
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๒ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ (แผนใช้เงิน) ขึ้น  ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ป ี         
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บท  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
นโยบาย   ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาภาค 2 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานครและบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญ  สรุปได้ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
“ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง  เป็นที่หนึ่งในอาเซียน  มีความรักชาติ 

มีคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
พันธกิจ 
   ๑. สร้างจิตส านึกให้พลเมืองทุกช่วงวัยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีความรักและภาคภูมิใจชาติ  
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
  ๒. ส่งเสริมและพัฒนาก าลังคนในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการที่จัดการศึกษาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นที่หนึ่งทางการศึกษาในระดับอาเซียน 

๓. เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนทุกระดับ  ทุกประเภทและทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่งมีศักยภาพตาม
ความถนัดและความต้องการของตนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓Rs๘Cs)  มีการจัดการเรียนรู้     
ที่มีคุณภาพทั่วถึงส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
  ๔. ส่งเสริมทุกภาคส่วนร่วมกันจัดระบบอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๖. มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
เป้าประสงค์ 
  ๑. พลเมืองทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
  ๒. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมผลิตและพัฒนาทักษะของก าลังคนให้มีคุณภาพ สอดคล้อง
ตามความต้องการในการแข่งขันของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 



  ๓. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่ง  มีศักยภาพตามความถนัด
และความต้องการของแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓Rs๘Cs) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
  ๔. ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
  ๕. สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการที่จัดการศึกษามีส่วนร่วมระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟูบริโภคและใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบน
พ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๖. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครอ านวยความสะดวกในการบูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่ก ากับ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลัก       
ธรรมาภิบาลและสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน
ครอบครัวเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
  ๑. สถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ   
                      และยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
     ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๒. ร้อยละของผู้ เรียนทุกระดับได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๓. ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตและพัฒนาก าลังคน  การวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
  ของประเทศ 
  จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
  ๑. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา เป้าหมาย สัดส่วน ๔๕:๕๕ 
  ๒. สถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเ พ่ิมขึ้น ร้ อยละ๑๐๐ 
  ๓. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรม 
     และคณิตศาสตร์หรือสะเต็มศึกษาเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๙๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
   ๑. ผู้เรียนทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นคนเก่ง  พัฒนาศักยภาพ 

      ตามความถนัดและความต้องการของแต่ละบุคคลเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘๐ 
  ๒. ผู้เรียนทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะ 
  ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓Rs๘Cs)เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘๐ 



  ๓. ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับปฐมวัยที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส  ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา(คุณลักษณะผู้เรียน) 
  จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

๑. สร้างผู้เรียนทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม   
จริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘๐ 

  ๒. ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
      (O-NET)แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย ๔ วิชาผ่านเกณฑร์้อยละ ๕๐ ขึ้นไป  เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕๐ 
  ๓. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme 
  for  International  Student  Assessment หรือ PISA ) ของนักเรียนอายุ ๑๕ ปี สูงขึ้น 
  ไดค้ะแนนเฉลี่ย  ๕๐๐ คะแนน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
  ๑. หน่วยงาน/สถานศึกษาจัดหลักสูตร/กิจกรรมที่เก่ียวกับการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง 
      การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘๐ 
  ๒. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการทีเ่กี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ 
      ทรัพยากร ธรรมชาติและการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘๕ 
  ๓. สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษา 
  จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
  ๑. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
      เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๗๐ 
  ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้ 
      ตามมาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๐ 
  ๓. สถานศึกษามีระบบและกลไกการทดสอบ  การวัดและประเมินผลความรู้และทักษะ และ 
     สมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับการศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพร้อยละ ๗๐ 
  ๔. ครู  อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและ 
      ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๗๐ 
  ๕. ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน/สถานศึกษา  
     เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามและประเมินผลเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๗๐



 

 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ข้างต้นนั้น ได้จัดท า
งานโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และงานโครงการตาม
แผนงานบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย สมบูรณ์ 
ครอบคลุมนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการพัฒนาการศึกษาภาค 
๒  ซึ่งเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (แผนใช้เงิน) ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้แสดงโครงการและกิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒  หากได้รับการพิจารณางบประมาณเพ่ิมเติม สามารถ
ด าเนินการจัดท ารายละเอียดให้สอดคล้องกับงาน โครงการ กิจรรมที่ก าหนดได้  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒  ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  เป็นเงินจ านวน  ๑๐,๑๖๓,๒๐๐  บาท   
รวม  ๓  แผนงาน  ได้แก่   

๑. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ๗,๓๘๓,๙๐๐ บาท 
๑.๑ งบด าเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค)  ๒,๕๕๑,๖๐๐  บาท  
๑.๒ งบรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายโครงการ ๓ โครงการ)  ๒๓๔,๘๐๐  บาท  ได้แก่ 

 ๑.๒.๑ โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ๖๐,๐๐๐ บาท 
 ๑.๒.๒ โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด ๕๔,๘๐๐ บาท 
  ๑.๒.๓ โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

                           ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
   ๑.๓  งบลงทุน  ๔,๖๙๗,๕๐๐  บาท 

  
๒. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและ

ทั่วถึง  ๑,๖๑๕,๒๐๐ บาท 
๒.๑ งบรายจ่ายอื่นค่าใช้จ่ายโครงการ ๔ โครงการ)   ๑,๖๑๕,๒๐๐ บาท  ได้แก่ 

๒.๑.๑ โครงการ TFE  (Team For Education)  ๖๓๐,๐๐๐  บาท 
๒.๑.๒ โครงการCoaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  ๔๑๑,๒๐๐ บาท 

         ๒.๑.๓ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
         ๒.๑.๔ โครงการเพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน  
                                    และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม  ๒๗๔,๐๐๐  บาท 

 
 ๓. แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๖๔๗๖๐๐  บาท 
    ๓.๑  งบรายจ่ายอื่น (จ านวน  ๑  โครงการ)  ๖๔๗๖๐๐  บาท 
           ๓.๑.๑ โครงการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจา้อยู่หวัมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ๖๔๗๖๐๐  บาท 
 

 ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ มีความคาดหวังว่าจะท าให้การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและการ
บริหารจัดการศึกษาของจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาพลเมือง
ของชาติ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษาอันจะส่งผลในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนต่อไป 
 


