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รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1 – 2) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

*************************************** 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใชเปนกรอบและทิศทาง 

ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจของสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561– พ.ศ. 2580) 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2562 – 2564) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายของรัฐบาล นโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการนํานโยบายสูการปฏิบัติ รวมท้ังไดดําเนินการวิเคราะหความเชื่อมโยงและความสอดคลองจาก

แผนงานยุทธศาสตร โดยการบูรณาการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมุงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับ ทุกประเภท ขยายโอกาส ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา เพ่ือการเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหท่ัวถึง 

ครอบคลุม ผูเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ เรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและเพ่ือการจัดทําแผนในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอการพัฒนาการศึกษาสูการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 ไดดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้  

นโยบายท่ี 1 ดานความปลอดภัย 

นโยบายท่ี 2 ดานโอกาส 

นโยบายท่ี 3 ดานคุณภาพ 

นโยบายท่ี 4 ดานประสิทธิภาพ 
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การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

           สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

 

การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือนแรก (ไตรมาส 1 –2) ดําเนินการ ดังนี ้

สนองนโยบายของ สพฐ. นโยบายท่ี 3 ดานคุณภาพ/นโยบายท่ี 4 ดานประสิทธิภาพ 

ท่ี ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ปญหา อุปสรรค 
งบประมาณ ใชไป คงเหลือ 

1 นิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ 

และคณุภาพการศึกษา

ของโรงเรียนในสังกัด 

สอดคลองกับยุทธศาสตร

ชาติดานการพัฒนาและ

เสรมิสรางศักยภาพมนุษย 

สังกัด สพม.กท 2 

 

1.เพ่ือพัฒนาครูผูสอนใหมี

ศักยภาพและคุณภาพใน

การจัดการเรยีนรูเชิงรุก 

2.เพ่ือสงเสรมิใหโรงเรียน

จัดการศึกษาเพ่ือการ

บรรลเุปาหมายการพัฒนา

ท่ียั่งยืน 

3.เพ่ือสงเสรมิโรงเรียนใหมี

ระบบประกันคณุภาพ

ภายใน และบริหารจัดการ

ดวยระบบคุณภาพของ

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

4.เพ่ือนิเทศการศึกษาโดย

ใชเทคโนโลยีชวยในการ

นิเทศและสงเสริมระบบ

นิเทศภายในโรงเรียน 

 

1. นิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจดั

การศึกษา 

 

 

 

2. การประชุมปฎิบัติ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโดยใช

โปรแกรม ZOOM 

 

 

- รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

ไดรับการนิเทศ ตดิตามการเตรยีมความพรอมในการ

เปดภาคเรียน รูปแบบ On-site ภาคเรียนท่ี 2       

ปการศึกษา 2564 

 

- โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีแนวทางการ

ปฏิบัติดานความปลอดภัยดานการจัดการเรยีนการ

สอน ในการเปดภาคเรียน รูปแบบ On-site       

ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2564     

 

 

 

 

 

200,000 72,950 127,050 1.การประชาสัมพันธ

เผยแพรขาวสารของ

โรงเรียนในสถานการณ

การแพรระบาดของโรค

ไมคอยท่ัวถึง 

2. ขาดการสนับสนุน

งบประมาณจาก

หนวยงานตนสังกัด     

ในการจัดการอุปกรณ

การเรยีนออนไลนท่ีมีอยู 
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สนองนโยบายของ สพฐ. นโยบายท่ี 2 ดานโอกาส 

ท่ี ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ปญหา อุปสรรค 
งบประมาณ ใชไป คงเหลือ 

2 โครงการสงเสริมคณุภาพ

และสรางโอกาสความ

เสมอภาคทางการศึกษา 

สอดคลองกับยุทธศาสตร

ชาติดานการสรางโอกาส

และความเสมอภาคทาง

สังคม 

1. เพ่ือสรางโอกาสความ

เสมอภาคทางการศึกษา

อยางท่ัวถึง เทาเทียม และ

เปนธรรม  

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาตามศักยภาพ

ของผูเรียนในทุกมิติ ท้ัง

ดานทักษะวิชาการ ทักษะ

วิชาชีพ และทักษะชีวิต 

- สงเสริมการจดัการ 

ศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดย

ครอบครัว และศูนยการ

เรียน 

- สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพ 

มหานคร เขต 2 จัดการศึกษาตามแนวทางนโยบาย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

ท่ีมุ งเนนความปลอดภัย และสนับสนุนสงเสริม

โอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม โดย

ผู เรียนจะตองไดรับการดูแลชวยเหลือให ไดรับ

การศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน เพ่ือเปนการสงเสริม พัฒนาและสราง

โอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาคใหกับผูเรียน   

ซึ่ งสํ า นักงาน เขต พ้ืน ท่ีการศึ กษามั ธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 ไดดําเนินการจัดประชุม

คณะกรรมการผานระบบ ZOOM เพ่ือพิจารณา

ดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 

เเละศูนยการเรียน เพ่ือเปนการสงเสริม สนับสนุน

การจัดการศึกษาตามศักยภาพของผูเรียน 

 

36,830 0 36,830 -ไมไดใชงบประมาณใน 

กิจกรรม เน่ืองจาก     

จัดประชุมผานระบบ 

ZOOM 
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สนองนโยบายของ สพฐ. นโยบายท่ี 3 ดานคุณภาพ 

ท่ี ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ปญหา อุปสรรค 
งบประมาณ ใชไป คงเหลือ 

3 โครงการพัฒนาครูผูชวย

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

ประจําป 2565 สอดคลอง

ยุทธศาสตรชาต ิ

ดานการพัฒนาและ

เสรมิสรางศักยภาพมนุษย 

 

1.เพ่ือพัฒนาความรูความ

เขาใจในเรื่องวินัย 

คุณธรรม จรยิธรรม กฎ 

ระเบียบ กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนและ

การนําไปใชของครูผูชวย 

2.เพ่ือสรางและพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม เทคโนโลยี

ทางการศึกษาและแหลง

เรียนรู ของครผููชวย 

3.เพ่ือสงเสรมิสนับสนุน

และพัฒนาศักยภาพของ

ครูผูชวย  

1. ประชุมคณะทํางาน

เพ่ือเตรียมการพัฒนา 

2. อบรมพัฒนาครูผูชวย

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

- ดําเนินการในไตรมาสท่ี 3 50,000 0 50,000  
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สนองนโยบายของ สพฐ. นโยบายท่ี 3 ดานคุณภาพ 

ท่ี ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ปญหา อุปสรรค 
งบประมาณ ใชไป คงเหลือ 

4 พัฒนาประสิทธิภาพ

บุคลากรของกลุม

บริหารงานการเงินและ

สินทรัพย สอดคลอง

ยุทธศาสตรชาติ ดานการ

ปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

1. เพ่ือใหผูเขารับการ

พัฒนาปฏิบัติงานการเงิน 

บัญชี และพัสดุ มีความรู 

ความเขาใจ เก่ียวกับ

แนวทาง วิธีการทางดาน

กฎหมาย ระเบียบตางๆ 

2. เพ่ือใหผูเขารับการ

พัฒนาปฏิบัติงานเปนไปใน

แนวทางเดียวกัน 

3. เพ่ือใหโรงเรียนในสังกัด

ไดบรหิารงบประมาณ 

และทรัพยสินของ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 

เปนไปดวยความถูกตอง 

โปรงใส ประหยัด และ

คุมคา 

1. ศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

 

2. อบรมผูปฏิบัติงาน

การเงินและพัสด ุ

- บุคลากรท่ีปฏิบัติงานกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการดําเนินงาน การ

สะทอนปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และการเสนอแนว

ทางแกไขเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ท่ีไปศึกษาดูงาน  

 

2.1 ผูปฏิบัติงานการเงิน งานพัสดขุองโรงเรียน และ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 มีความรู ความเขาใจ 

ระเบียบ กฎหมาย รวมท้ังแนวปฏบัิติงานท่ีเก่ียวของ

อยางชัดเจน การดําเนินงานมีความโปรงใส 

ตรวจสอบได 

2.2 รอยละ 100 ของผูปฏิบัติงานการเงิน งานพัสดุ

ของโรงเรียน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ไดเขารับการ

อบรมและพัฒนา 

 

80,000 69,800 10,200  

 

 

 

 

 



6 
 

สนองนโยบายของ สพฐ. นโยบายท่ี 4 ดานประสิทธิภาพ 

ท่ี ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ปญหา อุปสรรค 
งบประมาณ ใชไป คงเหลือ 

5 พัฒนาและปรับปรุงระบบ

คอมพิวเตอรและเครือขาย

สารสนเทศ สอดคลอง

ยุทธศาสตรชาติดานการ

ปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

 

1. เพ่ือใหการบริหารจัดการ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา สนับสนุนงาน

ดานการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรูของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีและ

สถานศึกษา เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  

2.  เพ่ือปรับปรุงเครื่อง server 

ใหรองรับความตองการในการ

ใชงานเครือขายของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

3.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ

การทํางานผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต และใหมีความ

พรอมในการใช 

1. ประชุมคณะ

คณะทํางาน สงเสรมิ

การศึกษาทางไกล

เทคโนโลยี สารสนเทศ

และการสื่อสาร  

 

2. พัฒนาและปรับปรุง 

ระบบคอมพิวเตอรและ

เครือขายสารสนเทศ 

- ดําเนินการไตรมาสท่ี 3 

 

 

 

 

 

2.1 ระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตมีความพรอมในการใชงานและมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา     

มีความคลองตัวสามารถปฏิบัติงานโดยใชระบบ

เครือขายเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเปนเครื่องมือใน

การดําเนินการเพ่ือใหเกิดประโยชนและ

ประสิทธิภาพสูงสดุ 

2.3 ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพ่ิม

ประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการจากการนํา

เทคโนโลยีเขามาชวยในการปฏิบัตงิาน 

60,000.00 23,196.54 36,803.46  
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สนองนโยบายของ สพฐ. นโยบายท่ี 4 ดานประสิทธิภาพ 

ท่ี ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ปญหา อุปสรรค 
งบประมาณ ใชไป คงเหลือ 

6 พัฒนาเสรมิสราง

ประสิทธิภาพ ผูบรหิาร ครู

และบุคลากรทางการ

ศึกษา  

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ     

ดานการพัฒนาและ

เสรมิสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

 

1.  เพ่ือจัดทําขอมลูการยาย

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษา ตําแหนงคร ูและ

ตําแหนงผูบรหิารสถานศึกษา 

2..  เพ่ือเลื่อนเงินเดอืน

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษา ครั้งท่ี 1 (1 

เมษายน 2565) และ ครั้งท่ี 2 (1 

ตุลาคม 2565)  

3. เพ่ือจัดทําขอมลูอัตรากําลัง 

ปการศึกษา 2565 

4. เพ่ือจัดสรรอัตรากําลัง

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษาในสถานศึกษาท่ี

เกษียณอายรุาชการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

5. เพ่ือใหผูบรหิาร ครูและ

บุคลากรทางการศกึษามี

แผนพัฒนารายบุคคลสูความ

เปนมอือาชีพ 

1. ประชุมคณะกรรมการ

จัดทําขอมูลการยาย

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครู 

สังกัด สพฐ. ประจําป 2565 

 

2. ประชุมคณะกรรมการ

กลั่นกรองคุณสมบัติและผล

การประเมินผลงานฯ   จาก

การปฏิบัติหนาท่ีตาม

หลักเกณฑ ว 21 

 

 

- สพม.กท 2 ดําเนินการจัดประชุมทําขอมูลการยาย 

และดําเนินการยาย ตามแผนและปฏิทินท่ี สพฐ. 

กําหนด 

 

 

 

--  ผุเสนอขอมีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ ว 21 ไดรับการ

พิจารณา ดังน้ี ใหมคีรูชํานาญการ จาํนวน 7 ราย เลื่อน

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จาํนวน 39 ราย 

 

70,000 12,360 57,640 1. ผูยื่นการยายจัดทํา

ขอมูลไมครบถวน จึง

ตองมีการตรวจสอบเปน

จํานวนมาก 

2. ผูขอมีและเลื่อน    

วิทยฐานะจัดทําเอกสาร

ไมสมบูรณ ทําใหตอง   

มีการปรับแก จึงทําให

เกิดความลาชาในการ

พิจารณากลั่นกรอง 

ขอเสนอแนะ 

- จัดทําคูมือตัวอยาง

ใหกับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
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สนองนโยบายของ สพฐ. นโยบายท่ี 4 ดานประสิทธิภาพ 

ท่ี ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ปญหา อุปสรรค 
งบประมาณ ใชไป คงเหลือ 

7 ตรวจสอบภายใน

สถานศึกษา 

สอดคลองกับยุทธศาสตร

ชาตดิานการพัฒนาและ

เสรมิสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

 

1.  เพ่ือใหทราบวาการ

ปฏิบัติงานดานการเงิน การ

บัญชี และการพัสดุ ของ

สถานศึกษาเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและ

นโยบายท่ีกําหนด  

2.. เพ่ือติดตามและประเมินผล

การบริหารงานและการ

ดําเนินงาน ตลอดจนให

ขอเสนอแนะหรือแนวทางการ

ปรับปรุงแกไขการบริหารงาน

และการปฏิบัติงานดานตาง ๆ  

ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และบรรลุผลสัมฤทธ์ิของงาน มี

การบริหารจัดการท่ีดี คุมคา

กับงบประมาณท่ีใชไป  

3. เพ่ือสอบทานระบบการ

ควบคุมภายในและการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 

การออกตรวจสอบ

สถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 

จํานวน 13 โรงเรียน 

 

1. โรงเรียนท่ีเขาตรวจสอบ จาํนวน 12 โรงเรียน 

สามารถปฏิบัติงานไดมปีระสิทธิภาพยิ่งข้ึน ในดาน

การเงิน การบัญชี และการพัสด ุ

2. รอยละ 90 สามารถปฏิบัติงานไดถุกตองเปนไป

ตามแนวปฏิบัติ คําสั่ง ขอบังคับ ระเบียบและมติ

คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 

3. สามารถปรับปรุงระบบ วิธีการตรวจสอบโรงเรียน

ใหมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส (My Office) 

4. ตรวจโรงเรียนไดตามเปาหมาย คือ ตรวจดาน

การเงิน การบัญชี และการพัสดุ จาํนวน 8 โรงเรียน 

และตรวจสอบการดําเนินงานตามโครงการเงินกูเพ่ือ

แกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการแพรระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให

ความชวยเหลือบรรเทาภาระคาใชจายดาน

การศึกษาในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด 19) 

จํานวน 10 โรงเรียน (การตรวจสอบโรงเรียน ตาม

ขอท่ี 1 และ ขอท่ี 2 บางโรงเรยีนมีการตรวจสอบท้ัง 

2 อยาง) 

 

30,000 9,900 20,100 -ชวงเวลาการออก

ตรวจสอบเปนชวงท่ี

สถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 อยู

ในข้ันรุนแรง แตตอง

ออกตรวจสอบ

ภาคสนาม เน่ืองจากตอง

รวบรวมขอมลูการ

ดําเนินงานโครงการ

เงินกูเพ่ือแกไขปญหา

เศรษฐกิจและสังคมจาก

การแพรระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรสัโคโรนา 

2019 เพ่ือจัดสงให 

สพฐ. ทันตาม

กําหนดเวลา 
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สนองนโยบายของ สพฐ. นโยบายท่ี 4 ดานประสิทธิภาพ 

ท่ี ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ปญหา อุปสรรค 
งบประมาณ ใชไป คงเหลือ 

  ของหนวยงานรับตรวจวา

เพียงพอและเหมาะสม  

4.เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการ

ไดทราบปญหาการปฏิบัติงาน

ของผูใตบังคับบัญชาและ

สามารถตัดสินใจแกไขปญหา

ตาง ๆ  ไดอยางรวดเร็วและทัน

เหตุการณ 
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สนองนโยบายของ สพฐ. นโยบายท่ี 4 ดานประสิทธิภาพ 

ท่ี ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ปญหา อุปสรรค 
งบประมาณ ใชไป คงเหลือ 

8 สงเสริมศักยภาพการ

บริหารจดัการดาน

นโยบายและแผน 

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ     

ดานการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

 

1. เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565-

2567 และแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

2. เพ่ือใหการติดตามประเมินผล 

และรายงานผลการดําเนินงาน

ตามตัวช้ีวัดและ   กลยทุธ

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

นโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

3. เพ่ือใหการจัดตั้งงบประมาณ

รายจายประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ.2566 งบลงทุน คาครุภณัฑ 

คาท่ีดิน และสิ่งกอสรางเปนไป

อยางโปรงใสและเปนธรรม  

4. เพ่ือใหการอนุมัติเก็บเงิน

บํารุงการศึกษาของสถานศึกษา

ในสังกัด ประจําป พ.ศ. 2565 

เปนไปตามหลักเกณฑการเก็บ

เงินบํารุงการศึกษา 

 

1. จัดทําแผนพัฒนา

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พ.ศ.2565-2567 และ 

แผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

และรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การประจําปงบประะมาณ 

พ.ศ. 2564 

 

 

 

2. ติดตาม ประเมินผลและ

รายงานผลการดาํเนินงานตอ

กระทรวงศึกษาธิการและ

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

1.1 สพม.กท 2 มีแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พ.ศ. 2565-2567 และแผนปฏิบัตกิารประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเปนกรอบและแนวทาง

ในการขับเคลื่อนนโยบายดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู

การปฏิบัติ ใหแกสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 52 

โรงเรียนและบุคลากรทุกกลุมใน สพม.กท 2 

1.2 สพม.กท 2 มีเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน

ในรอบปท่ีผานมา เพ่ือใชเปนขอมลูในการวิเคราะห

ความคุมคาของการดําเนินงานตามโครงการ/

กิจกรรม และเปนขอมลูในการพิจารณาดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ในรอบปงบประมาณถัดไป 

 

2..1 ประชุมบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานตาม

นโยบาย จุดเนน สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือ

สรางความเขาใจ ซึ่งบุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถรายงานผล

การดําเนินงานไดถูกตอง สมบูรณ แลวเสร็จภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนด 

2.2 จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะหขอมูล และรายงาน

ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาตามรายไตรมาสท่ี

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

กําหนด 

 

100,000 36,806 63,194  
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สนองนโยบายของ สพฐ. นโยบายท่ี 4 ดานประสิทธิภาพ 

ท่ี ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ปญหา อุปสรรค งบประมาณ ใชไป คงเหลือ 

  5. เพ่ือใหการขออนุมัติเปด

หองเรียนพิเศษของโรงเรียนใน

สังกัด เปนไปอยางเหมาะสม

และ มีประสิทธิภาพภาพ 

6.เพ่ือใหขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

ไดรับความรู แนวทางในการ

จัดทําและการแกไขปญหาการ

รายงานขอมูลรายบุคคล Data 

Management Center (DMC)  

7.เพ่ือใหมีวิธีการรายงานผล

โครงการ/กิจกรรมผานระบบ

ติดตามและประเมินผล

แหงชาติ (eMENSCR) มี

ความถูกตอง ครบถวน 

สมบูรณและเปนปจจุบัน 

3. พิจารณาจดัตั้ง

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 งบลงทุน คา

ครุภณัฑ คาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

 

4. พิจารณาใหความ

เห็นชอบการเก็บเงิน

บํารุงการศึกษาของ

สถานศึกษา ปการศึกษา 

2565 

 

 

- รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดทําคําขอตั้ง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2566 ไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ และ 

สพม.กท 2 ดําเนินการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ

รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครบถวน 

ถูกตอง ตามกําหนดระยะเวลา 

 

4.1 สพม.กท 2 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ใหความเห็นชอบการเก็บเงินบํารุงการศึกษาของ

สถานศึกษา ปการศึกษา 2565 ของโรงเรียนใน

สังกัด จํานวน 52 โรงเรียน โดยคณะกรรมการให

การพิจารณาใหความเห็นชอบ จํานวน 20 คน 

4.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีขออนุมัติเก็บเงิน

บํารุงการศึกษา ประจําปการศึกษา 2565 ไดรับการ

พิจารณาอนุมัติใหเก็บเงินบํารุงการศึกษา ประจาํป

การศึกษา 2565 ตามหลักเกณฑการเก็บเงินบํารุง

การศึกษาของสถานศึกษา 
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สนองนโยบายของ สพฐ. นโยบายท่ี 4 ดานประสิทธิภาพ 

ท่ี ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ปญหา อุปสรรค งบประมาณ ใชไป คงเหลือ 

   5. การประเมินความ

พรอมและการพิจารณา

ใหความเห็นชอบการ

เปเดหองเรียนพิเศษ 

 

6. รายงานผลการ

ดําเนินงานผานระบบ

ติดตามและประเมินผล

แหงชาติ (eMENSCR) 

-ดําเนินการไตรมาสท่ี 3 

 

 

 

 

6.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการตดิตามและ

ประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) เพ่ือสรางความรู 

ความเขาใจใหแกบุคลากรของ สพม.กท 2 จํานวน 

35 คน  

6.2 ผูเขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจ สามารถ

นําเขาขอมูลและรายงานผลการดาํเนินงานผาน

ระบบตดิตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) 

ไดทันตามชวงเวลาท่ี สพฐ. กําหนด 
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สนองนโยบายของ สพฐ. นโยบายท่ี 4 ดานประสิทธิภาพ 

ท่ี ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ปญหา อุปสรรค 
งบประมาณ ใชไป คงเหลือ 

9 

 
เสรมิสรางสมรรถนะ

ขาราชการและบุคลากร

ทางการศึกษาฯ 

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ     

ดานการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

 

1. เพ่ือเสริมสราง

สมรรถนะใหแกขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  

2. เพ่ือสงเสรมิให

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและสถานศึกษา 

มีระบบการบริหารจดัการ

ท่ีดี 

3. เพ่ือสงเสรมิสนับสนุน

การใหบริการ เผยแพร

ขอมูลขาวสาร และผลงาน

ท่ีเก่ียวของกับการจัดการ 

ศึกษาของเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและสถานศึกษา

ในสังกัด 

1. การพัฒนาและ

แลกเปลีย่นเรยีนรูเพ่ิม

ศักยภาพและ

ประสิทธิภาพ  

 

 

2. การพัฒนาแลกเปลี่ยน 

เรียนรู การขับเคลื่อนการ

ใชนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีดิจิทัล ในการ

ปฏิบัติงานแบบมสีวนรวม  

 

 

3.  การพัฒนาแลกเปลีย่นรู 

การขับเคลื่อนการใช

นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ดิจิทัลในการปฏิบัตงิานแบบ

มีสวนรวม การ

ประชาสมัพันธ ของบุคลากร

ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สถานศึกษา เพ่ือยกระดับคา

คะแนนการประเมินคณุธรรม

ความโปรงใสในองคกร ITA 

- บุคลากรไดรับการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู

เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพ โดยการสราง

เครือขายในการพัฒนางานตามความถนัด และความ

ตองการ ซึ่งสามารถพัฒนาความสามารถดานตางๆ 

ของบุคลากรทางการศึกษาไดครบถวน 

 

- การพัฒนาแลกเปลีย่นเรยีนรู การขับเคลื่อนการใช

นวัตกรรม และเทคโนโลยีดจิิทัลในการปฏิบัติงาน

แบบมีสวนรวม เพ่ือยกระดับคาคะแนนการประเมิน

คุณธรรม ความโปรงใสในองคกร ITA ออนไลน ซึ่ง

เปนการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูเสริมสราง

ความสุจริต คณุธรรม ความโปรงใสในองคกร 

 

-จากการท่ีบุคลากรไดรับการพัฒนาและเปลี่ยนรู 

การขับเคลื่อนการใชนวัตกรรม และเทคโนโลยี

ดิจิทัล ในการปฏิบัติงานแบบมสีวนรวม การ

ประชาสมัพันธ ของบุคลากรภายในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา สถานศึกษา เพ่ือยกระดับคาคะแนนการ

ประเมินคุณธรรม ความโปรงใสในองคกร ITA 

ออนไลน มาตรฐานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา และ

หนวยงานภาครัฐใหเปนระบบราชการ 4.0 การ

ประเมินไดรับคาคะแนนท่ีสูง และตรงไปตามเกณฑ

การประเมิน 

551,960 132,120 419,840 - บางกิจกรรมอาจจะ

อบรม พัฒนาไดไมเต็ม

ศักยภาพ เน่ืองจาก    

ติดปญหาของการ     

แพรระบาดของโรคตดิ

เช้ือไวรัสโควิด 2019 

(COVID-19) 



14 
 

สนองนโยบายของ สพฐ. นโยบายท่ี 4 ดานประสิทธิภาพ 

ท่ี ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ปญหา อุปสรรค 
งบประมาณ ใชไป คงเหลือ 

   ออนไลน มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และหนวยงาน

ภาครัฐใหเปนระบบราชการ 

4.0 

 

4. การพัฒนาสมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการ บุคลากร

ทางการศึกษา ลูกจางใน

สังกัดทุกระดับ โดยใช

นวัตกรรมเทคโนโลยี

ดิจิทัล ใชในการปฏิบัติ 

งานท้ังระบบ 

 

5.  การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบการดําเนินงานของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 ตาม

เกณฑการประเมิน PMQA 

 

 

 

 

 

- จากการพัฒนาสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางในสังกัด

ทุกระดับ โดยใชนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

ปฏิบัติงานท้ังระบบ ทําใหบุคลากรรอยละ 95% มี

ความรู ความเขาใจ ในเทคโนโลยี และสามารถนํา

ทักษะมาพัฒนางานในสํานักงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

- การพัฒนาและปรับปรุงระบบการดําเนินงานของ 

สพม.กท 2 ตามเกณฑการประเมนิ PMQA ซึ่ง สพ

ม.กท 2 พยายามมุงมั่น ปรับปรุง พัฒนาอยาง

สม่ําเสมอ เพ่ือใหการทํางานมปีระสิทภาพสูงสุด 
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สนองนโยบายของ สพฐ. นโยบายท่ี 1 ดานความปลอดภัย และนโยบายท่ี 2 ดานโอกาส 

ท่ี ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ปญหา อุปสรรค 
งบประมาณ ใชไป คงเหลือ 

10 โครงการเสรมิสรางความ

เขมแข็งสภานักเรียนสูการ

พัฒนาชีวิตและสังคม 

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ

ดานความมั่นคง 

 

1. เพ่ือใหครูและ

ผูรับผิดชอบงานสภา

นักเรียน มีความรูความ

เขาใจกระบวนการทํางาน

ของสภานักเรียน 

2. เพ่ือใหนักเรียนเขาใจ

บทบาทหนาท่ีของสภา

นักเรียนเปนคนดี มีวินัย  

มีความรักในสถาบันหลัก

ของชาติ ยึดมั่นการ

ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปน

พระประมุข 

 

1. การประชุมขับเคลื่อน

กิจกรรมสภานักเรียน 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ

คณะกรรมการสภา

นักเรียน 

3. คัดเลือกตนแบบสภา

นักเรียน 

- ดําเนินกิจกรรมในไตรมาสท่ี 3 และไตรมาสท่ี 4 43,170 0 43,170  
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