(ราง)

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓
สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
(ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑)

คํานํา
แผนปฏิ บั ติร าชการประจํ าป พ.ศ. ๒๕๖๓ สํานัก การศึก ษา เปนเอกสารที่เ กิดจากการระดม
ความคิดของผูบริหารสํานักการศึกษา หัวหนาสวนราชการ และผูแทนขาราชการจากทุกสวนราชการของสํานัก
การศึ ก ษา รว มจั ดทํ าแผนให มีค วามสอดคลอ งกั บ มาตรการและนโยบายของผู วา ราชการกรุ ง เทพมหานคร
แผนพัฒ นากรุง เทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป ระยะที่ ๒ และแผนปฏิบัติราชการกรุง เทพมหานคร ประจําป พ.ศ.
๒๕๖๓ ประกอบดวยประเด็นยุท ธศาสตรที่เกี่ยวขอ งตามภารกิจ ไดแก ดานที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๒
ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด ดานที่ ๓ มหานครสําหรับทุกคน มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสําหรับทุกคน และดานที่ ๗
การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล กับมิติที่ ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักการศึกษา หวังเปนอยางยิ่งวา เนื้อหาสาระของแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสํานักการศึกษานี้ จะเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลสําเร็จของทุกสวนราชการใน
สํานักการศึกษา และเปนแนวทางในการจัดทําแผนงาน/โครงการของสํานักการศึกษา นอกจากนี้ยังเปนเอกสารที่
ประสานดานนโยบายและแผนการดําเนินงานดานการศึกษาลงสูการปฏิบัติตอไป
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําป
o ขอมูลทั่วไป/สถานการณ
o วิสัยทัศน
o พันธกิจ
o เปาหมาย
o ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก
มาตรการและโครงการ/กิจกรรม
o สวนที่ 1 การบริการสาธารณะ
o สวนที่ 2 การบริหารจัดการ
o สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
บัญชีรายการ/โครงการประจําพื้นฐาน
รายละเอียดโครงการที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ (แยกรายโครงการ)

หนา
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41
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สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ สํานักการศึกษา
ขอมูลทั่วไป/สถานการณ
สํานักการศึกษามีอํานาจหนาที่เ กี่ยวกับงานดานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทสามัญศึกษา
ของกรุงเทพมหานคร กําหนดนโยบาย เปาหมาย การจัดทําและพัฒนาแผนการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จัดการศึกษา
ในระบบอยางมีคุณภาพ สงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใชในการบริหารการจัดการเรียนรู เปนศูนยกลางเครือ ขายสารสนเทศดานการศึก ษา สง เสริมให
โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง แบงสวนราชการ
ภายในเปน ๘ สวนราชการ ประกอบดวย สํานักงานเลขานุการ สํานักงานการเจาหนาที่ กองคลัง หนวยศึกษานิเทศก
สํานักงานยุท ธศาสตรการศึกษา กองเทคโนโลยีการศึกษา สถาบันพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร และกองเสริมสรางสมรรถนะนักเรียน โดยมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน ๔๓๗ โรงเรียน
กระจายในพื้นที่ ๕๐ สํานักงานเขต มีนักเรียน ๒๘๖,๗๑๙ คน แบงเปนระดับอนุบาลศึกษา จํานวน ๔๗,๘๓๓ คน ระดับ
ประถมศึกษา จํานวน ๒๐๐,๐๑๔ คน มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๓๕,๔๐๔ คน มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๓,๔๑๘ คน
นักเรียนการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) จํานวน ๔,๐๔๕ คน ครูจํานวน ๑๔,๓๗๕ คน (ขอมูล ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
กรุงเทพมหานครมีนโยบายเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนในพื้นที่กรุงเทพมหานครไดรับการศึกษาอยาง
ทั่วถึงและเทาเทียมกัน ทั้งเด็กไทยและเด็กที่ไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทยใหมีโอกาสเขาศึกษา
อยางเทาเทียม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งปจจุบันมีนักเรียนที่ไมมีสัญชาติไทยเขาเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน
ทั้งสิ้น ๔,๖๗๖ คน (ขอมูล ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
ปจจุบันโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีจํานวน 437 โรงเรียน จําแนกตามโรงเรียนที่เปดสอน ดังนี้
- อนุบาลศึกษาและประถมศึกษา
จํานวน ๓๒๗ โรงเรียน
- ประถมศึกษา
จํานวน ๑ โรงเรียน
- ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน ๑ โรงเรียน
- อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน ๙๙ โรงเรียน
- อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน ๓ โรงเรียน
และมัธยมศึกษาตอนปลาย
- มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน ๖ โรงเรียน
จําแนกตามขนาดโรงเรียน
- ขนาดเล็ก (นักเรียน ๑ – ๔๐๐ คน)
จํานวน ๑๘๔ โรงเรียน
- ขนาดกลาง (นักเรียน ๔๐๑ – ๘๐๐ คน)
จํานวน ๑๒๙ โรงเรียน
- ขนาดใหญ (มากกวา ๘๐๐ คน ขึ้นไป)
จํานวน ๑๒๔ โรงเรียน
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16

1

โดยสรุ ปแล วมี โรงเรี ยนที่ เป ดสอนระดั บอนุ บาลมี จํ านวน ๔๒๙ โรงเรี ยน เป ดสอนจนถึ งระดั บชั้ น
ประถมศึกษามีจํานวน ๔๓๑ โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีจํานวน ๑๐๙ โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน ๙ โรงเรียน เปดสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๖ จํานวน ๖ โรงเรียน และโรงเรียนที่เปดการจัดการศึกษา
พิเศษ (เรียนรวม) จํานวน ๑๓๔ โรงเรียน จําแนกตามโรงเรียนที่เปดสอน
- อนุบาลศึกษาถึงประถมศึกษา
จํานวน ๙๒ โรงเรียน
- อนุบาลศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน ๓๙ โรงเรียน
- ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน ๑ โรงเรียน
- มัธยมศึกษาตอนตนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน ๒ โรงเรียน
(ขอมูล ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
สถานการณดานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ปการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปการศึกษา
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
วิชา
ภาษาไทย

ระดับ
กทม.
45.31

ระดับ
ประเทศ
45.02

ระดับ
กทม.
45.00

ระดับ
ระดับ
ประเทศ กทม.
44.88 49.30

ระดับ
ระดับ
ประเทศ กทม.
49.33 53.86

ระดับ
ระดับ
ประเทศ กทม.
52.98 48.57

ระดับ
ประเทศ
46.58

คณิตศาสตร

41.26

41.95

36.72

38.06

43.96

43.47

40.41

40.47

37.41

37.12

วิทยาศาสตร 36.67

37.40

41.43

42.13

42.42

42.59

41.13

41.22

39.84

39.12

ภาษาอังกฤษ 31.78

33.82

33.54

36.02

39.03

40.31

34.04

34.59

36.99

36.34

แสดงใหเห็นผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ๕ ปยอนหลังใน ๔ วิชาหลัก ไดแก
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศแลว
คะแนนเฉลี่ยระดับกรุงเทพมหานครในปการศึกษา ๒๕๖๐ สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา โดยเฉพาะวิชา
ภาษาไทยที่มีผลตางระหวางคะแนนเฉลี่ยระดับกรุงเทพมหานครกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศมากที่สุด คือ ๑.๙๙
คะแนน

2

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ปการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปการศึกษา
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
25๖๐
วิชา

ระดับ
กทม.
ภาษาไทย
43.04
คณิตศาสตร 22.89
วิทยาศาสตร 34.89
ภาษาอังกฤษ 27.49

ระดับ
ประเทศ
44.25
25.45
37.95
30.35

ระดับ
กทม.
33.44
25.61
34.95
25.26

ระดับ
ประเทศ
35.20
29.65
38.62
27.46

ระดับ
กทม.
41.93
28.31
34.30
27.44

ระดับ
ประเทศ
42.64
32.40
37.63
30.54

ระดับ
กทม.
44.66
25.51
33.49
28.64

ระดับ
ประเทศ
46.36
29.31
34.99
31.80

ระดับ
กทม.
46.51
22.04
30.20
27.70

ระดับ
ประเทศ
48.29
26.30
32.28
30.45

แสดงใหเห็นผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ๕ ปยอนหลังใน ๔ วิชาหลัก ไดแก
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิ ท ยาศาสตร และภาษาอัง กฤษ โดยคะแนนเฉลี่ยระดับ สัง กั ดกรุง เทพมหานครต่ํากว า
ระดับประเทศทุกปการศึกษา แตมีแนวโนมสูงขึ้นในวิชาภาษาไทย

วิชา

ผลการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
ปการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปการศึกษา
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙

๒๕๖๐

ภาษาไทย

ระดับ
กทม.
44.16

ระดับ
ประเทศ
49.26

ระดับ
กทม.
46.53

ระดับ
ระดับ
ประเทศ กทม.
50.76 45.25

ระดับ
ระดับ
ประเทศ กทม.
49.36 47.24

ระดับ
ระดับ
ประเทศ กทม.
52.29 44.95

ระดับ
ประเทศ
49.25

คณิตศาสตร

18.08

20.48

18.73

21.74

22.66

26.59

20.18

24.88

19.03

24.53

วิทยาศาสตร 27.05

30.48

29.77

32.54

30.29

33.40

28.71

31.62

25.86

29.37

สังคมศึกษา

30.30

33.02

33.65

36.53

36.54

39.71

33.41

35.89

31.68

34.7

ภาษาอังกฤษ 21.38

25.35

20.05

23.44

21.86

24.98

24.24

27.76

24.13

28.31

แสดงใหเห็นผลการทดสอบระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน ๕ ปยอ นหลังใน ๕ วิชาหลัก ไดแก ภาษาไทย
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ โดยทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา
ระดับ ประเทศอย างตอ เนื่ อ งทุ ก ป ก ารศึ ก ษา และในป ก ารศึก ษา ๒๕๖๐ ทุก วิช ามี แ นวโน ม คะแนนเฉลี่ย ระดั บ
กรุงเทพมหานครต่ํากวาทุกปการศึกษาที่ผานมา
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมการจัดการศึกษา (SWOT Analysis)
1. วิเคราะหจุดแข็งและจุดออน
1. S1 (structure) โครงสรางองคกร
จุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness)
- ภารกิจขององคกรชัดเจนแบงเปนฝายตางๆ
- โครงสรางการบริหารการศึกษามีหลายระดับ
รับผิดชอบงานตามภารกิจ
ไมคลองตัวในการทํางาน
- มีการกระจายอํานาจใหสํานักงานเขตดูแลโรงเรียน - ไมสามารถจัดสรรงบประมาณลงสูโ รงเรียนโดยตรง
ทําใหโรงเรียนไมสามารถทํางานไดคลองตัว
- ดานกายภาพ การขออนุมัติกอสรางอาคารเรียน
และอาคารประกอบหลังใหมเปนหนาที่ของสํานัก
การศึกษา แตการซอมแซม/ปรับปรุงอาคารเปน
หนาที่ของสํานักงานเขต ทําใหไมคลองตัวและชา
- ชองทางสื่อสารลาชา ฝายการศึกษาตองผานเรื่อง
ไปยังเขต อาจทําใหเกิดการลาชา ผิดพลาด
การติดตามงานไมเปนไปตามเวลา
- ครูไดรับมอบหมายภารกิจอื่นจากสํานักงานเขต
อาจทําใหกระทบตอการเรียนการสอน
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2. S2 (Service & Product) คุณภาพของผลสัมฤทธิ์และการใหบริการของสํานักการศึกษา
จุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness)
- มีบริการเรียนฟรีแกเด็กในพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร - ผลสัมฤทธิ์ของผูเ รียนไมเปนไปตามเปาหมาย
- มีโรงเรียนสองภาษา สอนภาษาจีน ภาษาอังกฤษ - เด็กยังอานไมคลอง เขียนไมคลอง
ภาษามลายู ฯลฯ
- เด็กขาดทักษะในการคิดวิเคราะห
- การบริหารเด็กปฐมวัยมีความพรอม เขมแข็ง
- การทําหลักสูตรวิชาชีพลาชา ไมทันความตองการ
- มีการสงเด็กไปแลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรูใน ของตลาด
ตางประเทศ เชน ญี่ปุน ออสเตรเลีย ฯลฯ
- ไมมีโรงเรียนเฉพาะทางโดยตรง เชน สถาบันดาน
- โครงการเรียนดี เรียนฟรี ผูป กครองพอใจ
ดนตรี โรงเรียนกีฬา
- บุคลากรกรุงเทพมหานครมีแรงจูงใจ (โบนัส)
- ผูรับบริการไมไดรับการบริการที่ดีในบางเรื่อง เชน
- นักเรียนมีความสามารถดานศิลปะ ทักษะชีวิต
การประสานงานทางโทรศัพทลาชา ที่จอดรถนอย
- มีโครงการสงเสริมทุนเอราวัณ
การใหขอมูลตางๆ ไมชัดเจน
- มีโควตาสําหรับนักเรียนในการศึกษาตอสาขาวิชา
แพทยและพยาบาล ณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- สงเสริมใหนักเรียนกรุงเทพมหานครมีการเรียน
ดานวิชาชีพ
- มีเครือขายความรวมมือกับภาครัฐ เอกชน
ตางประเทศ เชน มหาวิทยาลัย
- มีการแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรม กีฬา กับ
ตางประเทศ
- มีทุนสนับสนุนศึกษาตอตางประเทศทั้งดานครูและ
นักเรียน เชน ประเทศจีน
- มีหลักสูตรทวิศึกษา
- สนับสนุนใหนกั เรียนแขงขัน และไดแสดง
ความสามารถอยางตอเนื่อง
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3. M1 (Man) = บุคลากร
จุดแข็ง (Strength)
- บุคลากรมีความรู ความสามารถ เหมาะสมกับ
มาตรฐานตําแหนง
- บุคลากรสามารถทํางานไดอยางหลากหลาย
- บุคลากรมีขวัญกําลังใจจากผูบริหารระดับสูง เชน
โบนัส งบประมาณ
- นักเรียนไดรับโอกาสสูเวทีการแขงขัน ในทุกระดับ
ระดับ ชุมชน เขต ประเทศ
- มี MOU กับมหาวิทยาลัยมอบทุนเอราวัณใหแก
นักเรียนที่มีความสามารถเพื่อบรรจุเปนขาราชการ
ครูกรุงเทพมหานคร
- มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกตําแหนง / วิทยฐานะ

4. M2 (Money) = งบประมาณ
จุดแข็ง (Strength)
- ไดรับการสนับสนุนจากหลากแหลง หลาย
หนวยงาน
- มีงบประมาณเพียงพอ

จุดออน (Weakness)
- มีอัตราวางจํานวนมาก ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
- สัดสวนบุคลากรไมเหมาะสมตามภาระงาน เพราะ
ขาดบุคลากร เชน มีครูไวสอน แตใหครูทํางานดาน
เอกสาร ขาดครูธุรการ
- บุคลากรทีม่ ีไมตรงตามวิชาเอกที่ตองการ
- การพัฒนาวิชาชีพไมสอดคลองกับภาระงานทีเ่ ปน
จริง เชน หลักเกณฑการประเมินวิทยฐานะ ไมเอือ้
ใหบุคลากรพัฒนาตาม Career path หรือตาม
วิชาเอกของครู (line การพัฒนาไมไดมาตรฐาน)
- การบริหารการเงินของครู ครูมีหนีส้ ิน

จุดออน (Weakness)
- งบประมาณลาชา
- มีการแปรญัตติงบประมาณไปสรางในสิ่งที่เปน
รูปธรรม เชน สะพาน ถนน สาธารณูปโภค
- การตั้งงบประมาณ ไมสอดคลองกับสภาพปจจุบัน
เชน ขอมูลรายหัวนักเรียน
- การใชงบประมาณยุงยาก ติดขัดดวยขอกฎหมาย
ระเบียบ เงือ่ นไขตาง ๆ
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5. M3 (Material) = เครื่องมือ อุปกรณในการทํางาน สถานที่และบริเวณ
จุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness)
- เครื่องมืออุปกรณมีเพียงพอ
- การเลือกสรรวัสดุอุปกรณ ลาชา เลือกของถูก
- สถานที่สะอาด ปลอดภัย
คุณภาพไมดี ตกรุน
- ไมไดสอบถามความตองการในการใชวัสดุ ทําใหได
วัสดุอุปกรณไมตรงกับการใชงาน
- การซอมบํารุงรักษาอุปกรณ ติดขัดเรือ่ งระเบียบ
งบประมาณบางเรื่อง
6. M4 (Management) = การบริหารจัดการภายใน
จุดแข็ง (Strength)

จุดออน (Weakness)
- กระบวนการการคัดเลือกบุคลากรเขาสูตําแหนง
ลาชา
- ประสบการณในการทํางานของบุคลากร เชน
ผูบริหาร ยังขาดประสบการณ การยอมรับจากผูอ ื่น
และขาดระบบการพัฒนาผูบ ริหารทีม่ ีประสิทธิภาพ
- ระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดสรรอัตรากําลัง ให
พรอมกับการทํางาน
- การจัดซื้อจัดจาง ไดทรัพยากรที่ไมคุมคากับ
งบประมาณ
- การไดมาซึ่งเทคโนโลยีลาชา ไมทันตอการ
เปลี่ยนแปลงกับเทคโนโลยีภายนอก
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๒. วิเคราะหโอกาสและอุปสรรค
1. S (Social) = สังคม ชุมชน
โอกาส (Opportunity)
- ผูปกครองมีความพรอม มีเครือขายผูป กครอง มี
หนวยงานภายนอกใหการสนับสนุน เชน ให
ทุนการศึกษา เปนวิทยากร ใหคําปรึกษา
- มีคานิยมที่เห็นความสําคัญของการศึกษา
- มีการสื่อสารรวดเร็ว เปนสังคมแหงการเรียนรู
- สังคมพหุวัฒนธรรม มีความหลากหลาย แตอยู
รวมกันได มีการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
- เอกชนมีโครงการชวยสนับสนุนการศึกษา CSR การ
ชวยเหลือสังคม การสรางภาพลักษณทางธุรกิจซึ่ง
สงผลดีตอการศึกษา
- แหลงทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ไดรบั ความ
นิยม สงผลใหนักเรียนไดฝกการใชภาษาและมีรายได
เพิ่มขึ้น
- มีผูสูงอายุ ภูมิปญ
 ญาทองถิ่นเขามาถายทอดความรู
ใหกับนักเรียนในโรงเรียน
2. E (Economics) = เศรษฐกิจ
โอกาส (Opportunity)
- ไทยแลนด 4.0 เพิ่มชองทางในการหารายได
สงผลใหนักเรียนบางสวนมีชองทางในการหารายได
ชวยครอบครัว
- การเพิ่มคาแรงขั้นต่ํา ชวยผูปกครองมีรายได
เพิ่มขึ้น สงผลดีตอผูเ รียน
- หลักสูตรเพิม่ ทักษะอาชีพ รวมกับหนวยงานอื่น
หรือเอกชนทําใหสามารถผลิตผูเ รียนไดตรงกับความ
ตองการของตลาด และนักเรียนมีทางเลือกดาน
อาชีพมากขึ้น

อุปสรรค (Threats)
- การอพยพถิ่นฐาน นักเรียนอพยพตามผูปกครอง
- เด็กตางดาว มีเพิ่มมากขึ้น การสื่อสารภาษาเปน
ปญหามาก ปญหาพฤติกรรม เด็กโตเรียนกับเด็กเล็ก
เพราะไมมีพื้นฐานความรูตรงตามอายุจริง
- ปญหาครอบครัวแตกแยก ปญหาแมวัยใส
- ปญหายาเสพติดในชุมชน
- ปญหาการเขาสูส ังคมที่เพิม่ มากขึ้น
- คานิยมของผูปกครองที่ไมนิยมสงบุตรหลานมา
เรียนทีก่ รุงเทพมหานครไมเชื่อมัน่ ในภาพลักษณ
- การเขาสูสงั คมผูสงู อายุ สงผลตอชองวางระหวาง
วัยของเด็กกับผูส ูงอายุ

อุปสรรค (Threats)
- ฐานะของครอบครัว มีความยากจน ทํางานรับจาง
ไมมีเวลาดูแลนักเรียน และทําใหนักเรียนบางสวน
ตองขาดเรียนเนื่องจากไปชวยพอแมทํางาน
- ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจระหวางคนรวย คน
จน สงผลตอการเขาถึงโอกาสในการทํางานและการ
ไดรับสวัสดิการตางๆ ที่ไมเทาเทียมกัน
- หนวยผลิตใชเครื่องจักรแทนคน แรงงานบางสวน
ถูกเลิกจาง ทําใหขาดรายไดและสงผลตอคุณภาพ
ชีวิตของผูเรียน
- ไทยแลนด 4.0 ดานเศรษฐกิจ สงผลให
สถานศึกษาตองปรับนโยบายเพือ่ ใหเขากับ
สถานการณปจ จุบันในระยะเวลาที่เรงดวน อาจทํา
ใหเกิดผลกระทบดานประสิทธิภาพ
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3. T (Technology) = เทคโนโลยีภายนอก
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threats)
- เทคโนโลยีมีความทันสมัย หลากหลาย รวดเร็วตอ - การดําเนินงานดานเทคโนโลยีของภาคเอกชน
การเปลี่ยนแปลง
เนนเรือ่ งผลประโยชนมากกวาการศึกษา
- การใหบริการอินเทอรเน็ตไรสาย ทําใหบุคลากร
และผูเ รียนสามารถคนหาความรูทํางานไดทุกที่ ทุก
เวลา
4. P (Politics) = การเมือง กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threats)
- การเปลีย่ นแปลงนักการเมืองบอย จะไดแนวคิดใน - การเปลีย่ นแปลงผูบ ริหารระดับสูงที่ไมตอเนื่อง
การพัฒนาการศึกษาทีห่ ลากหลาย
ทําใหคุณภาพของการปฏิบัติงานดานการศึกษาไมมี
- การศึกษามี พรบ. รองรับ มีหลักอางอิงในการขอ ประสิทธิภาพ
งบประมาณ หรือเอื้อตอการทํางาน
- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบจัดซือ้ จัดจางฉบับใหม
ตองใชเวลาศึกษา พิจารณามากขึ้น อาจมีอปุ สรรค
บางในระยะแรก
๕. A (Alliance/Adversary) = พันธมิตร / คูแขง
โอกาส (Opportunity)

๖. Market = ความตองการของตลาด
โอกาส (Opportunity)
- ตองการผูเ รียนทีจ่ บการศึกษาทีม่ ีความสามารถ
ตรงตามความตองการ
- มีการใช ICT ขายของออนไลน
- การสนับสนุนงบประมาณเพียงพอ

อุปสรรค (Threats)
- คานิยมของครูและนักเรียนทีม่ ีตอโรงเรียนในสังกัด
สพฐ. สูงกวาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

-

อุปสรรค (Threats)
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วิสัยทัศน

“สํานักการศึกษาเปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนใหนักเรียนกรุงเทพมหานครเปนพลเมืองที่ดี
มีองคความรู สรางสรรคนวัตกรรม
มีทักษะในการดํารงชีวิต ในสังคมโลกแหงศตวรรษที่ 21”

พันธกิจ
๑. สงเสริม และพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองที่ดี
๒. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อใหนักเรียนมีองคความรู และสามารถสรางสรรคนวัตกรรม
๓. สงเสริม และพัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๔. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนมืออาชีพ
๕. พัฒนามาตรฐานการศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๖. สงเสริมการใชและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
๗. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เนนการบูรณาการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมาย
ดานที่ ๑ มหานครปลอดภัย
มิติที่ ๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เปาหมายที่ 1.2.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพ ผูติด ทุกคนเขาสูระบบการบําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม
เปาประสงค 1.2.2.2 สรางความภาคภูมิใจในตนเองและความเขมแข็งทางจิตใจแกเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ในการปองกันการใชยาและสารเสพติด
ดานที่ ๓ มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสําหรับทุกคน
เปาหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมและเสมอภาค
เปาประสงคที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กทีอ่ าศัยอยูในกรุงเทพมหานครทุกคนจะตองไดรับการศึกษาตามความตองการ
เปาประสงคที่ 3.3.๑.๒ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแหงสามารถใหบริการการศึกษาสําหรับผูเรียน
ในกลุมทีม่ ีความตองการพิเศษ
เปาหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 3.3.2.1 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการ
ทดสอบระดับขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิม่ ขึ้น
เปาประสงคที่ ๓.๓.๒.๒ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีความเปนมืออาชีพ
เปาประสงคที่ ๓.๓.๒.๓ นักเรียนมีทักษะความรูและความสามารถเพิม่ ขึ้น
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ดานที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล
เปาหมายที่ 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติงานแบบมืออาชีพมีขีดสมรรถนะสูง สามารถรองรับ
ภารกิจที่ทาทายของกรุงเทพมหานคร ในการกาวสูมหานครแหงเอเชีย รวมทั้งเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เปนที่
เชื่อมั่นของประชาชน
เปาประสงคที่ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความเปนมืออาชีพที่เหมาะสม
กับการบริหารมหานครและเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม
มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาหมายที่ 7.5.1 กรุงเทพมหานครใหบริการประชาชนดวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและโปรงใส โดย
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย (SMART SERVICE) เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (SMART CITY)
เปาประสงคที่ ๗.๕.๑.๓ โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ
การบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก
๑. รอยละของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครทีร่ วมดําเนินการ (รอยละ ๘๕)
2. รอยละของการเขาเรียนสุทธิในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (รอยละ ๑๐๐)
3. จํานวนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) สําหรับเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ (๑๓๗ โรงเรียน)
4. รอยละของโรงเรียนทีม่ ีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกวา
ระดับประเทศทุกรายวิชาที่สอบ (รอยละ ๒๐)
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ตามเกณฑที่กําหนด (รอยละ ๑๐0)
๖. รอยละของนักเรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผานเกณฑคะแนน รอยละ 60 (รอยละ 90)
๗. รอยละของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครผานมาตรฐานวิชาชีพ
(รอยละ ๑๐๐)
๘. รอยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย (รอยละ ๘๕)
๙. รอยละของนักเรียนมีคะแนน IQ และ EQ ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน (รอยละ ๘๐)
๑๐. รอยละของโรงเรียนทีจ่ ัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตระดับ 2.๕
ขึ้นไป (รอยละ ๗๐)
๑๑. รอยละของนักเรียนมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะทอนการมีคุณธรรมจริยธรรม (รอยละ ๑๐๐)
๑๒. โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีม่ ีคุณภาพและมีประสิทธิภาพทีเ่ หมาะสมกับ
ภารกิจของการบริหารจัดการเมือง (ผลคะแนนประเมินตามเกณฑที่กําหนดคิดเปน รอยละ 80)
11

มาตรการและโครงการ/กิจกรรม
สวนที่ ๑ การบริการสาธารณะ (เนื้อหาสวนนี้จะครอบคลุมเฉพาะดานที่ 1 – 6 ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําป พ.ศ. 256๓)
ดานที่ ๑ มหานครปลอดภัย
มิติที่ ๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เปาหมายที่ 1.2.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพ ผูติด ทุกคนเขาสูระบบการบาบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม
เปาประสงคที่ 1.2.2.2 สรางความภาคภูมิใจในตนเองและความเขมแข็งทางจิตใจแกเด็ก เยาวชน และประชาชน ใน
การปองกันการใชยาและสารเสพติด
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
๑
รอยละของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัด
รอยละ ๘๕
กรุงเทพมหานครที่รวมดําเนินการ (กสร.)
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 1 เสริมสรางทักษะชีวิตใหแกนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กสร.)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
๑
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปดสอนถึงระดับ
มัธยมศึกษามีนักเรียนและครูแกนนํากิจกรรมรณรงค
ปองกัน
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
๑. โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด

คาเปาหมาย
รอยละ ๑๐๐

งบประมาณ
2,348,200
(งบอุดหนุน)

สวนราชการ
กสร.
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มาตรการที่ ๒ สงเสริมการปองกันยาเสพติดโดยกระบวนการทูบีนมั เบอรวัน (กสร.)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
๑
ชมรมทูบีนัมเบอรวันในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทีม่ ี
ศูนยเพื่อนใจทูบีนัมเบอรวันเขารวมประกวดระดับภาค/
ประเทศ ตามโควตาและเกณฑที่กําหนด
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. โครงการสนับสนุนใหโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สงชมรมทูบีนัม
เบอรวันเขาประกวดในระดับภาค/ประเทศ

คาเปาหมาย
รอยละ ๑๐๐

งบประมาณ
๖๐๐,๐๐๐
(งบอุดหนุน)

สวนราชการ
กสร.

ดานที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ 3.3 การศึกษาสําหรับทุกคน
เปาหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมและเสมอภาค
เปาประสงคที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กทีอ่ าศัยอยูในกรุงเทพมหานครทุกคนจะตองไดรับการศึกษาตามความตองการ
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ที่
1

รอยละของการเขาเรียนสุทธิ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็ก
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กสร.)

รอยละ ๑๐๐

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 1 สํารวจเด็กในพื้นที่ กทม. ใหไดรับการศึกษาตามชวงอายุ (กสร.)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับ
ตัวชี้วัด
ที่
1 รอยละของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครเขาเรียนการศึกษาภาค
บังคับ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กสร.)

ระดับประถมศึกษาปที่ 1 - 6 รอยละ 30
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 รอยละ 10

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. กิจกรรมการรับนักเรียน
2. กิจกรรมสํารวจและติดตามการเขาเรียนของเด็กในพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร

งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

คาเปาหมาย

สวนราชการ
กสร.
กสร.
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เปาหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมและเสมอภาค
เปาประสงคที่ ๓.๓.๑.๒ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแหงสามารถใหบริการการศึกษา สําหรับผูเ รียนในกลุมที่
มีความตองการพิเศษ
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ที่
1 จํานวนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปดการจัดการศึกษา
๑๓๗ โรงเรียน
พิเศษ (เรียนรวม) สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ (กสร.)
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 1 สํารวจขอมูลของเด็กที่มีความตองการพิเศษ เพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับการใหบริการ
การศึกษา (กสร.)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ที่
๑ สํารวจขอมูลของเด็กที่มีความตองการพิเศษ (กสร.)
๑๓๗ โรงเรียน
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
๑. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร

งบประมาณ
๖,๓๖๙,๘๐๐

สวนราชการ
นศน.
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เปาหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก จากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิม่ ขึ้น
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ที่
1 รอยละของโรงเรียนทีม่ ีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
รอยละ ๒๐
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกวาระดับประเทศ
ทุกรายวิชาที่สอบ (สยศ. ประเมิน)
๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา
รอยละ ๑๐0
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑที่กําหนด
(สยศ. ประเมิน)
๓ รอยละของนักเรียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผาน
รอยละ ๙๐
เกณฑคะแนน รอยละ 60 (สยศ. ประเมิน)
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ (สยศ. ประเมิน)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับ
ตัวชี้วัด
ที่
๑ รอยละของสํานักงานเขตที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาผานเกณฑ
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร
๓. โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๙)
๔. โครงการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร (STEM & Robotics)
๕. โครงการคายภาษาอังกฤษภาคฤดูรอนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
๖. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรูดจิ ิตอลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในวิชาหลัก

คาเปาหมาย
รอยละ ๘๐

งบประมาณ
๙,๒๖๗,๖๐๐
2,000,000
3,000,000

สวนราชการ
นศน.
นศน.
(สยศ. แผนงาน)

๔,๙๙๕,๐๐๐
2,821,600

นศน.
นศน.

3,500,000

กทศ.
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มาตรการที่ 2 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ (สยศ. ประเมิน)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ที่
๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา
รอยละ 100
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ
ที่กําหนด (สยศ. ประเมิน)
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
งบประมาณ
สวนราชการ
1. กิจกรรมการพัฒนาคลังขอสอบมาตรฐาน
ไมใชงบประมาณ (สยศ. ประเมิน)
๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตร
1,074,600 (สยศ. หลักสูตร)
สถานศึกษา
3. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูดวยสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง ๓,๙๗๘,๕00
กทศ.
๔. โครงการเทคนิคการทดสอบเพือ่ คนหา พัฒนา และตัดสินศักยภาพของ 1,620,800 (สยศ. ประเมิน)
ผูเรียน
เปาหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ ๓.๓.๒.๒ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีความเปนมืออาชีพ
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ที่
1 รอยละของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
รอยละ ๑๐๐
กรุงเทพมหานครผานมาตรฐานวิชาชีพ (สขบ.)
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 1 พัฒนาสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. (สขบ.)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับ
ตัวชี้วัด
ที่
๑ รอยละของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครผานการพัฒนาสมรรถนะ (สขบ.)

คาเปาหมาย
รอยละ ๑๐0

หมายเหตุ อยูระหวางเสนอบรรจุโครงการยุทธศาสตรในแผนปฏิบัตริ าชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิม่ เติม
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการนิเทศภายในโรงเรียนดวยชุมชน
การเรียนรูท างวิชาชีพ
2. โครงการจัดทําหลักสูตรตามเสนทางการพัฒนาสมรรถนะขาราชการครู
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
4. โครงการทุนเอราวัณ
5. โครงการการเตรียมความพรอมในการดําเนินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
6. โครงการการยกยองเชิดชูเกียรติผูทําคุณประโยชนดานการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร
7. โครงการการพิจารณาบรรจุและแตงตัง้ บุคคลเขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเปนกรณีพเิ ศษ
8. โครงการเทคนิคการเปนครูแนะแนวในศตวรรษที่ ๒๑
เปาหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ ๓.๓.๒.๓ นักเรียนมีทกั ษะความรูและความสามารถเพิม่ ขึ้น
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับ
ตัวชี้วัด
ที่
1
๒
๓
๔

รอยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย (นศน.)
รอยละของนักเรียนมีคะแนน IQ และ EQ ไมต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน (สยศ. ประเมิน)
รอยละของโรงเรียนทีจ่ ัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตระดับ 2.๕ ขึ้นไป (นศน.)
รอยละของนักเรียนมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะทอนการมี
คุณธรรมจริยธรรม (สยศ. หลักสูตร)

งบประมาณ
๑,๗๖๓,๓๐๐

สวนราชการ
นศน.

694,000

สขบ.

6,478,000
๒7,900,000
1,8๘๗,000

สขบ.
กสร.
สกจ.สนศ.

52,200

สกจ.สนศ.

93,940

สกจ.สนศ.

1,401,400

สขบ.

คาเปาหมาย
รอยละ ๘๕
รอยละ ๘๐
รอยละ ๗๐
รอยละ ๑๐๐

หมายเหตุ อยูระหวางเสนอบรรจุโครงการยุทธศาสตรในแผนปฏิบตั ิราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม
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มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 1 สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีพฒ
ั นาการสมวัย (นศน.)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับ
ตัวชี้วัด
ที่
๑ รอยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย (นศน.)
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
2. โครงการประเมินคุณภาพอาหารเสริมนมและอาหารนักเรียน
3. โครงการสงเสริมทักษะชีวิตและการเอาชีวิตรอดในสถานการณฉุกเฉิน
๔. โครงการนักสืบตาสับปะรด

คาเปาหมาย
รอยละ ๘๕

งบประมาณ
๕,000,000

สวนราชการ
นศน.

539,500
3,648,400
800,000

กค.
กสร.
กสร.

มาตรการที่ ๒ พัฒนาใหผูเรียน มี IQ และ EQ ตามเกณฑมาตรฐาน (สยศ. ประเมิน)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับ
ตัวชี้วัด
ที่
๑ นักเรียนมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผานทุกรายวิชา และมีผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับผานขึ้นไป
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
กิจกรรมการจัดทํารายงานการประเมินผลความสําเร็จในการจัดการเรียน
การสอนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
มาตรการที่ ๓ พัฒนาทักษะการสื่อสารตางประเทศ (นศน.)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับ
ตัวชี้วัด
ที่
๑ รอยละของนักเรียนที่สามารถสือ่ สารภาษาตางประเทศไดผาน
เกณฑที่โรงเรียนกําหนด

คาเปาหมาย
รอยละ ๘๐

งบประมาณ
สวนราชการ
ไมใชงบประมาณ (สยศ. ประเมิน)

คาเปาหมาย
รอยละ ๘๐
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
โครงการโรงเรียนสองภาษา

งบประมาณ
2๓๕,๑๕๕,๗00

มาตรการที่ ๔ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองที่ดี (สยศ. หลักสูตร)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับ
ตัวชี้วัด
ที่
๑ รอยละของนักเรียนมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะทอนการมี
คุณธรรมจริยธรรม (สยศ. หลักสูตร)
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. โครงการฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด
๒. โครงการพัฒนานักเรียนแกนนําเสริมสรางทัศนคติที่ดตี อผูสงู อายุ

สวนราชการ
นศน.

คาเปาหมาย
รอยละ ๑๐๐

งบประมาณ
2,203,700
650,000

สวนราชการ
สขบ.
กสร.

มาตรการหนวยงานที่ ๖ สงเสริมและสนับสนุนนักเรียนใหมีความสามารถทางดานเทคโนโลยี (กทศ.)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ที่
๑ รอยละของโรงเรียนที่มผี ลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนํานวัตกรรม
รอยละ ๙๕
หรือสือ่ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชตามเกณฑที่กําหนด (กทศ.)
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
๑. โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะการนําเทคโนโลยีไปใชเพื่อสรางสรรค
ผลงานเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
๒. โครงการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู

งบประมาณ
๘,๕๐๐,๐๐๐

สวนราชการ
กทศ.

๕,๖๐๔,๗๐๐

กทศ.

หมายเหตุ อยูระหวางเสนอบรรจุโครงการยุทธศาสตรในแผนปฏิบัตริ าชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิม่ เติม
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สวนที่ ๒ การบริหารจัดการ (เนื้อหาสวนนี้จะครอบคลุมเฉพาะดานที่ 7 ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําป พ.ศ. 2563)
ดานที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาหมายที่ 7.5.1 กรุงเทพมหานครใหบริการประชาชนดวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและโปรงใส โดย
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย (SMART SERVICE) เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (SMART CITY)
เปาประสงคที่ ๗.๕.๑.๓ โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการ
บริการประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ที่
1 โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี
รอยละ ๘๐
คุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหาร
จัดการเมือง (ผลคะแนนประเมินตามเกณฑที่กําหนด) (กทศ.)
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของกรุงเทพมหานครใหมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมทุกสวนราชการ (กทศ.)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ที่
๑ รอยละในการพัฒนาและปรับปรุงเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รอยละ ๑๐๐
ใหมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกสวนราชการ
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
๑. โครงการพัฒนาเครือขายระบบคอมพิวเตอรภายในสํานักการศึกษา
๒. โครงการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
๓. โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา กรุงเทพมหานคร
๔. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูตอเนื่อง
๕. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษา

งบประมาณ
3,145,800
26,220,000
๔,๗๕๐,๐๐๐

สวนราชการ
กทศ.
กทศ.
กทศ.

15,831,900
38,750,000

กทศ.
กทศ.
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สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตรตามลําดับความสําคัญ
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)

งบประมาณ

1. โครงการโรงเรียนสองภาษา (ป.๓.๓.๒.๓ม.๓)
235,155,700
2. โครงการทุนเอราวัณ (ป.๓.๓.๒.๒ม.๑)
27,900,000
3. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษใน
6,369,800
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ป.๓.๓.๑.๒ม.๑)
4. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
4,995,000
วิทยาศาสตร (STEM & Robotics) (ป.๓.๓.๒.๑ม.๑)
5. โครงการคายภาษาอังกฤษภาคฤดูรอนของ
2,821,600
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ป.๓.๓.๒.๑ม.๑)
6. โครงการนักสืบตาสับปะรด (ป.๓.๓.๒.๓ม.๑)
800,000
7. โครงการพัฒนานักเรียนแกนนําเสริมสราง
650,000
ทัศนคติที่ดีตอผูส ูงอายุ (ป.๓.๓.๒.๓ม.๔)
8. โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3,000,000
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๙)
(ป.๓.๓.๒.๑ม.๑)
9. โครงการเทคนิคการทดสอบเพื่อคนหา พัฒนา
1,620,800
และตัดสินศักยภาพของผูเ รียน (ป.๓.๓.๒.๑ม.๒)
10. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
5,000,000
ปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ป.๓.๓.๒.๓ม.๑)
11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารสงเสริมสนับสนุน
1,074,600
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (ป.๓.๓.๒.๑ม.๒)
12. โครงการพัฒนาศักยภาพการนิเทศภายใน
1,763,300
โรงเรียนดวยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(ป.๓.๓.๒.๒ม.๑)
13. โครงการฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด
2,203,700
(ป.๓.๓.๒.๓ม.๔)
14. โครงการจัดทําหลักสูตรตามเสนทางการพัฒนา
694,000

ความสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําป สวนราชการ
ทีร่ ับผิดชอบ
พ.ศ. ๒๕๖๓
อยูในแผน ไมอยูในแผน





นศน.
กสร.
นศน.



นศน.



นศน.





กสร.
กสร.
สยศ.



สยศ.



นศน.



สยศ.



นศน.



สขบ.



สขบ.
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ลําดับ
ที่

15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)
สมรรถนะขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร (ป.๓.๓.๒.๒ม.๑)
โครงการการพิจารณาบรรจุและแตงตัง้ บุคคลเขา
รับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานครเปนกรณีพเิ ศษ
(ป.๓.๓.๒.๒ม.๑)
โครงการการยกยองเชิดชูเกียรติผูทํา
คุณประโยชนดานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
(ป.๓.๓.๒.๒ม.๑)
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
คณิตศาสตร (ป.๓.๓.๒.๑ม.๑)
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ป.๓.๓.๒.๒ม.๑)
โครงการการเตรียมความพรอมในการดําเนินการ
ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
(ป.๓.๓.๒.๒ม.๑)
โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน
(ป.๓.๓.๒.๑ม.๑)
โครงการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร (ป.๗.๕.๑.๓ม.๑)
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรูดจิ ิตอลเพือ่
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
(ป.๓.๓.๒.๑ม.๑)
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูดวย
สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง (ป.๓.๓.๒.๑ม.๒)
โครงการสงเสริมทักษะชีวิตและการเอาชีวิตรอด
ในสถานการณฉุกเฉิน (ป.๓.๓.๒.๓ม.๑)
โครงการประเมินคุณภาพอาหารเสริมนมและ
อาหารนักเรียน (ป.๓.๓.๒.๓ม.๑)

งบประมาณ

ความสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําป สวนราชการ
ทีร่ ับผิดชอบ
พ.ศ. ๒๕๖๓
อยูในแผน ไมอยูในแผน

93,940



สกจ.สนศ.

52,200



สกจ.สนศ.

2,000,000



นศน.

6,478,000



สขบ.

1,887,000



สกจ.สนศ.

9,267,600



นศน.

26,220,000



กทศ.

3,500,000



กทศ.

3,978,500



กทศ.

3,648,400



กสร.

539,500



กค.
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ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)

งบประมาณ

26. โครงการพัฒนาเครือขายระบบคอมพิวเตอร
3,145,800
ภายในสํานักการศึกษา (ป.๗.๕.๑.๓ม.๑)
27. โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอด
2,348,200
ยาเสพติด (ป.1.2.2.2ม.๑)
(งบอุดหนุน)
28. โครงการสนับสนุนใหโรงเรียนสังกัด
๖๐๐,๐๐๐
กรุงเทพมหานคร สงชมรมทูบีนัมเบอรวันเขา
(งบอุดหนุน)
ประกวดในระดับภาค/ประเทศ (ป.1.2.2.2ม.๒)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
354,859,440

ความสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําป สวนราชการ
ทีร่ ับผิดชอบ
พ.ศ. ๒๕๖๓
อยูในแผน ไมอยูในแผน



กทศ.



กสร.



กสร.

๒๕

3

สนศ.

 รวมโครงการ 28 โครงการ รวมจํานวนเงิน 354,859,440 บาท (ไมรวมงบอุดหนุน)
 อยูในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2563 จํานวน ๒๕ โครงการ
จํานวนเงิน 351,788,640 บาท (ไมรวมงบอุดหนุน)
 โครงการ (งบอุดหนุน) 2 โครงการ รวมจํานวนเงิน 2,948,200 บาท
 ไมอยูในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2563 จํานวน 3 โครงการ
จํานวนเงิน 3,070,800 บาท
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บัญชีรายการ/โครงการประจําพื้นฐาน
ลําดับ
ที่

๗

ดาน/แผนงาน
ดานการศึกษา
- แผนงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

ที่

รายการ/โครงการ

งบประมาณ

1. โครงการรําลึกพระคุณบูรพาจารย (งานวันครู) (สก.สนศ.)

1,925,000

2. โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพลูกจางในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร (สก.สนศ.)
3. โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนกรุงเทพมหานครเขารวม
การแขงขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ (สก.สนศ.)
4. โครงการเขารวมแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ครั้งที่ ๓๗ (สก.สนศ.)
5. โครงการจัดเลี้ยงตอนรับคณะเยาวชนภาคใตและครอบครัว
อุปถัมภ (สก.สนศ.)
6. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองคการสํานักการศึกษา
(สก.สนศ.)
7. โครงการมหกรรมทางการศึกษากรุงเทพมหานคร (BMA
Education Grand) (สก.สนศ.)
8. โครงการติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (สก.สนศ.)
9. โครงการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
(สกจ.สนศ.)
10. โครงการการเลือกตั้งกรรมการในคณะอนุกรรมการสามัญ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
(สกจ.สนศ.)
11. โครงการจางบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูกรุงเทพมหานคร (สกจ.สนศ.)
12. โครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษของขาราชการ
ครูกรุงเทพมหานครตามโมเดลการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
๗๐ : ๒๐ : ๑๐ (นศน.)
13. โครงการศิลปะภาพวาด (นศน.)

4,203,200
8,657,600
13,732,600
๕๙๒,๐๐๐
906,๙00
๓,๒๓๕,๖๐๐
๘,๖๓๘,๗๐๐
17,230,000
218,300
1,701,000
ไมใชงบประมาณ
๓,๗๐๒,๓๐๐
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ลําดับ
ที่

ดาน/แผนงาน

ที่

รายการ/โครงการ

14. โครงการเสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (นศน.)
15. โครงการมหกรรมดนตรีและการแสดงของนักเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร (นศน.)
16. โครงการเสริมสรางศักยภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (นศน.)
17. โครงการสอนภาษาจีน (นศน.)
18. โครงการสอนภาษามลายู (นศน.)
19. โครงการสอนภาษาอาหรับ (นศน.)
20. โครงการสอนภาษาญี่ปุน (นศน.)
21. โครงการเรียนภาษาอังกฤษในตางประเทศสําหรับนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (นศน.)
22. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต (นศน.)
23. โครงการสงเสริมความพรอมดานภาษาในกลุมประชาคม
อาเซียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖ สังกัด
กรุงเทพมหานคร (นศน.)
24. โครงการสนับสนุนการสอนในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย (นศน.)
25. โครงการพัฒนาการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครตามบันทึกความรวมมือและแลกเปลี่ยน
ทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน
(นศน.)
26. โครงการนิเทศและติดตามผลครูผสู อนโดยใชสอื่ พัฒนาทักษะ
สูความเปนเลิศภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (นศน.)
27. โครงการยกระดับคุณภาพครูผูดูแลเด็กโดยใชสื่อสรางเสริม
ประสบการณการเรียนรูเ พื่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (นศน.)
28. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร (สยศ. (ประกัน))
29. โครงการประชุมชี้แจงนโยบายดานการศึกษา
(สยศ. (นโยบาย))

งบประมาณ
2,553,300
10,065,600
๖,๐๐๐,๐๐๐
๑๒๓,๖๘๔,๐๐๐
๑,๐๕๖,๐๐๐
๑๔,๕๗๐,๑๐๐
๒,๘๒๖,๑๐๐
2๖,009,800
๒๒๕,๓๖๐,๐๐๐
๑๖,๙๐๙,๗๐๐

๑๓,๔๑๕,๗๐๐
2,246,000

๑๔,๓๖๑,๒๐๐
๑๒,๐๘๖,๔๐๐
462,000
๔๖๔,๔๐๐
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ลําดับ
ที่

ดาน/แผนงาน

ที่

รายการ/โครงการ

30. โครงการเพิม่ ศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร (สยศ. (ประเมิน))
31. โครงการเปดโลกกวางสรางเสนทางสูอาชีพ (สยศ. หลักสูตร)
32. โครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไมโกง)
(สยศ. หลักสูตร)
33. โครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหวาง
กรุงเทพมหานครและเมืองฟูกุโอกะ (สยศ. นโยบาย)
34. โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางกรุงเทพมหานครและ
เมืองยาชิโย (สยศ. นโยบาย)
35. โครงการเครือขายความรวมมือ “ศูนยขาวนักเรียน
กรุงเทพมหานครอาเซียน” (สยศ. นโยบาย)
36. โครงการเพิม่ ศักยภาพนักวิชาการศึกษาดานการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สยศ. นโยบาย)
37. โครงการเพิม่ ศักยภาพดานการบริหารจัดการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สยศ. นโยบาย)
38. โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (สยศ. นโยบาย)
39. โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (สยศ. นโยบาย)
40. โครงการปฐมนิเทศขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร (สขบ.)
41. โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครู
กรุงเทพมหานครกอนแตงตั้งใหมหี รือเลื่อนเปนวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สขบ.)
42. โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครกอนแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงรองผูอ ํานวยการสถานศึกษา (สขบ.)
43. โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครกอนแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูอ ํานวยการสถานศึกษา (สขบ.)
44. โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหนงรอง
ผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร (สขบ.)

งบประมาณ
8,349,600
1,090,000
๔,๓๗๐,๐๐๐
3,514,500
3,777,300
8,958,700
2,903,400
686,900
3,717,000
918,100
20,914,000
7,569,400
1,409,200
956,200
16,579,700
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ลําดับ
ที่

ดาน/แผนงาน

ที่

รายการ/โครงการ

45. โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร (สขบ.)
46. โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร กอนแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงศึกษานิเทศก (สขบ.)
47. โครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานคร
ระดับสูง (นศส.) รุนที่ 9 (สขบ.)
48. โครงการพิธีปฎิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด
กรุงเทพมหานคร (สขบ.)
49. โครงการพิธีทบทวนคําปฎิญาณและสวนสนามลูกเสือ
กรุงเทพมหานคร (สขบ.)
50. โครงการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ (สขบ.)
51. โครงการฝกอบรมผูบงั คับบัญชายุวกาชาด (สขบ.)
52. โครงการฝกอบรมหลักสูตรพิเศษบุคลากรทางการลูกเสือ
(สขบ.)
53. โครงการฝกอบรมผูบงั คับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรปฐม
พยาบาลเบื้องตน (สขบ.)
54. โครงการรักษสุขภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรุงเทพมหานคร (สขบ.)
55. โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (สขบ.)
56. โครงการเสริมสรางทัศนคติที่ดีใหแกนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครผานกิจกรรมสรางสรรคในการจัดงาน
วันเด็ก (สก.สนศ.)
57. โครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียน
ดีเดน (กสร.)
58. โครงการจางเหมายามดูแลทรัพยสินและรักษาความ
ปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กสร.)
59. โครงการวายน้ําเปนเลนน้ําไดปลอดภัย (กสร.)
60. โครงการเทคนิคการเปนครูแนะแนวในศตวรรษ ที่ ๒๑
(สขบ.)
61. โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทศ.)

งบประมาณ
11,922,600
5,788,500
6,052,700
3,253,100
3,320,900
4,911,900
1,857,000
438,800
402,000
1,374,400
12,714,000
707,500
500,000
246,068,200
20,697,300
1,401,400
4,750,000
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ลําดับ
ที่

ดาน/แผนงาน

ที่

รายการ/โครงการ

62. โครงการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อ
การเรียนรู (กทศ.)
63. โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะการนําเทคโนโลยีไปใชเพื่อ
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (กทศ.)
64. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูตอเนื่อง
(กทศ.)
65. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพือ่ การจัด
การศึกษา (กทศ.)
รวม

งบประมาณ
5,604,700
8,500,000
15,831,900
38,750,000
1,017,37๔,๔00
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ภาคผนวก

บัญชีรายการ/โครงการประจําพื้นฐาน
ดานที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ 3.3 การศึกษาสําหรับทุกคน
เปาหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมและเสมอภาค
เปาประสงคที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กทีอ่ าศัยอยูในกรุงเทพมหานครทุกคนจะตองไดรับการศึกษาตามความตองการ
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ที่
1

รอยละของการเขาเรียนสุทธิ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็ก
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กสร.)

รอยละ ๑๐๐

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการหนวยงานที่ ๒ ติดตั้ง/ปรับปรุงระบบอัคคีภัยแบบดับเพลิงอัตโนมัติของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครใหมี
ความเพียงพอตอความตองการ และพรอมใชงานอยูตลอด (สก.สนศ.)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ที่
1 รอยละของการติดตั้ง/ปรับปรุงระบบอัคคีภัยแบบดับเพลิงอัตโนมัติ
รอยละ ๑๐๐
ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครใหมีความเพียงพอตอความ
ตองการ และพรอมใชงานอยูตลอด (สก.สนศ.)
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
1. โครงการติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยของโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ
๘,๖๓๘,๗๐๐

สวนราชการ
สก.สนศ.
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เปาหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก จากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิม่ ขึ้น
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ที่
1 รอยละของโรงเรียนทีม่ ีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
รอยละ ๒๐
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกวาระดับประเทศ
ทุกรายวิชาที่สอบ (สยศ. ประเมิน)
๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา
รอยละ ๑๐0
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑที่กําหนด
(สยศ. ประเมิน)
๓ รอยละของนักเรียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผาน
รอยละ ๙๐
เกณฑคะแนน รอยละ 60 (สยศ. ประเมิน)
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ (สยศ. ประเมิน)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับ
ตัวชี้วัด
ที่
๑ รอยละของสํานักงานเขตที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาผานเกณฑ
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
๑. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร
๒. โครงการประชุมชี้แจงนโยบายดานการศึกษา
๓. กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

คาเปาหมาย
รอยละ ๘๐

งบประมาณ
462,000

สวนราชการ
สยศ. (ประกัน)

๔๖๔,๔๐๐
สยศ. (นโยบาย)
ไมใชงบประมาณ (สยศ. ประเมิน)
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มาตรการที่ 2 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ (สยศ. ประเมิน)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ที่
๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา
รอยละ 100
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ
ที่กําหนด (สยศ. ประเมิน)
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
๑. โครงการเพิม่ ศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
๒. โครงการมหกรรมทางการศึกษากรุงเทพมหานคร (BMA Education
Grand)

งบประมาณ
8,349,600

สวนราชการ
สยศ. (ประเมิน)

๓,๒๓๕,๖๐๐

สก.สนศ.

เปาหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ ๓.๓.๒.๒ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีความเปนมืออาชีพ
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ที่
1 รอยละของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
รอยละ ๑๐๐
กรุงเทพมหานครผานมาตรฐานวิชาชีพ (สขบ.)
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 1 พัฒนาสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. (สขบ.)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับ
ตัวชี้วัด
ที่
๑ รอยละของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครผานการพัฒนาสมรรถนะ (สขบ.)

คาเปาหมาย
รอยละ ๑๐0
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
๑. โครงการรําลึกพระคุณบูรพาจารย (งานวันครู)
๒. โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพลูกจางในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
๓. โครงการสอบแขงขันเพือ่ บรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
๔. โครงการการเลือกตั้งกรรมการในคณะอนุกรรมการสามัญขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
๕. โครงการจางบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคลของขาราชการ
ครูกรุงเทพมหานคร
๖. โครงการปฐมนิเทศขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
๗. โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูกรุงเทพมหานครกอน
แตงตั้งใหมหี รือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
๘. โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรุงเทพมหานครกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษา
๙. โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรุงเทพมหานครกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา
๑๐. โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร
๑๑. โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร
๑๒. โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก
๑๓. โครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง
(นศส.) รุนที่ 9
๑๔. โครงการพิธีปฎิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
๑๕. โครงการพิธีทบทวนคําปฎิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
๑๖. โครงการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
๑๗. โครงการฝกอบรมผูบงั คับบัญชายุวกาชาด
๑๘. โครงการฝกอบรมหลักสูตรพิเศษบุคลากรทางการลูกเสือ

งบประมาณ
1,925,000
4,203,200

สวนราชการ
สก.สนศ.
สก.สนศ.

17,230,000

สกจ.สนศ.

218,300

สกจ.สนศ.

1,701,000

สกจ.สนศ.

20,914,000

สขบ.

7,569,400

สขบ.

1,409,200

สขบ.

956,200

สขบ.

16,579,700

สขบ.

11,922,600

สขบ.

5,788,500

สขบ.

6,052,700

สขบ.

3,253,100
3,320,900
4,911,900
1,857,000
438,800

สขบ.
สขบ.
สขบ.
สขบ.
สขบ.
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โครงการ/กิจกรรมประจํา
๑๙. โครงการฝกอบรมผูบงั คับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรปฐมพยาบาล
เบื้องตน
๒๐. โครงการรักษสุขภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
๒๑. โครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษของขาราชการครู
กรุงเทพมหานครตามโมเดลการเรียนรูและพัฒนาตนเอง ๗๐ : ๒๐ : ๑๐
เปาหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ ๓.๓.๒.๓ นักเรียนมีทกั ษะความรูและความสามารถเพิม่ ขึ้น
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับ
ตัวชี้วัด
ที่
1
๒
๓
๔

รอยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย (นศน.)
รอยละของนักเรียนมีคะแนน IQ และ EQ ไมต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน (สยศ. ประเมิน)
รอยละของโรงเรียนทีจ่ ัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตระดับ 2.๕ ขึ้นไป (นศน.)
รอยละของนักเรียนมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะทอนการมี
คุณธรรมจริยธรรม (สยศ. หลักสูตร)

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 1 สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีพฒ
ั นาการสมวัย (นศน.)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับ
ตัวชี้วัด
ที่
๑ รอยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย (นศน.)
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
๑. โครงการเขารวมแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ครั้งที่ ๓๗
๒. โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนกรุงเทพมหานครเขารวมการแขงขัน
ฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ
๓. โครงการศิลปะภาพวาด

งบประมาณ
402,000

สวนราชการ
สขบ.

1,374,400

สขบ.

ไมใชงบประมาณ

นศน.

คาเปาหมาย
รอยละ ๘๕
รอยละ ๘๐
รอยละ ๗๐
รอยละ ๑๐๐

คาเปาหมาย
รอยละ ๘๕

งบประมาณ
13,732,600
8,657,600

สวนราชการ
สก.สนศ.
สก.สนศ.

๓,๗๐๒,๓๐๐

นศน.
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โครงการ/กิจกรรมประจํา
๔. โครงการเสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
๕. โครงการมหกรรมดนตรีและการแสดงของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
๕. โครงการเปดโลกกวางสรางเสนทางสูอาชีพ
๖. โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
๗. โครงการเสริมสรางทัศนคติที่ดีใหแกนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครผานกิจกรรมสรางสรรคในการจัดงานวันเด็ก
มาตรการที่ ๓ พัฒนาทักษะการสื่อสารตางประเทศ (นศน.)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับ
ตัวชี้วัด
ที่
๑ รอยละของนักเรียนที่สามารถสือ่ สารภาษาตางประเทศไดผาน
เกณฑที่โรงเรียนกําหนด

งบประมาณ
2,553,300

สวนราชการ
นศน.

10,065,600
1,090,000
12,714,000
707,500

นศน.
(สยศ. หลักสูตร)
สขบ.
กสร.

คาเปาหมาย
รอยละ ๘๐

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
งบประมาณ
๑. โครงการเสริมสรางศักยภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัด
๖,๐๐๐,๐๐๐
กรุงเทพมหานคร
๒. โครงการสอนภาษาจีน
๑๒๓,๖๘๔,๐๐๐
๓. โครงการสอนภาษามลายู
๑,๐๕๖,๐๐๐
๔. โครงการสอนภาษาอาหรับ
๑๔,๕๗๐,๑๐๐
๕. โครงการสอนภาษาญีป่ ุน
๒,๘๒๖,๑๐๐
๖. โครงการเรียนภาษาอังกฤษในตางประเทศสําหรับนักเรียนในโรงเรียน
๒๖,๐๐๙,๘๐๐
สังกัดกรุงเทพมหานคร
๗. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
๒๒๕,๓๖๐,๐๐๐
๘. โครงการสงเสริมความพรอมดานภาษาในกลุมประชาคมอาเซียนสําหรับ
๑๖,๙๐๙,๗๐๐
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖ สังกัดกรุงเทพมหานคร
๙. โครงการนิเทศและติดตามผลครูผสู อนโดยใชสื่อพัฒนาทักษะสูความเปนเลิศ ๑๔,๓๖๑,๒๐๐
ภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
๑๐. โครงการยกระดับคุณภาพครูผูดูแลเด็กโดยใชสื่อสรางเสริมประสบการณ ๑๒,๐๘๖,๔๐๐
การเรียนรูเ พื่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สวนราชการ
นศน.
นศน.
นศน.
นศน.
นศน.
นศน.
นศน.
นศน.
นศน.
นศน.

หมายเหตุ อยูระหวางเสนอบรรจุโครงการยุทธศาสตรในแผนปฏิบัตริ าชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิม่ เติม
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มาตรการที่ ๔ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองที่ดี (สยศ. หลักสูตร)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับ
ตัวชี้วัด
ที่
๑ รอยละของนักเรียนมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะทอนการมี
คุณธรรมจริยธรรม (สยศ. หลักสูตร)
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
๑. โครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไมโกง)
๒. โครงการสนับสนุนการสอนในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย

คาเปาหมาย
รอยละ ๑๐๐

งบประมาณ
๔,๓๗๐,๐๐๐
๑๓,๔๑๕,๗๐๐

สวนราชการ
(สยศ. หลักสูตร)
นศน.

มาตรการหนวยงานที่ ๕ เสริมสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาและวัฒนธรรม (สยศ. นโยบาย)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ที่
๑ จํานวนเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาและวัฒนธรรม
๓ เครือขาย
(สยศ. นโยบาย)
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
๑. โครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหวางกรุงเทพมหานคร
และเมืองฟูกุโอกะ
๒. โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย
๓. โครงการพัฒนาการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตาม
บันทึกความรวมมือและแลกเปลี่ยนทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครและ
เมืองเทียนจิน
๔. โครงการจัดเลี้ยงตอนรับคณะเยาวชนภาคใตและครอบครัวอุปถัมภ
๕. โครงการเครือขายความรวมมือ “ศูนยขาวนักเรียนกรุงเทพมหานครอาเซียน”
๖. โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
๗. โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือขายผูป กครองเพือ่ พัฒนาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ
3,514,500

สวนราชการ
(สยศ. นโยบาย)

3,777,300
2,246,000

(สยศ. นโยบาย)
นศน.

๕๙๒,๐๐๐
8,958,700
3,717,000

สก.สนศ.
(สยศ. นโยบาย)

918,100

(สยศ. นโยบาย)
(สยศ. นโยบาย)
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มาตรการหนวยงานที่ ๗ สงเสริมพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียน (กสร.)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับ
ตัวชี้วัด
ที่
๑ จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สง เสริมสนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถของนักเรียน (กสร.)
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
๑. โครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนดีเดน
๒. โครงการจางเหมายามดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัยใหแก
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
๓. โครงการวายน้ําเปนเลนน้ําไดปลอดภัย

คาเปาหมาย
๑ โครงการ

งบประมาณ
500,000
246,068,200

สวนราชการ
กสร.
กสร.

20,697,300

กสร.
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สวนที่ ๒ การบริหารจัดการ (เนื้อหาสวนนี้จะครอบคลุมเฉพาะดานที่ 7 ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําป พ.ศ. 2563)
ดานที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล
เปาหมายที่ 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติงานแบบมืออาชีพมีขีดสมรรถนะสูง สามารถรองรับ
ภารกิจที่ทาทายของกรุงเทพมหานคร ในการกาวสูมหานครแหงเอเชีย รวมทั้งเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เปนที่
เชื่อมั่นของประชาชน
เปาประสงคที่ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความเปนมืออาชีพที่เหมาะสม กับการ
บริหารมหานครและเปนผูมคี ุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ที่
1 ความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุงสูความ
รอยละ ๓๐
เปนมืออาชีพ (สก.สนศ.)
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ และคุณภาพการใหบริการในแตละสายงานให
มุงสูความเปนมืออาชีพและสอดคลองกับการเปนมหานครแหงเอเชีย (สก.สนศ.)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ที่
๑ รอยละในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐาน
รอยละ ๑๐๐
วิชาชีพ และคุณภาพการใหบริการในแตละสายงานใหมุงสูความ
เปนมืออาชีพ
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
๑. โครงการสัมมนาเพือ่ พัฒนาองคการสํานักการศึกษา
๒. โครงการเพิม่ ศักยภาพนักวิชาการศึกษาดานการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๓. โครงการเพิม่ ศักยภาพดานการบริหารจัดการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

งบประมาณ
906,๙00
๒,๙๐๓,๔๐๐

สวนราชการ
สก.สนศ.
(สยศ. นโยบาย)

๖๘๖,๙๐๐

(สยศ. นโยบาย)
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เอกสารกลุมงานนโยบายและแผนการศึกษา
สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา สํานักการศึกษา
๘๖๙ ถนนลาดหญา แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐ ๒๔๓๗ ๖๖๓๑ - ๕ ตอ ๓๔๗๘, ๓๔๗๙

www.bangkok.go.th/bangkokeducation
e-mail : plan3478@hotmail.com

