
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



แบบเสนอโครงการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของ สพป.กทม. 

ลักษณะโครงการ         โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  

สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่
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สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ ที ่4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล  นางสาวสุชญา อินธนู  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ  อีเมล์ suchayabb1@gmail.com โทรศัพท์ 091-724-1565 

กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันที่ หรือ เดือน ที่ด าเนินการ) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2565 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 

1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที ่6      
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมายที่  : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 
 เป็นโครงการเพ่ือพัฒนาการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้สอดรับกับ
นโยบายของผู้บริหาร และเว็บไซต์ เพ่ือมีผลต่อการบริหารจัดการภายในส านักงานภาครัฐ ซึ่งมีความจ าเป็นต้อง
ใช้ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือการตัดสินใจ และเพ่ือการให้การบริการที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว เกิดความคุ้มค่า 
และประสิทธิภาพ และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้ก้าวหน้า 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย : บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 เป็นโครงการเพ่ือพัฒนาการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้สอดรับกับ
นโยบายของผู้บริหาร และเว็บไซต์ เพ่ือมีผลต่อการบริหารจัดการภายในส านักงานภาครัฐ ซึ่งมีความจ าเป็นต้อง
ใช้ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือการตัดสินใจ และเพ่ือการให้การบริการที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว เกิดความคุ้มค่า 
และประสิทธิภาพ และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้ก้าวหน้า 
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย : แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา  : เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม ก าหนดความสัมพันธ์และการพัฒนาบทบาทในฐานะของหุ้นส่วนการพัฒนา
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ในการด าเนินภารกิจที่ส าคัญระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และการสนับสนุน
ให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชน เอกชน ในรูปแบบโมเดลประชารัฐ มาร่วมด าเนินการในบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ โดยจัดให้มีการตรวจสอบความซ  าซ้อน การวิเคราะห์และทบทวน
ภารกิจของภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือก าหนดภารกิจหลักที่ให้ภาครัฐ
ด าเนินการ อาทิ การก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการก าหนดแนวทางการพัฒนาภาครัฐ ที่ส าคัญ 
สามารถตรวจสอบการท างานของภาครัฐได้อย่างเหมาะสม การก ากับดูแลการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ การ
ก ากับการให้บริการสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีการค านึงถึงความมั่นคงของมนุษย์และรัฐ และจั ด
ให้มีการยุบเลิกภารกิจที่ไม่จ าเป็น รวมทั งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบริการสาธารณะที่สร้างคุณค่า
ร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน การถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอ่ืนรับไปด าเนินการ เช่น การจ้าง และการท างาน
แบบจัดบริการร่วม เป็นต้น พร้อมทั งจัดให้มีการเตรียมความพร้อมหรือการสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
ร่วมด าเนินภารกิจของภาครัฐ ปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอ านวยเหมาบริการ
ความสะดวกในการประกอบการ รวมทั งการก าหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ
ภาคเอกชนทุกขนาดและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
เป้าหมาย  : เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่าง
เหมาะสม 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 เป็นโครงการเพ่ือพัฒนาการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้สอดรับกับ
นโยบายของผู้บริหาร และเว็บไซต์ เพ่ือมีผลต่อการบริหารจัดการภายในส านักงานภาครัฐ ซึ่งมีความจ าเป็นต้อง
ใช้ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือการตัดสินใจ และเพ่ือการให้การบริการที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว เกิดความคุ้มค่า 
และประสิทธิภาพ และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้ก้าวหน้า 
ตัวช้ีวัด  : ระดับความส าเร็จการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาด าเนินการบริการสาธารณะ 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ : การสื่อสารการรับฟังความคิดเห็น 
ปัจจัย : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ผลการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฎิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบาย
รัฐบาลหลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
แผน : การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เป้าหมายรวม : ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 
2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 หลักการและเหตุผล 

  การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารองค์กรจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลที่
ดีเป็นปัจจุบันเพ่ือประกอบการตัดสินใจ เพ่ือลดความเสี่ยงในการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างกว้างขวางและเป็นจ านวนมาก และระบบการท างานส่วนใหญ่เชื่อมต่อ



ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการท างานและ
การใช้ข้อมูลร่วมกัน 
   ปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากข้อมูลและสารสนเทศทาง
การศึกษาเป็นหัวใจส าคัญในการบริหารและวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และได้มีการเปลี่ยนแปลงการ
บริหารการศึกษาของส านักงานเขตพื นที่การศึกษาใหม่ เพ่ือให้การจัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีหน้าที่จัดเก็บ รวบรวม 
ประมวลผล ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าเป็นสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ
สารสนเทศที่จัดท าขึ นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
    ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของ สพป.กทม. เพ่ือใช้
เป็นฐานข้อมูล เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
กลุ่มเป้าหมายได้แก่  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของสถานศึกษา  
 
2.3 วัตถุประสงค์ 
  2.3.1 เพ่ือให้ทราบปัญหา อุปสรรค์ และความส าคัญในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
  2.3.2 เพ่ือให้บุคลากรที่มีหน้าที่จัดท าข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียน ได้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดท าข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียนอย่างถูกต้อง 
  2.3.3 เพ่ือให้บุคลากรที่มีหน้าที่จัดท าข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียน ได้มีทักษะ สามารถ
จัดท าข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  2.3.4 เพ่ือรายงานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้แก่ผู้ใช้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
2.4 กลุ่มเป้าหมาย 

  2.4.๑ เชิงปริมาณ 
   โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร      
จ านวน 37 โรงเรียน 
     
  2.4.2 เชิงคุณภาพ 
   2.4.2.1.ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีเว็บไซต์
ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
             2.4.2.2.ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีระบบ
สารสนเทศ ฐานข้อมูล สนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
  ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ร้อยละ 100  



 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูล ของ
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา และสามารถให้บริการแก่สถานศึกษา  
 
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 
      2.6.2 ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา  
 
2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีระบบจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูล
บริหารทั่วไป ข้อมูลบริหารงานบุคคล  ข้อมูลบริหารงบประมาณ และข้อมูลวิชาการ ครบถ้วนและถูกต้อง  
 
2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

 
ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2565 

 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

พัฒนาเว็บไซต์ ตรวจสอบ
ข้ อ มู ล แ ล ะ น า เ ข้ า
ฐานข้อมูล  เข้ าสู่ ระบบ 
Website แ ล ะ แ ก้ ไ ข
ปรับปรุงฐานข้อมูล และ 
website 

            

 
2.9 สถานที่ด าเนินการ ส านกังานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
2.10 งบประมาณ จากส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จ านวน 10,100 บาท 

ไตรมาส รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
4 กิจกรรมที่ 1  พัฒนาเว็บไซต์ ตรวจสอบ Website 

และแก้ไขปรับปรุงฐานwebsite 
 6,000  

 ค่าเช่าพื นที่พัฒนา Website + Domain 3,575   
    525 
 รวม 3,575 6,000  
 รวมทั งสิ น 10,100 บาท 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 



2.11 การประเมินผล 

ที ่ ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา มีระบบ

จัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลบริหารทั่วไป ข้อมูล
บริหารงานบุคคล  ข้อมูลบริหาร

งบประมาณ และข้อมูลวิชาการ ครบถ้วน
และถูกต้อง ร้อยละ 100 

1. แบบสอบถาม 
2. การบันทึกข้อมูลเข้าสู่

ระบบ 

1. แบบตรวจผลงาน 
2. แบบสอบถาม 

 
หมายเหตุ : กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ชื่อ, งบประมาณ, กลุ่มเป้าหมาย, ปฏิทินการด าเนินงาน 
ฯลฯ) กรุณาท าบันทึกแจ้งกลุ่มนโยบายและแผน เพ่ือเสนอ ผอ.สพป.กทม.พิจารณา 

                       
     ลงชื่อ                               ผู้เสนอโครงการ 
 

                  (     นางสาวสุชญา อินธนู     ) 
      ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
 
     ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (...............................................) 
     ต าแหน่ง............................................. 
 
     ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
               (...............................................) 
     ต าแหน่ง............................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประชุมทีม ADMIN WEBSITE แต่ละกลุม่งาน ของ สพป.กทม. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 


