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพ
ในการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 

    มิ.ย. 65 

ประชุมคณะกรรมการ 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
  (18 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) 

- 1,260 - 1,260  

- ค่าอาหารกลางวัน  
  (18 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

- 2,160 - 2,160  

รวม - 3,420 - 3,420  
ผู้เข้าอบรมและคณะกรรมการ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
  (70 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) 

- 4,900 - 4,900  

- ค่าอาหารกลางวัน  
  (70 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ) 

- 8,400 - 8,400  

- ค่าวัสดุ - - 7,100 7,100  
- ค่าวิทยากร (600 บาท × 6 ช่ัวโมง) 3,600 - - 3,600  

รวม 3,600 13,300 7,100 24,000  
กิจกรรมที่  5 คัดเลือกระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

    มิ.ย. 65 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
  (7 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) 

- 490 - 490  

- ค่าอาหารกลางวัน  
  (7 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ) 

- 840 - 840  

- ค่าวัสดุ - - 1,000 1,000  
รวม - 1,330 1,000 2,330  
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กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาสภานักเรียน     ส.ค. 65 
ประชุมคณะกรรมการฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
  (15 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) 

- 1,050 - 1,050  

- ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการฯ 
  (15 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ) 

- 1,800 - 1,800  

ผู้เข้าอบรมและคณะกรรมการ 
- ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการฯและนักเรียน  
  (15 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ) 
  (52 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 

 
 

- 
- 

 
 
1,800 
4,160 

 
 

- 
- 

 
 

1,800 
4,160 

 

- ค่าวิทยากร (600 บาท × 6 ช่ัวโมง) 3,600 - - 3,600  
- ค่าวัสดุ - - 4,000 4,000  

รวม 3,600 8,810 4,000 16,410  
กิจกรรมที่ 7 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน     ส.ค. 65 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
  (7 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) - 490 - 490 

 

- ค่าอาหารกลางวัน  
  (7 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ) - 840 - 840 

 

- ค่าวัสดุ - - 830 830  
รวม - 1,330 830 2,160  

รวมทั้งสิ้น 7,200 47,350 25,450 80,000  
 

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
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 7.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

- 24,600 - - 24,600 

กิจกรรม ท่ี  2 ส่ง เสริมการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
และศูนย์การเรียน 

- 4,180 - - 4,180 

กิจกรรมท่ี 3 การสรรหานักเรียน
รับทุนการศึกษา 

- - 2,900 - 2,900 

กิจกรรมท่ี 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมศักยภาพในการดูแลและ
ช่วยเหลือนักเรียน 

- - 27,420 - 27,420 

กิจกรรมท่ี 5 คัดเลือกระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- - 2,330 - 2,330 

กิจกรรมท่ี 6 ส่งเสริมและพัฒนา
สภานักเรียน 

- - - 16,410 16,410 

กิจกรรมท่ี 7 คัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบสภานักเรียน 

- - - 2,160 2,160 

รวม - 28,780 32,650 18,570 80,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 

  

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

8.1 ผู้เรียนในเขตพื้นท่ีบริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้รับโอกาสความเสมอ
ภาคทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 

1. ประเมิ นความพึ ง
พอใจ 
2. การก ากับ ติดตาม  

1. แบบประเมิน 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบรายงานผลการ 

8.2 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 52 โรงเรียน ส่งเสริมคุณภาพการ
จัดการศึกษาทุกรูปแบบอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

3. รายงานผลการ
ด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

ด าเนินแต่ละกิจกรรม 

8.3 ร้อยละ 100 ผู้เรียนได้รับโอกาสความเสมอภาคทาง
การศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 

  

8.4 ร้อยละ 100 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพในทุกมิติ 
ท้ังด้านทักษะวิชาการ  ทักษะวิชาชีพ  และทักษะชีวิต  

  

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสความเสมอภาคบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 9.2 โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน การแนะแนว และการด าเนินงาน    
สภานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
10. เง่ือนไขของความส าเร็จ 
 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ให้ความร่วมมือและสนับสนุน
การด าเนินกิจกรรม 
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โครงการท่ี 3 พัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพ  ประจ าปี 2565 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านความมั่นคง 
    ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
     ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
    ประเด็นการปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
    ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    ประเด็นการปรับการพัฒนาการเรียนรู ้
    ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
     ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฎิรูปประเทศ   ประเด็นการปฏิรูปด้านการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.กท 2    กลยุทธ์ท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยนวัตกรรมและ 
       เทคโนโลยีทีทันสมัย 
    กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลการทางการศึกษา 
    กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน  
       ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
    กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองนโยบายของ สพฐ.    นโยบายท่ี 1 ด้านความปลอดภัย    นโยบายท่ี 2 ด้านโอกาส 
    นโยบายท่ี 3 ด้านคุณภาพ    นโยบายท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง       
ผู้รับผิดชอบโครงการ     กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน - กันยายน 2565 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   
 วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 ถึง 2564 คือ         
มุ่งพัฒนา ผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความสุขในสังคม ซึ่งได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์           
ท่ีสามารถตอบสนอง การพัฒนาท่ีส าคัญในด้านต่างๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการ
สอนการวัดและประเมินผล ท่ีมุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงและการพัฒนา
ประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนอง การพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทท่ีเปล่ียนแปลง 
ยุทธศาสตร์ผลิตพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมุ่งหวังให้มีการผลิตครูความต้องการในการ 
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จัดการศึกษาทุกระดับทุกประเทศและมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพสามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่าง
เต็มท่ีซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์
ดังกล่าวจึงได้ด าเนินการ โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจ าปี 2565 เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีความรักในสถาบันหลัก    
ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
 จากเหตุผลข้างต้น โครงการและกิจกรรมดังกล่าวตอบสนองต่อนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงมี ผู้เรียนเป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ มีสมรรถนะ ทักษะและคุณลักษณะท่ีส าคัญจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 หน่วยงานสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม   
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎ ระเบียบ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและการน าไปใช้ของครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 
 2.2 เพื่อสร้างและพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้  ของครูผู้ช่วย 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 2.3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหาคร เขต 2 ให้เป็นครูมืออาชีพ 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 ร้อยละ 95 ของครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหาคร เขต 2 ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการน าไปใช้ 
   3.1.2 ร้อยละ 95 ของครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้รับส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   3.2.2 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
สามารถน าความรู้ไปพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ 
 
4. ตัวชี้วัด  
 4.1 เชิงปริมาณ 
   4.1.1 ร้อยละ 95 ของครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการน าไปใช้ 
   4.1.2 ร้อยละ 95 ของครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้รับส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
   4.2.1 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   4.2.2 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
สามารถน าความรู้ไปพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ 
 
5. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน  
 5.1 การวางแผน (P) 
   5.1.1 เตรียมประชุมคณะท างาน/วิทยากรพี่เล้ียง 
   5.1.2 เตรียมท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน 
   5.1.3 เตรียมด าเนินการพัฒนาตามโครงการ  
   5.1.4 เตรียมแบบสรุปและรายงานผลการพัฒนาโครงการ  
 5.2 การปฏิบัติ (D) 
   5.2.1 จัดท าคู่มือพัฒนาความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการน าไปใช้
ของครูผู้ช่วย ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
   5.2.2 จัดท าหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของครูผู้ช่วย ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
   5.2.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การน าไปใช้ การสร้างและพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโยลีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ และการเพิ่มศักยภาพ 
ของครูและบุคคลกรทางศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
   5.2.4 สรุปและรายงานผลการพัฒนาโครงการ  
 5.3 การก ากับติดตาม (C) 
   5.3.1 ศึกษานิเทศก์เข้าไปนิเทศ ก ากับติดตาม  
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   5.3.2 ศึกษานิเทศก์ประเมินผลกระบวนการจัดการจัดการเรียนการสอน การสร้างและพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโยลีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ของครูผู้ช่วย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 
 5.4 การพัฒนาปรับปรุง (A) 
 น ารายงานสรุปผลของโครงการมาพัฒนาปรับปรุง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาครั้งต่อไป    
 
6. สถานที่และระยะเวลา 
   สถานที่ โรงแรมในจังหวัดนครนายก หรือสถานท่ีอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
 ระยะเวลา เมษายน - กันยายน 2565 
 

7. แผนการใช้งบประมาณ  จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 7.1 รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน (อบรมออนไลน์) 

กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่  1 พัฒนาครู ผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพ      
ปี 2565 

    เม.ย. - ก.ย. 
65 

ประชุมคณะท างานเพื่อเตรียมการพัฒนาฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
  (25 คน x 35บาท x 1 ม้ือ) 

 
- 

 
875 

 
- 

 
875 

 

- ค่าอาหารกลางวัน  
  (25 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ) 

- 3,000 - 3,000  

รวม - 3,875 - 3,875  
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักษภาพ 
ปี 2565 
- ค่าวิทยากรพี่เล้ียง   
  (4 ช่ัวโมง x 600 บาท x 13 คน) 

 
 

24,000 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

24,000 
 

 

- ค่าวิทยากรบรรยาย  
  (8 ช่ัวโมง x 1,200 บาท) 

9,600 
 

- - 9,600 
 

 

- ค่าวิทยากรบรรยาย  
  (9 ช่ัวโมง x 600 บาท) 

5,400   - - 5,400  

- ค่าอาหารกลางวันเจ้าหน้าท่ีและวิทยากร   
  (30 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ) 

- 3,000 - 3,000  
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กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมเจ้าหน้าท่ีและวิทยากร    
 (30 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ) 

- 1,050 - 1,050 
        

 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร - 3,075 - 3,075  
รวม 39,000 7,125 - 46,125  

รวมทั้งสิ้น 39,000 11,000 - 50,000  
 

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 7.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะท างาน
เพื่อเตรียมการพัฒนาฯ 

- - 3,875 - 3,875 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อ
เพิ่มศักยภาพ ปี 2565 

- - - 46,125 46,125 

รวม - - 3,875 46,125 50,000 
 
 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 95 ของครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ได้รับการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการน าไปใช้ 

- การสังเกต 
- การประเมิน 

- แบบประเมิน 
 

2. ร้อยละ 95 ของครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ได้รับส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาศักยภาพ 

- การสังเกต 
- การประเมิน 

- แบบประเมิน 
 

3. ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- การสังเกต 
- การประเมิน 

- แบบประเมิน 
 

4. ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สามารถน าความรู้ไปพัฒนาได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

- การสังเกต 
- การประเมิน 

- แบบประเมิน 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ครูผู้ช่วย ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 9.2 ครูผู้ช่วยมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 9.3 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ บุคลากรทางศึกษา ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
ของไทย มีค่านิยมความเป็นไทยและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
10. เง่ือนไขของความส าเร็จ 
 เป็นไปตามเงื่อนไขความส าเร็จ ครู ผู้ ช่วย สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ร้อยละ 95 ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ
การน าไปใช้และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพให้เป็นครูมืออาชีพ ตลอดจนพัฒนาความรู้
ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการน าไปใช้และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพได้อย่างครบถ้วน  
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โครงการท่ี 4     พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านความมั่นคง 
                         ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                           ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
    ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
    ประเด็นการปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
    ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    ประเด็นการปรับการพัฒนาการเรียนรู้ 
    ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีฃ 
    ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฎิรูปประเทศ ประเด็นการปฏิรูปด้านการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.กท 2    กลยุทธ์ที ่1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยนวัตกรรมและ 
       เทคโนโลยีทีทันสมัย 
    กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลการทางการศึกษา 
    กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน 
       ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
    กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองนโยบายของ สพฐ.    นโยบายท่ี 1 ด้านความปลอดภัย    นโยบายท่ี 2 ด้านโอกาส 
    นโยบายท่ี 3 ด้านคุณภาพ    นโยบายท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางดลนพร  โสรัจจะ และนางสมจิตร  สืบอินทร์  
ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม 2564 – มิถุนายน 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล   
 ตามท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายเร่งปฏิรูประบบการบริหารและการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังให้เป็น
เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ โดยปรับเปล่ียนและพัฒนาเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS) ด้วยการน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับกระบวนการด าเนินการงานด้านการงบประมาณ 
การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายการปฏิรูประบบ
ราชการท่ีเน้นประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความคล่องตัวในการด าเนินงาน โดยเน้นประชาชนผู้รับบริการ
เป็นหลักนั้น กระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงินแตกต่างจากระบบเดิมท่ีท าด้วยมือ ตลอดจนระเบียบ
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หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้มีการปรับเปล่ียนอยู่ตลอดเวลา และเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป      
ซึ่งปัจจุบันส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 52 
โรงเรียน มีกลุ่มท่ีปฏิบัติงานในส านักงานท้ังหมด 7 กลุ่ม โดยท่ีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และ
พัสดุ ท้ังของโรงเรียนและในกลุ่มต่าง ๆ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯมีไม่เพียงพอ โยกย้ายสับเปล่ียนกัน
บ่อยครั้ง ท าให้การบริหารจัดการด้านการเงินขาดความต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน
การเงิน การบัญชี และการพัสดุมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงจัดไปศึกษาดูงาน และจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานการเงิน และพัสดุ มีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น โดยการ
ถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ เปิดโอกาสให้แลกเปล่ียนความคิดเห็น สะท้อนปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อนไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทาง 
วิธีการทางด้านกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ร่วมกันแก้ไขปัญหา สามารถ        
น าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาการปฏิบัติงาน  
 2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถน าความรู้ และประสบการณ์ 
ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2.3 เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้บริหารงบประมาณ และทรัพย์สินของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ประหยัด และคุ้มค่า 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 ให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ไปศึกษาดูงานเพื่อได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และน ามาพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  
   3.1.2 จัดพัฒนาผู้ปฏิบัติงานการเงิน งานพัสดุของโรงเรียน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต2 จ านวน 200 คน ผู้เข้ารับการพัฒนาประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน เจ้าหน้าท่ีการเงิน และเจ้าหน้าท่ีพัสดุของโรงเรียน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้มีการน ามาพัฒนาการปฏิบัติในเรื่องการบริหาร
จัดการงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ  
   3.2.2 ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีการเงิน และเจ้าหน้าท่ีพัสดุของโรงเรียน และส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจ แนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมายท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 
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   3.2.3 ทุกโรงเรียนในสังกัด และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
มีแนวปฏิบัติงานการเงินและงานพัสดุท่ีชัดเจน สามารถปฏิบัติได้โดยถูกต้อง และคล่องตัว 
 
4. ตัวชี้วัด  
 4.1 เชงิปริมาณ 
   4.1.1 ร้อยละ 100 ของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ประสบการณ์การด าเนินงาน และน ามาพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  
   4.1.2 ร้อยละ 100 ของผู้ปฏิบัติงานการเงิน งานพัสดุของโรงเรียน และส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้เข้ารับการอบรมและพัฒนา  
 4.2 เชิงคุณภาพ 
   4.2.1 ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้มีการน ามาพัฒนาการ
ปฏิบัติในเรื่องการบริหารจัดการงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ  
   4.2.2 ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีการเงิน และเจ้าหน้าท่ีพัสดุของโรงเรียน และ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจ แนวปฏิบัติ ระเบียบ 
กฎหมายท่ีใช้ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 
   4.2.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 มีแนวปฏิบัติงานการเงินและงานพัสดุท่ีชัดเจน สามารถปฏิบัติได้โดยถูกต้อง และคล่องตัว 
 
5. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน  
 5.1 การวางแผน (P)  
   5.1.1 จัดเตรียมข้อมูล  และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
   5.1.2 แต่งต้ังคณะท างาน และคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง 
   5.1.3 ประชุมคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
   5.1.4 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 5.2 การปฏิบัติ (D) 
   5.2.1 ไปศึกษาดูงานท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพในการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ในบางเรื่องท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
   5.2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน และพัสดุ
ของโรงเรียน และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในด้านการเงิน ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
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 5.3 การก ากับติดตาม (C) 
   5.3.1 เจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ไปศึกษาดูงาน และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
   5.3.2 รายงานผลการจัดกิจกรรมตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 5.4 การพัฒนาปรับปรุง (A) 
   5.4.1 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม 
   5.4.2 วางแผนการปรับปรุง เก็บรวมรวมข้อมูลสารสนเทศ 
   5.4.3 จัดเตรียมเกียรติบัตร มอบให้กับผู้เข้ารับการพัฒนา 
 
6. สถานที่และระยะเวลา 
   สถานที่ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และสพม.เชียงราย และโรงแรมเอกชน 
 ระยะเวลา ธันวาคม 2564 – มิถุนายน 2565 
 
7. แผนการใช้งบประมาณ  จ านวน 80,000.-บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
 7.1 รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

    ธ.ค. 64 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  ( 12 คน x 50 บาท  x 8 มื้อ) 

- 4,800 - 4,800  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  ( 12 คน x 250 บาท  x  4 มื้อ) 

-  
12,000 

-  
12,000 

 

- ค่าอาหารเย็น 
  ( 12 คน x 300 บาท x 4 มื้อ) 

-  
14,400 

-  
14,400 

 

- ค่าท่ีพัก 
  ( 12 คน x 600 บาท x 3 คืน) 

- 21,600 - 21,600  

- ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง รถตู้จ านวน 2 คัน ๆ ละ 
7,000 บาท 

- - 
 

14,000 14,000  

- ค่าของท่ีระลึก จ านวน 2 ช้ิน - - 3,000 3,000  

รวม - 52,800 17,000 69,800  
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
การเงินและงานพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

    มิ.ย.2565 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 10,200 - - 10,200  

รวม 10,200 - - 10,200  

รวมทั้งสิ้น 10,200 52,800 17,000 80,000  
 

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 7.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาประสิทธิ 
ภาพบุคลากรของกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย ์

69,800 - - - 69,800 

กิจกรรมท่ี 2 จัดอบรมผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานการเงินและงาน
พัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

- - 10,200 - 10,200 

รวม 69,800 - 10,200 - 80,000 
 
 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับส านักงานเขตท่ีไปศึกษาดูงาน 

- การสัมภาษณ์ 
- สังเกต 

แบบสัมภาษณ์ 

2. ร้อยละ 100 ของผู้ปฏิบั ติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร   
เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ี
เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ศึกษาจากระเบียบใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง/
สอบถามจากผู้รู้ 

- สังเกต 
- ปฏิบัติจริง 
- แบบสอบถาม 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด และส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สามารถบริหารงบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามก าหนดเวลาและเป้าหมายท่ีทาง
ราชการก าหนด 

ติดตาม ผลการ
ปฏิบัติงาน 

แบบติดตามผล 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรในงานการเงิน งานบัญ ชี และงานพัสดุส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งแนวปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 
เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถบริหารงบประมาณ ให้ เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายของราชการ 
 
10. เง่ือนไขของความส าเร็จ 
 เพื่อให้บุคลากรในงานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการเงิน การบัญชี และพัสดุได้อย่างถูกต้อง สามารถ
น าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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โครงการท่ี 5     พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านความมั่นคง 
                         ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                           ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
     ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
    ประเด็นการปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
    ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    ประเด็นการปรับการพัฒนาการเรียนรู้ 
    ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
   ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฎิรูปประเทศ ประเด็นการปฏิรูปด้านการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.กท 2   กลยุทธ์ที ่1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยนวัตกรรมและ 
       เทคโนโลยีทีทันสมัย 
    กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลการทางการศึกษา 
    กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน  
       ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
    กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองนโยบายของ สพฐ.    นโยบายท่ี 1 ด้านความปลอดภัย    นโยบายท่ี 2 ด้านโอกาส 
    นโยบายท่ี 3 ด้านคุณภาพ    นโยบายท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง       
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม – มิถุนายน 2565 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตระหนักถึงประโยชน์และ
ความส าคัญในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) มาใช้บริหารจัดการศึกษาพัฒนาระบบ
รองรับการปฏิบัติงานและพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมเพื่อการบริหาร
จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ตอบสนองกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยใช้หลัก 3 พ. คือ “พัฒนาระบบ พัฒนาคน พัฒนางาน” ท้ังในระดับ
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เขตพื้นท่ีการศึกษาระดับสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุง 
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร  (ICT) ส าหรับสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้บุคลากรผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้องใน
ระดับสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีวิธีปฏิบัติงาน
โดยใช้ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเป็นเครื่องมือในการด าเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา สนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ของส านักงานเขตพื้นท่ีและสถานศึกษา 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.2 เพื่อปรับปรุงเครื่อง server ให้รองรับความต้องการในการใช้งานเครือข่ายของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้น 
 2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการท างานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และให้มีความพร้อมในการใช้
งานตลอดเวลา 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 คณะท างานส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จ านวน 50 คน 
   3.1.2 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความพร้อมในการใช้งานและรองรับการใช้งาน 
   3.1.3 บุคลากรในสังกัด สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการท างานได้ 100 % 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1. คณะท างานส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น  
   3.2.2 บุคลากรในสังกัด สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
   3.2.3 อุปกรณ์เช่ือมต่อห้อง server ให้รองรับความต้องการการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. ตัวชี้วัด  
 4.1 เชิงปริมาณ 
   4.1.1 คณะท างานส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จ านวน 50 คน     
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   4.1.2 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความพร้อมในการใช้งานและรองรับการใช้งาน 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
   4.2.1 คณะท างานส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีประสิทธิภาพ 
ในการท างานสูงขึ้น    
   4.2.2 บุคลากรในสังกัด สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เพื่อใช้ในการท างาน         
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน  
 5.1 การวางแผน (P)  
   5.1.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
   5.1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5.2 การปฏิบัติ (D)  
   5.2.1 ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
   5.2.2 ด าเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายเช่ือมต่อห้อง server เพื่อให้รองรับความ
ต้องการการใช้งาน ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 5.3 การก ากับติดตาม (C)  
   5.3.1 ติดตาม และตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่ายของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
   5.3.2 ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบเครือข่ายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
   5.3.3 รวบรวมข้อมูลและผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายและระดับความส าเร็จของ
โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ 
 5.4 การพัฒนาปรับปรุง (A)  
   5.4.1 ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานระบบเครือข่ายในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้นและจัดท าข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
   5.4.2 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
6. สถานที่และระยะเวลา 
 สถานที่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
 ระยะเวลา มกราคม – กันยายน 2565 
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7. แผนการใช้งบประมาณ  จ านวน 60,000 บาท ( หกหมื่นบาทถ้วน ) 
 7.1 รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ                                                                                                                         ม.ค.- มิ.ย. 65 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  (50 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- 3,500 - 3,500  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (50 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ) 

- 6,000 - 6,000  

รวม - 9,500 - 9,500  
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาและปรับปรุง ระบบคอมพิวเตอร์ 
และเครือข่ายสารสนเทศ 

    ม.ค-มี.ค 65 

- จัดหา/ติดต้ังอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
เช่ือมต่อห้อง server โดยใช้อุปกรณ์ hard disk 

- - 20,000 -  

- จัดหา/ติดต้ังอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
เช่ือมต่อห้อง server โดยใช้อุปกรณ์ RAM 

- - 20,000 -  

- จัดหา/ติดต้ังอุปกรณ์ระบบเครือข่าย เช่ือมต่อห้อง 
server โดยใช้อุปกรณ์ เครื่องส ารองไฟ UPS 

- - 10,500 -  

รวม - - 50,500 -  
รวมทั้งสิ้น - 9,500 50,500 60,000  

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 7.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

กิจกรรมที ่1 ประชุมคณะคณะท างาน 
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 

- 4,750 4,750 - 9,500 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาและปรับปรุง 
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สารสนเทศ 

- 50,500 - - 50,500 

รวม - 55,250 4,750 - 60,000 
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8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 บุคลากรในสังกัดรวมท้ังโรงเรียนในสังกัดพึง
พอใจต่อช่องทางในการติดต่อส่ือสารและประชาสัมพันธ์ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ 

 โดยใช้ online 
- แบบรายงานการใช้
งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
- ประเมินการใช้งาน
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

- แบบสังเกต/แบบ
สัมภาษณ์ 
- แบบรายงานการใช้
งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
- แบบประเมินความพึง
พ อ ใจ ท่ี มี ต่ อ ก าร ใช้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และการท างาน 

ประเมินความพึงพอใจ
แบบออนไลน์ online 

แบบประเมินความพึง
พอใจท่ีมีต่อการใช้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดมี
ช่องทางในการติดต่อส่ือสาร และ ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
 9.2 บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อการใช้ ICT เพื่อในการบริหาร
จัดการในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 
10. เง่ือนไขของความส าเร็จ 
 10.1 บุคลากรในสังกัดมีช่องทางในการติดต่อส่ือสารและประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 10.2 ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และ
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  
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โครงการท่ี 6     พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านความมั่นคง 
    ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
    ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
    ประเด็นการปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
    ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    ประเด็นการปรับการพัฒนาการเรียนรู ้
    ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
    ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฎิรูปประเทศ ประเด็นการปฏิรูปด้านการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.กท 2    กลยุทธ์ที ่1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยนวัตกรรมและ 
       เทคโนโลยีทีทันสมัย 
    กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลการทางการศึกษา 
    กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน  
       ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
    กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองนโยบายของ สพฐ.    นโยบายท่ี 1 ด้านความปลอดภัย    นโยบายท่ี 2 ด้านโอกาส 
    นโยบายท่ี 3 ด้านคุณภาพ    นโยบายท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย  
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม – กันยายน 2565 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกาศ ณ วันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้                
6 ยุทธศาสตร์ คือ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ       
เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีเน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย  
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี เก่ง และมีคุณภาพ พร้อม
ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งกลุ่มบริหารงานบุคคลมีภารกิจในการ
ด าเนินการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ และมีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ อันได้แก่           
การส่งเสริมให้บุคลากรมีและเล่ือนวิทยฐานะสูงขึ้น การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูเละบุคลากรทางการศึกษา 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงต้องด าเนินการพัฒนาบุคลากร ให้ เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ มีคุณภาพ มีระบบการพัฒนา มีศักยภาพและสมรรถนะสูงอย่างต่อเนื่อง 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อจัดท าข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู และต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.2 เพื่อเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565) และ 
ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 2565) 
 2.3 เพื่อจัดท าข้อมูลอัตราก าลัง ปีการศึกษา 2565 ในภาพรวมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และสถานศึกษาเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4 เพื่อจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีเกษียณอายุ
ราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 2.5 เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ 
ได้รับการเล่ือนต าแหน่งและวิทยฐานะสูงขึ้น 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด        
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง    มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น  
   3.2.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  มีการด าเนินงานท่ีมี
ความโปร่งใส ปลอดการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
4. ตัวชี้วัด  
 4.1 เชิงปริมาณ 
   4.1.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง    มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
   4.1.2 คณะกรรมการมีความพึงพอใจในการด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
   4.2.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง    มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
   4.2.2 คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าในในการปฏิบัติหน้าท่ีและการท างานเป็นทีมอย่างดี 
 
5. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 5.1 ขั้นการวางแผน (P) 
   5.1.1 ก าหนดปฏิทินการจัดท าโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เพื่อบริหารจัดการตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.2.2 ติดต่อประสานงานหน่วยงานและส่วนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 5.2 การปฏิบัติ (D) 
   5.2.1 เขียนโครงการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
   5.2.2 จัดท าเอกสารตามโครงการใช้ประกอบการประชุมฯ เพื่อเช่ือมโยงสู่การจัดท าโครงการ/
กิจกรรม 
   5.2.3 จัดประชุมคณะกรรมการตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพ ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กิจกรรมท่ี 1 - 
กิจกรรมท่ี 13 
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 5.3 การก ากับติดตาม (C)  
   5.3.1 ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรในสังกัดเพื่อใช้เป็นฐานในการบริหารจัดการตามโครงการ 
   5.3.2 การตรวจสอบเพื่อให้ค าแนะน ากับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในแต่ละงาน 
   5.3.3 ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 5.4 การพัฒนาปรับปรุง (A)  
   5.4.1 จัดท ารายงานการประชุมทุกกิจกรรม   
   5.4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการ 
 
6. สถานที่และระยะเวลา 
 สถานที่ ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 ระยะเวลา มกราคม - กันยายน 2565 
 
7. แผนการใช้งบประมาณ  จ านวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน.) 
 7.1 รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อมูลการ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู สังกัด สพฐ. ประจ าปี 2565 

    ก.พ.-มี.ค.65 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  (35 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) 

- 2,450 - 2,450  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (35 คน x 100 บาท x 1 ม้ือ) 

- 3,500 - 3,500  

- ค่าจัดท าเอกสารและวัสดุ - - 700 700  
รวม - 5,950 700 6,650  

กิจกรรมที่ 2 ประชุมการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565) 

    มี.ค.-พ.ค.65 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  (180 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

- 6,300 - 6,300  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (20 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 

- 2,000 - 2,000  

- ค่าวัสดุ - - 700 700  
รวม - 8,300 700 9,000  
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กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 2565) 

    ก.ย.-ต.ค.65 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  (180 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

- 6,300 - 6,300  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (20 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 

- 2,000 - 2,000  

- ค่าวัสดุ - - 700 700  
รวม - 8,300 700 9,000  

กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อมูล 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจ าปี 
2565     

    ส.ค. 65 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  (15 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ) 

- 525 - 525  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (15 คน x 100 บาท x 1 ม้ือ) 

- 1,500 - 1,500  

- ค่าวัสดุ - - 700 700  
รวม - 2,025 700 2,725  

กิจกรรมที่ 5 ประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อมูลการ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประกาศ
เพิ่มเติม  ปี  2565     

    ก.ย. 65 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  (15 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ) 

- 525 - 525  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (15 คน x 100 บาท x 1 ม้ือ) 

- 1,500 - 1,500  

- ค่าวัสดุ - - 700 700  
รวม - 2,025 700 2,725  
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กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่  6 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูล
สภาพอัตราก าลัง ปีการศึกษา 2565 

    ส.ค. 65 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  (120 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ) 

- 4,200 - 4,200  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (120 คน x 100 บาท x 1 ม้ือ) 

- 12,000 - 12,000  

- ค่าวัสดุ - - 1,000 1,000  
รวม - 16,200 1,000 17,200  

กิจกรรมที่ 7 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
อัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ     
เมื่อส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    ก.ย. 65 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  (18 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) 

- 1,260 - 1,260  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (18 คน x 100 บาท x 1 ม้ือ) 

- 1,800 - 1,800  

- ค่าวัสดุ - - 700 700  
รวม - 3,060 700 3,760  

กิจกรรมที่ 8 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกล่ีย
อัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ในสถานศึกษา 

    ก.ค. 65 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  (18 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) 

- 1,260 - 1,260  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (18 คน x 100 บาท x 1 ม้ือ) 

- 1,800 - 1,800  

- ค่าวัสดุ - - 700 700  
รวม - 3,060 700 3,760  
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กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 9 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกล่ีย
อัตราพนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว 

    ก.ย. 65 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  (18 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) 

- 1,260 - 1,260  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (18 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 

- 1,800 - 1,800  

- ค่าวัสดุ - - 700 700  
รวม - 3,060 700 3,760  

กิจกรรมที่ 10 ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรอง
คุณสมบัติ และผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจาก การ
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือน วิทยฐานะ 
ต าแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์ ว 21 

    ม.ค. 65 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  (15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)   

- 1,050 - 1,050  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (15 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)    

- 1,500 - 1,500  

- ค่าวัสดุ   - - 305 305  
รวม - 2,550 305 2,855  

กิจกรรมที่ 11 ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรอง
คุณสมบัติ และผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
ต าแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์ ว 21 

    มี.ค. 65 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  (15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)   

- 1,050 - 1,050  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (15 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)    

- 1,500 - 1,500  

- ค่าวัสดุ   - - 305 305  
รวม - 2,550 305 2,855  
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กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 12 ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรอง
คุณสมบัติ และผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
ต าแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์ ว 21 

    มิ.ย. 65 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  (15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)   

- 1,050 - 1,050  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (15 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)    

- 1,500 - 1,500  

- ค่าวัสดุ   - - 305 305  
รวม - 2,550 305 2,855  

กิจกรรมที่ 13 ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรอง
คุณสมบัติ และผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
ต าแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์ ว 21 

- - - - ก.ย. 65 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  (15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)   

- 1,050 - 1,050  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (15 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)    

- 1,500 - 1,500  

- ค่าวัสดุ   - - 305 305  
รวม - 2,550 305 2,855  

รวมทั้งสิ้น - 62,180 7,820 70,000  
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
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 7.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการ 
จัดท าข้อมูลการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 
ครู สังกัด สพฐ. ประจ าปี 2565 

- 6,650 - - 6,650 

กิจกรรมท่ี 2. ประชุมการเล่ือน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 
2565) 

- - 9,000 - 9,000 

กิจกรรมท่ี 3 ประชุมการเล่ือน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 
2565) 

- - - 9,000 9,000 

กิจกรรมท่ี 4 ประชุมคณะกรรมการ 
จัดท าข้อมูลการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 
ประจ าปี 2565 

- - - 2,725 2,725 

กิจกรรมท่ี 5 ประชุมคณะกรรมการ 
จัดท าข้อมูลการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 
ประกาศเพิ่มเติม ปี  2565 

- - - 2,725 2,725 

กิจกรรมท่ี 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จัดท าข้ อมู ลสภาพอั ตราก า ลั ง       
ปีการศึกษา 2565 

- - - 17,200 17,200 

กิจกรรมท่ี 7 ประชุมคณะกรรมการ 
พิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถาน 
ศึกษาจากผลการเกษียณอาย ุราชการ 
เมื่อส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- - - 3,760 3,760 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

กิจกรรมท่ี 8 ประชุมคณะกรรมการ 
พิจารณาเกล่ียอัตราข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 

- - 3,760 - 3,760 

กิจกรรมท่ี 9 ประชุมคณะกรรมการ 
พิจารณาเกล่ียอัตราพนักงานราชการ 
ลูกจ้างช่ัวคราว 

- - - 3,760 3,760 

กิจกรรมท่ี 10 ประชุมคณะกรรมการ 
กล่ันกรองคุณสมบัติ และผลการ
ประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติ 
หน้าท่ีผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือน
วิทยฐานะ ต าแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์ 
ว 21 

- 2,855 - - 2,855 

กิจกรรมท่ี 11 ประชุมคณะกรรมการ 
กล่ันกรองคุณสมบัติ และผลการ
ประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติ 
หน้าท่ีผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือน
วิ ท ย ฐาน ะ  ต าแ ห น่ งค รู ต าม
หลักเกณฑ์ ว 21 

- 2,855 - - 2,855 

กิจกรรมท่ี 12 ประชุมคณะกรรมการ
กล่ันกรองคุณสมบัติ และผลการ
ประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติ 
หน้าท่ีผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือน
วิ ท ย ฐาน ะ  ต าแ ห น่ งค รู ต าม
หลักเกณฑ์ ว 21 

- - 2,855 - 2,855 

กิจกรรมท่ี 13 ประชุมคณะกรรมการ 
กล่ันกรองคุณสมบัติ และผลการ
ประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติ 
หน้าท่ีผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือน
วิทยฐานะ ต าแหน่งครูตาม
หลักเกณฑ์ ว 21 

- - - 2,855 2,855 

รวม   12,360 15,615 42,025 70,000 
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8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรมีความพึงพอใจ สอบถาม การสอบถาม 
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจ ส ารวจอัตราก าลัง -การรับฟังเสียงตอบรับ 

-แบบส ารวจ 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีข้อมูลการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 9.2 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ได้รับการย้ายตามวัตถุประสงค์และเพื่อความเหมาะสม 
 9.3 ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเล่ือนเงินเดือน  
ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565) และ ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 2565) ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
 9.4 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีข้อมูลสภาพอัตราก าลัง    
เพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.5 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีข้อมูลจัดสรรอัตราก าลัง
ข้าราชการครูท่ีเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 9.6 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีมีแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ ได้รับการเล่ือนต าแหน่งและวิทยฐานะสูงขึ้น 
 
10. เง่ือนไขของความส าเร็จ 
 10.1 คณะกรรมการในการประชุมตามกิจกรรมท่ี 1 – 7 ต้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
            10.2 ในการประชุมต้องมีข้อมูลเพียงพอต่อการพิจารณา 
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โครงการท่ี 7     ตรวจสอบภายในสถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านความมั่นคง 
                         ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                           ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
     ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
    ประเด็นการปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
    ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    ประเด็นการปรับการพัฒนาการเรียนรู้ 
    ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
    ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฎิรูปประเทศ ประเด็นการปฏิรูปด้านการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.กท 2   กลยุทธ์ที ่1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยนวัตกรรมและ 
       เทคโนโลยีทีทันสมัย 
    กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลการทางการศึกษา 
    กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน  
       ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
    กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองนโยบายของ สพฐ.    นโยบายท่ี 1 ด้านความปลอดภัย    นโยบายท่ี 2 ด้านโอกาส 
    นโยบายท่ี 3 ด้านคุณภาพ    นโยบายท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง       
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางยุพดี    ดีอินทร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2564 – กันยายน  2565 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   
 หน่วยตรวจสอบภายใน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีภารกิจ 
ในการก ากับ ดูแล การด าเนินงานของสถานศึกษาให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ โดยปริมาณงานการ
ก ากับดูแลในส่วนของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 52 โรงเรียน มีจ านวนข้าราชการครูกว่า 6,000 คน และ
จ านวนนักเรียนกว่า 130,000 คน ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีปริมาณสูงมากเมื่อเทียบกับจ านวนอัตราก าลัง
ของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดังนั้นเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีความชัดเจน
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และมีการจัดระบบท่ีดีในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานการสอบทานการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษา ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ค าส่ัง มติคณะรัฐมนตรีท่ี
เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย จึงได้จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 2565 
ขึ้น เพื่อก าหนดกรอบในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต  2 ได้แก่ การด าเนินงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามระบบ GFMIS Web Online   
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาให้ค าปรึกษากับผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ และผู้ตรวจสอบภายใน
ของสถานศึกษาในสังกัดรวมถึงการตรวจสอบพิเศษ ท่ีได้รับการมอบหมายในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี   
ข้อร้องเรียนต่างๆ และงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย ท้ังนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และสถานศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสถานศึกษาเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายท่ีก าหนด 
 2.2 เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการด าเนินงาน  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการบริหารจัดการท่ีดี คุ้มค่ากับงบประมาณท่ีใช้ไป 
 2.3 เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงของหน่วยงานรับตรวจว่า
เพียงพอและเหมาะสม 
 2.4 เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
   สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ านวน  
17 โรงเรียน (ตรวจปกติ และตรวจสอบพิเศษ) 
 3.2  เชิงคุณภาพ   
   สถานศึกษา  จ านวน  17  โรงเรียนท่ีได้รับการตรวจสอบภายในด้านการเงิน การบัญชี และการ
พัสดุ ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบฯ 
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4. ตัวชี้วัด  
 4.1 เชิงปริมาณ 
   ร้อยละ 100  ของสถานศึกษาท่ีก าหนดในแผนการตรวจสอบภายใน ได้รับการตรวจสอบ 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาท่ีได้รับการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ 
ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
5. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน  
 5.1 จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 2565 (P) 
 5.2 ด าเนินการออกตรวจสถานศึกษาตามแผนและปฏิทินงานท่ีก าหนด (D) 
 5.3 สรุปรายงานการออกตรวจสถานศึกษาเป็นรายโรงและรายปี (C) 
 5.4 น าข้อมูลท่ีได้จากรายงานมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน (A) 
 
6. สถานที่และระยะเวลา 
   สถานที่ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2   
 ระยะเวลา พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565 
 
7. แผนการใช้งบประมาณ  จ านวน  30,000  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
   7.1 รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 การออกตรวจสอบสถานศึกษา 
- ค่าพาหนะ 

-  
30,000 

-  
30,000 

พ.ย. 64 - 
ก.ย.65 

รวมทั้งสิ้น - 30,000 - 30,000  
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

    7.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

กิจกรรมท่ี 1 การออกตรวจสอบ
สถานศึกษา 

- 10,000 10,000 10,000 30,000 

รวมทั้งสิ้น - 10,000 10,000 10,000 30,000 
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8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

สถานศึกษาปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบแนวปฏิบัติ ค าส่ัง 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบเอกสาร
การเงิน บัญชีและพัสดุ
ของสถานศึกษา 

กระดาษท าการ
ตรวจสอบภายใน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เจ้าหน้าท่ีการเงิน การบัญชีและการพัสดุของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ แนวปฏิบัติ ค าส่ัง ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง  
 9.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และสถานศึกษาปฏิบัติได้
ถูกต้องตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ค าส่ัง ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้ประสิทธิภาพของการ
ท างานสูงขึ้น 
 
10. เง่ือนไขของความส าเร็จ 
 ถึงแม้อัตราก าลังของผู้ตรวจสอบภายใน ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานท่ีจะได้รับมอบหมายตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แต่ก็มีความต้ังใจท าให้ส าเร็จ 
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โครงการท่ี 8  ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผนด้วยนวัตกรรม 
  และเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านความมั่นคง 
                         ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                           ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
     ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
    ประเด็นการปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
    ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    ประเด็นการปรับการพัฒนาการเรียนรู้ 
    ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
    ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฎิรูปประเทศ ประเด็นการปฏิรูปด้านการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.กท 2   กลยุทธ์ที ่1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยนวัตกรรมและ 
       เทคโนโลยีทีทันสมัย 
    กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลการทางการศึกษา 
    กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน  
       ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
    กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองนโยบายของ สพฐ.    นโยบายท่ี 1 ด้านความปลอดภัย    นโยบายท่ี 2 ด้านโอกาส 
    นโยบายท่ี 3 ด้านคุณภาพ    นโยบายท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง       
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มนโยบายและแผน 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 และ
มาตรา 16 บัญญัติให้ทุกหน่วยราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ก าหนดรายละเอียด ขั้นตอน ระยะเวลาและ
งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และต้องมีการติดตามผลการด าเนินงาน และ
ยุทธศาสตร์ข้อ 6 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบวางแผน การน าแผนไปสู่  
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การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล พัฒนาระบบงบประมาณและค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา 
ตลอดจนการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลุ่มนโยบายและแผนมีภารกิจในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ        
เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา จัดท านโยบายและแผนการขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความต้องการของท้องถิ่น และ
บริบทของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณ เงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา   
การแจ้งจัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการใช้งบประมาณและผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผน การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร การอนุมัติเก็บเงินบ ารุง
การศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC) ตลอดจน
ด าเนินการจัดต้ัง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นต้น 
 ดังนั้น ด้วยตระหนักถึงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 9 และมาตรา 16 ท่ีบัญญัติให้ทุกหน่วยราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และภารกิจของ
กลุ่มนโยบายและแผน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผนด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้ขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส       
เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับนโยบาย รวมท้ังมีการบูรณาการนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล 
ข้อมูลสารสนเทศ และเครือข่ายความร่วมมือมาใช้ในการบริหารจัดการให้ภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่ อจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565-2567 และแผนปฏิบั ติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคล่ือนนโยบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2.2 เพื่อให้การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและกลยุทธ์ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพื่อให้การจัดต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้างไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
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 2.4 เพื่อให้การอนุมัติเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปี พ.ศ. 2565 เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.5 เพื่อให้การขออนุมัติเปิดห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนในสังกัด เป็นไปอย่างเหมาะสมและ                
มีประสิทธิภาพภาพสอดคล้องกับแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปี พ.ศ.2559 
 2.6 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับความรู้ แนวทางในการจัดท าและ  
การแก้ไขปัญหาการรายงานข้อมูลรายบุคคล Data Management Center (DMC) 
 2.7 เพื่อให้มีวิธีการรายงานผลโครงการ/กิจกรรมผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 ประชุมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565-2567 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 30 คน 
   3.1.2 ประชุมคณะกรรมการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี จ านวน 15 คน 
   3.1.3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 20 คน 
   3.1.4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 จ านวน 20 คน 
   3.1.5 ประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ จ านวน 10 คน 
และประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ จ านวน 6 คน 
   3.1.6 ประชุมการจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC) ให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 120 คน  
   3.1.7 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เพื่อสร้างการรับรู้ในการรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) จ านวน 30 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สามารถใช้แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565-2567 เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สามารถใช้แผนดังกล่าวใน
การขับเคล่ือนนโยบายด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   3.2.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สามารถรายงานผลการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์และนโยบายของ สพฐ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.2.3 สถานศึกษาในสังกัดท่ีจัดท าค าขอต้ังงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ และด าเนินการจัดส่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามก าหนดเวลา 
   3.2.4 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการอนุมั ติการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ประจ าปีการศึกษา         
พ.ศ. 2565 ตามหลักเกณฑ์การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   3.2.5 สถานศึกษาในสังกัดท่ีขอเปิดห้องเรียนพิเศษ มีความพร้อมและได้รับการพิจารณาให้เปิด
ห้องเรียนพิเศษ 
   3.2.6 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC) และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องและรายงานเสร็จทันตามก าหนดเวลา 
   3.2.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สามารถรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. ตัวชี้วัด  
 4.1 เชิงปริมาณ 
   4.1.1 ประชุมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565-2567 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 30 คน 
   4.1.2 ประชุมคณะกรรมการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี จ านวน 15 คน 
   4.1.3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 20 คน 
   4.1.4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 จ านวน 20 คน 
   4.1.5 ประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ จ านวน 10 คน 
และประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ จ านวน 6 คน 
   4.1.6 ประชุมการจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC) ให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 120 คน  
   4.1.7 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) ในส านักงานเขตพื้น ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เพื่อสร้างการรับรู้ในการรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) จ านวน 30 คน 
  



129 

  

 4.2 เชิงคุณภาพ 
   4.2.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สามารถใช้แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565-2567 เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สามารถใช้แผนดังกล่าวใน
การขับเคล่ือนนโยบายด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   4.2.2 ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
สามารถรายงานผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์และนโยบายของ สพฐ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   4.2.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ และด าเนินการจัดส่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามก าหนดเวลา 
   4.2.4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการอนุมัติการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. 2565 ตามหลักเกณฑ์การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   4.2.5 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีขอเปิดห้องเรียนพิเศษ โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 มีความพร้อมและได้รับการพิจารณาให้เปิดห้องเรียนพิเศษ 
   4.2.6 ร้อยละ 85 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด มีความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC) และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้องและรายงานเสร็จทันตามก าหนดเวลา 
   4.2.7 ร้อยละ 85 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สามารถรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 5.1 วางแผนด าเนินงานส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผนด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน บุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรท่ีใช้ในการบริหาร
จัดการโครงการ (P) 
 5.2 ด าเนินงานส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผน (D) ดังนี้ 
   5.2.1 จัดประชุมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565   
   5.2.2 จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเพื่อเตรียมความพร้อม และรายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
   5.2.3 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง 
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   5.2.4 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
   5.2.5 จัดประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษและประชุม
คณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ 
   5.2.6 จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในการจัดท า
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC) 
      5.2.7 จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) ในการรายงานผลการด าเนินงานผ่าน
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
 5.3 ติดตามผลการด าเนินงานรายกิจกรรม และสรุปผลการด าเนินงานรายกิจกรรม (C) 
 5.4 วิเคราะห์ผลส าเร็จรายกิจกรรมเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือปรับเปล่ียนกระบวนการ 
และน าเสนอต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ส าหรับการขยายผลและต่อยอดกิจกรรมต่อไป (A) 
 
6. สถานที่และระยะเวลา 
 สถานที่ ห้องประชุม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 หรือ
   สถานศึกษาในสังกัด หรือ สถานท่ีอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 ระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
 
7. แผนการใช้งบประมาณ  จ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 7.1 รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2565 – 2567 และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  พ .ศ .2565 และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

    ต.ค.-ธ.ค.64 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  (30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- 2,100 - 2,100  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (30 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

- 3,600 - 3,600  

- ค่าจัดจ้างท าเอกสารและวัสดุ - - 30,000 30,000  
รวม - 5,700 30,000 35,700  
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กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 2 ติดตามเพื่อเตรียมความพร้อม และ
รายงานผลการด าเนินงาน ต่อ ศธ.,สพฐ.,ศธจ.กทม.
และหน่วยงานอื่น ๆ 

    ม.ค.-ก.ย.65 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  (20 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 

- 4,200 - 4,200  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (20 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) 

- 7,200 - 7,200  

รวม - 11,400 - 11,400  
กิจกรรมที่ 3 พิจารณาจัดต้ังงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง 

    พ.ย.-ธ.ค.64 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  (20 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 

- 4,200 - 4,200  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (20 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) 

- 7,200 - 7,200  

รวม - 11,400 - 11,400  
กิจกรรมที่  4 คณะกรรมการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 

    ธ .ค . 6 4  -
ม.ค.65 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  (20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- 1,400 - 1,400  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (20 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

- 2,400 - 2,400  

รวม - 3,800 - 3,800  
กิจกรรมที่  5  การป ระ เมิ น ความพ ร้ อมและ        
การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดห้องเรียน 
พิเศษของสถานศึกษาในสังกัด 

    พ.ค.-มิ.ย.65 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  (16 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

- 560 - 560  

รวม - 560 - 560  
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กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 6 การสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทาง 
การจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management 
Center (DMC) 

    พ.ค.65 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  (120 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- 8,400 - 8,400  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (120 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

- 14,400 - 14,400  

- ค่าวิทยากร 
  (1 คน x 6 ชม. บาท x 600 บาท) 

3,600 - - 3,600  

รวม 3,600 22,800 - 26,400  
กิจกรรมที่ 7 รายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

    ธ.ค 64 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  (30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- 2,100 - 2,100  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (30 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

- 3,600 - 3,600  

- ค่าวิทยากร 
  (1 คน x 6 ชม. x 600 บาท) 

3,600 - - 3,600  

- ค่าวัสดุ - - 1,440 -  
รวม 3,600 5,700 1,440 10,740  

รวมทั้งสิ้น 7,200 61,360 31,440 100,000  
 

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
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    7.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

กิจกรรมท่ี 1จัดท าแผนพัฒนาการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565 -
2 5 6 7  แ ละ แ ผน ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
และรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบั ติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

35,700 - - - 35,700 

กิจกรรมท่ี 2 ติดตามเพื่อเตรียม
ความพร้อม และรายงานผลการ
ด าเนินงาน ต่อ ศธ.,สพฐ.,ศธจ.
กทม.และหน่วยงานอื่น ๆ 

- 3,800 3,800 3,800 11,400 

กิจกรรม ท่ี  3 พิ จารณาจัด ต้ั ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง 

11,400 - - - 11,400 

กิจกรรม ท่ี  4  คณะกรรมการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
เก็ บ เงิน บ ารุ งก าร ศึกษ าขอ ง
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 

- 3,800 - - 3,800 

กิจกรรมท่ี 5 การประเมินความ
พร้อมและการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเปิดห้องเรียนพิเศษ
ของสถานศึกษาในสังกัด 

- - 560 - 560 

กิจกรรมท่ี 6 การสร้างความรู้ 
ความเข้าใจแนวทางการจัดท า
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data 
Management Center (DMC) 

- - 26,400 - 26,400 

กิจกรรม ท่ี 7  รายงานผลการ
ด าเนินงานผ่านระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

10,740 - - - 10,740 

รวม 57,840 7,600 30,760 3,800 100,000 
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8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.ร้อยละ 85 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาน านวัตกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และข้อมูลสารสนเทศ
มาใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังระบบ 

- สังเกต 
- บันทึกข้อมูล 
- การตรวจสอบ 

- แบบรายงาน 

2.ร้อยละ 85 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่างๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ สู่ ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

- สังเกต 
- บันทึกข้อมูล 
- การติดตาม 

- แบบรายงาน 

3.ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลโครงการกิจกรรม/งบประมาณในแผนปฏิบัติ 
การประจ าปีงบประมาณเพื่อขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา เป็น
รายไตรมาส  

- นิเทศ ก ากับ ติดตาม
เป็นรายไตรมาส 

- แบบก ากับ ติดตาม
และประเมินผล 

4.ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบั ติการ รายงานผ่านระบบ
ติดตามและการประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

- สังเกต 
- บันทึกข้อมูล 
- การติดตาม 

- แบบรายงาน 
- ก า ร ร าย ง าน ผ่ า น
ระบบติดตามและการ
ประเมินผลแห่ งชาติ
(eMENSCR) 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สามารถใช้แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 - 2567 เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2565 และ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สามารถใช้แผนดังกล่าว                
ในการขับเคล่ือนนโยบายด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และสถานศึกษามีสมดุลในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และ     
การรายงานอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 
 
10. เง่ือนไขของความส าเร็จ 
 ผู้บริหารระดับสูงควรมีการก ากับติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ และเครือข่ายร่วมพัฒนาต้องเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อให้การขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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โครงการท่ี 9 เสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ของหน่วยงานให้มี 
 ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยใช้หลักการบริหารจัดการ  
 ตามหลักธรรมาภิบาลด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านความมั่นคง 
    ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
    ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
    ประเด็นการปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
    ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    ประเด็นการปรับการพัฒนาการเรียนรู ้
    ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
    ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฎิรูปประเทศ ประเด็นการปฏิรูปด้านการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.กท 2    กลยุทธ์ที ่1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยนวัตกรรมและ 
       เทคโนโลยีทีทันสมัย 
    กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลการทางการศึกษา 
    กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน 
       ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
    กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองนโยบายของ สพฐ.    นโยบายท่ี 1 ด้านความปลอดภัย    นโยบายท่ี 2 ด้านโอกาส 
    นโยบายท่ี 3 ด้านคุณภาพ    นโยบายท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง             
ผู้รับผิดชอบโครงการ     กลุ่มอ านวยการ  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้ก าหนดให้กระทรวง 
ศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ซึ่งแบ่งภาระงานเป็น 10 กลุ่มงาน
ภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส าหรับสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
ครอบคลุมท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานท่ัวไป ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารงาน
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บุคคล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา จึงจ าเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย ขับเคล่ือนสู่การส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษา 
มีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งเป็นภารกิจ
ร่วมกัน ระหว่างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดยมีกลุ่มอ านวยการเป็นหน่วยงานภายใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีเป็นผู้ประสานงานระหว่างกลาง ตามภารงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การ การประสานงาน 
และการให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริมให้กลุ่มงานตามภารกิจ ด าเนิน งานให้ เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี              
เพิ่มประสิทธิภาพให้เต็มศักยภาพ เพิ่มความถูกต้อง โปร่งใส การควบคุมภายใน การประเมินความเส่ียง         
ขององค์กร ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ข้อมูล เอกสาร ส่ืออุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากร      
ในการบริหารจัดการให้แก่สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาได้รับความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยใช้ การมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพ เน้นการบูรณาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ 
โดยมีเครื่องมือ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา บนพื้นฐานการสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร การประพฤติมิชอบ โดยใช้หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย ภายในองค์กรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้เป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ เพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เป็นไปตามตัวช้ีวัดของ สพฐ.
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบตามหลักธรรมาภิบาล ITA  
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มี
การบริการ ประสานงาน อ านวยความสะดวกให้แก่ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษา ครอบคลุมการบริหารจัดการท้ังระบบครบท้ัง 4 ด้าน โดยใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ 
ศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด เปิดเผยต่อสาธารณชนให้เป็นไปตามมาตรฐานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ได้รับความน่าเช่ือถือจากภายในและภายนอกองค์กร ปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงเป็นหน่วยงาน 
ท่ีทันสมัยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท้ังระบบ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
ตามตัวช้ีวัดของมาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษาและผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบตามหลักธรรมาภิบาล ITA  
   3.1.2 ร้อยละ 100 ผู้บริหารระดับสูงของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และประธานสหวิทยา
เขต ขับเคล่ือนองค์กรและบุคลากรในสังกัดให้ปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา ครบท้ัง 4 ด้าน อย่างเป็นระบบผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดของมาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสามารถประเมินความเส่ียงของ
องค์กรได้ท้ังระบบ 
   3.1.3 ร้อยละ 90 ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา รองผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มภายในส านักงานเขตพื้นท่ี ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ท้ัง 52 โรงเรียนสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การปฏิบัติงาน การส่ือสาร การเปิด เผยข้อมูล
ข่าวสารและสารสนเทศ ท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ต่อสาธารณชนโดยใช้ผลการวิจัยเช่ือมโยงภารกิจหลักและ
ภารกิจรอง และมีการถ่ายทอดแนวทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบจนเกิดประสิทธิผลตอบสนองพันธกิจและหน้าท่ี
ส่วนราชการและเช่ือมโยงกับความต้องการ การบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานใน
การเป็นระบบราชการ 4.0  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 
เสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบั ติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างมืออาชีพ ตามหลักคุณธรรมและ         
ความโปร่งใสในองค์กรปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามมาตรฐานเขตพื้นท่ี
การศึกษา อยู่ในระดับดีมากขึ้นไป  
   3.2.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด   
สร้างเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ และบริหารจัดการระบบของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ปรับตัวให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลง และเป็นหน่วยงานท่ีทันสมัยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา และนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรท้ังภายในเขตพื้นท่ีและสถานศึกษา ครอบคลุมภาระงาน ท้ัง 4 ด้าน ให้ผ่านเกณฑ์
การประเมินตามตัวชี้วัดมาตรฐานเขตพื้นท่ีอยู่ในระดับดีเย่ียม  
   3.2.3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และสถานศึกษา มีการ
บริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ การสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานโดยใช้ผลการวิจัย
เช่ือมโยงภารกิจหลักและภารกิจรอง และมีการถ่ายทอดแนวทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบจนเกิดประสิทธิผล
ตอบสนองพันธกิจและหน้าท่ีส่วนราชการ และเช่ือมโยงกับความต้องการ และการบรรลุเป้าหมาย มีการพัฒนา
ตามแนวทางการเป็นระบบราชการ 4.0 อยู่ในระดับก้าวหน้า (Advance) 
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4. ตัวชี้วัด  
 4.1 เชิงปริมาณ 
   4.1.1 ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนท้ัง 52 โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์ตัวช้ีวัดมาตรฐานเขตพื้นท่ี และการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในองค์กร ITA ออนไลน์  
   4.1.2 ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม  ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทุก
ระดับในองค์กรรวม 150 คน ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงน าเทคโนโลยี
ดิจิทัล และนวัตกรรมท่ีทันสมัย มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สามารถประเมินความเส่ียงของ
องค์กรได้ท้ังระบบ 
   4.1.3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัด รวม 52 โรงเรียน บริหารจัดการท่ี
เน้นการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย การประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดแนวทางต่าง ๆ ตามนโยบายสู่การปฏิบัติ 
อย่างเป็นระบบตามแนวทางการเป็นระบบราชการ 4.0 อยู่ในระดับก้าวหน้า (Advance) 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
   4.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานเขต
พื้นท่ี และปฏิบัติงานเป็นไปคุณธรรมและความโปร่งใส องค์กรปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบตามหลักธรร
มาภิบาล  
   4.2.2 ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทุกระดับใน
องค์กร ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงน าเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ท่ีทันสมัย มาวางแผนใช้ในการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็ว สืบค้นข้อมูลได้ทันที ทันเวลาใช้เป็นเครื่องมือในประเมิน
ความเส่ียงขององค์กร และเพิ่มความท้าทายในการตัดสินใจ บริหารจัดการตามภารงานได้ท้ังระบบ 
   4.2.3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด มีการบริหารจัดการท่ี
เน้นการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย การประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดแนวทางต่าง ๆ ตามนโยบาย สู่การปฏิบัติ
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวทางการเป็นระบบราชการ 4.0 เพิ่มขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย         
เพื่อประเมินสถานะของตนเองด้วยตนเองได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถน าผลจากการประเมินไปใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร อันจะน าไปสู่การยกระดับของการเป็นหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบ
ราชการ 4.0 
 
5. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน  
 5.1 ประชุมคณะท างาน เตรียมการ วิเคราะห์ข้อมูล แต่งต้ังคณะท างาน (P) 
 5.2 พัฒนาแลกเปล่ียนเรียนรู้การมีส่วนร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายถอดแนวทางต่าง ๆ (D) 
 5.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการด าเนินงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลการผลการ
ด าเนินงาน และ สรุปผลการติดตามการด าเนินงาน (C) 
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 5.4 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรมตามค่าคะแนนประเมิน วางแผนพัฒนา เก็บรวบรวม
ข้อมูล ติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนพัฒนาของแต่ละกิจกรรม (A) 
 
6. สถานที่และระยะเวลา 
   สถานที่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โรงเรียน และ 
  โรงแรมเอกชน 
 ระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
 
7. แผนการใช้งบประมาณ  จ านวน  551,960.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
 7.1 รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่  1 การพัฒนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพิ่ม
ศักยภาพและประสิทธิภาพ โดยการสร้างเครือข่าย
ในการพัฒนางานตามความถนัด และความต้องการ
ของบุคลากรทางการศึกษา  

    ม.ค. 65 

- ค่าท่ีพักเหมาจ่าย 
  (15 คน x 800 บาท x 2 วัน) 
  (1 คน x 1,200 บาท x 2 วัน) 

- 26,400 - 26,400  

- ค่าเบ้ียเล้ียง 
  (15 คน x 240 บาท x 3 วัน) 

- 10,800 - 10,800  

- ค่าพาหนะ - 4,490 - 4,490  
- ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง - - 6,000 6,000  

รวม - 41,690 6,000 47,690  
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ
ขับเคล่ือนการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล  
ในการปฏิบั ติงานแบบมี ส่วนร่วม เพื่ อยกระดับ      
ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสใน
องค์กร ITA ออนไลน์ 

    ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  (15 คน x 35 บาท x 12 มื้อ) 

 6,300  6,300  

รวม - 6,300 - 6,300  
      



140 

  

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาและเปล่ียนรู้ การขับเคล่ือน
การใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี ดิจิทัล ในการ
ปฏิบั ติงานแบบมี ส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์     
ของบุคลากร ภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา 
เพื่ อยกระดับค่าคะแนนการประเมิน คุณธรรม    
ความโปร่งใสในองค์กร ITA ออนไลน์ มาตรฐานเขต
พื้นท่ีการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบ
ราชการ 4.0 

    ธ.ค  64 - 
ก.ย. 65 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  (14 คน x 35 บาท x 6 ม้ือ) 

- 2,940 - 2,940  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (14 คน x 150 บาท x 6 ม้ือ) 

- 12,600 - 18,000  

- ค่าวัสดุโครงการ - - 5,660 5,660  
รวม - 15,540 5,660 21,200  

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง     
ในสังกัดทุกระดับ โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 
ใช้ในการปฏิบัติงานท้ังระบบ 

    ธ.ค  64 - 
ก.ย. 65 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  (60 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) 

- 4,200 - 4,200  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (60 คน x 150 บาท x 2 ม้ือ) 

- 18,000 - 18,000  

รวม - 22,200 - 22,200  
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยม 
ศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตามเกณฑ์การ
ประเมิน PMQA 

    ธ.ค 64 ถึง 
ม.ค 65 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  (21 คน x 50 บาท x 4 ม้ือ)  4,200 บาท 
  (90 คน x 50 บาท x 4 ม้ือ) 18,000 บาท 

- 22,200 - 22,200  
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

- ค่าอาหารกลางวัน 
  ( 21 คน x 300 บาท x 1 มื้อ)   6,300 บาท 
  ( 90 คน x 300 บาท x 2 มื้อ)  54,000 บาท 

- 60,300 - 60,300  

- ค่าอาหารเย็น 
  ( 21 คน x 300 บาท x 1 มื้อ)    6,300 บาท 
  ( 90 คน x 300 บาท x 2 มื้อ)  54,000 บาท  

- 60,300 - 60,300  

- ค่าท่ีพัก  
  (11 ห้อง x 1,200 บาท x 1 คืน) 13,200  บาท 
  (60 ห้อง x 1,200 บาท x 2 คืน) 144,000 บาท  

- 157,20
0 

- 157,200  

- ค่าเบ้ียเล้ียง (240 x 10 ) (270 X 1) 
- ค่าเบ้ียเล้ียง (240 x 80) (270 x 10) 

- 24,570 - 24,570  

- ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง  (เขตพื้นท่ี ฯ)   6,000 บาท 
- ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง  (โรงเรียน)   104,000 บาท 

- - 110,000 110,000 
 

 

- ค่าวัสดุโครงการ - - 20,000 20,000  
รวม - 324,570 130,000 454,570  

รวมทั้งสิ้น - 410,300 141,660 551,960  
 

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 7.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

กิจกรรม ท่ี  1 การพัฒนาและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพ
และประสิทธิภาพ โดยการสร้าง
เครือข่ายในการพัฒนางานตาม
ความถนัด และความต้องการ  
ของบุคลากรทางการศึกษา  

- 47,690 - - 47,690 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ การขับเคล่ือนการใช้นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการปฏิบัติ 
งานแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับ
ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรม 
ความโปร่งใสในองค์กร ITA ออนไลน์ 

1,575 1,575 1,575 1,575 6,300 

กิจกรรมท่ี  3 การพัฒนาและ
เปล่ียนรู้ การขับเคล่ือนการใช้
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม 
การประชาสัมพันธ์ ของบุคลากร
ภ าย ใน เข ต พื้ น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า 
สถาน ศึกษา เพื่ อยกระดับ ค่า
คะแนนการประเมิน คุณธรรม 
คว าม โป ร่ ง ใส ใน อ ง ค์ ก ร  ITA 
ออนไลน์  มาตรฐาน เขตพื้ น ท่ี
การศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ
ให้เป็นระบบราชการ 4.0 

1,050 1,050 7,000 12,100 21,200 

กิจกรรมท่ี 4 การพัฒนาสมรรถนะ 
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างใน
สังกัดทุกระดับ โดยใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัล ใช้ในการปฏิบัติ 
งานท้ังระบบ 

- 15,000 - 7,200 22,200 

กิจกรรมท่ี 5 การพัฒนาและปรับ 
ปรุงระบบการด าเนินงานของ
ส านั กงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 
2 ตามเกณฑ์การประเมิน PMQA 

- 150,000 150,000 154,570 454,570 

รวม 50,315 167,625 158,575 175,445 551,960 
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8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 และโรงเรียนในสังกัด เพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามมาตรฐานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA ออนไลน์
ในระดับดีขึ้นไป 

- สังเกต 
- บันทึกข้อมูล 
- การติดตาม 
- สรุปประเมินผล 

- แ บ บ ร า ย ง า น ก า
มาตรฐานเขตพื้นท่ี และ 
ITA ออนไลน์ 
- แบบสอบถาม  
- การวิจัย 

2. ร้อยละ 100 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรทุกระดับของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2  ปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงน า
เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมมาใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานได้
รวดเร็ว ใช้เป็นเครื่องมือประเมินความเส่ียงขององค์กร และ
เพิ่มความท้าทายในการตัดสินใจของผู้บริหาร ต่อการบริหาร
จัดการองค์กรได้ท้ังระบบ 

- บันทึกข้อมูล 
- ติดตาม 
- สรุปประเมินผล 

- แ บ บ ราย งาน ตาม
ตัวชี้วัด 
- รายงานการประเมิน
ความเส่ียง ขององค์การ 
- แบบสอบถาม  
- การวิจัย 

3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด มีการบริหารจัดการ การมีส่วน
ร่วม การถ่ายทอดแนวทางต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางการ
เป็นระบบราชการ 4.0 เพิ่มขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
สามารถประเมินตนเองได้และน าผลการประเมินไปจัดท า
แผนพัฒนาองค์กร น าไปสู่การยกระดับของการเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐให้เป็นระบบราชการ 4.0 

- สังเกต 
- บันทึกข้อมูล- -- การ
ติดตาม 
- สรุปประเมินผล 

- แบบประเมินตนเอง 
ท า ง ก าร เป็ น ร ะ บ บ
ราชการ 4.0 (PMQA) 
 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดท้ัง 52 
โรงเรียน เป็นหน่วยงานท่ีมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการเรียนรู้ มีสมรรถนะด้านการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้หลักการบริหารจัดการทางการศึกษาท่ีชัดเจนขับเคล่ือนการใช้
นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ มีผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม บูรณา
การการปฏิบัติงานโดยใช้เครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ ประเมินความเส่ียงขององค์กรและลดความเส่ียงด้วยการ
ควบคุมภายใน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เต็มขีดสมรรถนะท่ีสูง ปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง
โดยขับเคล่ือนให้องค์กรเป็นหน่วยงานภาครัฐระบบราชการ 4.0  และมีผลการประเมินคุณธรรมและ          
ความโปร่งใส ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานในระดับดีมากขึ้นไป 
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10. เง่ือนไขของความส าเร็จ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการพัฒนา การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และน านวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้ในการปฏิบัติงาน การก ากับติดตาม เพื่อยกระดับการประเมินสถานะ
ของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับเขตพื้นท่ีการการศึกษาร้อยละ 90 
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ส่วนที่ 6   
การบริหารแผนงานสู่การปฏิบัติ 

   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้น าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มาใช้เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการ วางแผนด าเนินการขับเคลื่อนและพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บริหารงบประมาณ ติดตามผล ปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการด าเนินงาน ภายใต้การ
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาที่ได้ก าหนดเป็นแนวทางด าเนินงาน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจไปสู่เป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้การบริหารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปอย่างมี
ระบบ จึงก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  

 แนวทางการด าเนินงานและการบริหารงบประมาณ  
 1. งบประมาณในส่วนของงบประจ าส าหรับบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มอบหมายให้
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ให้เกิดประสิทธิภาพได้มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. งบประมาณส าหรับขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มอบให้
กลุ่ม/หน่วยในสังกัดบริหารจัดการงบประมาณ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสู่การปฏิบัติให้บรรลุตาม
เป้าหมาย โดยผู้รับผิดชอบโครงการต้องบริหารงบประมาณโดยค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และ   
เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับ 4 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ และระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน และ
การคลัง 
 3. งบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรจากหน่วยงานอ่ืนส าหรับบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจตามวัตถุประสงค์
ของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละรายการ ให้บริหารจัดการให้สอดคล้องกับเงื่ อนไข/แนวทางการบริหาร
งบประมาณ /แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่หน่วยงานเจ้าของงบประมาณก าหนดตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดย
เครง่ครัด 

 ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 1. ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับควรให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการงบประมาณแบบบูรณาการ โดยให้ผลการด าเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 พ.ศ.2560 - 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี 
(พ.ศ.2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564 - 2565 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ จุดเน้น และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.      
2564 - 2565 และบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. บริหารจัดการแบบบูรณาการในรูปขององค์คณะบุคคล โดยเปิดโอกาสให้เครือข่ายทุกภาคส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น ร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือขจัดปัญหา แก้ไขปัญหา ก าหนดความต้องการ 
จัดล าดับความส าคัญของความต้องการ ก าหนดวิธีการแนวทางการด าเนินงาน รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากร
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ที่จะน าไปใช้ในการสนับสนุน และพัฒนาโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 นโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้ และเข้าใจ
ตรงกันอย่างทั่วถึง 
 4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การน านโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยติดตามความก้าวหน้ารายไตรมาส การประเมินผลระยะครึ่งปี  
และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 5. สร้างกลไกการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการ 
ปฏิบัติงานประจ าปีสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6. หน่วยงานทุกระดับ ปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

          กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 1. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ทิศทางการบริหารจัดการองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์      
กลยุทธ์ และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้ และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง 
และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 3. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือก าหนดแนวทางการบริหารจัดการแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. บริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณตามเวลาที่ก าหนด 
 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผล โดยติดตามความก้าวหน้าประจ าปี การประเมินผลระหว่างปี และ     
การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ   
 6. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีสู่สาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 การติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้วางแผนก าหนดแนวทางในการ
ติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 การติดตาม 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีระบบการติดตามในรูปของ
คณะกรรมการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการติดตามประเมินผลนิเทศการศึกษา (กตปน.) ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. การตรวจสอบภายใน เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และให้ค าแนะน า 
 3. คณะกรรมการของสหวิทยาเขต และศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ติดตาม 
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตลอดทั้งนโยบายในการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 4. คณะกรรมการที่แต่งตั้งเพ่ือการติดตามงานโครงการ/กิจกรรมโดยการเฉพาะกิจ 
 5. การตรวจสอบภายในของสถานศึกษาท้ังงานตรวจสอบภายใน งานประกันคุณภาพการศึกษา และ
ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 การประเมินผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีระบบการประเมินผลแบบม ี
ส่วนร่วม โดยด าเนินกิจกรรมการติดตามตรวจสอบและการประเมินผลควบคู่กันไป โดยการประเมินผลได้
จัดระบบเพ่ือแสดงผลส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม นโยบายที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีระบบประกัน 
คุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ครอบคลุม ด าเนินการประเมินและรายงานผลตามแนวทางที ่
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 2. โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาก าหนดแนวทางประเมิน ดังนี้ 
     2.1 การประเมินโดยยึดหลักตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
                   เชิงปริมาณ  โดยก าหนดเกณฑ์เป็นปริมาณ จ านวน และ ร้อยละ  
                   เชิงคุณภาพ  โดยก าหนดเกณฑ์เป็น จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ Rubric 

  2.2 ประเมินและติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้แบบประเมินหรือแบบรายงานที่หน่วยงานเกี่ยวข้องก าหนดและการขับเคลื่อน
นโยบายและกลยุทธ์แบบต่อเนื่อง โดยใช้ระบบ Tracking System (4 Track : A1 - A4 หรือมากกว่า) ประเมิน
ในแต่ละ Track เป็นระดับขั้นตอน (Milestone) ตามที่หน่วยงานเกี่ยวข้องก าหนดแล้วประเมินกับเกณฑ์
คุณภาพที่ก าหนด 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานที่เป็นโครงการ/กิจกรรมรูปแบบอื่น ๆ เช่น การประเมินผลเป็นไป
ตามแนวทางที่หน่วยงานอ่ืน ๆ ก าหนด 

การรายงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีระบบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
  1. ก าหนดปฏิทินการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานสอดคล้องกับแนวปฏิบัติและ 
ปฏิทินการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด เป็นรายไตรมาส ดังนี้ 
     ครั้งที่ 1 รอบ  3 เดือน  (ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2565) ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 
     ครั้งที่ 2 รอบ  6  เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)   ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565  
      ครั้งที่ 3  รอบ  9  เดือน  (ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565)   ภายในวันที่  15 กรกฎาคม 2565  
     ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)  ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565  
 2. การรายงานผลการด าเนินงานตามภาระงานเป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพของโรงเรียนและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ก าหนด 
 3. การรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม รายงานผลตามแบบรายงานที่ก าหนด  
เมื่อด าเนินงานแล้วเสร็จภายใน 15 วัน 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
                ก. การประเมินสถานภาพส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
                   ข. โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2565 - 2567 และแผนปฏิบตัิการประจ าป ี
                      งบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
                   ค. ค าสั่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ท่ี 234 /2564  
                      เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565-2567 และ 
                      แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
                      กรุงเทพมหานคร เขต 2 
                   ง. หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
            มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
       จ. แบบรายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก. 
การประเมินสถานภาพ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปา้ประสงค์ และกลยุทธ)์ 

 

SWOT Analysis 
 คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2565 - 2567 และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ด าเนินการก าหนด
ประเด็นปัจจัยในการประเมินสถานภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
เพ่ือประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (ด้านสังคม-วัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ 
และด้านการเมืองและกฎหมาย (STEP)) และประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (ด้านโครงสร้าง
และนโยบาย ด้านผลผลิตและการบริการ ด้านบุคลากร ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน  ด้านวัสดุและอุปกรณ์ 
และด้านการบริหารจัดการ (2S4M)) และจัดท าแบบค้นหาสภาพปัญหาปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอก
และสภาพแวดล้อมภายใน เพ่ือให้ผู้บริหารในส านักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ประธานสหวิทยาเขต จ านวน 
11 สหวิทยาเขต) ผ่านระบบ Google Form และน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้ก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์) 

 จากผลการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน พบว่า 
 

 การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก พบว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 มีโอกาส ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.04 สูงกว่าอุปสรรค คะแนนเฉลี่ย 2.83 มีความแตกต่าง         
ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.21 เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอกรายด้าน พบว่า ด้านสังคม-วัฒนธรรม เป็นโอกาส  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.18 และด้านเทคโนโลยี เป็นอุปสรรค มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.67 สรุปผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกได้ว่า ด้านสังคม-วัฒนธรรม เป็นโอกาส แต่ ด้านเทคโนโลยี เป็นอุปสรรค  
 
 
 



 การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน พบว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 มีจุดแข็ง ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.40 สูงกว่าจุดอ่อน คะแนนเฉลี่ย 2.62 มีความแตกต่าง     
ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.79 เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมภายในรายด้าน พบว่า ด้านผลผลิตและการบริหาร     
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.54 และด้านวัสดุและอุปกรณ์ เป็นจุดอ่อน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.64 สรุปผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในได้ว่า ด้านผลผลิตและการบริการ เป็นจุดแข็ง แต่ด้านวัสดุและอุปกรณ์เป็นจุดอ่อน 
 สรุปผลการประเมินสถานภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 
รายด้าน พบว่า 
 ด้านโอกาส 
 1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้รับการยอมรับและศรัทธาจาก
โรงเรียนในสังกัดและชุมชน 
 2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตั้งอยู่ในสังคมเมือง มีความพร้อม
ในด้านต่าง ๆ 
 3.หน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 4.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 เพ่ือสืบค้นข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
 อุปสรรค 
 1.บุคลากรขาดความช านาญในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 2.สื่อ Social ต่าง ๆ ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ไม่มีการกลั่นกรองข้อมูลที่ชัดเจน 
 3.การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย อาจมีการโจมตีข้อมูลหรือแฮกข้อมูลได้ 
 4.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ไม่ได้รับการส่งเสริมด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีจากหน่วยงานภายนอก 
 จุดแข็ง 
 1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีความพร้อมในการให้บริการกับ
โรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนและประชาชนทั่วไป 
 2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการจัดสภาพแวดล้อมในที่
ท างานให้เอ้ือต่อการให้บริการ 



 3.มีแผนผังขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อหรือขอรับบริการ 
 4.การให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นไปตาม
มาตรฐานการให้บริการภาครัฐ 
 จุดอ่อน 
 1.การซ่อมแซมอุปกรณ์บางชนิดล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้งาน 
 2.การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์มีการด าเนินการจัดหาที่ล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการ 
 3.อาคาร สถานที่คับแคบไม่เพียงพอต่อการจัดวางและจัดเก็บเอกสารทางราชการ 
 4.วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์บางประเภทมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis พบว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีสภาพปัจจุบันอยู่ในต าแหน่งดาวรุ่ง (STAR) หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีศักยภาพสูง โดยมีสภาพแวดล้อมภายในที่เข้มแข็ง และมี
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เอ้ือต่อการด าเนินการ ควรก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก ดึงจุดแข็งเข้ามาเสริมและปรับใช้ 
และฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ มาเป็นประโยชน์ 
 สรุป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีสภาพแวดล้อมภายนอก   
ด้านสังคม-วัฒนธรรม เป็นโอกาสหลัก และมีสภาพด้านเทคโนโลยีมีแนวโน้มเป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการ  
ส าหรับสภาพแวดล้อมภายในนั้น มีสภาพด้านผลผลิตและการบริการเป็นจุดแข็ง และมีสภาพด้านวัสดุและ
อุปกรณ์มีแนวโน้มเป็นจุดอ่อนในการบริหารจัดการ 
 



โครงการ     จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ.2565 - 2567 และแผนปฏิบัติกำร 

                                   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

         กรุงเทพมหำนคร เขต 2 

สนองกลยุทธ์ สพม.2 กลยุทธ์ที ่7 พัฒนำระบบกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

                            (Digital Technology) มีองค์กรเครือขำยท้ังภำครัฐและเอกชน ตลอดท้ังสหวิทยำเขต 

                                   เป็นกลไกหลักในกำรขับเคล่ือนนวัตกรรมเชิงบูรณำกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 (ปี 65 เขตยังไม่มีกลยุทธ์) 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.      ยุทธศำสตร์ชำติท่ี 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่ม/หน่วยในสังกัด 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นำยเขมมชำติ วัฒนโสภณ และคณะ  

ระยะเวลาด าเนินการ สิงหำคม - พฤศจิกำยน  2564 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล   
 ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ

พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำ

แผนปฏิบัติกำร เป็นกระบวนหนึ่งในกำรบริหำรงำน และกำรจัดกำรศึกษำภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำให้มี

คุณภำพสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำยและยุทธศำสตร์ของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกลยุทธ์ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ นอกจำกนี้พระรำช

กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 9 และมำตรำ 16 บัญญัติให้

ทุกหน่วยงำนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ก ำหนดรำยละเอียด ขั้นตอน ระยะเวลำและงบประมำณท่ีใช้ในกำร

ด ำเนินกำรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจและต้องมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

พ.ศ.2565 - 2567 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขต 2 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ และเป็น

เครื่องมือในกำรขับเคล่ือนคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและองค์กำรให้เป็นหน่วยงำนท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำท่ี

ทันสมัย พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ  เป็นหน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีสนับสนุน 

ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อให้สถำนศึกษำในสังกัดสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมโปร่งใส  

-/ปลอดกำรทุจริต… 
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ปลอดกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ มีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล มีกระบวนกำร และวิธีกำรงบประมำณ 

ด้ำนกำรศึกษำ ตลอดจนมีกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรเพิ่ม

ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็นอย่ำงเป็นมรีะบบและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2565 - 2567 และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 ท่ีสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล ยุทธศำสตร์ชำติ 

นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และบริบทของส ำนักงำนเขต

พื้นท่ีกำรศึกษำ 

 2.2 เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและขับเคล่ือนนโยบำยด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่กำร

ปฏิบัติให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นรูปธรรม 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ.2565 - 2567 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขต 2 จ ำนวน 200 เล่ม 

 3.1.1 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขต 2 จ ำนวน 200 เล่ม        

 3.2 เชิงคุณภาพ 

               3.2.1 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 มีแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้น

พื้นฐำน พ.ศ.2565 - 2567 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ท่ีสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 

นโยบำยรัฐบำล แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษำธิกำร แผนปฏิบัติรำชกำร

ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  นโยบำยและจุดเน้นของ

กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ยุทธศำสตร์ จุดเน้น และนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 - 2565 และบริบทของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

 -/3.2.2 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี… 
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      3.2.2 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 มีกระบวนกำรและวิธีกำร

บริหำรจัดกำรโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณ เพื่อเพิ่มคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ส่งผลให้มีกำร

บริหำรงบประมำณท่ีมีควำมโปร่งใส และปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

         3.2.3 เป็นองค์กำรท่ีทันสมัย สำมำรถน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้

ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน   

 4.1 ขั้นการวางแผน (P) 

       4.1.1 วำงแผนก ำหนดปฏิทินกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2565 - 2567 และ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 

เพื่อก ำหนดระยะเวลำ ทรัพยำกร และผู้รับผิดชอบ 

       4.1.2 รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์และสังเครำะห์ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)   
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560 - 2564 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบำยรัฐบำล แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 
3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษำธิกำร แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 ยุทธศำสตร์ จุดเน้น และนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 - 
2565 และบริบทของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
  4.2 การปฏิบัติ (D) 

        4.2.1 บริหำรจัดกำรประชุมโครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ. 2565 - 2567 และ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 

         4.2.2 จัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 

        4.2.3 จัดท ำเอกสำรทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256 5 

ประกอบด้วยนโยบำยเร่ง ด่วนของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  ยุทธศำสตร์และนโยบำยของ

กระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และเอกสำรด้ำนกำรศึกษำท่ีเกี่ยวข้อ ง 

เพื่อมอบให้ผู้บริหำร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย ศึกษำนิเทศก์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ประกอบกำรประชุมฯ  

เพื่อเช่ือมโยงทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่กำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณให้เป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

-/4.2.4 จัดประชุม... 
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        4.2.4 จัดประชุมคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2565 - 

2567 และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2565 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขต 2 กิจกรรมท่ี 1 วิเครำะห์ SWOT และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น 

และวัฒนธรรมองค์กร และกิจกรรมท่ี 2 กำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณในแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้น

พื้นฐำน พ.ศ. 2565 - 2567 (แผนระยะ 3 ปี) และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขต

พื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 และกิจกรรมท่ี 3 พิจำรณำโครงกำรและกล่ันกรองงบประมำณ 

        4.2.5 จัดท ำ (ร่ำง) แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ. 2565 - 2567 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 และ แผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 และน ำเสนอต่อ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 เพื่อพิจำรณำอนุมัติและให้ควำม

เห็นชอบในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณตำมแผนดังกล่ำว 

        4.2.6 จัดท ำเอกสำรแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2565 - 2567 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 เป็นรูปเล่มและมอบให้

ผู้บริหำร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย ศึกษำนิเทศก์ สถำนศึกษำ และผู้เกี่ยวข้องน ำไปใช้ประโยชน์ 

 4.3 การก ากับติดตาม (C)  

      ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 มีแนวทำงในกำรก ำกับ ติดตำม

ประเมิน และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

       4.3.1 คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

        4.3.2 กำรตรวจสอบภำยในเพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบและให้ค ำแนะน ำ 

                4.3.3 คณะกรรมกำรสหวิทยำเขต และศูนย์พัฒนำคุณภำพวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ติดตำม 

กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ตลอดท้ังนโยบำยในกำรขับเคล่ือนเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

       4.3.4 คณะกรรมกำรท่ีแต่งต้ังเพื่อกำรติดตำมงำนโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณโดยกำรเฉพำะ 

 4.4 การพัฒนาปรับปรุง (A)  

      4.4.1 วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมในแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2565 - 

2567 และแผนปฏิบั ติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตพื้น ท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขต 2 

 

-/4.4.2 น ำข้อมูลท่ีได้รับ… 
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      4.4.2 น ำข้อมูลท่ีได้รับมำวำงแผนกำรปรับเปล่ียนกระบวนกำร และเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสำรสนเทศ 

      4.4.3 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเพื่อน ำเสนอผู้บริหำรส ำหรับกำรตัดสินใจ 

5. สถานที่และระยะเวลา 

   สถานที่ ห้องประชุม สพม. กท 2  สถำนศึกษำในสังกัด (ใช้ระบบ Zoom) 

 ระยะเวลา สิงหำคม – พฤศจิกำยน 2564 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ ำนวน 167,000 บำท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
พ.ศ.2565 - 2567 

    
 

6.1 การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 
โดยใช้ระบบ Zoom และ Google Form 

- - - - 
ส.ค.64 

6.2 กิจกรรมที่ 2  

ประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์  

กลยุทธ์ และจุดเน้นของ สพม. กท 2 ผ่ำนระบบ 

Zoom 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

ก.ย.64 

6.3 กิจกรรมที่ 3 จัดท าโครงการ 

จัดท ำโครงกำร กิจรรมและงบประมำณใน

แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ. 2565 - 

2567 สพม.กท 2 

- - - - ก.ย.64 

6.4 กิจกรรมที่ 4 พิจารณาโครงการและ

กลั่นกรองงบประมาณ 

ประชุมพิจำรณำโครงกำรและงบประมำณใน

แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  

พ.ศ. 2565 - 2567 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2565 สพม.กท 2  

- - - - ก.ย.64 

 



-6- 
 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565      

6.5 กิจกรรมที่ 5 ประชุมทบทวนวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และจุดเน้นของ 
สพม.กท 2 ผ่ำนระบบZoo m 

- - - - ต.ค. 64 

6.6 กิจกรรมที่ 6 จัดท ำโครงกำร กิจกรรมและ

งบประมำณในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2565 สพม.กท 2  

- - - - ต.ค. 64 

6.7 กิจกรรมที่ 7 พิจำรณำโครงกำรและกล่ันกรอง

งบประมำณในแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2565 สพม.กท 2 

- - - - ต.ค. 64 

6.8 กิจกรรมที่ 8 จัดท ำ (ร่ำง) แผนพัฒนำ

กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ.2565 - 2567 และ

แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

- - - - ต.ค. 64 

6.9 กิจกรรมที่ 9 ขออนุมัติแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2565 – 2567 และแผนปฏิบัติ
กำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

ต่อ ผอ.สพม. กท 2 

- - - - ต.ค. 64 

6.10 กิจกรรมที่ 10  จัดจ้ำงท ำเอกสำร 

1) แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  

    พ.ศ. 2565 - 2567  สพม.กท 2 

2) แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  

    พ.ศ. 2565 สพม.กท 2  

3) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2564 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

66,000 

 

66,000 

 

35,000 

 

66,000 

 

66,000 

 

35,000 

พ.ย. 64 

รวม - - 167,000 167,000  

รวมทั้งสิ้น - - 167,000 167,000  

(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
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7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

7.1 สพม.กท 2  มีแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ. 2565 

- 2567 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

สพม.กท 2 ท่ีสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล ยุทธศำสตร์ชำติ 

นโยบำยของ ศธ. และ สพฐ.  

-กำรตรวจสอบ 

ควำมสอดคล้อง 

แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ัน

พื้นฐำน พ.ศ. 2565 - 

2567 และแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2565 สพม.กท 2 

7.2 ร้อยละ 90 ของกลุ่ม/หน่วยในสังกัด สพม.กท 2 ใช้แผน

เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรและขับเคล่ือนกำรศึกษำข้ัน

พื้นฐำน 

-กำรตรวจสอบ 

-กำรสังเกต 

-บันทึกขอจัดโครงกำรฯ 

-บันทึกของใช้งบประมำณ 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 สำมำรถใช้แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน     

พ.ศ. 2565 - 2567 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขต 2 เป็นกรอบแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร/กิจกรรม และเป็นเครื่องมือในกำรขับเคล่ือน

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส่งผลให้องค์กำรมีควำมทันสมัย พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงของโลกอยู่

ตลอดเวลำ มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  

9. เง่ือนไขความส าเร็จ 

 ผู้บริหำร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย ศึกษำนิเทศก์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังกัด ซึ่งเป็นกลุ่มเป้ำหมำยควร

เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรต้ังแต่กิจกรรมท่ี 1 - 3 และเข้ำร่วมประชุมเต็มเวลำเพื่อให้กำรจัดท ำโครงกำร/

กิจกรรม/งบประมำณในแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2565 - 2567 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
               (ผู้เสนอโครงกำร) 

           (นำงสำวศรัญญำ กองแก้ว)          

                      นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
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                  (ผู้เห็นชอบโครงกำร) 

                                                         (นำยเขมมชำติ วัฒนโสภณ) 

                                           ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 

 
 

                             (ผู้อนุมัติโครงกำร) 

           (นำยสุชำติ  กลัดสุข) 

                   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 



 

 
ค ำสั่ง ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 

ที่  234/2564 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2565 - 2567  
และแผนปฏบิัติกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 

------------------------------------------------------------------ 
 ด้วย ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 มีภำรกิจในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2565 - 2567 และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพกำร          

จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมภำรกิจท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.  2561 - 2580)         
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560 - 2564 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบำยรัฐบำล แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี 
(พ.ศ.2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ยุทธศำสตร์ จุดเน้น และนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 - 2565 
และบริบทของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 ดังนั้น เพื่อให้กำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2565 - 2567 และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรท่ีเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อบูรณำกำรร่วมกัน
ในกำรจัดท ำแผนดังกล่ำว ดังนี้ 
 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำท่ีก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำยและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร 
ใหค้ ำปรึกษำ แนะน ำ ก ำกับ ติดตำม และแก้ไขปัญหำ ในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้อง สมบูรณ์
ทุกประกำร ประกอบด้วย 
   1.1 นำยสุชำติ กลัดสุข    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  ประธำนกรรมกำร 

       มัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 
   1.2 นำงสำวกนิษฐำ ทองเลิศ   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 

       มัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 

   1.3 นำยอ ำนำจ อัปษร    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 

       มัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 

   1.4 นำยอุดม อินทำ    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 

       มัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 
-/1.5 นำงยุพดี.. 
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   1.5 นำงยุพดี ดีอินทร์    ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน  กรรมกำร 
   1.6 นำงสำวปรำณี มงกุฎทอง   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร   กรรมกำร 

  1.7 นำงดลนพร โสรัจจะ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน  กรรมกำร 
       และสินทรัพย์ 

  1.8 นำงอรรธนิศำ เกิดมีทรัพย์   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  กรรมกำร 
1.9 นำงสำวธนวัลย์ ปิติสุข   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  กรรมกำร 

 1.10 นำงสำวมำเรียม ซอหมัด   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม   กรรมกำร 
       และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
 1.11 นำงสุจิตรำ อรุณสวัสด์ิ   ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครู  กรรมกำร 
       และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 1.12 นำยนิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์   ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริม  กรรมกำร 
          กำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
       และกำรส่ือสำร 
 1.13 นำงสำวฐำปนีย์ ทองเกิด   ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำย  กรรมกำร 
        และคดี  
 1.14 นำยเขมมชำติ วัฒนโสภณ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  กรรมกำรและ 

              เลขำนุกำร  
  1.15 นำงสำวศรัญญำ กองแก้ว   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  กรรมกำรและ 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
             คณะกรรมกำรวิเครำะห์ SWOT (SWOT Analysis) มีหน้ำท่ีวิเครำะห์สภำพองค์กำร หรือหน่วยงำนใน
ปัจจุบัน เพื่อค้นหำ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค หรือส่ิงท่ีอำจเป็นปัญหำส ำคัญในกำรด ำเนินงำนสู่สภำพที่
ต้องกำรในอนำคต โดยใช้ Google Form เพิ่มเก็บข้อมูลและน ำมำวิเครำะห์และสรุปผลข้อมูล 

             2.1 นำงสำวกนิษฐำ ทองเลิศ   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  ประธำนกรรมกำร 

       มัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 

 2.2 นำยเขมมชำติ วัฒนโสภณ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  กรรมกำร 
 2.3 นำยนิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์   ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริม  กรรมกำร 
          กำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
       และกำรส่ือสำร 
 2.4 นำงสำวภัททิยำ สุปินะ   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 

-/2.5 นำงอัญชลี… 
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 2.5 นำงอัญชลี เจริญสุข      นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    กรรมกำร 

 2.6 นำงสำวนันทนำ ภพพินิจ   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    กรรมกำร 
 2.7 นำงเกษแก้ว ช่ืนรุ่ง    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    กรรมกำร 
  2.8 นำยนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ   ครู ช ำนำญำญกำร    กรรมกำร 

       โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) 
  2.9 นำงสำวศรัญญำ กองแก้ว   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  กรรมกำรและ 

เลขำนุกำร 
  2.10 นำงสำวละอองตำ บุญคง   เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน   กรรมกำรและ 
          ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรจัดท ำและทบทวนวิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ ์จุดเน้นและโครงการ 
มีหน้ำท่ีทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย กลยุทธ์ และจุดเน้น กำรหลอมโครงกำร/กิจกรรม กำรกล่ันกรอง

งบประมำณและจัดท ำรำยละเอียดโครงกำรในแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ.2565 - 2567 และแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ผ่ำนระบบ ZOOM ประกอบด้วย 

   2.1 นำงสำวกนิษฐำ ทองเลิศ   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  ประธำนกรรมกำร 

       มัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 

   2.2 นำยอ ำนำจ อัปษร    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 

       มัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 

   2.3 นำยอุดม อินทำ    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 

       มัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 

   2.4 ประธำนสหวิทยำเขตกรุงเทพตะวันออกหรอืผู้แทน    กรรมกำร 
   2.5 ประธำนสหวิทยำเขตจตุรวิทย์ หรือผู้แทน     กรรมกำร 
   2.6 ประธำนสหวิทยำเขตรำชนครินทร์ หรือผู้แทน     กรรมกำร 
   2.7 ประธำนสหวิทยำเขตนวลจันทร์ หรือผู้แทน     กรรมกำร 
   2.8 ประธำนสหวิทยำเขตเบญจสิริ หรือผู้แทน     กรรมกำร 
   2.9 ประธำนสหวิทยำเขตเบญจบูรพำ หรือผู้แทน     กรรมกำร 
   2.10 ประธำนสหวิทยำเขตรัชโยธิน หรือผู้แทน     กรรมกำร 
   2.11 ประธำนสหวิทยำเขตวังทองหลำง หรือผู้แทน     กรรมกำร 
   2.12 ประธำนสหวิทยำเขตวิภำวดี หรือผู้แทน     กรรมกำร 
   2.13 ประธำนสหวิทยำเขตศรีนครินทร์ หรือผู้แทน     กรรมกำร 
   2.14 ประธำนสหวิทยำเขตเสรีไทยหรือผู้แทน     กรรมกำร 

-/2.15 นำงยุพด…ี 
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   2.15 นำงยุพดี ดีอินทร์    ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน  กรรมกำร 
   2.16 นำงสำวปรำณี มงกุฎทอง   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร   กรรมกำร 

  2.17 นำงดลนพร โสรัจจะ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน  กรรมกำร 
       และสินทรัพย์ 

  2.18 นำงอรรธนิศำ เกิดมีทรัพย์   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  กรรมกำร 
   2.19 นำงสำวมำเรียม ซอหมัด   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม   กรรมกำร 

      และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 2.20 นำยเขมมชำติ วัฒนโสภณ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  กรรมกำร 
            2.21 นำงสำวธนวัลย์ ปิติสุข   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  กรรมกำร 

2.22 นำงสุจิตรำ อรุณสวัสด์ิ   ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครู  กรรมกำร 
       และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   2.23 นำยนิธิวฒัน์ อินทสิทธิ์   ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริม  กรรมกำร 
          กำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
       และกำรส่ือสำร 
 2.24 นำงสำวฐำปนีย์ ทองเกิด   ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำย  กรรมกำร 
        และคดี  
         2.25 นำงอรทิตย์ มีขันเพชร   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 2.26 นำงสำวภัททิยำ สุปินะ   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 2.27 นำยพลพิพัฒน์ วัฒนเศรษฐำนุกูล ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 2.28 นำงสำวศุภิสรำ เสือทอง   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 2.29 นำงสำวชำมำศ ดิษฐเจริญ   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
    2.30 นำงสำวภิลดำภำ เรืองทองสุข ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 2.31 นำยจิระวัฒน์ ธนะสุนทรไชย์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
          2.32 นำงสำวขนิษฐำ พุ่มสงวน   ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
 2.33 นำงอัญชลี เจริญสุข   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    กรรมกำร 

 2.34 นำงสำวนันทนำ ภพพินิจ   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    กรรมกำร 

 2.35 นำงเกษแก้ว ช่ืนรุ่ง    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    กรรมกำร 
  2.36 นำงสำวศรัญญำ กองแก้ว   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  กรรมกำรและ 

เลขำนุกำร 
  2.37 นำงสำวละอองตำ บุญคง   เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน   กรรมกำรและ 
          ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

-/3. คณะกรรมกำรบริหำร... 
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  3. คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร มีหน้ำท่ีจัดเตรียมกำรประชุม จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม จัดประชุม 
เผยแพร่และประชำสัมพันธ์กำรประชุมจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2565 – 2567 และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จัดพิมพ์ต้นฉบับ ตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ จัดท ำแผนดังกล่ำวรูปเล่ม จัดส่งโรง
พิมพ์และงำนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
    3.1 นำงสำวกนิษฐำ ทองเลิศ   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  ประธำนกรรมกำร 

       มัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 

           3.2 นำยเขมมชำติ วัฒนโสภณ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  รองประธำนกรรมกำร 
   3.3 นำงอัญชลี เจริญสุข   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  กรรมกำร 
   3.4 นำงสำวนันทนำ ภพพินิจ   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  กรรมกำร 
   3.5 นำงเกษแก้ว ช่ืนรุ่ง    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  กรรมกำร 
   3.6 นำงสำวชนัตพร ปล้ืมปัญญำ   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
   3.7 นำยกุลบดี อยู่ดี                 เจ้ำหน้ำท่ีประชำสัมพันธ์อัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
   3.8 นำงสำวศรัญญำ กองแก้ว   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  กรรมกำรและ 
          เลขำนุกำร 
   3.9 นำงสำวละอองตำ บุญคง   เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน   กรรมกำรและ 
          ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   3.10 นำงสำววิภำรัตน์ กองมะเรงิ พนักงำนรำชกำร    กรรมกำรและ 
          ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

4.คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ มีหน้ำท่ี จัดท ำหลักฐำนทำงกำรเงิน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และเบิกจ่ำยเงิน
ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 

   4.1 นำงดลนพร โสรัจจะ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน  ประธำนกรรมกำร 
       และสินทรัพย์ 
   4.2 นำงรอมะ เพ็งสะและ   เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีอำวุโส  รองประธำนกรรมกำร 

   4.3 นำงจีรำนันท์ วรรณศิร ิ   นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร  กรรมกำร 
   4.4 นำงสมจิตร สืบอินทร์   นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร   กรรมกำร 
   4.5 นำงสำวภูษำ จัดพล    เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน   กรรมกำรและ 
              เลขำนุกำร 
   4.6 นำงสำววริสรำ กำระพิทักษ์   พนักงำนรำชกำร    กรรมกำรและ 

          ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

-/5.คณะกรรมกำรติดตำม… 
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5.คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล มีหน้ำท่ี ติดตำมและประเมินผลโครงกำร/กิจกรรมในแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2565 - 2567 และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนดังกล่ำว     
เป็นรำยไตรมำส และในภำพรวม ประกอบด้วย 
   5.1 นำงสำวกนิษฐำ ทองเลิศ   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ประธำนกรรมกำร 

        มัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2  

            5.2 นำยอ ำนำจ อัปษร    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 

        มัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 

   5.3 นำยอุดม อินทำ    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 

       มัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 

            5.4 นำงยุพดี ดีอินทร์    ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน  กรรมกำร 
   5.5 นำงสำวปรำณี มงกุฎทอง   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร   กรรมกำร 

  5.6 นำงดลนพร โสรัจจะ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน  กรรมกำร 
       และสินทรัพย์ 

  5.7 นำงอรรธนิศำ เกิดมีทรัพย์   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  กรรมกำร 
   5.8 นำงสำวมำเรียม ซอหมัด   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม    กรรมกำร 
       และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 5.9 นำยเขมมชำติ วัฒนโสภณ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  กรรมกำร 
   5.10 นำงสำวธนวัลย์ ปิติสุข   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  กรรมกำร 
     5.11 นำงสุจิตรำ อรุณสวัสด์ิ   ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครู  กรรมกำร 
       และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   5.12 นำยนิธิวฒัน์ อินทสิทธิ์   ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริม  กรรมกำร 
          กำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยี สำรสนเทศ 
       และกำรส่ือสำร   
            5.13 นำงสำวฐำปนีย์ ทองเกิด   ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำย  กรรมกำร 
        และคดี    
 5.14 นำงอัญชลี เจริญสุข   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    กรรมกำร 

  5.15 นำงสำวนันทนำ ภพพินิจ   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    กรรมกำร 

 5.16 นำงเกษแก้ว ช่ืนรุ่ง    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    กรรมกำร 

 5.17 นำงสำวศรัญญำ กองแก้ว   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  กรรมกำรและ 
เลขำนุกำร 

-/5.18 นำงสำวละอองตำ... 
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  5.18 นำงสำวละอองตำ บุญคง   เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน   กรรมกำรและ 
                          ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

 ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งต้ังตำมค ำส่ังนี้ ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีได้รับมอบหมำยให้เรียบร้อยและ
ประสบผลส ำเร็จด้วยดี หำกมีปัญหำหรืออุปสรรคอันใดท่ีไม่สำมำรถแก้ไขได้ ให้รำยงำนประธำนกรรมกำรอ ำนวยกำร
ทรำบทันที 

           ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

                ส่ัง ณ วันท่ี  1  กันยำยน  พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 

                            (นำยสุชำติ กลัดสุข) 
              ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2  
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แบบรายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

 

1. โครงการ.............………………………………………………………............................................................................................................. 

2. สนองยุทธศาสตร สพฐ. ………………………………………………………................................................................................................... 

3. สนองกลยุทธ สพม.กท 2 ............................................................................................................................................................... 

4. ผูรับผิดชอบโครงการ...................................................................................................................................................................... 

5. วัตถุประสงค 

    .......................................................................................................................................................................................................... 

    .......................................................................................................................................................................................................... 

    .......................................................................................................................................................................................................... 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

   เชิงปริมาณ 

    .......................................................................................................................................................................................................... 

    .......................................................................................................................................................................................................... 

   เชิงคุณภาพ 

    .......................................................................................................................................................................................................... 

    .......................................................................................................................................................................................................... 

7. ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม 

 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 64)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 65) 

 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 65)  ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 65) 

กิจกรรม 
งบประมาณรายไตรมาส (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

     

     

8. แหลงงบประมาณ   

    งบประมาณตามแผนฯ         จํานวน .........................บาท  เบิกจาย ...........................บาท คงเหลือ...........................บาท  

    งบประมาณทีไ่ดรับจาก สพฐ. จํานวน .........................บาท  เบิกจาย ..........................บาท คงเหลือ............................บาท   

    งบประมาณจากแหลงอ่ืน      จํานวน .........................บาท  เบิกจาย ...........................บาท คงเหลือ...........................บาท    

9. การเบิกจายงบประมาณ 

     การเบิกจายเปนไปตามแผน        

    การเบิกจายไมเปนไปตามแผน เน่ืองจาก ............................................................................................................................... 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

â¤Ã§¡ÒÃ·Õè......... 

äµÃÁÒÊ·Õè.......... 



 
 

 

10. ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที่ .......... (โปรดใหขอมูลการดําเนินงานตามรายไตรมาส

เทาน้ัน)  

   เชิงปริมาณ 

    .......................................................................................................................................................................................................... 

    .......................................................................................................................................................................................................... 

   เชิงคุณภาพ 

    .......................................................................................................................................................................................................... 

    .......................................................................................................................................................................................................... 

11. การดําเนินงานเปรียบเทียบเปาหมายของโครงการ 

     การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 

     การดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย  เนื่องจาก.................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

12. การบูรณาการกับโครงการอ่ืน 

     มีการบูรณาการกับโครงการ ..........................................................................................................................................             

                 สามารถประหยัดงบประมาณได จํานวน.......................................... บาท 

     ไมมีการบูรณาการ 

13. ปญหา/อุปสรรค 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

14. แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

15. ภาพที่สื่อถึงการดําเนินกิจกรรม (จัดสงไฟลภาพ e-mail : an_chasuk@yahoo.com จํานวน 5 ภาพ) 

 

     

    (ลงชื่อ).............................................ผูรับผิดชอบโครงการ                  (ลงชื่อ)............................................ผูอํานวยการกลุม 

      (.............................................)                                                  (...........................................) 

       ............/.............../.............                                                      .........../............./............ 

 

 

mailto:an_chasuk@yahoo.com%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99


 
 

 

ปฏทิินการรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระยะเวลาดําเนินการ รายการปฏิบัต ิ ผูปฏิบัต ิ

ตุลาคม – ธันวาคม 2564 

- สพฐ.แจงนโยบาย ทิศทาง การดําเนินงาน 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- สพม.กท 2 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

  และแผนการใชจายงบประมาณตามกรอบ 

  วงเงินงบประมาณป พ.ศ. 2565 

- สพม.กท ๒ 

 

    

      

 

ตุลาคม 2564 – 

           กันยายน 2565 

- รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 

  พ.ศ. 2565 โดยมีกรอบการรายงาน ดังนี้ 

        

 

 

        

 

       ผูรับผิดชอบโครงการ  

           ทกุกลุม/หนวย 

      (รายงานผลตามแบบรายงาน 

                  ท่ีกําหนด) 

ภายในวันท่ี  

10 มกราคม 2565 

  

- รายงานผลการดําเนินงานรอบ ไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2564) 

ภายในวันท่ี 

10 เมษายน 2565 

  

- รายงานผลการดําเนินงานรอบ ไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2565) 

ภายในวันท่ี 

10 กรกฎาคม 2565 

  

- รายงานผลการดําเนินงานรอบ ไตรมาสที่ 3 

(เมษายน – มิถุนายน 2565) 

ภายในวันท่ี 

10 ตุลาคม 2565 

  

- รายงานผลการดําเนินงานรอบ ไตรมาสที่ 4 

(กรกฎาคม – กันยายน 2565) 

 

 

    กลุมนโยบายและแผน 

    สพม.กท 2 



คณะผู้จัดท า 
 

 

ที่ปรึกษา 
1. ดร.สุชน วิเชียรสรรค์   ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
2. นายอ านาจ อัปษร    รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
3. นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน   รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
4. นายประวัติ สุทธปิระภา      ประธานสหวิทยาเขตรัชโยธิน  ผู้อ านวยการโรงเรียนหอวัง 
5. นายวิสิทธิ์  ใจเถิง       ประธานสหวิทยาเขตวังทองหลาง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) 
6. นางสุมนา ธกิุลวงษ ์       ประธานสหวิทยาเขตวภิาวด ี ผู้อ านวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
7. นายสมพร สังวาระ       ประธานสหวิทยาเขตเบญจบูรพา  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
8. นางอาลัย พรหมชนะ      ประธานสหวิทยาเขตจตุวิทย ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
9. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน   ประธานสหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก  
                                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา ๒ 
10. นายอารยี์ วีระเจริญ   ประธานสหวิทยาเขตเสรีไทย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 
11. นางจินตนา ศรีสารคาม   ประธานสหวิทยาเขตศรีนครินทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
12. นางกัญญาพัชญ ์กานตภ์ูวนันต ์  ประธานสหวิทยาเขตนวลจันทร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชปูภัมภ์ฯ 
13. นางบุสบง พรหมจันทร ์   ประธานสหวิทยาเขตเบญจศิริ   ผู้อ านวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร 
14. นายอัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ   ประธานสหวิทยาเขตราชนครินทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุทธวิราราม 
  
ผู้จัดท า 
1. นายเขมมชาต ิ วัฒนโสภณ   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2. นายนธิิวัฒน์  อินทสิทธิ ์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
       ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
3. นางสาวภัททยิา  สุปินะ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
4. นางอัญชลี  เจริญสุข   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
5. นางสาวนันทนา  ภพพินิจ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
6. นางเกษแก้ว  ชื่นรุ่ง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
7. นางสาวศรัญญา  กองแก้ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
8. นางสาวละอองตา  บญุคง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
ผู้สนับสนุนข้อมลู 
1. ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
3. ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5. ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
6. ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร 
8. ผู้อ านวยการหนว่ยตรวจสอบภายใน 
9. ศึกษานิเทศก์ทุกคนในสังกัด 
 



สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน


