


 
 

ค าน า 
รายงานการก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 

(รอบ 6 เดือน) จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงกระบวนการด าเนินงาน การก ากับ ติดตาม รวมรวม และสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

คณะผู้จัดท า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ต่อไป 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก 
   - บันทึกติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
   -  บันทึกรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด ใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565) จ านวน 53 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,462,984 บาท  
(สองล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันสามเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้  
 1. งบบริหารจัดการส านักงาน จ านวน 917,730 บาท รวม 31 โครงการ  
 2. งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 783,970 บาท  
รวม 18 โครงการ  
 3. งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก (สทศ. และ สสวท.) จ านวน 597,750 บาท รวม 2 โครงการ  
 4. งบบริหารจัดการส านักงาน + งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน 163,534 บาท รวม 2 โครงการ  

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 งบบริหารจัดการส านักงาน จ านวน 31 โครงการ 

1.1 จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1.2 วิจัยเพื่อศึกษาสภาพและแก้ปัญหาภารกิจงานเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
วิถใีหม่ วิถีคุณภาพ สพป.กทม. 

30,000 
35,000 

 
กนผ. 

1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการและ
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 

20,000 กอ. 

1.4 ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ ประจ าปี  
พ.ศ. 2565 
1.5 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2565 
1.6 สพป.กทม. ห่วงใย พาน้องกลับห้องเรียน 

60,000 
 

65,000 
 

13,800 

 
 

กสศ. 

1.7 ส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุโรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

73,000  
กง. 

1.8 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมและเรียนรวม 
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
1.9 การพัฒนาการจัดประสบการณ์ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
1.10 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมด้วยระบบ 
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
1.11 พัฒนาระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และส่งเสริมการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสั งกัด  ส านั กงานเ ขตพ้ืนที่ การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

10,000 
 

20,000 
 

15,000 
 

60,000 
 

 

 
 
 
 

กนต. 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 1.12 พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะอาชีพและการน านวัตกรรม 

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างอาชีพ 
1.13 วิจัยการขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 
1.14 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
(การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ) 
1.15 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.16 ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 
1.17 พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
1.18 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active Learning) ผ่านชุมชนทางวิชาชีพ 
ด้วยกระบวนการ PLC 
1.19 การนิเทศเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา
สมรรถนะความฉลาดรู้ พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
ของ ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
1.20 พัฒนาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บูรณาการ 
SMT/PISA/STEM/CODING) 
1.21 BKKP Innovative Digital Learning สู่คลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
สพป.กทม. 
1.22 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของครูกลุ่มสาระ
ต่างประเทศเ พ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

35,000 
 

9,990 
 

- 
 

20,000 
 

20,000 
20,000 
10,000 

 
 

10,000 
 
 

20,000 
 

30,000 
 

10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กนต. 

1.23 การตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- ตสน. 

1.24 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครู 
มืออาชีพ 
1.25 เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับลูกจ้างประจ า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
1.26 อบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
เกี่ยวกับกฎหมายและวินัย ส าหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
1.27 พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ด้วยกระบวนการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
1.28 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า  
ประจ าปี 2565 
1.29 พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

50,000 
 

32,200 
 

55,000 
 

40,000 
 

89,200 
 

54,440 

 
 
 

 
 

กพค. 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 1.30 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของ 

สพป.กทม. 
10,100 DLICT 

 
1.31 เผยแพร่ความรู้ ระเบียบกฎหมายทางเครือข่ายสารสนเทศให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 2565 

- กฎหมาย
และคดี 

รวม 917,730  
2 งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 17 โครงการ 

2.1 พัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

12,875 กอ. 

2.2 พัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง 
2.3 สนับสนุนการด าเนินงานขับเคลื่อนการป้องกัน และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.4 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
2.5 ค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2565 

20,000 
 

100,000 
12,000 

145,000 

 
 

กสศ. 

2.6 การประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2564 
2.7 การประเมินความสามารถด้ านการอ่านของผู้ เ รี ยน  ( RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
2.8 ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับ
บริบทพ้ืนที ่
2.9 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
2.10 นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
ในรูปแบบ Active Learning 
2.11 ส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2.12 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสจุริต)ระดับประเทศ 
และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 
2.13 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
กลุ่มภาคสงฆ์ 1 
2.14 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า  
กลุ่มภาคสงฆ์ 1 
2.15 การประเมินระดับนานาชาติ PISA 2022 สพป.กทม. 

13,230 
 

12,810 
 

10,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

50,000 
 
 

43,200 
 
 

30,000 
 

12,000 
 

5,100 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
กนต. 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 2.16 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือการด าเนินงานพนักงาน

เจ้าหน้าที่ส่ ง เสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน. )  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.17 การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ คู่มือการด าเนินงาน
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.18 การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ คู่มือการด าเนินงาน
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครัง้ที่ 3 

124,915 
 
 

95,590 
 
 

87,250 
 

 

 
 
 

ร.ร. มหาวี
รานุวัตร 

 

รวม 783,970  
3 งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก จ านวน 2 โครงการ 

3.1 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O – NET )  
ปีการศึกษา 2564 
3.2 การสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

418,250 
 

179,500 

 
กนต. 

รวม 597,750  
4 งบบริหารจัดการส านักงาน + งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

จ านวน 2 โครงการ 
4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.2 การจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

82,500 
81,034 

 
กสศ. 

รวม 163,534  
 รวมทั้งสิ้น 2,462,984  
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีกระบวนการท างาน (Process Model) 
ในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่เป็นระบบ ครบทุกขั้นตอน ครอบคลุมการด าเนินงาน
ตั้งแต่ขั้นตอนแรก (ขออนุมัติโครงการ) – ขั้นตอนสุดท้าย (รายงานผลการด าเนินงาน) เรียกว่า “OKAY Model” 
ประกอบด้วยล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 O – O.K. : อนุมัติโครงการ 
 K – Keenness : ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
 A : Advance : แสดงผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน (รอบ 6 เดือน) 
 Y : Yeah : โครงการแล้วเสร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O K A Y 

OKAY Model 

กระบวนการท างาน (Process Model) 
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ขออนุมัติโครงการ 

• ผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ด าเนินโครงการ 

• ผู้รับผิดชอบโครงการ ด าเนินโครงการตามปฏิทินการด าเนินงานที่ก าหนด หากมีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ต้องเสนอขออนุมัติจากผู้อ านวยการส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

แสดงผล
ความก้าวหน้า 

• ผู้รับผิดชอบโครงการ แสดงผลความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ โดยจัดส่งรายงาน
ความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการให้กลุ่มนโยบายและแผนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
เพ่ือจัดท า รายงานการก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

• ผู้รับผิดชอบโครงการ สรุปผลการด าเนินโครงการที่แล้วเสร็จตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
และจัดส่งให้กลุ่มนโยบายและแผน เพ่ือจัดท าผลการด าเนินงานประจ าปี ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครต่อไป 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) จ านวน 
29 โครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2565) งบประมาณรวม 1,673,134 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่น
สามพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาท) ประกอบด้วย  
 1. งบบริหารจัดการส านักงาน จ านวน 635,430 บาท รวม 18 โครงการ  
 2. งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 276,420 บาท รวม 7 โครงการ  
 3. งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก (สทศ. และ สสวท.) จ านวน 597,750 บาท รวม 2 โครงการ  
 4. งบบริหารจัดการส านักงาน + งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน 163,534 บาท รวม 2 โครงการ 

 โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,134,117.31 บาท คงเหลือ 539,016.69 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 67.78 ของงบประมาณโครงการที่มีการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน รายละเอียดดังนี้ 

 

 
 

 

 

366,650.25  

250,480 

395,980 

121,007.06  

การเบิกจ่ายงบประมาณการด าเนินโครงการ รอบ 6 เดือน  
(1,134,117.31 บาท) 

งบบริหารจัดการส านักงาน (18 โครงการ) 

งบประมาณจาก สพฐ. (7 โครงการ) 

งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก (2 โครงการ)  

งบบริหารจัดการส านักงาน + งบประมาณจาก สพฐ. 
(2 โครงการ) 

การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2565  

ที่มีการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน 
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ที ่ โครงการ ผู้รับ 
ผิดชอบ 

งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ  คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 งบบริหารจัดการส านักงาน จ านวน 17 โครงการ 
1.1 จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

กนผ. 

30,000 
 

21,796.25 
 

8,230.75 
 

72.65 
 

1.2 วิจัยเพื่อศึกษาสภาพและแก้ปัญหา
ภารกิจงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิถีใหม่ 
วิถีคุณภาพ สพป.กทม. 

35,000 4,250 30,750 12.14 

1.3  ฝึ กอบรมผู้ บั งคับบัญชาลูก เสื อ
หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ ประจ าปี พ.ศ. 
2565 

 
 
 
 

กสศ. 

60,000 59,990 10 99.98 

1.4 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัวและศูนย์การเรียน ส านักงาน
เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2565 

65,000 57,389 7,611 88.29 

1.5 สพป.กทม. ห่วงใย พาน้องกลับ
ห้องเรียน 

13,800 0 13,800 0 

1.6 ส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงิน 
บัญชีและพัสดุโรงเรียนในสังกัด ส านักงาน
เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 2565 

กง. 73,000 73,000 0 100 

 1.7 การพัฒนาการจัดประสบการณ์
ค รู ผู้ ส อ น ร ะ ดั บ ป ฐ ม วั ย  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กนต. 

20,000 0 20,000 0 

 1.8 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างมีส่วนร่วมด้วยระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) 

15,000 10,000 5,000 66.67 

 1.9 พัฒนาระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

60,000 0 60,000 0 

 1.10 พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะอาชีพ
และการน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างอาชีพ 

35,000 0 35,000 0 

 1.11  วิ จั ยการขั บ เคลื่ อน โ ร ง เ รี ยน
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

9,990 0 9,990 0 

 1.12 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (การ
พัฒนาสถานศึ กษา ให้พร้ อมรั บกา ร
ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- - - 

 1.13 ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 

20,000 0 20,000 0 
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ที ่ โครงการ ผู้รับ 
ผิดชอบ 

งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ  คิดเป็น 
ร้อยละ 

 1.14 การตรวจสอบภายในสถานศึกษาใน
สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตสน. ไม่ใช้
งบประมาณ 

- - - 

1.15 อบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชา ชีพ
เกี่ ย วกั บกฎหมายและวินั ย  ส าหรั บ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 
 

กพค. 

55,000 53,880 1,120 97.96 

1.16 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า  ประจ าปี 
2565 

89,200 37,100 52,100 41.59 

1 . 1 7  พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

54,440 49,245 5,195 90.46 

1.18 เผยแพร่ความรู้ ระเบียบกฎหมาย
ทางเครือข่ายสารสนเทศให้แก่ข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึ กษาของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 2565 

กฎหมาย
และคด ี

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- - - 

2 งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 7 โครงการ 
2.1 พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
สุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กอ. 12,875 11,040 1,835 85.75 

2.2 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 กสศ. 12,000 0 12,000 0 
2.3 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 

กนต. 13,230 12,305 925 93.01 

2.4 การประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 
1 ปีการศึกษา 2564 

 
 

กนต. 

12,810 6,630 6,180 51.76 

2.5 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
ระดับปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 5,000 0 5,000 0 

2.6 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือ
การด าเนินงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
(พสน.) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

 
 
 

ร.ร.มหา
วีรานุวัตร 

124,915 124,915 0 100 

2 . 7  ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
บรรณาธิการกิจ คู่มือการด าเนินงาน
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 95,590 95,590 0 100 
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ที ่ โครงการ ผู้รับ 
ผิดชอบ 

งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ  คิดเป็น 
ร้อยละ 

3 งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก จ านวน 2 โครงการ 
3.1 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) ปีการศึกษา 2564 

 
 

กนต. 

418,250 395,980 22,270 94.68 

3.2 การสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2564 

179,500 0 179,500 0 

4 งบบริหารจัดการส านักงาน + งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 2 โครงการ 
4.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 
 

กสศ. 

82,500 39,973.06 42,526.94 48.45 

4.2 การจัดกิจกรรมการแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 

81,034 81,034 0 100 

 รวม  1,673,134 1,134,117.31 539,016.69 67.78 
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ภาคผนวก 
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รายละเอียด 
ความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
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กลยุทธ์ที่ 1 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน 

มีความปลอดภัยทุกรปูแบบ 
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ชื่อโครงการ : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวชมกมล หาพันนา ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
           นางสาวพัชรี อินทหอม นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           นางสาวพัชราภรณ์ กวนหลวง พนักงานราชการ (พนักงานพิมพ์) 

1. ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ 

1.1 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

1.2 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
      ครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ ความเข้าใจระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

1.3 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
     - ครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถน าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ 
     - นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง และเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ 

1.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
     - ร้อยละของครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
     - ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 

2. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน วัน/เดือน/ป  
การเฝ้าระวังและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 
- 19) ของ สพป.กทม. 

- สพป.กทม. จัดหาวัสดุในการป้องกัน โควิด- 19 
ให้แก่บุคลากรใน สพป.กทม. 
- ติดตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ของโรงเรียนในสังกัด ผ่านระบบ e – Covid 19 
Report อย่างต่อเนื่อง 

23 ก.พ. 65 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ
คงเหลือ ตามแผน ใช้จริง ตามแผน ใช้จริง 

70,000 บาท - - 55,100 39973.06 30,026.94 
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4. โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กิจกรรม การด าเนินงาน วัน/เดือน/ป   
ที่จะด าเนินการ 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมศักยภาพครูในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

- พ.ค. 65 

2. การคัดเลือกสถานศึกษา
เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 
๒๕๖๕  

- พ.ค. 65 

3. การคัดเลือกครูเพ่ือรับ
รางวัลครูต้นแบบการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

- พ.ค. 65 

4. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

- ก.ค. 65 
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ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ ประจ าปี พ.ศ. 2565  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ  
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ  
ระยะเวลาด าเนินการ : พฤศจิกายน 2564 – พฤษภาคม 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวชมกมล หาพันนา          เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 082 594 2942 

1. ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ 

1.1 กลุ่มเป้าหมาย : 1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือเสือส ารอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C.) 
จ านวน 80 คน 
                         2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) 
จ านวน 80 คน  
                         3. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือเสือส ารอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.) 
จ านวน 80 คน  
                          4. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) 
จ านวน 80 คน 

1.2 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
      ผู้บริหาร ครูผู้ก ากับ และลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม 4 หลังสูตร 

1.3 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
      ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 

1.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      ร้อยละของผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ และสามารถน าไปปรับใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอนได้ 

2. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน วัน/เดือน/ป  
แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินงาน/ประชุมวางแผน
การด าเนินงาน 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน/ประชุมวางแผน
การด า เนินงานฝึกอบรมผู้บั งคับบัญชาลูกเสือ
หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ ประจ าปี พ.ศ. 2565 

8 ม.ีค. 65 

ฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือ 

ด าเนินการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 20 มี.ค. – 8 เม.ย. 65 
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3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ
คงเหลือ ตามแผน ใช้จริง ตามแผน ใช้จริง 

60,000 - - 60,000 59,990 10 
 

4. โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กิจกรรม การด าเนินงาน วัน/เดือน/ป   
ที่จะด าเนินการ 

สรุปและรายงานผล   พ.ค. 65 

 

เอกสารหลักฐาน/ภาพถ่ายกิจกรรม 
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กลยุทธ์ที่ 2 
สร้างโอกาสและความเสมอภาค 

ทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
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ชื่อโครงการ : การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปี ๒๕๖5  

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
ระยะเวลาด าเนินการ : มกราคม – กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางอาตีย๊ะห์ อิสมารอฮีม          เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 087 837 3984 

1. ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ 

1.1 กลุ่มเป้าหมาย : ประชากรวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

1.2 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
      ประชากรวัยเรียน เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาภาคบังคับอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 

1.3 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
      ประชากรวัยเรียน เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ  
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

1.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและหลากหลาย 

2. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน วัน/เดือน/ป  
ประชุมคณะกรรมการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ
ในการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้น
และจบการศึกษา 

จัดประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจในการ
ประเมินเพื่อเลื่อนชั้นและจบการศึกษา 

15 มี.ค. 65 

วัดและประเมินผลผู้เรียนเพ่ือ
เลื่อนชั้นและจบการศึกษา 

ด าเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียนเพ่ือเลื่อนชั้น
และจบการศึกษา 

17 – 18 มี.ค. 65 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ
คงเหลือ ตามแผน ใช้จริง ตามแผน ใช้จริง 

65,000 - - 31,025 57,389 7,611 
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4. โครงการ/กิจกรรม ท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

กิจกรรม การด าเนินงาน วัน/เดือน/ป   
ที่จะด าเนินการ 

ประชุมคณะกรรมกามพิจารณา
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยครอบครัวและศูนย์การเรียน 

 พ.ค. – ก.ย. 65 

เอกสารหลักฐาน/ภาพถ่ายกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ : การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
ระยะเวลาด าเนินการ : พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางอาตีย๊ะห ์อิสมารอฮีม          เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 087 837 3984 

1. ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ 

1.1 กลุ่มเป้าหมาย : ประชากรวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

1.2 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
      1. ประชากรวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าสู่การศึกษาในระบบของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ทั้ง 37 โรงเรียน 
      2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.กทม. ด าเนินการรับประชากรวัยเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษา
เป็นไปตามแผนการรับนักเรียนที่ตั้งไว้ 

1.3 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
      ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

1.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      1. ร้อยละการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นประถมศึกษา 
      2. ร้อยละการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
      3. ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาได้เข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
      4. ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่เหมาะสมตามความจ าเป็น 

2. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน วัน/เดือน/ป  
รับนโยบายจาก สพฐ.  ศึกษานโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 9 ธ.ค. 64 
จัดท านโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน  

จัดท านโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2565 

5 ม.ค. 65 

ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ 
การรับนักเรียนให้สถานศึกษา  

ปร ะช า สั ม พั น ธ์ แ น ว ปฏิ บั ติ ก า ร รั บ นั ก เ รี ย น  
ปีการศึกษา 2565 แก่สถานศึกษาในสังกัดทั้ง 37 
โรงเรียน 

31 ม.ค. 65 

จั ด ตั้ ง ค ณ ะ ท า ง า น ศู น ย์
ประสานงานการรับนักเรียน  

ด าเนินการจัดตั้งคณะท างานศูนย์ประสานงานการ
รับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 

4 ก.พ. 65 

ก ากับติดตามการด าเนินงาน
การรับนักเรียน  

ด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินงานการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2565 

19 ก.พ. 65 
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3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ
คงเหลือ ตามแผน ใช้จริง ตามแผน ใช้จริง 

12,000 - - 12,000 - 12,000 
 

4. โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กิจกรรม การด าเนินงาน วัน/เดือน/ป   
ที่จะด าเนินการ 

สรุ ปและราย ง านผลกา ร
ด าเนินงานการรับนักเรียน  

 พ.ค. 65 

5. ปัญหาอุปสรรค 
     - งบประมาณในการรับนักเรียนล่าช้า 
     - เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID - 19) ท าให้การด าเนินงานต่างๆ มีความล่าช้า 

6. ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการก าหนดปฏิทินการด าเนินงานล่วงหน้า และด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ปฏิทิน 
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เอกสารหลักฐาน/ภาพถ่ายกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ : สพป.กทม. ห่วงใย พาน้องกลับห้องเรียน  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
ระยะเวลาด าเนินการ : ธันวาคม 2564 - เมษายน 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางอาตีย๊ะห์ อิสมารอฮีม          เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 087 837 3984 

1. ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ 

1.1 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

1.2 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
      ร้อยละ 100 ของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครกลับเข้าสู่
ระบบการศึกษา 

1.3 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
      ผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับโอกาสทางการศึกษา 
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

1.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      1. ร้อยละของเด็กตกหล่นและเด็กออกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
      2. อัตราการน าเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันลดลง 

2. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน วัน/เดือน/ป  
สพฐ. แจ้งข้อมูลนักเรียนที่ 
ตกหล่น ออกกลางคันเป็น
รายบุคคล 
 

รับทราบข้อมูลเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

9 ธ.ค. 64 
 

สพป.กทม. แจ้งโรงเรียนในสังกัด 
ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่ 
ตกหล่น และออกกลางคัน 
เพ่ือเตรียมลงพ้ืนที่ค้นหาและ
ติดตาม 

ด าเนินการแจ้งโรงเรียนในสังกัดทั้ง 37 โรงเรียน 
ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบการลงพ้ืนที่
ติดตามเด็กตกหล่น ออกกลางคัน 

23 ธ.ค. 64 
 

สพป.กทม. แจ้งแนวทางการ
ติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่น 
เ ด็ ก ออก กล า งคั น โ ดย ใ ช้ 
Application 

ด าเนินการแจ้งโรงเรียนในสังกัดทั้ง 37 โรงเรียน  
ในการติดตามเด็กตกหล่น ออกกลางคันโดยใช้ 
Application ที่ สพฐ. ก าหนด 

8 ก.พ. 65 
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กิจกรรม ผลการด าเนินงาน วัน/เดือน/ป  
ส พ ป . ก ท ม .  จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณ ะท า ง า น ร ะด ม ค ว า ม
คิดเห็นร่วมกับโรงเรียนใน
สังกัด เพ่ือปักหมุดค้นหาเด็ก
ตกหล่น เด็กออกกลางคัน 

จัดประชุมคณะท างานระดมความคิดเห็นร่วมกับ
โรงเรียนในสังกัด เพ่ือปักหมุดค้นหาเด็กตกหล่น  
เด็กออกกลางคันรวมถึงแนวทางต่าง ๆ เพ่ือให้การ
ติดตามเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

23 ก.พ. 65 
 

สพป.กทม. ลงพ้ืนที่ร่วมกับ 
โรงเรียนในสังกัด เพ่ือติดตาม 
ค้นหา เด็กตกหล่น เด็กออก
กลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา 

ลงพ้ืนที่ เป้าหมายเพ่ือติดตามเด็กตกหล่น ออก
กลางคัน  

1 – 7 มี.ค. 65 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ
คงเหลือ ตามแผน ใช้จริง ตามแผน ใช้จริง 

13,800 - - 13,800 - 13,800 
 

4. โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กิจกรรม การด าเนินงาน วัน/เดือน/ป   
ที่จะด าเนินการ 

ส รุ ป ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการติดตาม ค้นหาเด็ก
ตกหล่น เด็กออกกลางคัน 
น าเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือ
ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 พ.ค. 65 

สรุปรายงานผล เสนอต่อ 
สพฐ. 

 พ.ค. 65 

5. ปัญหาอุปสรรค 
- นโยบายไม่ชัดเจน 
- แอปพลิเคชั่นยังไม่สมบูรณ์ 

6. ข้อเสนอแนะ 
- ควรพัฒนาแอปพลิเคชันให้สมบูรณ์ สอดคล้องกับข้อมูลผู้เรียน  
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เอกสารหลักฐาน/ภาพถ่ายกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ : การจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบแรก ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา)  

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
ระยะเวลาด าเนินการ : มีนาคม – กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล : 1. นางสาวชมกมล หาพันนา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
                                                 ๒. นางสาวสุธาทพิย์ สุขสุหรัด พนักงานพิมพ์ (พนักงานราชการ) 
อีเมล ์: tong9bkk@gmail.com          เบอรโ์ทรศัพท์ติดต่อ : 085 114 2799  

1. ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ 

1.1 กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

1.2 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
      1. นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร และศูนย์การเรียนฯ วิชาสอบ จ านวน ๓ รายวิชา/วิชาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา/วิชา
คณิตศาสตร์มัธยมศึกษา และวิชาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา จ านวนผู้สมัครเข้าสอบแข่งขัน จ านวนทั้งสิ้น ๒,๒๗๑ คน 
      2. คณะกรรมการด าเนินการจัดสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา) ปีการศึกษา 256๕ จ านวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน 

1.3 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
     นักเรียน ครูผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้รับประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมการสอบแข่งขัน  
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ และน าประสบการณ์ไปยกระดับในการพัฒนาความสามารถนักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ
ในการค้นคว้า ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีสมรรถนะเท่าเทียมกับมาตรฐานสากล 

1.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์รอบที่สองและเข้าร่วมสอบแข่งขันในเวทีนานาชาติ กิจกรรม 
ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน วัน/เดือน/ป  
รับนโยบายจาก สพฐ. และ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ผ่าน
ระบบ www.obecimso.net 
 
 

ส านั ก ง าน เขต พ้ืนที่ ก า รศึ กษ าประถมศึ กษา
กรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์โครงการสอบฯ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ส านั กงานคณะกรรมการส่ ง เสริม
การศึกษาเอกชน และส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

8 – 24 มี.ค. 65 
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กิจกรรม ผลการด าเนินงาน วัน/เดือน/ป  
จัดเตรียมวัสดุ ส าเนาต้นฉบับ
ข้อสอบและกระดาษค าตอบ 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้ง
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้ เขตพ้ืนที่การศึกษา
ด าเนินการจัดซื้อวัสดุในการสอบฯ และเตรียมการ 
จัดจ้างส าเนาแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ 

27 – 31 มี.ค. 65 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 
 

ป ร ะ ก า ศ ร า ย ชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อ บ  ท า ง ร ะ บ บ
www.obecimso.net โดยส่วนกลางส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5 เม.ย. 65 
 

สรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการ
และสถานที่สอบ 
 

ส านั ก ง าน เขต พ้ืนที่ ก า รศึ กษ าประถมศึ กษา
กรุงเทพมหานคร ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด า เนินการสอบฯ (รอบแรก ระดับ เขต พ้ืนที่
การศึกษา) และด าเนินการจัดหาสถานที่สอบ 
 

6 – 11 เม.ย. 65 
 

ประกาศสนามสอบ และเปิด
ระบบ ให้ ผู้ ส อบ พิม พ์บั ต ร
ประจ าตัวสอบ 
 

ส านั ก ง าน เขต พ้ืนที่ ก า รศึ กษ าประถมศึ กษา
กรุ ง เ ทพมหานคร  ด า เ นิ นก า รน า เ ข้ า ข้ อ มู ล 
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ส น า ม ส อ บ ท า ง ร ะ บ บ
www.obecimso.net โดยส่วนกลางส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

13 – 23 เม.ย. 65 
 

ด าเนินการจัดสอบพร้อมกัน
ทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ส านั ก ง าน เขต พ้ืนที่ ก า รศึ กษ าประถมศึ กษา
กรุ ง เ ท พม หา น ค ร  ป ร ะชุ ม ว า ง แ ผน ร่ ว ม กั บ
คณะกรรมการผู้แทนสนามสอบ 

24 เม.ย. 65 
 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ
คงเหลือ ตามแผน ใช้จริง ตามแผน ใช้จริง 

81,034 - - 81,034 81,034 0 
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4. โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กิจกรรม การด าเนินงาน วัน/เดือน/ป   
ที่จะด าเนินการ 

ประกาศผลสอบรอบแรก
(ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา)
นักเรียนที่ได้รับรางวัลการ
แข่งขัน และนักเรียนผู้มีสิทธิ์
สอบแข่ งขั นทา งวิ ช าการ 
(รอบสอง ระดับประเทศ) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อัพโหลดไฟล์คะแนน
สอบในระบบ www.obecimso.net และระบบ 
จะประมวลผลนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา) และนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสองระดับประเทศ) 

2 พ.ค. 65 
 

จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ  (รอบสอง 
ระดับประเทศ) 

สพฐ. ประสานส านักงานเขตพ้ืนที่ จัดเครือข่าย
ตรวจสอบจ านวนนักเรียนเข้าสอบแข่งขันวิชาการ
ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ) 

6 พ.ค. 65 
 

สอบแข่งขันทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ประจ าปี 2565 

สพฐ. เป็นผู้ด าเนินการ  
 

ก.ค. – ธ.ค. 65 
 

5. ปัญหาอุปสรรค 
งบประมาณท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่ ล่าช้าและไม่เพียงพอ 
ต่อการด าเนินงาน 

เอกสารหลักฐาน/ภาพถ่ายกิจกรรม 
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กลยุทธ์ที่ 3 
พฒันาและเสริมสร้างศักยภาพ 

ทรัพยากรมนุษย์ 
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ชื่อโครงการ : การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมด้วยระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช          เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 092 636 5514 

1. ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ 

1.1 กลุ่มเป้าหมาย : 1. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 9 คน ประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
                2. เขตพ้ืนที่การศึกษามีแผน เครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม ที่มีคุณภาพโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 37 โรงเรียน 

1.2 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
       1. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 9 คน ประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
       2. ศึกษานิเทศก์ จ านวน 6 คน ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และนิเทศโรงเรียนอย่างน้อย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
       3. บุคลากรด้านการนิเทศการศึกษา จ านวน 18 คน ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการ สพป.กรุงเทพมหานคร 
ศึกษานิเทศก์ จ านวน 6 คน คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 9 คน นิเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
       4. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 กลุ่ม นิเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

1.3 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
       1. เขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนการนิเทศการศึกษา เครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม ที่มีคุณภาพ    
       2. บุคลากรด้านการนิเทศการศึกษาทุกคน มีความรู้ เข้าใจเรื่องท่ีนิเทศ มีความตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของการนิเทศสามารถนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนนิเทศ
การศึกษา โดยใช้รูปแบบ เทคนิคการนิเทศ เครื่องมือนิเทศที่มีคุณภาพ จ านวน 37 โรงเรียน อย่างน้อยโรงเรียนละ 
2 ครั้ง/ภาคเรียน 
       3. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
       4. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการได้ระดับคุณภาพ “ระดับดี” อย่างน้อยร้อยละ 80 
       5. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปได้ระดับคุณภาพ “ระดับดี” อย่างน้อยร้อยละ 80 

1.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      1. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการได้ระดับคุณภาพ “ระดับด”ี อย่างน้อยร้อยละ 80 และครูผู้สอนจัดการ
เรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษาได้ระดับคุณภาพ “ระดับดี” อย่างน้อยร้อยละ 80 รวมทั้งนักเรียนมีคุณภาพ
เป็นไปตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
      2. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจหลักวิชาการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถพัฒนา
เด็กปฐมวัยทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
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2. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน วัน/เดือน/ป  
ประชุมวางแผนร่วมกับกลุ่ม
นโยบายและแผนในการท า
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
ส านักงานเขต 

ประชุมวางแผนร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผนในการ
การท าแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเขต 
 
 

25 พ.ย. 64 
 
 

 
ประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 

3 ก.พ. 65 
 

 
จัดท าแผน, ปฏิทินการนิเทศ
และประชุมเตรียมการนิเทศ 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

จัดท าแผน, ปฏิทินการนิเทศและประชุมเตรียมการ
นิเทศ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

3 ก.พ. 65 
 

จัดท าสื่อ/เครื่องมือนิเทศ จัดท าสื่อ/เครื่องมือนิเทศ 3 ก.พ. 65 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ 
ทีไ่ด้รับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ
คงเหลือ ตามแผน ใช้จริง ตามแผน ใช้จริง 

15,000 - - 10,000 10,000 5,000 

4. โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กิจกรรม การด าเนินงาน วัน/เดือน/ป   
ที่จะด าเนินการ 

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ
อนุกรรมการ ก.ต.ป.น. นิเทศ 
อย่ างน้อยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง/โรงเรียน 

 ไตรมาส 3 - 4 
 
 
 

ประชุ มสรุ ปผลการนิ เทศ 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 ไตรมาส 3 - 4 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  ไตรมาส 3 - 4 
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เอกสารหลักฐาน/ภาพถ่ายกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
ผู้รับผดิชอบโครงการ : นายสมศักดิ์ ค าภา          เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 085 828 8717 

1. ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ 

1.1 กลุ่มเป้าหมาย : ๑. โรงเรียนในสังกัดทั้ง ๓๗ แห่ง มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่าง 
มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้สูงขึ้น  
                         ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๘๐ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง 
มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน  
                         ๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีพัฒนาการครบทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ สูงขึ้น 

1.2 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
      ๑. ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้พัฒนารูปแบบการนิเทศ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด  
       ๒. โรงเรียนในสังกัด ๓๗ แห่ง ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ภาคเรียน  
      ๓. โรงเรียนในสังกัด ด าเนินการตามนโยบายและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาการนิเทศ 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียน ผลการสอบ ONET เพ่ิมขึ้น 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร้อยละ ๓  

1.3 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
      ๑. ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ใช้กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) และ
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) ในการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
       ๒. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการบริหารจัดการงานทั้ง ๔ งานในโรงเรียนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นไปตามเป้าหมายและพัฒนาเพิ่มข้ึน  
       ๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียน  มีระบบ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
       ๔. โรงเรียนในสังกัดมีกระบวนการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการนิเทศที่เน้นผลงาน
จากการปฏิบัติจริงที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์  
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1.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
       ๑. โรงเรียนในสังกัดทั้ง ๓๗ แห่ง ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อย่างน้อย ๔ ครั้ง/ภาคเรียน  
      ๒. นักเรียนในสังกัดทุกคน มีพัฒนาการครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ สูงขึ้น 

2. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน วัน/เดือน/ป  
ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา 
ได้ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สถานที่ดังนี้ 
1. สพม.กท. 2 
2. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 

ธ.ค. 64 

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง 
เครื่องมือและแผนการนิเทศ  
 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง เครื่องมือและแผนการ
นิเทศ  
 

ม.ค. 65 

จัดหาคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ 
แ ล ะ วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ที่ มี 
ประสิทธิภาพในการท างาน 

รับบริจาคเครื่ องคอมพิวเตอร์  จ านวน 3 ชุด  
มอบ กนต./สพป.กทม. 2 ชุด และมอบโรงเรียน 
วัดช่างเหล็ก 1 ชุด 

ม.ค. 65 

สร้างเวปไซต์/เพจ Facebook 
ของกลุ่มนิเทศฯ ที่ทันสมัย
แล ะมี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ พ่ื อ 
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร นิ เ ท ศ
การศึกษาทุกด้าน 

อยู่ระหว่างด าเนินการสร้างเวปไซต์/เพจ Facebook 
ของกลุ่มนิเทศฯ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพ่ือ 
ประโยชน์ในการนิเทศการศึกษาทุกด้าน 

ไตรมาส 1 - 4 

ด าเนินการนิ เทศตามแผน           
ด้วยเครื่องมือที่มาตรฐาน  

ด าเนินการนิเทศตามแผนที่ก าหนดด้วยเครื่องมือที่
มาตรฐาน  

ไตรมาส 1 - 4 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ
คงเหลือ ตามแผน ใช้จริง ตามแผน ใช้จริง 

60,000 - - - - 60,000 
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4. โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กิจกรรม การด าเนินงาน วัน/เดือน/ป   
ที่จะด าเนินการ 

นิเทศตามแผน ด้วยเครื่องมือ
ที่มาตรฐาน  

 พ.ค. - ส.ค. 65 

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุป 
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล เ มื่ อ สิ้ น 
ภาคเรียน ที่ ๒/๒๕๖๔ 

 เม.ย. - พ.ค. 65 

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุป 
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล เ มื่ อ สิ้ น 
ภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๕ 

 ก.ย. 65 

ศึกษาดูงาน สรุปและรายงาน 
ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ น
ปีงบประมาณ 2565 

 ก.ย. 65 

5. ปัญหาอุปสรรค 
    1. มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้ตามปกติ เป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา 
    2. งบประมาณในการสนับสนุนไม่เพียงพอ 
    3. ศึกษานิเทศก์ที่ช่วยขับเคลื่อนการนิเทศการศึกษาไม่เพียงพอ 

6. ข้อเสนอแนะ 
    1. มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้ตามปกติ ควรมีการนิเทศการศึกษาท้ังในรูปแบบ On Line และ On Site 
    2. เพ่ิมงบประมาณในการสนับสนุนการนิเทศการศึกษาให้เพียงพอ 
    3. รับย้าย/บรรจุแต่งตั้งศึกษานิเทศก์ที่มีองค์ความรู้ในการนิเทศการศึกษาให้เพียงพอ 
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เอกสารหลักฐาน/ภาพถ่ายกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ : พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะอาชีพและการน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล               
มาใช้ในการสร้างอาชีพ  

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสมศักดิ์ ค าภา          เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 085 828 8717 

1. ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ 

1.1 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มตามศักยภาพ มีความสามารถพิเศษในด้านอาชีพ สามารถพัฒนาจนประกอบชีพได้ สร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

1.2 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
      ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ ๘๐ มีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 
สมรรถนะทางทักษะอาชีพ สามารถน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างอาชีพและ
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
      ๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางทักษะอาชีพ สามารถน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างอาชีพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑  
      ๓. โรงเรียนร้อยละ ๘๐ มีศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้า ทั้งรูปแบบ On Site และ On Line 

1.3 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
      ผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ มีความสามารถพิเศษในด้านอาชีพ สามารถพัฒนาจนประกอบชีพได้ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      ๑. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะทางทักษะอาชีพ สามารถน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างอาชีพและ
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
      ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางทักษะอาชีพ สามารถน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างอาชีพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑  
       ๓. ร้อยละโรงเรียนที่มีศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้า ทั้งรูปแบบ On Site และ On Line 

2. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน วัน/เดือน/ป  
อบรมการตลาดดิจิทัลส าหรับ
นัก เ รี ยนโ รง เรี ยนประถม
นนทรี ส านักงานเขตพ้ืนที่
ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะถ ม ศึ ก ษ า
กรงุเทพมหานคร 

นักเรียนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมอย่างเป็นที่น่าพอใจ 24 ก.พ. 65 
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3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ
คงเหลือ ตามแผน ใช้จริง ตามแผน ใช้จริง 

35,000 - - - - 35,000 
 

4. โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กิจกรรม การด าเนินงาน วัน/เดือน/ป   
ที่จะด าเนินการ 

ประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา เพ่ือรับทราบนโยบายและ
แนวทาง 

 พ.ค. 65 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้และทักษะในการสร้างหลักสูตร
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนา
สมรรถนะทางทักษะอาชีพ และการน า
น วั ต ก ร ร ม ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ 
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างอาชีพ 
ตลอดจนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที ่21 

 พ.ค. - มิ.ย. 65 

สร้างหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะทางทักษะ
อ า ชี พ แ ล ะ ก า ร น า น วั ต ก ร ร ม ท า ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การสร้างอาชีพตลอดจนมีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษ ที่ ๒๑  

 มิ.ย. 65 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม และขับเคลื่อนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้ เรียนให้มีสมรรถนะทางทักษะอาชีพ 
พัฒนาสมรรถนะทางทักษะอาชีพ และ  
การน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างอาชีพ
ตลอดจนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที ่๒๑ 

 มิ.ย. - ส.ค. 65 

สร้างและพัฒนาศูนย์สนับสนุนการแสดง
และจ าหน่ายสินค้าของโรงเรียนในบริเวณ
พ้ืนที่ของ สพป.กทม. ทั้งในรูปแบบ        
On Site และ On Line  

 ส.ค. - ก.ย. 65 

 

 



รายงานการก ากับ ตดิตาม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน สพป.กทม.     หน้า 44 
 

5. ปัญหาอุปสรรค 
     1. มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้ตามปกติ เป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะอาชีพและการน านวัตกรรม 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างอาชีพ 
     2. งบประมาณในการสนับสนุนไม่เพียงพอ 
     3. ศึกษานิเทศก์ท่ีช่วยขับเคลื่อนฯ ไม่เพียงพอ 

6. ข้อเสนอแนะ 
    1. มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้ตามปกติ ควรมีการขับเคลื่อนฯ ทั้งในรูปแบบ On Line และ On Site 
    2.  เ พ่ิมงบประมาณในการสนับสนุนการ พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะอาชีพและการน านวัตกรรม 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างอาชีพ 
    3. รับย้าย/บรรจุแต่งตั้งศึกษานิเทศก์ที่มีองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะอาชีพและการน า
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างอาชีพให้เพียงพอ 

เอกสารหลักฐาน/ภาพถ่ายกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ : วิจัยการขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ : มกราคม – กันยายน 2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสมศักดิ์ ค าภา          เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 085 828 8717 

1. ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ 

1.1 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

1.2 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัด  มีงานวิจัยเรื่อง 

การขับเคลื่อน โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

1.3 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัด น าผลการศึกษาวิจัย 

ไปพัฒนาการขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 ด้าน ดังนี้ 
๑.๑ ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา  
๑.๒ ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา 
๑.๓ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  
๑.๔ ด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา  

๒. ร้อยละ ๕๐ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้รับการ
พัฒนาไปสู่โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ที่ได้รับการพัฒนา

ไปสู่โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน วัน/เดือน/ป  
จัดท าโครงร่างงานวิจัย ด าเนินการจัดท าโครงร่างงานวิจัย ม.ค. 65 
สร้างและทดลองใช้เครื่องมือ
เก็บรวบรวมข้อมูล 

ด าเนินการสร้างและทดลองใช้เครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยน าเครื่องเครื่องมือของ 
สพฐ. มาปรับใช้เป็นของ สพป.กทม. 

ก.พ. 65 

เก็บรวบรวมข้อมูล  ศึกษา
ส ภ า พ ปั ญ ห า แ ล ะ ค ว า ม
ต้องการเข้ าร่วมโครงการ 
โรงเรียนสิ่ งแวดล้อมศึกษา
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาสภาพปัญหา
และความต้องการ เข้ าร่ วมโครงการโรง เรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยส่ง
แบบสอบถามในรูปแบบ QR Code ไปยังโรงเรียนใน
สังกัดทั้ง 37 แห่ง ตอบมาแล้ว 14 แห่ง เหลือ 23 แห่ง 
รอตอบแบบสอบถามถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 

มี.ค. – เม.ย. 65 

น าเสนอโครงร่างงานวิจัย ร่วมน าเสนอโครงร่างงานวิจัย และวิพากษ์ 31 มี.ค. 65 
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3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ
คงเหลือ ตามแผน ใช้จริง ตามแผน ใช้จริง 

9,990 - - - - 9,990 
 

4. โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กิจกรรม การด าเนินงาน วัน/เดือน/ป   
ที่จะด าเนินการ 

ร่ า ง แ ผ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น 
โรงเรียนสิ่ งแวดล้อมศึกษา
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 พ.ค. 65 

นิ เทศขับ เคลื่ อน โรง เรี ยน 
สิ่ งแวดล้อมศึกษาเ พ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

 มิ.ย. – ก.ค. 65 

ประเมินผลการขับเคลื่อน 
โรงเรียนสิ่ งแวดล้อมศึกษา
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ส.ค. 65 

วิเคราะห์ข้อมูล  ก.ย. 65 
สรุปและอภิปรายผล  ก.ย. 65 
จัดท ารูปเล่ม และเผยแพร่   ก.ย. 65 

5. ปัญหาอุปสรรค 
    1. มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้ตามปกติ เป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการวิจัย 
    2. งบประมาณในการสนับสนุนงานวิจัยไม่เพียงพอ  
    3. บุคลากรที่ช่วยขับเคลื่อนงานวิจัยไม่เพียงพอ 

6. ข้อเสนอแนะ 
    1. มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้ตามปกติ อาจมีการท าวิจัยในหลายๆ ขั้นตอนในรูปแบบ On Line 
    2. เพ่ิมงบประมาณในการสนับสนุนงานวิจัยให้เพียงพอ 
    3. พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนงานวิจัยให้เพียงพอ 
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ชื่อโครงการ : การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับ
การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ)  

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยทุธ์ สพป.กทม. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสมศักดิ์ ค าภา          เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 085 828 8717 

1. ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ 

1.1 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ของโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
และโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

1.2 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
      โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) และโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา รอบที่ ๒๕๖๓/๒ รวมทั้งได้รับการส่งเสริมให้สามารถ 
จดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ ๑๒ 
: การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

1.3 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
      สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีสถานศึกษาที่ได้รับการ
ประกาศให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา เพ่ิมขึ้นอีก ๒ แห่ง สามารถ
เป็นสถานศึกษาต้นแบบเผยแพร่ แนะน า ถ่ายทอดองค์ความรู้และกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษาให้แก่สถานศึกษา ชุมชน และสังคม ในทุกรูปแบบ 

1.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      ๑. โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) และโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ได้รับการพัฒนา
สถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา   
รอบท่ี ๒๕๖๓/ ๒  
      ๒. โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) และโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ได้รับการส่งเสริม 
ให้ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ  (SDGs) โดยเฉพาะ 
เป้าหมายที ่๑๒ : การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
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2. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน วัน/เดือน/ป  
พัฒนาหลักสูตร/แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร/แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ไตรมาส 1 - 4 

การผลิต/จัดหาและจัดท าสื่อ
การเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ 

ด าเนินการผลิต/จัดหาและจัดท าสื่อการเรียนรู้ วัสดุ 
อุปกรณ ์

ไตรมาส 1 - 4 

การรวบรวมแนวทางการ
ด าเนินงานและแนวการปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ 

ด าเนินการรวบรวมแนวทางการด าเนินงานและแนว
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ไตรมาส 1 - 4 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
ในเว็บไซต์ การเผยแพร่ผ่าน 
แพลตฟอร์มออนไลน์ ฯลฯ 

ด า เนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเว็บไซต์ 
การเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ฯลฯ 

ไตรมาส 1 - 4 

กา รปรั บป รุ ง แ ล ะ พัฒนา 
สถานที ่ฐานการเรียนรู้ แหล่ง
เรียนรู้ สื่อและอุปกรณ ์

ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ ฐานการ
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ ์

ไตรมาส 1 - 4 

การประสานหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน 

ด าเนินการประสานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ไตรมาส 1 - 4 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ
คงเหลือ ตามแผน ใช้จริง ตามแผน ใช้จริง 

- - - - - - 
 

4. โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กิจกรรม การด าเนินงาน วัน/เดือน/ป   
ที่จะด าเนินการ 

สรุปผลการด าเนินโครงการ  ไตรมาส 4 

5. ปัญหาอุปสรรค 
    1. มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้ตามปกติ เป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
(การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ) 
    2. งบประมาณในการสนับสนุนไม่เพียงพอ 
    3. ศึกษานิเทศก์ที่ช่วยขับเคลื่อนฯ ไม่เพียงพอ 
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6. ข้อเสนอแนะ 
    1. มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้ตามปกติ ควรมีการขับเคลื่อนฯ ทั้งในรูปแบบ On Line และ On Site 
   2. มีงบประมาณในการสนับสนุนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (การพัฒนา
สถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ)  
   3. รับย้าย/บรรจุแต่งตั้งศึกษานิเทศก์ที่มีองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา (การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ) ให้เพียงพอ 

เอกสารหลักฐาน/ภาพถ่ายกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ : ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ : มีนาคม – กันยายน 2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายชาตรี ลักษณะศิริ          เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 083 890 3730 

1. ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ 

1.1 กลุ่มเป้าหมาย : ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

1.2 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 37 คน 

1.3 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพภายนอก 

1.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพภายนอก 

2. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน วัน/เดือน/ป  
นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือและ
สนับสนุนสถานศึกษาแกนน า
และสถานศึกษาร่วมพัฒนา 
 

ได้นิ เทศ ติดตาม ประสานความร่วมมือและได้ 
แนวทางการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3 ม.ีค. และ 
1 เม.ย. 65 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
สถานศึกษา 

สถานศึกษาเครือข่ายร่วมกันสะท้อนปัญหา และ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้โรงเรียนแกนน าด าเนินงาน
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามความต้องการของ
โรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4 มี.ค. 65 
 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ
คงเหลือ ตามแผน ใช้จริง ตามแผน ใช้จริง 

20,000 - - - - 20,000 
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4. โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กิจกรรม การด าเนินงาน วัน/เดือน/ป   
ที่จะด าเนินการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อนระบบการประกัน
คุ ณภาพสถานศึ กษาด้ ว ย
รูปแบบออนไลน์ 

 ไตรมาส 3 

การสังเคราะห์รายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) 

 ไตรมาส 3 – 4 

สรุ ปและราย ง านผลกา ร
ด าเนินโครงการ 

 ไตรมาส 4 

5. ปัญหาอุปสรรค 
เนื่องจากปีการศึกษา 2564  พ้ืนที่กรุงเทพมหานครอยู่ในเขตพ้ืนที่สีแดงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างรุนแรง ท าให้โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครไม่สามารถเปิดสอนในรูปแบบ Onsite ได้ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนต้องมีการปรับตัว 
อย่างเร่งด่วนในเรื่องการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Online และการดูแลสุขภาพอนามัยให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  

6. ข้อเสนอแนะ 
เอกสารหลักฐาน/ภาพถ่ายกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ : อบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเกี่ยวกับกฎหมายและวินัย 
ส าหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ : กุมภาพันธ์ – กันยายน 2565   
ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นายธวัชชัย  มิตรโกสุม  นิติกรช านาญการ  

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
                             2. นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา นักวิชาการศึกษาช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ 

      กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                             3. นางสาวบุษบา  คุณพาที  นักทรัพยากรบุคคล 
                             4. นายภัทรฐพนธ์  ปรีชาด ารงศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 098 874 9425 

1. ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ 

1.1 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 37 โรงเรียน จ านวนโรงเรียนละ 
2 คน และบุคลากรในส านักงาน รวม 90 คน เข้ารับการฝึกอบรม 2 วัน 

1.2 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 37 โรงเรียน จ านวนโรงเรียนละ 2 คน และ
บุคลากรในส านักงาน รวม 90 คน เข้ารับการฝึกอบรม 2 วัน 

1.3 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และบุคลากรในส านักงาน ที่เข้ารับการอบรม มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และโรงเรียนสามารถด าเนินการทางวินัยได้เองอย่างถูกต้อง  
ป้องปรามไม่ให้มีการทุจริตในองค์กรทุกรูปแบบ 

1.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และบุคลากรในส านักงานที่เข้ารับการอบรม มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและในทางปฏิบัติ ร้อยละ 70 
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และบุคลากรในส านักงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับ 

ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 70 
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2. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน วัน/เดือน/ป  
จัดอบรมพัฒนาเสริมสร้าง
วินัย  คุณธรรม จริยธรรม 
เกี่ยวกับกฎหมายและวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ส านั ก ง าน เขต พ้ืนที่ ก า รศึ กษ าประถมศึ กษา
กรุงเทพมหานคร จัดอบรมพัฒนาเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับกฎหมายและวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 
24 – 25 กุมภาพันธ์  2565 เวลา ๐๘.๐๐ – 
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  
มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 110 คน ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการโรงเรียน, รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ที่ก ากับดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล, หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานบุคคล, ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคล และฝ่ายบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

24 – 25 ก.พ. 65 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ
คงเหลือ ตามแผน ใช้จริง ตามแผน ใช้จริง 

55,000 - - 55,000 53,880 1,120 
 

เอกสารหลักฐาน/ภาพถ่ายกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ประจ าปี 2565  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ : พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา          เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 098 874 9425 

1. ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ 

1.1 กลุ่มเป้าหมาย : 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานวันครู ประจ าปี 2565 
จ านวน 300 คน  

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน  45 คน 

1.2 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานวันครู ประจ าปี 2565 จ านวน 300 คน  
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 เข้าร่วมงาน จ านวน ๔๕ คน  

1.3 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ ดีมาก  

1.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานวันครู ประจ าปี 2565  เข้าร่วมงานร้อยละ 80 
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 เข้าร่วมงาน เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80 
๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมงาน มีความพึงพอใจต่อการจัดงาน อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
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2. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน วัน/เดือน/ป  
การจัดงานวันครู ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการคัดเลือกรางวัล  
“ครูดีศรีประถมกรุงเทพ” ประจ าปี 256๕ จ านวน 
134 รางวัล  ดังนี้ 
     1.1 ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 6 รางวัล 
     1.2 รองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 6 รางวัล 
     1.3 ครูผู้สอน จ านวน 122 รางวัล และได้
จัดท าเกียรติบัตรใส่กรอบ เพ่ือมอบในงานวันครู 
ประจ าปี 2565 แล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) และเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของ
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงงด
จั ด ง านวั นครู  ประจ าปี  2565  และแจ้ ง ให้
สถานศึกษาในสังกัดรับชมการถ่ายทอดสดการจัด
งานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ของส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา ผ่านระบบออนไลน์ ส าหรับรางวัล
ที่ต้องมอบในงานวันครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครจะด าเนินการมอบ
รางวัลในภายหลัง เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  ด า เ นิ น ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกรางวัล  
“เป็ นบุ คคลรั ก  ศรั ทธาและ เสี ยสละ อุทิ ศตน  
ในวิชาชีพเ พ่ือประโยชน์ทางการศึกษา” ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 
2565 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่  
ชั้น 3 อาคารพญาไท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และจัดส่งรายชื่อ 
ผู้ ได้รับการคัดเลือกไปยังส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้  
มีผู้จัดส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกจ านวน 219 ราย  

14 ม.ค. 65 
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3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ
คงเหลือ ตามแผน ใช้จริง ตามแผน ใช้จริง 

89,200 2,100 - 35,000 37,100 52,100 
 

4. โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กิจกรรม การด าเนินงาน วัน/เดือน/ป   
ที่จะด าเนินการ 

จัดงานมุทิตาจิต ข้าราชการ
ครู และบุ คล ากรทา งการ
ศึกษา ลูกจ้างประจ า และ
ลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

 ก.ย. 65 

5. ปัญหาอุปสรรค 
เนื่องจากในช่วงเดือนมกราคม 2565 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

สายพันโอมิครอน เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อฯ จึงงดกิจกรรมจัดงานวันครู ประจ าปี พ.ศ. 2565 

เอกสารหลักฐาน/ภาพถ่ายกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ : พัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ : พฤศจิกายน  2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา          เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 098 874 9425 

1. ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ 

1.1 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่ม ผู้อ านวยการหน่วยจรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

1.2 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ ร้อยละ ๑๐๐  

1.3 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการและตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 อยู่ในล าดับ 1 ใน 10 ของประเทศ 
2. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
3. ร้อยละ 90 ของผู้ให้และผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้และรับบริการ 

1.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการและตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ให้และผู้รับบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

2. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน วัน/เดือน/ป  
ศึกษาดูงานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

ส านั ก ง าน เขต พ้ืนที่ ก า รศึ กษ าประถมศึ กษา
กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ร่วมกับฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

11 พ.ย. 64 

ศึกษาดูงานส านักงานเขตพ้ืนที่
ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะถ ม ศึ ก ษ า
อุดรธานี เขต 1 

ส านั ก ง าน เขต พ้ืนที่ ก า รศึ กษ าประถมศึ กษา
กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ร่วมกับฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 1 และศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม และวัตถุทาง
โบราณคดีในท้องถิ่น รวมถึงประวัติศาสตร์ของเมือง
อุดรธานี ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี  

12 พ.ย. 65 



รายงานการก ากับ ตดิตาม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน สพป.กทม.     หน้า 63 
 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ 
ทีไ่ด้รับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ
คงเหลือ ตามแผน ใช้จริง ตามแผน ใช้จริง 

54,440 54,440 49,245 - - 5,195 

เอกสารหลักฐาน/ภาพถ่ายกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ : การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ : กุมภาพันธ์ – เมษายน 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวณภัทร  ใจกล้า          เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 085 723 0562 

1. ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ 

1.1 กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนที่ร่วมสอบในศูนย์ประสานการสอบประถมกรุงเทพการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 24 สนามสอบ 1,265 คน (ปกติ 1,231 คน เด็กพิเศษ 34 คน)  

1.2 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
      โรงเรียนที่ร่วมสอบในศูนย์ประสานการสอบประถมกรุงเทพ โรงเรียนจ านวน 24 สนามสอบ นักเรียนจ านวน 
1,265 คน ได้รับการประเมินคุณภาพคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

1.3 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
      1. นักเรียนเกิด"ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ทีมุ่่งเน้นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
หรือ 3Rs 4Cs 
      2. ผู้เรียนและผู้ปกครองน าผลการประเมินคุณภาพไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาตนเอง  
      3. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 น าผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป็นรายบุคคล 

1.4 ตวัชี้วัดความส าเร็จ 
      โรงเรียนที่ร่วมสอบในศูนย์ประสานการสอบประถมกรุงเทพ การประเมินคุณภาพคุณภาพผู้เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 24 สนามสอบ นักเรียนจ านวน 1,265 คน ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน วัน/เดือน/ป  
1. ประชุมเตรียมการการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

จัดประชุมเตรียมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ก.พ. 65 

2. ตรวจเยี่ยมสนามสอบการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ด าเนินการตรวจเยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

มี.ค. 65 

3. การประเมินคุณภาพผู้เรียน ด าเนินการการประเมินคุณภาพผู้เรียน มี.ค. 65 
4. ประชุมคณะกรรมการ
ต ร ว จข้ อ สอบ อัตนั ย แล ะ
บันทึกคะแนน การประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 

จัดประชุมคณะกรรมการตรวจข้อสอบอัตนัยและ
บันทึกคะแนน การประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

มี.ค. 65 



รายงานการก ากับ ตดิตาม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน สพป.กทม.     หน้า 65 
 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ
คงเหลือ ตามแผน ใช้จริง ตามแผน ใช้จริง 

13,230 - - 13,230 12,305 925 
 

4. โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กิจกรรม การด าเนินงาน วัน/เดือน/ป   
ที่จะด าเนินการ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) 
 

 เม.ย. 65 

เอกสารหลักฐาน/ภาพถ่ายกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ : การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ : กุมภาพันธ์ – เมษายน 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวณภัทร  ใจกล้า          เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 085 723 0562 

1. ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ 

1.1 กลุ่มเป้าหมาย : 1. ผู้เรียนและผู้ปกครอง 
                2. ครูผู้สอน 
                3. ผู้บริหารโรงเรียน 
                4. หน่วยงานต้นสังกัด 
       โรงเรียนที่ร่วมสอบในศูนย์ประสานการสอบประถมกรุงเทพการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3 สนามสอบ นักเรียนจ านวน 117 คน 

1.2 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
      โรงเรียนที่ร่วม ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ในศูนย์ประสาน 
การสอบประถมกรุงเทพ ที่เป็นตามโครงการพระราชด าหริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนจ านวน 3 สนามสอบ นักเรียนจ านวน 117 คน ได้รับการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

1.3 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
      ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ผู้เรียนชั้น ป.1 ที่เข้าสอบในปีการศึกษา 2564) 
ในสังกัด ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านตามศักยภาพ 

1.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      โรงเรียนที่ร่วมสอบในศูนย์ประสานการสอบประถมกรุงเทพ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3 สนามสอบ นักเรียนจ านวน 117 คน ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน วัน/เดือน/ป  
ป ร ะ ชุ ม เ ต รี ย ม ก า ร ก า ร
ประเมินความสามารถด้าน
การ อ่านของผู้ เ รี ยน  (RT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

จัดประชุมเตรียมการการประเมินความสามารถด้าน
การอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ก.พ. 65 

การประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ด าเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

มี.ค. 65 
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3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ
คงเหลือ ตามแผน ใช้จริง ตามแผน ใช้จริง 

12,810 - - 6,630 6,630 6,180 
 

4. โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กิจกรรม การด าเนินงาน วัน/เดือน/ป   
ที่จะด าเนินการ 

ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้ เรียน (RT) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

 เม.ย. 65 

เอกสารหลักฐาน/ภาพถ่ายกิจกรรม 

 

https://tinyurl.com/y89n44nf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการก ากับ ตดิตาม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน สพป.กทม.     หน้า 69 
 

 
 

 



รายงานการก ากับ ตดิตาม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน สพป.กทม.     หน้า 70 
 

ชื่อโครงการ : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช          เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 092 636 5514 

1. ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ 

1.1 กลุ่มเป้าหมาย : 1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร         
                             2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
                           3. นักเรียนปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

1.2 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
      1. ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมและโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
      ๒. เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องตามหลักการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวัย   
      ๓. โรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
1.3 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
      1. ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมและโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
      ๒. เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องตามหลักการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวัย   
      ๓. โรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
1.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      ๑. ร้อยละ 80 ครูผู้สอนสามารถน ากิจกรรมและโครงงานบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยได ้    
      ๒. ร้อยละ 80 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ วินัย จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีทักษะ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      3. ร้อยละ 100 โรงเรียนผ่านการประเมินเพ่ือขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
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2. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน วัน/เดือน/ป  
วางแผนการด าเนินงาน 
 

วางแผนการด าเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

25 ม.ค. 65 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ
คงเหลือ ตามแผน ใช้จริง ตามแผน ใช้จริง 

5,000 - - - - 5,000 
 

4. โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กิจกรรม การด าเนินงาน วัน/เดือน/ป   
ที่จะด าเนินการ 

ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมและโครงงาน 

 พ.ค. 65 
 

พิ ธี รั บ ต ร า พ ร ะ ร า ช ท า น 
ปีการศึกษา 2563 

 21 เม.ย. 65 
 

นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ       ส.ค. 65 
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ชื่อโครงการ : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O – NET ) ปีการศึกษา 2564  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ : มกราคม – เมษายน 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวณภัทร  ใจกล้า          เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 085 723 0562 

1. ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ 

1.1 กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 3,665 คน จาก 45 โรงเรียนที่ร่วมสอบกับศูนย์
สอบประถมศึกษากรุงเทพมหานคร บริหารจัดการเป็น 31 สนามสอบ 

1.2 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนที่สมัครใจทดสอบ จ านวน 3,665 คน ในศูนย์สอบประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ได้รับการทดสอบ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 

1.3 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 การบริหารจัดการสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในศูนย์สอบประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นไปตาม
ระเบียบการสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

1.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สมัครใจทดสอบ ได้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET)  
      2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีข้อมูลผลการประเมินนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

2. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน วัน/เดือน/ป  
ประชุมเตรียมการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564  

จัดประชุ ม เตรี ยมการทดสอบทางการศึ กษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 

30 ม.ค. 65 

ประชุมคณะกรรมการระดับ
สนามสอบ 

จัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ 7 – 9 ก.พ. 65 

รับข้อสอบและเอกสารการ
สอบจาก สทศ. 

ด าเนินการรับข้อสอบและเอกสารการสอบจาก สทศ. 10 ก.พ. 65 

จ่ายข้อสอบจากศูนย์สอบไป
ยังศูนย์ประสานการสอบ 

ด าเนินการจ่ายข้อสอบจากศูนย์สอบไปยังศูนย์
ประสานการสอบ 

11 ก.พ. 65 

ด าเนินการสอบและการตรวจ
เยี่ยมสนามสอบ 

ด าเนินการสอบและการตรวจเยี่ยมสนามสอบ 12 ก.พ. 65 
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3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ
คงเหลือ ตามแผน ใช้จริง ตามแผน ใช้จริง 

418,250 - - 397,880 395,980 22,270 
 

4. โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กิจกรรม การด าเนินงาน วัน/เดือน/ป   
ที่จะด าเนินการ 

ประชุ ม วิ เ ค ร า ะห์ ผลกา ร
ทดสอบและ เชิ ดชู เ กี ย รติ
สถานศึกษา ครูและนักเรียนที่
มีผลทดสอบทางการศึกษา
ร ะ ดั บ ช า ติ ขั้ น พ้ื น ฐ า น  
ปีการศึกษา 2564 
 

 เม.ย. 65 

เอกสารหลักฐาน/ภาพถ่ายกิจกรรม 
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กลยุทธ์ที่ 4 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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ชื่อโครงการ : วิจัยเพ่ือศึกษาสภาพและแก้ปัญหาภารกิจงานเพ่ือส่วงเสริมการเรียนรู้วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สพป.กทม. 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ : มีนาคม – กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะ          เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 096 721 2384 

1. ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ 

1.1 กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

1.2 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 19 คน (รอง ผอ.สพป.กทม./ผอ.กลุ่ม 

และศึกษานิเทศก์ทุกคนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร) ได้ร่วมพัฒนางาน
ด้วยการวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 
จ านวน 19 ผลงาน 

1.3 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาสามารถน าข้อมูลผลการวิจัย ไปใช้ในการบริหารและการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. สถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ   
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีระบบข้อมูลสารสนเทศนักวิจัย 

1.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่เป็นดิจิตอล 

2. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน วัน/เดือน/ป  
ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการ
จัดท าวิจัย และผู้วิจัยน าเสนอ
เค้าโครงงานวิจัย จ านวน 1 
ครั้ง (25 คน) 1 วัน 

1. ผู้วิจัยทุกคนมีความรู้ความเข้าใจการจัดท าวิจัย  
2. มีงานวิจัยที่จะด าเนินการทั้งหมด 19 งานวิจัย 

31 มี.ค. 65 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ
คงเหลือ ตามแผน ใช้จริง ตามแผน ใช้จริง 

35,000 - - 4,250 4,250 30,750 
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4. โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กิจกรรม การด าเนินงาน วัน/เดือน/ป   
ที่จะด าเนินการ 

จัดท าวิจัย/น าเสนอผลการวิจัย 
 

ผู้วิจัย อยู่ในระหว่างด าเนินการจัดท าวิจัย เก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลการด าเนินงาน และ
จัดท ารูปเล่มเสนอผู้บังคับบัญชาและเพ่ือเผยแพร่
ต่อไป 

เม.ย. – ก.ย. 65 

เอกสารหลักฐาน/ภาพถ่ายกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ : ส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 2565  

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ : ธันวาคม 2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวธนพร คนเสงี่ยม เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 094 642 4451 
                           : นางยุพา มงคลทิพย์รัตน์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :  086 894 6222  

1. ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ 

1.1 กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ ของโรงเรียน 

1.2 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
       เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ ของโรงเรียน จ านวน 90 คน 

1.3 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน
บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา เป็นไปตามระเบียบและแนวทางท่ีก าหนด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ 

2. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน วัน/เดือน/ป  
อบรมเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี 
และพัสดุ โรงเรียน 

ผู้ เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้  สามารถน าไป
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

21 – 22 ธ.ค. 64 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ
คงเหลือ ตามแผน ใช้จริง ตามแผน ใช้จริง 

73,000 73,000 73,000   - 
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เอกสารหลักฐาน/ภาพถ่ายกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ : เผยแพร่ความรู้ระเบียบกฎหมายทางเครือข่ายสารสนเทศให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร 
                 ทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ : มกราคม – กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นายธวัชชัย  มิตรโกสุม  ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ  
          2. นางสาวบุษบา คุณพาที ต าแหน่งพนักงานราชการ (นักทรัพยากรบุคคล) 
อีเมล์  laws@bkkp.go.th  โทรศัพท์ 0 2354 5252, 0 2354 5257 

1. ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ 

1.1 กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

1.2 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
เป็นโครงการใหม่ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการครูและบุคลากรร้อยละ 80 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษากรุงเทพมหานคร มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบของทางราชการเพ่ิมข้ึน 
1.3 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเป็นแบบอย่างในทุก ๆ ด้าน เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ตรงไปตรงมา มีความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต สร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน และเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาโดยรวม 
1.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      มีการน าเสนอข้อมูลโดยการจัดท าเอกสารในรูปแบบสรุปเนื้อหาที่ส าคัญสั้น ๆ และเข้าใจได้ง่าย อย่างน้อย 
ไตรมาสละ 3 ฉบับ และน าเสนอผ่านช่องทางเครือข่ายสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร (My Office) โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสามารถเข้าดูและศึกษา  
ผ่านทางช่องทางดังกล่าวได้ 

2. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน วัน/เดือน/ป  
จั ดท า เ อก ส า ร ให้ ค ว าม รู้ 
ระเบียบกฎหมาย ผ่านทาง
เครื อข่ ายสารสนเทศของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
(My office) อาทิ ระเบียบ
กฎหมายหรือความรู้ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต รวมทั้ง ตัวอย่างคดีและ
แนวทางการลงโทษที่เคยเกิดขึ้น 

ด าเนินการจัดท าไตรมาสละ 3 ฉบับ ม.ค. – มี.ค. 65 
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3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ
คงเหลือ ตามแผน ใช้จริง ตามแผน ใช้จริง 

- - - - - - 

4. โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กิจกรรม การด าเนินงาน วัน/เดือน/ป   
ที่จะด าเนินการ 

จั ดท า เ อก ส า ร ให้ ค ว าม รู้ 
ระเบียบกฎหมาย ผ่านทาง
เครื อข่ ายสารสนเทศของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
(My office) อาทิ ระเบียบ
กฎหมายหรือความรู้ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต รวมทั้ง ตัวอย่างคดีและ
แนวทางการลงโทษที่เคยเกิดขึ้น 

ด าเนินการจัดท าไตรมาสละ 3 ฉบับ เม.ย. – ก.ย. 65 
 

5. ปัญหาอุปสรรค 
    การรายงานหรือการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอาจจะมีความล่าช้าได้บ้าง  เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาด           
ของเชื้อไวรัส covid - 19  
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 เอกสารหลักฐาน/ภาพถ่ายกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ : จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายชัยยุทธ์ นาคจ าแลง          เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 084 458 7016 

1. ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ 

1.1 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารส านักงาน ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ทุกคนและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1.2 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. ผู้บริหารส านักงาน ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 50 คน 
2. การประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 2 วนั 

1.3 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และด าเนินการตามเป้าหมาย และบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

1.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
2. ระดับความส าเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่เป็นไปตาม

ปฏิทินการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน วัน/เดือน/ป  
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ท า ง า น / 
เตรียมงาน 
 

ประชุมคณะท างานโดยกลุ่มนโยบายและแผน ได้เชิญ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันหารือและก าหนดรายละเอียด
ต่างๆ ในการจัดประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 29 ต.ค. 64 

ประชุ มปฏิ บั ติ ก า ร จั ดท า
แผนปฏิบัติราชการ 
 

จัดประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ ชั้น 3  

4 – 5 พ.ย. 64 

จัดพิมพ์/รูปเล่มแผนปฏิบัติ
ราชการ 
 

จัด พิมพ์รูป เล่ มแผนปฏิบัติ ร าชการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สถานศึกษา 
ในสังกัด จ านวน 37 โรง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่
สนใจ ได้ใช้ประโยชน์และเป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ม.ค. 65 
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กิจกรรม ผลการด าเนินงาน วัน/เดือน/ป  
จัดส่งเล่มแผนปฏิบัติราชการ
ให้ผู้เกี่ยวข้อง 

จัดส่งเล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ให้ผู้เกี่ยวข้อง ครบถ้วนตามระยะเวลา
ของกิจกรรมที่ก าหนด 

ม.ค. 65 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ
คงเหลือ ตามแผน ใช้จริง ตามแผน ใช้จริง 

30,000 30,000 21,769.25 - - 8,230.75 
 

4. โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กิจกรรม การด าเนินงาน วัน/เดือน/ป   
ที่จะด าเนินการ 

ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
 

ก ากับ ติดตาม ประเมินผล โดยการสอบถามและ
ประเมินความพึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้
ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานความก้าวหน้า รอบ 6 
เดอืน 
- รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

เม.ย. – ก.ย. 65 

5. ปัญหาอุปสรรค 
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวก 

ในหลาย ๆ ประเด็นและกิจกรรม ซึ่งท าให้ผู้ข้าร่วมการประชุมอาจไม่ได้รับความสะดวกเท่าท่ีควร 

6. ข้อเสนอแนะ 
บริหารจัดการเนื้อหา กิจกรรม และช่วงระยะเวลาเวลาในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับจ านวนวันที่ก าหนด 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้รับความรู้และสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องและชัดเจน 
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เอกสารหลักฐาน/ภาพถ่ายกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ : การตรวจสอบภายใน สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางยุพา มงคลทิพย์รัตน์          เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  02 3545252 ตอ่ 127 

1. ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ 

1.1 กลุ่มเป้าหมาย : สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร                         
และผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของหน่วยรับตรวจ   

1.2 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงาน ขั้นตอน

การด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด(หน่วยรับตรวจ) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จ านวน ๒๗ แห่ง 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร 

ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียนในสังกัด จ านวน ๒๗ แห่ง 

1.3 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้รับการตรวจสอบ 

ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี สามารถตรวจสอบได้ตามที่ก าหนด 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษา ได้รับค าปรึกษา หารือ

ข้อเสนอแนะ น าไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานได้ตามระเบียบ กฎหมาย ยึดถือประโยชน์ของ 
ทางราชการ และความถูกต้องครบถ้วนเป็นส าคัญ ท างานด้วยความ โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต   

1.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 จ านวนสถานศึกษาในสังกัดได้รับการตรวจสอบติดตามที่ก าหนด จ านวน 27 แห่ง 
2. ร้อยละ 90 จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบ ปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย

ของทางราชการ ให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย บริหารงบประมาณ การใช้จ่าย  
มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
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2. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน วัน/เดือน/ป  
จัดท าแผนและโครงการการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพ่ือ
น า เ ข้ า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ .
๒๕๖๕ ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

- ด าเนินการจัดท าแผน/โครงการการตรวจสอบ
ภายในสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพ่ือน าเข้าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุง เทพมหานคร  
พร้อมรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

4 - 24 พ.ย. 64 

 

 

 

งานตรวจสอบที่บูรณาการ
ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน 
ส านั ก งานคณะกรรมการ
ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น  
(Assurance Services & 
Consulting Service ) คือ  
ตรวจสอบการด าเนินงาน
โคร งการ เ งิ นกู้ เ พ่ื อแก้ ไ ข
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
(โครงการให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคโคโรน่า (โควิด 
19  )  โ ร ง เ รี ย น ในสั ง กั ด 
จ านวน 10 แห่ง 

- ด าเนินการประชุมวางแผนฯ และจัดท าเครื่องมือ
การตรวจสอบ กระดาษท าการ ก าหนดปฏิทิน/
ตารางการตรวจสอบและแจ้ งหน่วยรับตรวจ
(โรงเรียน)        
- ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโรงเรียนในสังกัด      
ตามแนวทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน  รายงานผลการตรวจสอบแจ้งหน่วยรับตรวจ 
- สรุปรายงานประเมินผลการตรวจสอบโรงเรียน 
รายงานส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ในระบบ KRS 

7 - 14 ม.ค. 65 

 
28 ม.ค. – 15 มี.ค. 65 

 
 

28 มี.ค. 65 
 

 

งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินการบัญชีของ
โรงเรียนในสังกัดที่เป็นหน่วย
รับตรวจ จ านวน 4 แห่ง 
(รอบที่ 1) 
 
 

- ด าเนินการประชุมวางแผนฯ และจัดท าเครื่องมือ
การตรวจสอบ กระดาษท าการการตรวจสอบด้าน
การเงิน การบัญชี โรงเรียน ในสังกัดที่เป็นหน่วยรับตรวจ  
ครอบคลุม 10 ประเด็น พร้อมแจ้งหน่วยรับตรวจ 
- ปฏิบัติงานตรวจสอบโรงเรียนหน่วยรับตรวจ รอบที่ 1 
(รอบ 6 เดือน) จ านวน ๔ แห่ง 

7 - 14 ม.ค. 65 

 

28 ม.ค. - 15 มี.ค. 65 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ
คงเหลือ ตามแผน ใช้จริง ตามแผน ใช้จริง 

- - - - - - 
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4. โครงการ/กิจกรรม ท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

กิจกรรม การด าเนินงาน วัน/เดือน/ป   
ที่จะด าเนินการ 

งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินการบัญชีของ
โรงเรียนในสังกัดที่เป็นหน่วย
รับตรวจ จ านวน 4 แห่ง 
(รอบที่ 1) (ต่อ) 

- รายงานผลการตรวจสอบแจ้งหน่วยรับตรวจ 
- สรุปรายงานประเมินผลการตรวจสอบโรงเรียน   
(รอบ 6 เดือน) รายงาน สพฐ. 
 

เม.ย. 65 
 

งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินการบัญชีของ
โรงเรียนในสังกัดที่เป็นหน่วย
รับตรวจ จ านวน 4 แห่ง 
(รอบที่ 2) 

- ปฏิบัติงานตรวจสอบโรงเรียนหน่วยรับตรวจ        
รอบท่ี 2 จ านวน ๔ แห่ง 
- รายงานผลการตรวจสอบแจ้งหน่วยรับตรวจ 
- สรุปรายงานประเมินผลการตรวจสอบโรงเรียน   
(รอบ 12 เดือน) รายงาน สพฐ. 

พ.ค. - ส.ค. 65 
ก.ย. 65 

 

งานตรวจสอบการจัดซื้อจัด
จ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 
และระเบียกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  ของโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน ๓ แห่ง 

- ประชุมวางแผนฯ และจัดท า เครื่ องมือการ
ตรวจสอบ กระดาษท าการการตรวจสอบ 
- ปฏิบัติงานตรวจสอบโรงเรียนหน่วยรับตรวจ 
- รายงานผลการตรวจสอบแจ้งหน่วยรับตรวจ 
- สรุปรายงานประเมินผลการตรวจสอบสถานศึกษา
(รอบ 12 เดือน) รายงาน สพฐ. 

 

พ.ค. - ส.ค. 65 
 

ก.ย. 65 
 

งานตรวจสอบหลักฐานการ
จ่าย (งบเดือนใบส าคัญ) ของ
โรงเรียนในสังกัด จ านวน  ๒ แห่ง 
 

- ประชุมวางแผนการตรวจสอบกับคณะท างานจัดท า
เครื่องมือกระดาษท าการตรวจสอบ        
- ปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นตอน/กระบวนการการ
ปฏิบัติงานด าเนินงานของสถานศึกษาตามภารกิจ     
ที่เก่ียวข้อง 
- รายงานผลการตรวจสอบพร้อมแจ้งหน่วยรับตรวจ 
- สรุปรายงานประเมินผลการตรวจสอบ รายงาน สพฐ. 

พ.ค. - ส.ค. 65 
 
 
 

ก.ย. 65 
 

งานตรวจสอบการด าเนินงาน
เงินอุดหนุน ที่ได้รับเงินจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
(เงินโครงการอาหารกลางวัน) 
จ านวน ๒ แห่ง 

- ประชุมวางแผนการตรวจสอบกับคณะท างาน
ด าเนินการตรวจสอบ        
- ปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นตอน/กระบวนการการ
ปฏิบัติงานด าเนินงานของสถานศึกษาตามภารกิจ     
ที่เก่ียวข้อง 
- รายงานผลการตรวจสอบพร้อมแจ้งหน่วยรับตรวจ 
- สรุปรายงานประเมินผลการตรวจสอบ รายงาน สพฐ. 

พ.ค. - ส.ค. 65 
 
 
 

ก.ย. - ต.ค. 65 
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กิจกรรม การด าเนินงาน วัน/เดือน/ป   
ที่จะด าเนินการ 

งานตรวจสอบการด าเนินงาน
เงินรายได้สถานศึกษาของ
สถานศึกษา ในสั งกั ดที่ เป็ น
หน่วยรับตรวจ จ านวน ๒ แห่ง 

- ประชุมวางแผนการตรวจสอบกับคณะท างาน
ด าเนินการตรวจสอบ        
- ปฏิบัติงานตรวจสอบขั้ นตอน/กระบวนการการ
ปฏิบัติงานด าเนินงานของสถานศึกษาตามภารกิจ 
ที่เก่ียวข้อง 
- รายงานผลการตรวจสอบพร้อมแจ้งหน่วยรับตรวจ 
- สรุปรายงานประเมินผลการตรวจสอบ รายงาน สพฐ. 

พ.ค. - ส.ค. 65 
 
 
 
 

ก.ย. - ต.ค. 65 

เอกสารหลักฐาน/ภาพถ่ายกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ : พัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ : มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายนฤสรณ์ ทองใบ          เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0 2354 5252  

1. ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ 

1.1 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

1.2 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 25 คน  

1.3 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าใจ  
ในกระบวนการพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกและไม่ทนต่อการทุจริต มีความพร้อมส าหรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การประเมิน ITA Online 2022 ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  

1.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา

ตามกระบวนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 

2. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน วัน/เดือน/ป  
ศึกษาดูงาน ณ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุ พ ร รณบุ รี  เ ข ต  1  แล ะ
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ง ใสของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาของ
ส านั ก ง าน เขต พ้ืนที่ ก า รศึ กษ าประถมศึ กษา
กรุงเทพมหานคร เข้าใจในกระบวนการพัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกและไม่ทนต่อการทุจริต  
มีความพร้อมส าหรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
การประเมิน ITA Online 2022 

27 ม.ค. 65 
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3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ
คงเหลือ ตามแผน ใช้จริง ตามแผน ใช้จริง 

12,785 - - 12,785 12,785 - 
 

เอกสารหลักฐาน/ภาพถ่ายกิจกรรม 
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