
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 

ครั้งท่ี 5/2565 
วันพุธ ท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ.2565 

 ณ หอประชุม โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
.......................................... 

ผู้มาประชุม 
 1. นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อ านวยการ 
     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 2. นายอ านาจ อัปษร  รองผู้อ านวยการ 
     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 3. นายอุดม อินทา  รองผู้อ านวยการ 
     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 4. นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อ านวยการ 
     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 5. นางจินตนา ถาค า  ผู้อ านวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ 
 6. นางสุปราณี เจริญกิจมงคล รองผู้อ านวยการรักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม  
 7. นายวินัย ค าวิเศษ  ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา  
 8. นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง  
 9. นายจีรศักดิ์ เดชเกิด  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 
 10. นางบุสบง พรหมจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
 11. นางธัญมัย แฉล้มเขตต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที  
 12. นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 13. นายปรเวธฎ์ เกษมโชค ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ  
 14. นายสันต์ธวัช ศรีค าแท้  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
 15. นางสาวธัญพร บุญสุภา     รองผู้อ านวยการ (แทน)  
     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
 16. นายธีรชัย ศรีนาม  รองผู้อ านวยการ (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพลีลา  
 17. นายพิทักษ์ เอ็นดู  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า  
 18. นางณัฐพัชร์ ศิริเสถยีร ผู้อ านวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา  
 19. นายอภิชา นิลวัฒน ์ รองผู้อ านวยการ (แทน) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
 20. นายมิตรชัย สมส าราญกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  
 21. นายจันทร เท่ียงภักดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
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 22. นายประทีป ไชยเมือง  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 
 23. นายสุรศักดิ์ การุญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร 
 24. นายสมพร สังวาระ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 
 25. นายอารีย์ วีระเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๒ 
 26. นายธงชัย  อินทรพานิชย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔  
 27. นางอุทุมพร จิตรแสวง รองผู้อ านวยการ (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนบางกะปิ 
 28. นายคมศักดิ์ หาญสิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมคงคา 
 29. นายดาวหยาด ขันธ์เพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต 
 30. นางยุบล บุญอินทร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 

31. นายธีรวัฒน ์ เล่ือนฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 
 32. นายราเมศน์ โสมเสน  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 
 33. นายเวียงชัย ราชฤทธิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง  
 34. นายสมศักดิ์ แสวงการ ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก  
 35. นายผจญ โพธิราช  ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 
 36. นายบรรจบ ภูโสดา  ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง  
 37. นายสายัณห์ ต่ายหลี  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชด าริ 
 38. นายธัญวิชญ ์ ไตรรัตน ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน  
 39. นางสุมนา ธิกุลวงษ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  
 40. นายกรวิทย ์ เลิศศิริโชติ ผู้อ านวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒  
 41.นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม  
 42. นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   
 43. นายอัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิร ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม 
 44. นายภิญโญ ภูศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีพฤฒา 
 45. นางเตือนใจ ปิ่นนิกร  ผู้อ านวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ  
 46. นางสาวระวีวรรณ เลขนาวิน ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ  
 47. นางสุกัญญา บูรณเกียรติศักดิ์ รองผู้อ านวยการ (แทน)  
     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
 48. นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  
 49. นายเกษม วิจิโน  ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ  
 50. นายนโรดม นรินทร์รัมย ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา 
 51. นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า  ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าผ้ึง ในพระอุปภัมภ์ฯ 
 52. นางสาวเบญจวรรณ ชัยวิชา รองผู้อ านวยการ (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนสิริรตันาธร  
 53. นายวีระชัย บุญอยู่  ผู้อ านวยการโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
 54. นายชัยเดช ไสยเดช  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุขุมนวพนัธ์อุปถัมภ์ 
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 55. นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตร ี
 56. นางสุวลักษณ์ พฤกษหิรัญ รองผู้อ านวยการ (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนหอวัง  

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นางสาวมาเรียม ซอหมัด  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (ติดราชการ) 
 2. นางยุพดี ดีอินทร์  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจตรวจสอบภายใน (ติดราชการ) 
 3. นายพลพิพัฒน์  วัฒนเศรษฐานุกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ (ติดราชการ) 
 4. นางสาวชามาศ  ดิษฐเจริญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ (ติดราชการ) 
 5. นางสาวนิษฐ์ฐา  พีระชัยภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ (ติดราชการ) 
 6. นายจิระวัฒน ์ ธนะสุนทรไชย ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ (ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1. นางสาวปราณี มงกุฎทอง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 2. นางดลนพร โสรัจจะ  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (ติดราชการ) 
 3. นางธนวัลย ์ ปิติสุข  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ติดราชการ) 
 4. นายเขมชาติ วัฒนโสภณ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 5. นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 6. นางเกษแก้ว ช่ืนรุ่ง  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7. นายณัฐพงศ์ สินค้า  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
 8. นางสาวณัฐสินี ภานุศานต์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 8. นางสาวศุภิสรา  เสือทอง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
 9. นางสาวขนิษฐา พุ่มสงวน  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
 10. นางสาวชนัตพร ปล้ืมปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 11. นางสาวฐิติมากรณ์ แสงภักดี พนักงานราชการ 
 12. นายกุลบดี อยู่ด ี  พนักงานราชการ 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00  น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 1.1 ขอแสดงความยินดีกับ นางสุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ที่ได้รับอนุมัติ
ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ เป็นผู้อ านวยการสายการศึกษาเชี่ยวชาญ 

ที่ประชุม รับทราบและร่วมแสดงความยินดี  
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1.2 การปฏิบัติเก่ียวกับกฎหมายกัญชาเสรีให้กับโรงเรียน และสร้างการเรียนรู้ให้กับครูนักเรียน ตาม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่ประชุม รับทราบ โดย นายสุชน วิเชียรสรรค์ ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวถึงเรื่องข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ

กฎหมายกัญชาเสรีให้กับโรงเรียน ซึ่งมีเป็นห่วงในเรื่องของกฎหมายกัญชาท่ีอนุมัติให้ประชาชนใช้ได้ แต่กับเยาวชน

และนักเรียน ซึ่งมีภูมิคุ้มกันและความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกัญชาว่ามีประโยชน์และโทษมากน้อยเพียงใด ซึ่งฝากก าชับ

และเน้นย้ าถึงอันตรายเกี่ยวกับกัญชา จึงเน้นย้ าให้คณะผู้บริหารและครู ศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

ท่ีออกกฎบังคับใช้กับนักเรียนอย่างเข้มงวด 

 1.3 การป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ที่ประชุม รับทราบ โดยนายสุชน วิเชียรสรรค์ ประธานในท่ีประชุม กล่าวว่า ได้รับข้อร้องเรียนทางโทรศัพท์

จากผู้ปกครองนักเรียนบางส่วน ร้องเรียนว่าบางโรงเรียนยังมีเรื่องของยาเสพติดท่ียังสามารถเข้ามาในโรงเรียนได้        

ซึ่งแพร่กระจายได้ในกลุ่มของนักเรียนด้วยกัน ท่านประธานในท่ีประชุมได้กล่าวเน้นย้ าให้ครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง      

ในเรื่องของการดูแลนักเรียนโดยตรงตรวจสอบและเน้นย้ าเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดอย่างเคร่งครัด 

 1.4. การเร่งรัดติดตามนโยบาย สพม.กท 2 

  1.4.1 การเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่มีคุณภาพของประเทศ 
  1.4.2 ความปลอดภัยในสถานศึกษา - MOE Safety Center 
  1.4.3 โครงการทางการศึกษา - พาน้องกลับมาเรียน 
  1.4.4 ประสิทธิภาพ - การบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
  1.4.5 คุณภาพการศึกษา - การพัฒนาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 

ที่ประชุม รับทราบ โดยนายสุชน วิเชียรสรรค์ ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวทบทวนนโยบายการเร่งรัด

ติดตามของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 ซึ่งเน้นย้ ากับทุกโรงเรียน ให้ปฏิบัติ

ตามนโยบายอย่างเข้มงวด ซึ่งนโยบายท้ังหมด ถือเป็นประโยชน์และเป็นการสร้างคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียน

ทุกโรงเรียนอีกด้วย ซึ่งฝากไปยังประธานสหวิทยาเขต จัดล าดับของนโยบายว่านโยบายเรื่องไหนควรด าเนินการ

เป็นอันดับต้นๆ 

 1.5. การแกไ้ขรายชื่อประธานสหวิทยาเขต 

ที่ประชุม รับทราบ โดยนายสุชน วิเชียรสรร ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวถึงการแก้ไขรายช่ือประธาน        
สหวิทยาเขตนวสิรินครินทร์ เดิมแก้ไขจาก นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
เป็น นาย สันติพงศ์ ชินประดิษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เป็นประธานสหวิทยาเขตคนปัจจุบัน 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 4/2565 ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565  
ณ. หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

ระเบียบวาระท่ี 3 วาระสืบเนื่อง 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2    
ประธานในท่ีประชุม มอบให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2        
และผู้อ านวยกลุ่มต่างๆ ภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ช้ีแจงภาระงานของ
กลุ่มต่างๆ ดังนี้ 

4.1 กลุ่มอ านวยการ 
- งานบริหารท่ัวไป 

  นายอ านาจ อัปษร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ได้กล่าวช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับภาระงานดังนี ้

4.1.1  การจัดงาน “สืบสาน สายใย  หัวใจสีแดง ปี 2565”  

 ประเพณีสืบสาน สายใย หัวใจสีแดง  เป็นการจัดงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการระดับผู้บริหาร
สถานศึกษา ของข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร ท้ัง 2 เขต           
โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท้ัง 2 เขต จะสลับกันเป็นเจ้าภาพงานปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นเจ้าภาพด าเนินการจัดงาน โดยผู้บริหารการศึกษา ท้ัง 2 เขต 
ประธานสหวิทยาเขต และประธานกลุ่ม ได้ประชุมหารือการจัดงานร่วมกันเมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2565 โดย
ก าหนดรายละเอียดไว้ ดังนี้         
                    - ก าหนดการจัดงาน          
           การจัดงาน “สืบสาน สายใย หัวใจสีแดง ปี 2565” ในวันศุกร์ท่ี 9  กันยายน  2565     
ผู้เกษียณอายุราชการ รวมทั้ง 2 เขต จ านวน 23 ราย ประกอบด้วย     
   - ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  จ านวน  14 ราย     
                      - ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  จ านวน 9 ราย      

- รูปแบบการจัดงาน          

ภาคเช้า เวลา 06.00 น. พิธีสงฆ์ พบปะสังสรรค์ รับประทานอาหารว่าง ณ วัดราชบพิธ
ภาคเย็น เวลา 16.30 น. งานเล้ียง ณ ธนบุรีฮอล์ โรงแรมริเวอรไ์ซด์   
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- ของที่ระลึกมอบให้ผู้เกษียณอายุราชการ ทั้ง 2 เขต  
 ผู้อ านวยการโรงเรียน       จ านวน  10,000.- บาท   
   รองผู้อ านวยการโรงเรียน      จ านวน    5,000.- บาท  
- รายชื่อแขกผู้มีเกียรติ  สพม.กท 2 รับผิดชอบเชิญร่วมงาน  
 1.นายวิรัช บุญน า     มอบ  สหวิทยาเขตภาคีนพวัฒน์ เป็นผู้เชิญ 
 2.นายโรจนะ   กฤษเจริญ  มอบ  สหวิทยาเขตภาคีนพวัฒน์ เป็นผู้เชิญ
 3.นายวินัย      รอดจ่าย  มอบ  สหวิทยาเขตภาคีนพวัฒน์ เป็นผู้เชิญ
 4.นายเสน่ห์     ขาวโต   มอบ  สหวิทยาเขตภาคีนพวัฒน์ เป็นผู้เชิญ
 5.นายนิวัตร     นาคะเวช  มอบ  สหวิทยาเขตวชิรบูรพา    เป็นผู้เชิญ
 6.นายไพรัช แสงทอง   มอบ  สหวิทยาเขตวชิรบูรพา    เป็นผู้เชิญ 
 7.นายมังกร     กุลวานิช  มอบ  สหวิทยาเขตนวมินทร์     เป็นผู้เชิญ
 8.นายสุรเทพ   ต้ันประเสริฐ  มอบ  สหวิทยาเขตนวมินทร์     เป็นผู้เชิญ
 9.นายอ านาจ   วิชยานุวัติ  มอบ  สหวิทยาเขตนวมินทร์     เป็นผู้เชิญ      
 10.นายสัจจา   ศรีเจริญ  มอบ  สหวิทยาเขตนวมินทร์     เป็นผู้เชิญ      
 11.นายนิพนธ์  ก้องเวหา        มอบ  สหวิทยาเขตเบญจวิโรฒ  เป็นผู้เชิญ            
 12.นายเกษม     สดงาม  มอบ  สหวิทยาเขตรัชวิภา        เป็นผู้เชิญ   
 13.นายสนิท แย้มเกษร                    มอบ สหวิทยาเขตรัชวิภา        เป็นผู้เชิญ     

14.นายปรีชา     จิตรสิงห์        มอบ  สหวิทยาเขตนวสิรินครินทร์     เป็นผู้เชิญ 
15.นายสุรศักดิ์   ศรีสว่างรัตน์  มอบ  สหวิทยาเขตนวสิรินครินทร์     เป็นผู้เชิญ
16.นางสาวรัตติมา  พานิชอนุรักษ์ มอบ  สหวิทยาเขตนวสิรินครินทร์     เป็นผู้เชิญ
17.นายสุชาติ     กลัดสุข  มอบ  สหวิทยาเขตนวสิรินครินทร์     เป็นผู้เชิญ 

 โดยการรับเป็นผู้เชิญแขกผู้ใหญ่เข้าร่วมงาน ขอให้โรงเรียนแจ้งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ทราบว่าท่านผู้ใหญ่สามารถมาร่วมงานได้หรือไม่ ภายในวันท่ี  2  สิงหาคม  2565 และขอ
ความกรุณาจากท่านผู้บริหารสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายพร้อมท้ังผู้แทนจากสหวิทยาเขตท่ีไปเชิญแขกผู้ใหญ่ 
ขอให้รับรองพร้อมรถรับ – ส่ง ท่านด้วย ส าหรับของท่ีระลึกท่ีจะมอบให้แขกผู้ใหญ่ฝ่ายจัดจะเตรียมหนังสือท่ีระลึก 
พร้อมเส้ือสัญญลักษณ์หัวใจสีแดง ไว้ส าหรับทุกท่านท่ีมาร่วมงาน 

- การจัดกิจกรรมรับมอบหัวใจสีแดง  ปี 2565     

มอบสหวิทยาเขตนวสิรินครินทร์  โดยโรงเรียนสายน้ าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ เป็นผู้ด าเนินการ 

           - งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดงาน จัดส่งให้ สพม.กท 1 จ านวน  455,000.-  บาท
           - สหวิทยาเขตสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน สหวิทยาเขตละ 16,500.- บาท      
รวมเป็นเงิน 99,000.- บาท                
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  - ทุกโรงเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคเข้า และ ภาคเย็น ตามกรอบจ านวนครู จ.18 
จ านวน 239 ราย ๆ ละ 1,500.- บาท เป็นเงินท้ังส้ิน 358,500.- บาท  (ผู้เข้าร่วมงานตามจ านวนผู้ลงทะเบียน
รับเสื้อหัวใจสีแดงท่านละ 1 ตัว) หากประสงค์จะส่ังเฉพาะเส้ือเพิ่มเติม นอกเหนือจากการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ราคาตัวละ 250.- บาท  โดยทุกโรงเรียนแจ้งความประสงค์ ระบุไซส์เสื้อ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565   

ที่ประชุม รับทราบ โดยนายอ านาจ อัปษร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้กล่าวว่า การจัดงานประเพณีสืบสานสายใยหัวใจสีแดงในปีพ.ศ. 2565 ก าหนดจัดขึ้น
โดยมีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 เป็นเจ้าภาพด าเนินการในการจัดงาน        
ซึ่งรายละเอียดและรูปแบบในการจัดงานสามารถดูเพิ่มเติมได้ตามเอกสารท่ีแนบมานี้ 

 4.1.2 การจัดงาน “มุทิตาจิต สพม.กท 2 ปี 2565”  

 ตามประประกาศเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าเกษียณอายุ
ราชการทั้งสิ้น 182 ราย ประกอบด้วย                  

 - ผู้อ านวยการโรงเรียน       จ านวน     3 ราย               

 - รองผู้อ านวยการโรงเรียน  จ านวน    6  ราย              

 - ข้าราชการครู    จ านวน 148  ราย             

 - ข้าราชการส านักงานเขตพื้นที่ฯ    จ านวน     1  ราย                

 - ลูกจ้างประจ า     จ านวน   24  ราย  

 -  ก าหนดจัดงานมุทิตาจิต สพม.กท 2   

 การจัดงานแสดงมุทิตาจิตของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดท่ีเกษียณอายุราชการ ใน
วันท่ี 30 กันยายน 2565 รวมท้ังส้ิน 182 ราย  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี  ก าหนดจัดงาน ”มุทิตาจิต สพม.กท 2” 
วันเสาร์ท่ี  24  กันยายน 2565  ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 

 -  รูปแบบจัดงาน “มุทิตาจิต สพม.กท.2 ปี 2565”                                                  
  เวลา 07.00 น.  ประกอบพิธีทางศาสนาท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์    9 รูปมอบโล่
พร้อมประกาศเกียรติคุณให้ผู้เกษียณอายุราชการ มอบของท่ีระลึกพร้อมหนังสือ เวลา 12.00 น. รับประทาน
อาหารกลางวัน (โต๊ะจีน)   

 -  การมอบหมายภารกิจให้สหวิทยาเขตร่วมด าเนินการจัดงาน  “มุทิตาจิต สพม.กท 2 ปี 2565”  
ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ 
 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ 
 คณะกรรมการฝ่ายจัดหาของท่ีระลึก/ช่อดอกไม้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ 
 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  สหวิทยาเขตภาคีนพวัฒน ์  
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 คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ีฯ และจัดเล้ียง  สหวิทยาเขตภาคีนพวัฒน ์ 
 คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและปฏิคม  สหวิทยาเขตภาคีนพวัฒน ์  
 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงบนเวที  สหวิทยาเขตภาคีนพวัฒน ์ 
 คณะกรรมการฝ่ายจัดท าVTR และบันทึกภาพ สหวิทยาเขตภาคีนพวัฒน ์ 
 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล   สหวิทยาเขตภาคีนพวัฒน ์ 
 คณะกรรมการฝ่ายจัดท าหนังสือท่ีระลึก  สหวิทยาเขตวชิรบูรพา   
 คณะกรรมการฝ่ายจัดท าโล่และเกียรติบัตร  สหวิทยาเขตนวสิรินครินทร์ 

 - ข้อมูลเกษียณอายุราชการ เพื่อประกอบการจัดท าหนังสือที่ระลึก และ VTR 

 ก าหนดแบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลของผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565 เพื่อประกอบการจัดท าหนังสือ 
ท่ีระลึก และ VTR  

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดงานในทุกปีท่ีผ่านมา งบประมาณได้รับการสนับสนุน  จากทุกโรงเรียน       
ในสังกัด โดยคิดเฉล่ียจากฐานข้อมูลจ านวนนักเรียน (DMC) ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 เป็นฐาน ในการค านวณ
ตามจ านวนนักเรียนหัวละ 6 บาท 

ที่ประชุม รับทราบ โดยนายอ านาจ อัปษร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 กล่าวว่า "การจัดงานมุทิตาจิต สพม.กท 2 ประจ าปี 2565" เป็นประเพณีและวัฒนธรรม 
ท่ีจัดสืบเนื่องกันมา ซึ่งในปี 2565 มี ผู้บริหาร ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 
เกษยีณอายุราชการท้ังส้ิน 182 ราย ซึ่งประกอบไปด้วย 
  - ผู้อ านวยการโรงเรียนจ านวน 3 ราย 
  - รองผู้อ านวยการโรงเรียนจ านวน 6 ราย ข้าราชการครูจ านวน 148 ราย 
  - ข้าราชการส านักงานเขตพื้นท่ีจ านวน 1 ราย 
  - ลูกจ้างประจ าจ านวน 24 ราย  

  ซึ่งการจัดกิจกรรมในปีนี้ได้น าลูกจ้างประจ าเข้ามาร่วมในการจัดงานมุทิตาจิตด้วย ซึ่งกิจกรรมจะ
จัดขึ้นในวันเสาร์ท่ี 24 กันยายนพ.ศ. 2565 ณ.โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ซึ่งรายละเอียดของการจัดงานสามารถดูได้ใน
เอกสารท่ีแนบมานี้ อีกท้ังยังกล่าวขอบคุณ นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี ท่ีให้เกียรติ
อนุเคราะห์และอ านวยความสะดวกสถานท่ีในการจัดงานอีกด้วย 
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4.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2    
ประธานในท่ีประชุม ได้มอบให้ นายอ านาจ  อัปษร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ช้ีแจงภาระงานของกลุ่มบริหารงานท่ีได้รับผิดชอบ ดังนี้ 

 4.2.1 การย้ายและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.กท 2              
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

การย้ายและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.กท 2  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีต าแหน่งท่ีว่าง และท่ีคาดว่าจะว่าง (จากการเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2565)  

ที่ประชุม รับทราบ โดย นายอ านาจ อัปษร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 กล่าวว่า เบื้องต้นได้ท าการจัดท าหนังสือไปยังโรงเรียนในสังกัดพร้อมกับรายละเอียด
ครบถ้วนในเรื่องของการเขียนย้ายของท่านผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการท่ีจะท าการเขียนย้าย ซึ่ง สพม.กท 1  
มีจ านวน 10 โรงเรียน และ สพม.กท 2 มีจ านวน 3 โรงเรียน  

 จากท่ีประชุมเบื้องต้นมีต าแหน่งท่ีคาดว่าจะใช้ในการบรรจุแต่งต้ังประมาณ 13 อัตรา             
ซึ่งเน้นย้ าอีกครั้ง ว่าในการเขียนค าร้องขอย้ายสามารถจัดส่งได้ถึงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2565 และกล่าวเพิ่มเติม   
ใน เรื่ องของการบรรจุและแ ต่ง ต้ั งรอง ผู้อ านวยการสถาน ศึกษา ซึ่ งวัน ท่ี  30 มิถุ น ายน  พ .ศ . 2565               
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะจัดท าค าส่ังบรรจุและแต่งต้ังจ านวน 27 อัตรา 

4.2.2 การจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ว 10/2564)   

ตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  แจ้งให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยส่งให้ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พิจารณา และลงนาม นั้น  เพื่อให้การจัดท าข้อตกลง ในส่วนท่ี 1 
เป็นการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง และในส่วนท่ี 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานท่ีเป็น
ประเด็นท้าทาย โดยการจัดท าเป็นประเด็นท้าทาย ซึ่งจะต้องตอบสนองนโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศ ณ วันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่องนโยบายและจุดเน้นของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปี พ.ศ. 2565 -2566  ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564  
เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2564 เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่น้อยกว่า 3 ประเด็น  ท้ังนี้การจัดท าข้อตกลงจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับนโยบาย          
และจุดเน้นดังนี้ 
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1. ส่วนท่ี 1 ซึ่งทุกโรงเรียนได้ด าเนินการแล้ว ตามหัวข้อท่ีก าหนดในแบบการจัดท าข้อตกลง          
ในบริบทของสถานศึกษา 

2. ส่วนท่ี 2  ประเด็นท้าท้าย ให้สถานศึกษาเขียนให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ของ 
สพฐ. และ สพม.กท.2 ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

 2.1 ด้านการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การเป็น “ศูนย์กลางการศึกษาที่มีคุณภาพของประเทศ” 
และส่งเสริมให้มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ มีงานวิจัย 
และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา โดยมีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

2.1.1  คุณภาพผู้เรียน 

2.1.2  คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.1.3  คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 

2.1.4  คุณภาพเครือข่ายร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
2.1.5  คุณภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

2.2 ด้านความปลอดภัย 
2.2.1 พัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน                  

ครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
2.2.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีแผนเผชิญเหตุ และแผนการจัดการเรียนการสอน  

เพื่อความปลอดภัย 
2.2.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

2.2.4 จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่. 
และโรคอุบัติซ้ า ในภาวะชีวิตวิถีใหม่ 

2.3 ด้านโอกาส 
2.3.1   ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่าง 
          มีคุณภาพสอดคล้องตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง 
2.3.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีด   
          ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
2.3.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการมีงานท าหรือประกอบอาชีพตาม 

ความถนัด ความสนใจและศักยภาพของผู้เรียน 
2.3.4 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียน และการแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3.5 สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์และระบบต่างๆเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

อย่างเหมาะสม 
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2.3.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมี
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3.7 พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ ส่ือ เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก
ทางการศึกษาส าหรับคนพิการ รวมท้ังการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
พัฒนาศักยภาพของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 

2.4  ด้านคุณภาพ 
2.4.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ี

จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นพลเมืองท่ีดี รู้และปฏิบัติตามสิทธิ
และหน้าท่ีอย่างรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักในสถาบันหลักของชาติ 
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2.4.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อ 

2.4.3 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท และการเตรียมความพร้อม
ด้านหลักสูตรฐานสมรรถนะ เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในแต่ละระดับ 

2.4.4 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ท่ีสร้างสมดุลทุกด้าน ท้ังด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

2.4.5 ส่งเสริมให้สถานศึกษาใช้นวัตกรรมอย่างหลากหลายในการจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019                  
(Covid – 19) ให้มีประสิทธิภาพ 

2.5 ด้านประสิทธิภาพ 
2.5.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

และสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการศึกษาท่ีมีคุณภาพของ
ประเทศและเกิดความยั่งยืน 

2.5.2 น านวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ในการบริหาร
จัดการการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังระบบ 

2.5.3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ี
สามารถเช่ือมโยงข้อมูลต่าง ๆ ท่ีน าไปสู่การวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5.4 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาล โดยใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย สู่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
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รูปแบบการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  

ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมานคร เขต 2 

รูปเล่ม หมายเหตุ 

ปกหน้า  ให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ช่ือเรื่อง 
2. ตราโรงเรียน,ตราส านักงานเขตพื้นท่ี 
3. ช่ือ-สกุล ผู้ท าข้อตกลง 
4. ช่ือสถานศึกษา และสังกัด 
5. ภาพกิจกรรมประกอบตามความเหมาะสม 

เข้าเล่มสันกาว 

  
     

    

    

ปกหลัง  มีตราโรงเรียน    

  ช่ือหน่วยงานท่ีสังกัด   

ส่วนท่ี 1 
      จัดท าตามหัวข้อท่ีก าหนด 
ในแบบข้อตกลงตามบริบทของโรงเรียน 

 

   
ส่วนท่ี 2 

      ประเด็นท้าท้ายให้จัดท าข้อตกลงในประเด็นท้าท้ายท่ีสนอง
นโยบาย ดังนี้   

  
 

  

  

  1. นโยบายและจุดเน้นของ สพม.กท.2 

 

  
  2. นโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. 

 

  

  3. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ที่ประชุม รับทราบ โดย นายอ านาจ อัปษร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 กล่าวว่า กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 
ได้จัดท าข้อเสนอในการท่ีจะท าข้อตกลงเบื้องต้น โดยท่ีมีผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 2 เป็นประธาน ท้ังนี้การจัดท าข้อตกลงต้องมีความเกี่ยวข้องกับนโยบาย และเน้นย้ า      
ตามเอกสารท่ีทางส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ จัดส่งให้ทางโรงเรียน 

4.2.3. ด า เนินการจัดท าฐานข้อมูลบุคลากรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

เพื่อการบริหารจัดการ HRMS 

 ตามท่ี ส านักงาน ก.ค.ศ. ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลบุคลากรข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ HRMS และระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ นั้น เพื่อให้การจัดท า
ฐานข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ขอความ
ร่วมมือจากสถานศึกษาในการด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลในระบบ HRMS  โดยรองผู้อ านวยการสถานศึกษา     
และครูผู้รับผิดชอบด้านงานบุคคล ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าฐานข้อมูลบุคลากร เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2565        
ท่ีโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ทางส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ขอขอบพระคุณ 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการจัดประชุมครั้งนี้ด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ โดย นายอ านาจ อัปษร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้กล่าวขอบคุณผู้อ านวยการโรงเรียนทุกท่าน ท่ีอนุเคราะห์ให้รองผู้อ านวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารบุคคล ได้ไปกรอกข้อมูล ในวันท่ี 23 มิถุนายน 2565 ณ. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ซึ่ง ก.ค.ศ. 
ก าหนดการส่งให้แล้วเสร็จในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 ซึ่งส านักงานเขตพื้นท่ีฯ ได้แจ้งไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคล
ของโรงเรียนทุกโรงเรียนให้ทราบโดยพร้อมเพรียงกันแล้ว และเน้นย้ าให้รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

4.2.4 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 1 (1 เมษายน 2565)  

        ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ด าเนินการส่ังเล่ือนเงินเดือน       
ในระบบกรมบัญชีกลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้เงินเดือนใหม่พร้อมท้ังตกเบิกจะเข้าบัญชีในเดือนมิถุนายน 2565 

ที่ประชุม รับทราบ โดย นายอ านาจ อัปษร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 กล่าวขอบคุณท่านผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 
ท่ีได้มอบนโยบาย นวัตกรรม และช้ีแนะวิธีการท างานให้เจ้าหน้าท่ีสามารถด าเนินการได้รับเงินเดือนตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 

 4.2.5. หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า คร้ังที่ 2 
(1 ตุลาคม 2565) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

ที่ประชุม  รับทราบ โดย นายอ านาจ อัปษร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 กล่าวว่า ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 2 ซึ่งเดิมทีลูกจ้างประจ าใช้เกณฑ์ในการเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นขั้นเงินเดือน  

  ซึ่งในหลายหลายโรงเรียนได้โทรมาขอบคุณกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพื้นท่ีฯ ท่ีได้รับ
ความเมตตาจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 
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4.2.6 การบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ป ี2565 ศธจ.กทม. ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 บรรจุเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2565   จ านวน       267  ราย 
  ครั้งท่ี 2 บรรจุเมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2565   จ านวน          7  ราย    
  ครั้งท่ี 3 บรรจุเมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565   จ านวน        77  ราย   
  ครั้งท่ี 4 บรรจุเมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2565   จ านวน          2  ราย 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.2.7 การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ด้วย สพฐ. ได้ด าเนินการปรับปรุงอัตราก าลังโดยใช้ข้อมูลนักเรียนจากระบบ DMC ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565           
โดย สพม.กท.2 จะด าเนินการเกล่ียอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

  1. เกล่ียอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังเกินเกินท่ี ก.ค.ศ.  
     ก าหนด ให้สถานศึกษาต่ ากว่าเกินท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
  2. เกล่ียอัตราก าลังพนักงานราชการ ปัจจุบัน มีจ านวน 89 อัตรา มีอัตราว่าง อยู่ 15 อัตรา        

ที่ประชุม รับทราบ  

4.2.8 การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2   

 การขอมีและเล่ือนวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ด าเนินการส่งเรื่องให้ กศจ.กทม. เสนอ อกศจ.กทม.พิจารณา    
เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2565 ดังนี้  

ว 13 วิทยฐานะเช่ียวชาญ จ านวน 1 ราย  

ว 17 วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ผ่านการประเมินด้าน 1, 2 และ 3 จานวน 3 ราย  

ว 17 วิทยฐานะเช่ียวชาญ จ านวน 1 ราย  

ที่ประชุม รับทราบ 

4.2.9 การจัดท าบัตรประจาตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

การจัดท าบัตรประจาตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ด าเนินการจัดท าบัตรสมาร์ตการ์ดให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาแล้ว จ านวน 440 ใบ อยู่ระหว่างเร่งด าเนินการอีกประมาณ 800 ใบ เนื่องจากมีการบรรจุข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหม่ จ านวน 353 ราย 

ที่ประชุม รับทราบ 
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4.2.10 ทะเบียนประวัติ กพ.7 และ ก.ค.ศ.16  ปัจจุบันได้ด าเนินการปรับข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน     
รอบ 1 เมษายน 2565 เรียบร้อยแล้ว  

ที่ประชุม รับทราบ  

4.3 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2    
ประธานในท่ีประชุม ได้มอบให้ นายอุดม อินทา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ช้ีแจงภาระงานของกลุ่มบริหารงานท่ีได้รับผิดชอบ ดังนี้ 

 4.3.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับเงินเดือนตกเบิก 2 เดือน 
( เมษายน,พฤษภาคม ) และในส่วนของเดือนมิถุนายนที่ปรับเข้าเงินเดือนเปน็ปกติ 

ที่ประชุม รับทราบ โดย นายอุดม อินทา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 2 กล่าวว่า ขณะนี้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จะด าเนินการส่งขั้นตอน           
การด าเนินการขอรหัสของแต่ละท่านไปท่ีโรงเรียนเพื่อให้แต่ละท่านด าเนินการขอรหัส และเก็บไว้และในส่วน        
ของการกรอกข้อมูล e-filing ทางกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จะด าเนินการกรอกรายละเอียดให้ดังนั้นจึง
ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนแจ้งให้ครูท่ีจะเกษียณทราบด้วย 

4.3.2 ขั้นตอนการด าเนินการขอรหัสของผู้บริหาร คุณครู และลูกจ้าง ที่จะเกษียณในปีงบประมาณ 2565  

        กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ขอเรียนแจ้งให้ท่านผู้บริหาร คุณครู และลูกจ้าง ท่ีจะเกษียณ
ในงบประมาณ 2565 ทราบว่ากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จะส่งขั้นตอนการด าเนินการขอรหัสของแต่ละคน   
ไปให้ ท่ี โรงเรียน เพื่ อ ให้ แ ต่ละท่าน ด าเนินการขอรหัสแล้ว เก็บ ไว้  และใน ส่วนของการกรอก e-filing                      
ทางกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จะด าเนินการกรอกรายละเอียดให้ ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์          
ไปยังผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนแจ้งให้ผู้เกษียณทราบด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ โดย นายอุดม อินทา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 2 กล่าวว่า ขณะนี้กลุ่มบริหารงานการเงิ นและสินทรัพย์ จะด าเนินการส่งขั้นตอน           
การด าเนินการขอรหัสของแต่ละท่านไปท่ีโรงเรียน เพื่อให้แต่ละท่านด าเนินการขอรหัส และเก็บไว้และในส่วน             
ของการกรอกข้อมูล e-filing ทางกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  จะด าเนินการกรอกรายละเอียดให้             
ดังนั้นจึงขอให้ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนแจ้งให้ครูท่ีจะเกษียณทราบด้วย  

4.3.3 การจัดประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ที่จะเกษียณในปีงบประมาณ 2565 

        กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จะจัดประชุมให้กับผู้ท่ีจะเกษียณในปีงบประมาณ 2565        
มีข้าราชการเกษียณ จ านวน 160 ราย ลูกจ้างประจ า จ านวน 25 ราย  ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม 2,3 
ในวันท่ี 18-19 กรกฎาคม 2565 ณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2              
เพื่อให้ผู้เกษียณได้รับทราบสิทธิประโยชน์อันพึงได้ของตนเอง 

ที่ประชุม รับทราบ 
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4.3.4 เร่งรัดงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมปีงบประมาณ (งบปีเดียว) ที่ครบก าหนดสัญญา 

 

ที่ประชุม  รับทราบ โดย นายอุดม อินทา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 กล่าวว่า ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านท่ีได้รับงบประมาณ
การปรับปรุงซ่อมแซม ซึ่งมีรายช่ือดังเอกสารดังแนบ ขอให้ท่านผู้บริหารตรวจสอบและด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาท่ีก าหนดด้วย 

 

 

 

 

 

 

ล าดับท่ี โรงเรียน 
 

รายการ 

 
สิ้นสุดสิ้น
สัญญา 

เงินตามสัญญา งวด
เบิกจ่าย 

รอการเบิกจ่าย 

 
1 มัธยมวัดหนองจอก ปรับปรุงซ่อมแซม

ห้องน้ า 
8 เม.ย. 65 998,000  998,000 

2 พุทธจักรวิทยา ปรับปรุงอาคารโรงยิม
และห้องวิทยาศาสตร์ 

11 พ.ค. 
65 

788,889 1 552,222.3 

3 ราชวินิตบางเขน ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ า 

20 พ.ค. 
65 

3,049,600 1 2,134,720 

4 เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ า 

2 ม.ิย. 65 699,000  699,000 

5 นวม.เบญจมราชาลัย สร้างถนน 2 มิ.ย. 65 3,940,000 1-2 2,167,000 

6 นวม.เตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า 

ปรับปรุงซ่อมแซม
หลังคา 

6 มิ.ย. 65 3,414,200 1 2,389,940 

7 พระโขนงพิทยาคม ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน 

14 มิ.ย. 
65 

928,800 1 743,040 

8 ฤทธิยะวรรณาลัย ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารพยาบาล 

22 มิ.ย. 
65 

1,176,855.9  1,176,855.9 

9 นนทรีวิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
วิทยาศาสตร์ 

22 มิ.ย. 
65 

765,662  765,662 
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4.3.5 เร่งรัดงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมปีงบประมาณ (งบปีเดียว)  ยังไม่ครบกับหนดสัญญา 

ที่ประชุม  รับทราบ โดย นายอุดม อินทา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กล่าวกล่าวขอบคุณนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 ท่ีได้ขับเคล่ือนนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้ขับเคล่ือนได้อย่างมีความก้าวหน้า ซึ่งนโยบายนี้ได้ด าเนิ นการตามกระทรวงศึกษาและ               
ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ น ฐาน  เพื่ อ ให้บุ คลากรข้าราชการครูมี คุณภาพ ชีวิต ท่ี ดีขึ้น                  
ปัจจุบันได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาเสร็จส้ินแล้ว            
ได้แต่งต้ังคณะกรรมการเพิ่มเติมอีกจ านวนหนึ่งเพื่อตรวจสอบจ านวนบุคลากรท่ีจะร่วมเข้าโครงการเป็นล าดับถัดไป 

4.5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 4.5.1 การด าเนินการขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัย (MOE Safety Center) ของสถานศึกษา 

 ตามท่ี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ขอให้โรงเรียนด าเนินการ
แต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยและเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบ MOE Safety Center ให้แล้วเสร็จนั้น จึงขอเน้นย้ าและก าชับให้
โรงเรียนด าเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) พร้อมก าชับในเรื่องของ
ช่องทางการแจ้งเหตุความปลอดภัยของสถานศึกษาผ่าน 4 ช่องทาง 

ที่ประชุม รับทราบ โดย นายอุดม อินทา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 กล่าวว่า ตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้แจ้งหนังสือไปยังโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
ทราบให้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบความปลอดภัย (MOE safety center) ซึ่งทาง
ส าน ัก งาน เขตพื ้น ที ่ฯ  ได้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการและมีศูนย์ ความปลอดภัย ซึ่งสถานศึกษาก็ต้องมี
คณะกรรมการและศูนย์ความปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นกันซึ่งตัวอย่างจะมีให้ท่านใดทราบตามหนังสือท่ีส่งไปยัง
โรงเรียนทุกโรงเรียน   ในส่วนของการแต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยแล้วต้องขอความอนุเคราะห์ผู้อ านวยการ
โรงเรียนแจ้งข้อมูลข่าวสารท้ัง 4 ช่องทาง ตามคู่มือท่ีได้ส่งให้  

ล าดับ
ท่ี 

โรงเรียน รายการ สิ้นสุดสิ้น
สัญญา 

เงินตามสัญญา งวด
เบิกจ่าย 

รอการเบิกจ่าย 

1 นวม.กรุงเทพฯ ปรับปรุงห้องโสตฯ 26 ก.ค. 65 3,450,000  3,450,000 

2 ลาดปลาเค้าพิทยาคม ปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาส 5 ส.ค. 65 805,000  805,000 

3 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ก่อสร้างหลงัคาคลุมลาอเนกประสงค์ 6 ส.ค. 65 1,237,000  1,237,000 

4 นวม.บดินทรเดชา ปรับปรุงซ่อมแซมห้องวิทย์ 20 ก.ย. 65 2,670,000  2,670,000 

5 นวม.สตรีวิทยา 2 สร้างถนนคอนกรีต 22 ก.ย. 65 3,898,300 1-2 3,118,640 

6 หอวัง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องดนตรี 16 ต.ค. 65 990,000  990,000 
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  เน้นย้ าในเรื่องของการแจ้งเหตุท่ีเกิดในสถานศึกษา เวลาท่ีเกิดเหตุขอความอนุเคราะห์ให้สถานศึกษา
แจ้งส านักงานเขตพื้นฯ ท่ีโดยด่วน และขอความอนุเคราะห์ผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้งเจ้าหน้าท่ีหรือครูท่ีรับผิดชอบให้      
ทุกโรงเรียนเข้าอบรมใน วันท่ี 3 กรกฎาคม 2565 ณ. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และ โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี  

 4.5.2  การด าเนินการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงาน “พานอ้งกลับมาเรียน” ของสถานศึกษา 

 ตามท่ี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ขอให้โรงเรียนด าเนินการ
แต่งต้ังคณะท างานประจ าศูนย์ประสานงาน “พาน้องกลับมาเรียน” ให้แล้วเสร็จนั้น จึงขอเน้นย้ าและก าชับให้
โรงเรียนด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา 

ที่ประชุม รับทราบ โดย นายอุดม อินทา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 2 กล่าวขอบคุณผู้อ านวยการโรงเรียนท้ัง 52 โรงเรียนท่ีให้ความอนุเคราะห์ขับเคล่ือน
นโยบายพาน้องกลับมาเรียน สามารถพาน้องกลับมาเรียนได้ครบท้ัง 228 คน แต่เนื่องด้วยส านักงานเขตพื้นท่ีฯ   
ไม่มีรายละเอียดข้อมูลจากทุกโรงเรียน ว่าหลังจากท่ีด าเนินการพาเด็กกลับเข้ามาเรียนแล้วจะต้องจัดการต่อไป       
ในลักษณะแบบใดและด าเนินการอย่างไรต่อบ้าง ท่านผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจึงมีนโยบาย              
ผ่านคณะกรรมการยุทธศาสตร์ท้ังสองยุทธศาสตร์เพื่อออกแบบให้ผู้เรียนได้ด าเนินการตามรูปแบบท่ีออกแบบไว้ให้
พร้อมท้ังรายงานผลเพื่อท่ีจะได้น าข้อมูลเหล่านี้ไปเผยแพร่ให้กับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการต่อไป 

4.5.3  การน าเข้าข้อมูลก าลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจ าปี พ.ศ. 2565 

  ตามท่ี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้แจ้งให้โรงเรียนน าเข้าข้อมูล
ก าลังพลผู้ปฏิบั ติงาน ด้านยาเสพติด ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ. 2565 ผ่านระบบทะเบียนก าลังพล 
www.nccd.go.th นั้น โรงเรียนใดท่ียังไม่ ได้ด าเนินการ ขอให้โรงเรียนรีบด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน                 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 พร้อมจัดส่งเอกสารให้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ภายในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 

ที่ประชุม รับทราบ โดย นายอุดม อินทา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 2 กล่าวว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ส่งหนังสือ
เพื่อแจ้งให้โรงเรียนน าเข้าข้อมูลก าลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจ าปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบทะเบียน
ก าลังพล ตามเว็บไซต์ท่ีแจ้งไว้นั้น จึงขอความอนุเคราะห์ผู้อ านวยการโรงเรียน แจ้งครูท่ีได้รับผิดชอบในเรื่องนี้
ขอให้รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดการณ์ด้วยพร้อมท้ังจัดส่งรูปเล่มและเอกสารให้ทางส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 เป็นล าดับถัดไป 

  นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์ สูงเนิน รองผู้อ านวยการส านั กงานเขตพื้ นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 2 ได้กล่าวช้ีแจงภาระงานของ 3 กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีแจ้งให้โรงเรียนทราบแล้ว 
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  นายสุชน วิเชียรสรรค์ ประธานในท่ีประชุม ยังได้กล่าวถึงการเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา      
ถ้าหากมีการจัดการประชุม ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือส านักคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ถ้าหากท่านติดภารกิจหรือไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ท่านต้องแจ้งให้ทราบ เพราะถ้าหาก       
ไม่แจ้งให้ทราบจะถือว่าเป็นการขาดประชุม ซึ่งสามารถแจ้งได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม LINE ข้อราชการ แจ้งส่วนตัว
หรือแจ้งกับคณะผู้จัดงานได้โดยตรง 

4.6 สหวิทยาเขต/โรงเรียน 

  นายสุรศักด์ิ การุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ได้ กล่าวขอบคุณ 
และเสนอความคิดเห็นดังนี้ 

  ขอขอบคุณคณะผู้บริหารระดับสูง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 
ในเรื่องของการตกเบิกเพราะจากท่ีผ่านมาต้องรอตกเบิก 3 -4 เดือน เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้                
แก่คณะผู้บริหารและคณะครูเป็นอย่างยิ่ง 

  จากประเด็นการเล่ือนขั้นเงินเดือน ซึ่งได้เสนอความคิดต่อคณะ ผู้อ านวยการโรงเรียนว่าก่อนหน้า
นี้ไม่ได้รับการดูแล บางครั้งผู้บริหารบางท่านท างานแต่ว่าผู้บริหารระดับสูงมองไม่เห็น จึงไม่ได้รับการดูแลในเรื่อง
ของการเล่ือนขั้นเงินเดือน ซึ่งในขณะนี้มีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาด้วยวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล จึงได้กล่าวช่ืนชม
คณะผู้บริหารระดับสูงส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ท่ีได้ดูแลคณะผู้อ านวยการ
โรงเรียนทุกโรงเรียนเป็นอย่างดีและท่ัวถึงทุกโรงเรียน  

  การเติมเต็มและการดูแลโรงเรียนชายขอบหรือโรงเรียนท่ีเดินทางไกล ไม่ว่าจะเป็นในการเฉล่ีย 
ขั้นเงินเดือน และการจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งอยากให้จัดการประชุมอย่างท่ัวถึง เปรียบเสมือนเป็น
การไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กพร้อมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพและเต็มไปด้วยศักยภาพ         
จึงฝากประธานในท่ีประชุมรับข้อเสนอแนะไว้ 

4.7 สมาคม 
 นายสมพร สังวาระ ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี) ได้กล่าว ท าหน้าที่

แทนนายกสมาคมซ่ึงนายกสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ติดภารกิจ นายกสมาคมได้มอบหมายให้
มา น าเสนอที่ประชุม 3 เร่ืองได้แก่ 

 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท่ีจะไปศึกษาดูงานท่ีต่างประเทศนะวันท่ี 12-19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
ณ ประเทศฟินแลนด์และสวีเดน น าเรียนแก่ท่ีประชุมว่าได้มีเพื่อนผู้บริหารได้ขอเข้าร่วมโครงการจ านวน 22 ท่าน 
ณ ขณะนี้ ซึ่งสามารถรับได้อีก 3 ท่าน จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังท่านผู้บริหารท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถแจ้ง
ความจ านงได้ต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป  

 2. ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโบล่ิงการกุศลซึ่งจะจัดในวันเสาร์ท่ี 23 กรกฎาคม 2565        
ณ ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดา เนื่องจากทางสมาคมมีความจ าเป็นท่ีจะต้องหารายได้เพื่อสมทบทุนคณะ
ผู้บริหารท่ีจะเกษียณอายุราชการ  

 3. การคัดเลือกประธานสมาคมคนใหม่แต่เนื่องด้วยวันนี้ประธานสมาคมติดภารกิจจึงขออนุญาต
เล่ือนออกไปก่อน   
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 นางสุมนา ธิกุลวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ประธานสมาคมผู้บริหารหญิง
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าว ขอบคุณคณะผู้บริหารท้ัง 52 โรงเรียนท่ีสนับสนุนกิจกรรมสมาคมซึ่งจะเกิดขึ้น
ในวันท่ี 7-10 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นงานด้วยรักจากใจสายใหญ่ผูกพันซึ่งมีผู้บริหารหญิงเกษียณท้ังหมด 80 ท่าน
และมีผู้บริหารหญิงแจ้งความจ านงท่ีจะมาร่วมงานจ านวน 25 ท่านจึงประชาสัมพันธ์ขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่าน
ท่ียังไม่ทราบข่าวสามารถสนับสนุนกิจกรรมได้ตลอดเวลา 

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ืองเพื่อพิจารณา  

ระเบียบวาระที่ 6    เร่ืองอื่น ๆ  

  -ไม่มี- 

เลิกประชุมเวลา 12.00  น. 

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

 
นางสาวปราณี  มงกุฎทอง

ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

นางสาวฐิติมากรณ์ แสงภักดี 
พนักงานราชการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 


