
สรปุผลงาน 
คณะกรรมการการศึกษาและวฒันธรรม 

ประจ าปี พ.ศ. 256๒ 
------------------------------ 

 สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรมในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่๒) ประจ าปีพทุธศกัราช 25๖๑ เมื่อวนัพธุที ่๑๐ ตุลาคม 
25๖๑ ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานครจ านวน 5 คน ดงันี้ 
 1. พลเอก คนินทร  วงศาโรจน์ ประธานกรรมการ 
 2. นายพรชยั  เทพปัญญา รองประธานกรรมการ 
 3. นายค ารณ  โกมลศุภกจิ กรรมการ 
 4. นายวชิาญ  ธรรมสุจรติ กรรมการ 
 5. นางสาวดวงพร  รุจเิรข  กรรมการและเลขานุการ 

 
ผูช้่วยเลขานุการ 
 1. นางสาวทพิวรรณ   สุทธ ิ  นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
       กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
       ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
       ( 1 มกราคม - กรกฎาคม 256๒) 
 2. นางสาวปิยนุช   สทิธศิร   นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
       กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
       ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
       (๑ มกราคม 256๒ -ปัจจุบนั) 
 ๓. นางสาวคฤหอ์นงค ์  สริวิภิาว ี  นักจดัการงานชัว่ไปปฏบิตักิาร 
       กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
       ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
       (๓๐ กรกฎาคม  256๒ –ปัจจุบนั) 
 

 คณะกรรมการฯ ไดต้ัง้คณะอนุกรรมการเพือ่พจิารณาศกึษาดูงานดา้นการศกึษาและวฒันธรรม           
ในพืน้ทีเ่ขตต่างๆ ดงันี้ 
 1. คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่1 โดยมนีางสาวดวงพร รุจเิรข  
เป็นประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบพืน้ทีเ่ขตธนบุร ีคลองสาน จอมทอง บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บาง
พลดั ตลิง่ชนั ทววีฒันา และราษฎรบ์ูรณะ 
 2. คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่2 โดยมนีายวชิาญ ธรรมสุจรติ  
เป็นประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบเขตจตุจกัร บางซื่อ ลาดพรา้ว หลกัสี ่ดอนเมอืง สายไหม บางเขน มนี
บุร ีคลองสามวา บางแค และหนองแขม 
 3. คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่3 โดยมนีายค ารณ โกมลศุภกจิ  
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เป็นประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบเขตบางกะปิ สะพานสงู บงึกุ่ม ลาดกระบงั หนองจอก ประเวศ และภาษี
เจรญิ 
 4. คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่4 โดยมนีายพรชยั เทพปัญญา  
เป็นประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบเขตปทุมวนั บางรกั สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย วฒันา  
พระโขนง สวนหลวง บางนา และบางบอน 
 5. คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่5 โดยมพีลเอก คนินทร วงศาโรจน์                       
เป็นประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบเขตพระนคร ดุสติ ป้อมปราบศตัรูพ่าย สมัพนัธวงศ์ ดนิแดง หว้ยขวาง           
พญาไท ราชเทว ีวงัทองหลาง บางขุนเทยีน ทุง่ครุ และคนันายาว 

 
 ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม 
 คณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ได้ด าเนินการในรอบปี 256๒ ในเรื่องต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร ดงันี้ 
 
 1. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะการมอบทุนเอราวัณด้านการศึกษาให้เด็กนักเรียนสังกัด
กรงุเทพมหานคร และบุตรข้าราชการสงักดักรงุเทพมหานคร ดงันี้ 
     1.1 ควรติดตาม ประเมนิผลการเรยีนอย่างใกล้ชดิ เนื่องจากผูร้บัทุนต้องปฏบิตัิตามสญัญา 
เงื่อนไขและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในการขอรบัทุน และเมื่อจบการศกึษาแล้วจะต้องปฏบิตัิงานเพื่อชดใช้ทุน 
หากไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไขทีก่ าหนดอาจถูกฟ้องรอ้งใหช้ดใชทุ้นคนืได ้         
  1.2 ส านักการศกึษาควรสรา้งแรงจูงใจและพจิารณาก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ในการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคลใหเ้กดิความรูส้กึรกัองคก์ร 
  1.3 ควรส่งเสรมิใหน้ักเรยีนทุกคนไดร้บัโอกาสในการรบัทุนการศกึษา โดยกระตุ้นใหผู้้สอน
และผู้เรยีนสนใจในการเรยีนการสอนและเตรยีมความพร้อมในการเข้ามาสอบแข่งขนัรบัทุน ซึ่งนอกจาก
นักเรยีนจะไดร้บัทุนการศกึษาแลว้ยงัเป็นการส่งเสรมิการเรยีนการสอนทางออ้มดว้ย 
  1.4 โครงการทุนเอราวณัเป็นโครงการใหม่จงึควรเน้นการประชาสมัพนัธใ์หน้กัเรยีนไดท้ราบ
แต่เนิ่นๆ เพื่อใหม้รีะยะเวลาในการเตรยีมความพรอ้มไดม้ากขึน้ 
  1.5 ควรเพิม่ทางเลอืกใหน้ักเรยีนในการรบัทุนการศกึษาโดยเปิดหลกัสตูรสาขาวชิาช่างเพื่อ
รองรบัการท างานในอนาคตดว้ย   
  1.6 โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครมสีถิติผูไ้ด้รบัทุนการศกึษาน้อยกว่าโรงเรยีนสงักดัอื่น 
จงึควรมกีารวเิคราะห์สาเหตุและสภาพปัญหาเพื่อเป็นข้อมูลน ามาปรบัปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพของโรงเรยีน
สงักดักรุงเทพมหานครใหม้โีอกาสไดร้บัทุนมากขึน้ 
 
 2.พิจารณาให้ข้อเสนอแนะการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา 2561 

  2.1 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 สูง
กว่าเกณฑ์ระดับประเทศทุกวิชา ยกเว้นวิชาคณิตศาสตร์ แต่ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชัน้
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มธัยมศึกษาปีที่ 6 ต ่ากว่าเกณฑ์ระดบัประเทศทุกวชิา ดงันัน้ ส านักการศึกษาควรพิจารณาหาสาเหตุและ
ด าเนินการแกไ้ขใหม้กีารพฒันาต่อไป 

  2.2 ส านักการศกึษาควรด าเนินการดา้นการเรยีนใหม้ผีลสมัฤทธิม์ากกว่าปัจจุบนั โดยพฒันา
ใหน้ักเรยีนสามารถสอบเขา้ศกึษาต่อในสถาบนัอุดมศกึษาทีม่ชีื่อเสยีงเพิม่มากขึน้ ทัง้นี้ ควรสนับสนุนโรงเรยีน
ที่มนีักเรยีนที่สามารถสอบเขา้สถาบันการศกึษาที่มีชื่อเสยีง และโรงเรยีนที่ไม่มีนักเรยีนสามารถสอบเข้า
สถาบนัการศกึษาทีม่ชีื่อเสยีงไดค้วรหาวธิกีารพฒันาเพื่อใหม้คีุณภาพเพิม่มากขึน้ 

  2.3 กรุงเทพมหานครควรสนับสนุนนกัเรยีนทีม่ผีลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้
พืน้ฐาน    (O-NET) คะแนนเตม็ 100 เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจ รวมทัง้เป็นการกระตุน้ใหเ้กดิการพฒันาอกี
ทางดว้ย 

  2.4 กรุงเทพมหานครควรจัดให้มีโรงเรียนต้นแบบด้านการศึกษา โดยการคัดเลือกครู 
นักเรยีนเพื่อเป็นโรงเรยีนที่มคีรูและนักเรยีนทีม่คีวามพร้อมในดา้นการเรยีนการสอน และดงึดูดความสนใจ
ใหม้กีารศกึษาต่อในโรงเรยีนแห่งนัน้                 
 3. พิจารณาเรื่องการเยือนเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ จงัหวดัฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ นตาม
โครงการการเรียนรู้ภาษาญ่ีปุ่ นและวฒันธรรม ระยะสัน้  
  3.1 ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนนักเรยีนต่างชาติ เมืองฮกิาชคิาวะ จงัหวดัฮอกไกโด 
ประเทศญี่ปุ่ น ได้มีหนังสอืขอเข้าพบประธานสภากรุงเทพมหานครเพื่อประชาสมัพนัธ์และปรึกษาหารือ
โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่ นและวฒันธรรม ระยะสัน้ ซึ่งเป็นนโยบายกระชบัความสมัพนัธ์และสร้างความ
ร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย และคณะกรรมการกิจการสภา
กรุงเทพมหานครได้มมีติที่ประชุม ครัง้ที่ 30/2561 เมื่อวนัพุธที่ 28 พฤศจกิายน 2561 พจิารณาให้โครงการ
ความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาภาษาญี่ปุ่ นให้แก่นักเรยีนในโรงเรยีนกรุงเทพมหานครของ
เทศบาลเมืองฮิกาชคิาวะ จงัหวดัฮอกไกโด  เป็นโครงการด้านการศกึษาและเกี่ยวขอ้งกบัคณะกรรมการ
การศกึษาและวฒันธรรมของสภากรุงเทพมหานคร           จงึไดน้ าเรยีนประธานสภากรุงเทพมหานครเพื่อ
พจิารณามอบหมายคณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม           เพื่อพิจารณาส่งผู้แทนร่วมเป็นคณะ
เดนิทาง 
  3.2 สภากรุงเทพมหานครร่วมกบัฝ่ายบรหิารกรุงเทพมหานคร ไดเ้ดนิทางเยอืนเมอืงฮกิาชิ
คาวะ จงัหวดัฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น ตามโครงการเรยีนภาษาญี่ปุ่ นและวฒันธรรมระยะสัน้ ซึง่เป็นโครงการ
ความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาภาษาญี่ปุ่ นให้แก่นักเรยีนในโรงเรยีนกรุ งเทพมหานคร โดยมี
ผู้แทนคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม จ านวน 2 คน ร่วมเดินทางไปด้วย ระหว่างวันที่ 3 -8 
กุมภาพนัธ ์2562 
  3.3 คณะกรรมการฯ ได้มกีารหารอืเรื่องการมอบหมายผูแ้ทนคณะกรรมการการศกึษาและวฒั
ธรรม จ านวน 2 คน เพื่อเยอืนเมอืงฮกิาชคิาวะ จงัหวดัฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น ตามโครงการเรยีนรู้ภาษาญี่ปุ่ น
และวฒันธรรม ระยะสัน้ และได้มอบหมายให้ พลเอก คนินทร วงศาโรจน์  ประธานกรรมการ และนางสาวดวง
พร รุจเิรข  เลขานุการ เป็นผูแ้ทน  
 คณะกรรมการฯ พจิารณาแลว้เหน็ควรใหเ้ป็นภารกจิของฝ่ายบรหิารทีจ่ะตอ้งด าเนินการลงนาม
ในบนัทกึขอ้ตกลง (MOU) ระหว่างกรุงเทพมหานคร กบัเทศบาลเมอืงฮกิาชคิาวะ จงัหวดัฮอกไกโด ประเทศ
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ญี่ปุ่ น เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน ล่าสุดได้รบัทราบว่าเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ 
จงัหวดัฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น จะมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อแสดงความจ านงในการท า
บนัทกึขอ้ตกลงในเรื่องดงักล่าว  
 

 4. ติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านัก
การศึกษา  
  คณะกรรมการฯ รบัทราบความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงปบะมาณ พ.ศ. 
2562 

ของส านักการศกึษา ดงันี้ 
  4.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
                   ส านักการศึกษาได้กันเงินงบประมาณปี 2561 ไว้เบิกเหลื่อมปี 2562 จ านวน 38 
รายการ เป็นเงิน 286,495,569.95 บาท เบิกจ่ายแล้ว 14 รายการ และค่าที่ดินฯ ตามงวดงาน เป็นเงิน 
64,071,097.02 บาท คงเหลอื 24 รายการ เป็นเงนิ 222,424,472.96 บาท  
  4.2 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
       ส านักการศกึษาได้รบังบประมาณทัง้สิ้น (หลังปรบัโอน) เป็นเงนิ 824,586,138 บาท 
ได้รบัเงนิประจ างวดแล้ว 752,760,000 บาท เป้าหมายการเบกิจ่าย 74 % ปัจจุบนัเบกิจ่ายไปแล้ว คดิเป็น 
30.82 % (ขอ้มูล ณ 15 พ.ค. 2562)   
    1) เบกิจ่ายแลว้   เป็นเงนิ 254,132,495.20 บาท                    
                    2) คงเหลอืงบประมาณ เป็นเงนิ 570,453,642.80 บาท 
  
 ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ  
 1. รายการในหมวดรายจ่ายอื่นทุกโครงการทีใ่ช้งบประมาณจ านวนมาก ควรพจิารณาถงึความ
คุม้ค่าและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัเป็นหลกั  
 2. ควรเร่งรัดด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะที่ก าหนดเพราะหากตัง้
งบประมาณแลว้ไม่สามารถด าเนินการได ้เป็นการเสยีโอกาสส าหรบัประชาชน และหน่วยงานอื่นๆ ในการใช้
ประมาณกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเร่งด่วน รวมทัง้ประชาชนจะเสยีโอกาสในการใชป้ระโยชน์สาธารณะ 
 3. การสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุและแต่งตัง้บุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 
ควรให้สถาบนัการศกึษาต่างๆ เป็นผู้ด าเนินการทัง้ระบบ เช่น การออกข้อสอบ การจดัสอบ การตรวจขอ้สอบ 
โดยควรก าหนดกรอบ ขอบเขต หลักเกณฑ์ในการออกข้อสอบ รวมทัง้การก าหนด TOR  เพื่อให้เป็น
มาตรฐานและเป็นการลดภาระของส านักการศกึษาในการด าเนินการจดัสอบเอง 

  
 5. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ของเครื่อง
ดนตรี KPN ของโรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานคร ดงัน้ี  



5 
 

  5.1 ค่าใชจ้่ายในโครงการจดัซื้อเครื่องดนตร ีKPN ใชง้บประมาณสงูมาก โรงเรยีนบางแห่งมี
นักเรยีนต ่ากว่า 100 คน แต่จดัซื้อเครื่องดนตรคีรบชุดเช่นเดยีวกบัโรงเรยีนขนาดใหญ่ ดงันัน้ โรงเรยีนควร
ใชเ้ครื่องดนตรใีหเ้กดิประโยชน์กบันักเรยีนใหม้ากทีสุ่ด เพื่อใหเ้กดิความคุม้ค่ากบังบประมาณทีไ่ดร้บั 
  5.2 ส านักการศกึษา ควรจดัท าขอ้มูลเกี่ยวกบัเครื่องดนตร ีKPN ในแต่ละโรงเรยีนโดยระบุ
จ านวนเครื่องดนตรแีต่ละชนิด จ านวนผูเ้รยีน ชนิดหรอืประเภทของวงดนตรใีนแต่ละโรงเรยีน  เพื่อใหก้ารใช้
ประโยชน์เกดิความคุม้ค่า  
   
 6.  พิจารณาความคืบหน้าการบรรจุและแต่งตัง้บุคคลเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรงุเทพมหานคร โดยมีข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะดงัน้ี 

 6.1 ส านักการศึกษาและส านักงานเขต ควรมีการปรบัปรุงข้อมูลอัตราก าลังที่ว่างในแต่ละ
สาขาวชิาให้ชดัเจนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะส านักงานเขตหากข้อมูล มกีารเปลี่ยนแปลงจะต้องรายงานส านัก
การศกึษาทราบเป็นระยะ    
             6.2 ควรปรบักระบวนการสอนตามความเป็นจริง โดยทัง้โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน
ขนาดใหญ่ควรมคีรูครบตามกลุ่มสาระวชิา แต่อาจจะใหค้วามส าคญักบักลุ่มสาระวชิาหลกัเพื่อใช้ส าหรบัการ
สอบวดัผลสมัฤทธิท์างการศกึษา หรอืการสอบ O-NET  
             6.3 กรุงเทพมหานครได้จดัสรรงบประมาณส าหรบัการจดัซื้อเครื่องดนตรใีห้กบัสถานศกึษา
ทุกแห่งโดยใช้งบประมาณจ านวนมาก ดงันัน้ สถานศึกษาทุกแห่งควรมีครูสอนดนตรโีรงเรยีนละ 1 คน 
เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่า ทัง้นี้ ในโรงเรยีนขนาดเล็กมกัมีจ านวนครูไม่ครบทุกกลุ่มสาระ 
โดยเฉพาะขาดครูวชิาดนตรแีละไมส่ามารถขอเพิม่ไดเ้นื่องจากเป็นไปตามกรอบอตัราก าลงัและสดัส่วนอตัรา
ครูต่อจ านวนนักเรยีนที่ก าหนด ทัง้นี้ วธิกีารแก้ปัญหาอาจจะมกีารสลบัครูสอนในแต่ละโรงเรยีน ที่ผ่านมา
เคยเสนอญตัตเิกีย่วกบัการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนครูไปแล้วแต่ยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ขในทศิทางทีด่ขีึน้ จงึ
เหน็ว่ากระบวนการแกไ้ขปัญหาของฝ่ายบรหิารไม่สอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิ             
 6.4 กรุงเทพมหานครให้ความส าคัญต่อภารกิจด้านการศึกษาน้อยกว่าภารกิจด้านอื่นๆ ที่มี
ความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ต้องแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่ วน จึงให้ความส าคัญด้าน
การศกึษาลดน้อยลง  
             6.5 การใช้กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการเงนิ การบรหิาร  ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การศกึษา หากมขีอ้ขดัขอ้งในทางปฏบิตัไิม่สามารถขบัเคลื่อนไปได้โดยสะดวก สามารถเสนอที่ประชุมเพื่อ
น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาโดยผ่านสภากรุงเทพมหานคร 
               6.6 ในสายงานการบรหิารสถานศกึษา ควรก าหนดใหผู้้อ านวยการสถานศกึษามชีัว่โมงการ
สอนต่อสปัดาหต์ามความเหมาะสม เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนครูอกีทางหนึ่ง 
             6.7 การพฒันาคุณภาพการศกึษานอกจากการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรียนโดยเน้นการ
วดัผลด้านวชิาการแล้ว ควรพฒันาโดยเน้นทกัษะด้านอาชีพซึ่งเป็นเรื่องส าคญั  เนื่องจากนักเรียนสงักัด
กรุงเทพมหานคร มคีวามสามารถดา้นทกัษะอาชพีในหลาย ๆ ดา้น เช่น งานช่าง งานศลิปะ ดนตร ีแต่ขาด
โอกาสและการสนับสนุนหากกรุงเทพมหานครมโีครงการ MOU ร่วมกบัภาคเอกชนเพื่อเปิดโอกาสใหเ้ดก็ได้
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เขา้ท างานในสถานประกอบการ จะเป็นการสนับสนุนให้เด็กได้เรยีนรู้และมุ่งมัน่ในสายอาชีพ  สามารถน า
ความรูไ้ปต่อยอดเพื่อประกอบอาชพีเลี้ยงตนเองและครอบครวัได้ และไม่เป็นภาระต่อสงัคม            
  6.8 กรุงเทพมหานครใชง้บประมาณในการจดัซื้อเครื่องดนตรสีงูมาก แต่มกัมปัีญหาการขาด
แคลนครูในสาขาวชิาดนตร ีดงันัน้ ควรมกีารวเิคราะหส์าเหตุของสภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
  
 7. ศึกษาข้อมูลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างศกัยภาพของเด็กและเยาวชนเพ่ือ
พฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดี ในพ้ืนท่ีกรงุเทพมหานครตามพระราชด าริ สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
  คณะกรรมการ ฯ ได้รบัทราบข้อมูลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ ีในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครตามพระราชด าร ิสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า 
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารขีองโรงเรยีนบ ารุงรววิรรณวทิยา เขตดอนเมอืง โดยมี
รายละเอยีด ดงันี้ 
  โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา ส านักงานเขตดอนเมือง เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และเป็น
โรงเรยีนขยายโอกาสในสงักดักรุงเทพมหานคร เปิดสอนระดบัชัน้อนุบาลปีที่ 1 ถึงชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ปัจจุบนั
มนีักเรยีนทัง้สิ้น จ านวน 1,159 คน และเมื่อปีการศกึษา 2550 โรงเรยีนบ ารุงรววิรรณวทิยา ได้รบัคดัเลอืกจาก
ส านักงานโครงการ สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารแีละ
กรุงเทพมหานคร ใหเ้ป็น  1 ใน 25 โรงเรยีนในการด าเนินโครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพของเดก็และเยาวชน เพื่อ
คุณภาพชวีติที่ดใีนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชด ารสิมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ                     สยามบรมราชกุมาร ี มกีิจกรรมสนับสนุนโครงการ 4 กจิกรรม ได้แก่ กิจกรรม
การติดตามภาวะโภชนาการ กิจกรรมการจดับริการอาหารกลางวนั กิจกรรมเกษตรเพื่อการเรียนรู้ และ
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ซึ่งการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้การด าเนินโครงการบรรลุตาม
วตัถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด ต่อมาเมื่อปลายปีการศึกษา 2557 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและ
บุคลากรในโรงเรยีนได้ร่วมกันปรบัปรุงการด าเนินโครงการฯ  ให้มคีวามชดัเจนสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ อัต
ลกัษณ์ ทีโ่รงเรยีนก าหนดขึ้น โดยไดม้กีารปรบัปรุงและพฒันาสภาพแวดล้อมและบรบิทโดยรอบโรงเรยีนเพื่อวาง
แผนผงัการใชพ้ื้นที่ในโรงเรยีนใหม้คีวามเหมาะสม และปรบัการด าเนินงานสนับสนุนภารกจิตามแผนพฒันาเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกนัดารของส านักงานโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีจดักจิกรรมสนับสนุนการด าเนินโครงการเป็น 5 กจิกรรม                    คอื 
กิจกรรมเกษตรในโรงเรยีน กิจกรรมสหกรณ์นักเรยีน กิจกรรมการส่งเสริมทกัษะด้านอาชพี กิจกรรมการ
จดับรกิารอาหารของโรงเรยีน กจิกรรมการเสรมิสรา้งโภชนาการและสุขภาพอนามยั   
 นอกจากนัน้ คณะกรรมการ ฯ ได้รบัทราบข้อมูลการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนบ ารุงรววิรรณ
วทิยา ดงันี้ 
 1. โรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานครที่มีคุณภาพสูงมาก มีการพัฒนาอย่ างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลการ
ด าเนินงานทีด่ ีมคีวามตัง้ใจ เอาใจใส่ในรายละเอยีดของงาน สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความมปีระสทิธภิาพ ความมี
คุณภาพของงาน และความเป็นระเบียบเรยีบร้อยของโรงเรยีน ซึ่งโรงเรยีนเหมาะส าหรบัเป็นพื้นที่รบัรองแขก
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ต่างประเทศทีจ่ะมาศกึษางานตามโครงการฯ และเป็นตวัอย่างในการปฏบิตัใิหก้บัโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร
และหน่วยงานอื่น ๆ ในการศกึษา          ดูงานต่อไป 
 2. นักเรยีนที่จบการการศกึษามแีนวทางการในพึ่งพาตนเองได้ จากการน าทกัษะวชิาชพีต่าง ๆ ที่
โรงเรยีนได้ด าเนินการจดัการเรยีนการสอนให้นักเรยีนสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตได้ ท าให้ไม่เป็น
ปัญหาต่อสงัคม 
 3. โรงเรยีนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรยีนที่มีความปลอดโปร่ง มพีื้นที่โล่ง
ส าหรบัการจดัจดักจิกรรมต่าง ๆ ของโรงเรยีนได้ 
 4. กรุงเทพมหานครปรับเพิ่มค่าอาหารเช้า และอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จากเดมิค่าอาหารเชา้ไดร้บัในอตัรา 10 บาท/คน/วนั เพิม่เป็น 15 บาท/คน/วนั และอาหาร
กลางวนั จากเดมิ 20 บาท/คน/วนั เพิม่เป็น 25 บาท/คน/วนั รวมเป็น 40 บาท/คน/วนั ซึง่ผ่านความเหน็ชอบ
ของสภากรุงเทพมหานครแล้ว และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จะเริ่ม ใช้
หลกัเกณฑน์ี้ในปีการศกึษา 2563 
 5. โรงเรียนขาดครูที่จบวิชาเกษตร แต่เป็นครูสอนคอมพิวเตอร์เป็นผู้สอนในวิชาดงักล่าว ซึ่งมี
ความตัง้ใจ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และด าเนินการจัดกิจกรรมเกษตรของโรงเรียนได้อย่างมี
คุณภาพและเป็นทีย่อมรบั  
 6. อาหารเช้าและอาหารกลางวนัของโรงเรยีนมกีารจดัการที่มคีุณภาพ สะอาด และมีการจดั
อาหารส าหรบันักเรยีนอสิลามแยกใวเ้ป็นการเฉพาะ  
 7. โรงเรียนมีการน าผลผลิตจากการท าการเกษตรของโรงเรียนทัง้ผลิตผลการเกษตรและ
ผลติผล          ที่แปรรูปในรูปแบบต่าง ๆ มาจดัจ าหน่ายให้กบัผู้ปกครอง ครู และชุมชนในพื้นที่ได้อย่างมี
คุณภาพ  
 8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักเรียนค่อนข้างสูง เนื่ องจากนักเรียนต้องเดินทางโด ย
รถจกัรยานยนต์รบัจ้าง ซึ่งนักเรยีนจะมคี่าใช้จ่ายในการเดนิทางทุกวนั 50 บาทเหน็ควรใหก้รุงเทพมหานครมกีาร
จดัสรรงบประมาณเป็นค่าเดนิทางใหก้บันักเรยีน  
  จากการทีค่ณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ไดต้ัง้คณะอนุกรรมการเพื่อพจิารณาศกึษาดู
งานด้านการศึกษาและวฒันธรรมในเขตพื้นที่ต่างๆ จ านวน 5 ชุดนัน้ คณะอนุกรรมการ ซึ่งมีกรรมการ
การศกึษาเป็นประธานอนุกรรมการ ไดร้ายงานผลการด าเนินการใหท้ราบ ปรากฏ ดงันี้ 
 

ผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการการศึกษาและวฒันธรรม ชุดท่ี ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 
 คณะอนุกรรมการการศึกษาและวฒันธรรม ชุดที่ ๑ ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด โดย
ด าเนินการพจิารณาศกึษาเกี่ยวกบัปัญหาดา้นการศกึษา วฒันธรรม และหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมายใน
พื้นที่เขตธนบุร ีคลองสาน จอมทอง บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บางพลดั ตลิง่ชนั ทววีฒันา และราษฎร์
บูรณะ 
 คณะอนุกรรมการประกอบด้วย 
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๑. นางสาวดวงพร รุจเิรข ประธานอนุกรรมการ  
๒. นางนิตยา กมลวทันนิศา อนุกรรมการ  
๓. นางสาวฐานิตา แพร่วานิชย์ อนุกรรมการ  
๔. นางพรปรยีา คตัตพนัธ์ อนุกรรมการ  
๕. นางรสลนิ เจยีมเจรญิ อนุกรรมการ  
๖. นางวรรณพร เพยีรสาระ อนุกรรมการ  
๗. นางสุราตร ี อคัรบวรกุล อนุกรรมการ  
๘. นางสาวพมิพ์ใจ เมษฐ์สุขใส อนุกรรมการและเลขานุการ  
๙. นางสาวปิยนุช สทิธศิร อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐.  นางสาวคฤห์อนงค์ สริวิภิาวี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

  
 คณะอนุกรรมการฯ ได้ด าเนินการประชุมรวมทัง้สิ้น ๑๗ ครัง้ โดยมผีลการด าเนินการในเรื่อง
ต่าง ๆ ดงันี้ 

๑. มาตรการรกัษาความปลอดภยัในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร 
๒. การพฒันาศกัยภาพทรพัยากรบุคคลทางการศกึษาของกรุงเทพมหานคร 
๓. จ านวนนักเรยีนในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครที่ลงทะเบยีนเรยีนไม่ตรงกับจ านวน
นักเรยีน   
  ที่มาเรยีน 

๔. การพฒันาคุณภาพโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานครที่มจี านวนนักเรยีนต ่ากว่า ๑๐๐ 
คน 

 
มาตรการรกัษาความปลอดภยัในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร  

 ด้วยปรากฏว่ามนีักเรยีนในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่นมคีวามเสี่ยงใน
ด้านความปลอดภยัหลาย ๆ ด้าน เช่น การล่วงละเมดิทางเพศ การถูกล่อลวง การพกัพาตวั รวมถึงการมี
พฤติกรรม ชู้สาวเกิดขึ้น อีกทัง้ความเสี่ยงภยัด้านอุบตัิภยั อุบตัิเหตุ และอื่น ๆ ทางด้านสังคม คณะอนุ
กรรมการฯ จงึได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรยีน จ านวน ๓ ครัง้ รวม ๖ โรงเรยีน เพื่อศกึษาปัญหาและขอ้เท็จจรงิ 
รวมทัง้มาตรการป้องกนัของโรงเรยีน 
  ครัง้ที่ 1 วนัที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรยีนวดันาคกลาง เขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นโรงเรยีนขนาด
เลก็  ที่ด าเนินการเรยีนการสอนระดบัประถมศกึษา และโรงเรยีนวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นโรงเรยีน
ขนาดกลาง  ทีด่ าเนินการเรยีนการสอนระดบัประถมศกึษา 
  ครัง้ที่ 2 วนัที่ 1 มนีาคม 2562 โรงเรยีนคลองทววีฒันา เขตทววีฒันา ซึ่งเป็นโรงเรยีนขนาด
ใหญ่ ที่ด าเนินการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนคลองบางพรหม เขตทวีวฒันา ซึ่งเป็น
โรงเรยีนขนาดเลก็  ทีด่ าเนินการเรยีนการสอนระดบัประถมศกึษา 
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  ครัง้ที่ 3 วนัที่ 15 มีนาคม 2562 โรงเรียนมธัยมวดัสุทธาราม เขตคลองสาน ซึ่งเป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่ทีด่ าเนินการสอนระดบัมธัยมศกึษา และโรงเรยีนวดัราชคฤห ์เขตธนบุร ีซึง่เป็นโรงเรยีนขนาดเลก็ 
ด าเนินการเรยีนการสอนระดบัประถมศกึษา  
   จากการตดิตามในโรงเรยีนดงักล่าวขา้งต้น ไดร้บัทราบผลการด าเนินงานของโรงเรยีน ดงันี้ 
    1. มาตรการความปลอดภยัของโรงเรียน 
    พบว่าส านักการศกึษากรุงเทพมหานคร มกีารก าหนดมาตรการรกัษาความปลอดภยัของ
โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร เพื่อใหโ้รงเรยีนน าไปสู่การปฏบิตัไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้ 
    มาตรการรกัษาความปลอดภยัของโรงเรียน ประกอบด้วย 9 มาตรการ 3 ด้าน ดงัน้ี 
    มาตรการท่ี 1 ก าหนดให้เรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียน เป็นนโยบายส าคัญใน
โรงเรยีน 
    มาตรการท่ี 2 ด าเนินการเรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียน ร่วมกับชุมชนและ
ผูป้กครอง 
    มาตรการท่ี 3 ก าหนดแผนและขัน้ตอนการปฏบิตัิเพื่อความปลอดภยัในโรงเรยีนอย่าง
เป็นระบบ และมคีู่มอืปฏบิตัสิ าหรบับุคลากรเพื่อความปลอดภยั 
    มาตรการท่ี 4 จัดตัง้คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยใน
โรงเรยีน โดยมตีวัแทนครูและผูป้กครองร่วมกนัตรวจสอบปีละ 4 ครัง้ 
    มาตรการท่ี 5 จดัให้มรีะบบการดูแลคุ้มครองเด็กที่ด ีก าหนดให้มโีครงการป้องกนัยา
เสพตดิ และพฤตกิรรมขม่ขู ่รงัแกนักเรยีน 
    มาตรการท่ี 6 จัดให้มีระบบความปลอดภัยด้านอาคารและสถานที่โดยรอบของ
โรงเรยีน 
    มาตรการท่ี 7 ก าหนดการเดนิทางไป - กลบั โรงเรยีนอย่างถูกวธิ ีมคีวามปลอดภยั
จากการจราจร 
   ความปลอดภยัด้านต่าง ๆ 3 ด้าน มีดงัน้ี 
   1. ด้านอบุติัภยั มดีงันี้ 
   มาตรการป้องกนัอุบตัภิยัโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร มมีาตรการป้องกนัและ
แนวทางป้องกนัอุบตัภิยัตา่ง ๆ ดงันี้ 
   1.1 การเฝ้าระวงัอคัคภียัในสถานศกึษา 
   1.2 วาตภยั/ธรณีพบิตั ิ
   2. ด้านอบุติัเหตุ มดีงันี้ 
   2.1 การป้องกนัอุบตัเิหตุจากอาคารเรอืน อาคารประกอบ 
   2.2 การป้องกนัอุบตัเิหตุจากสภาพแวดลอ้มภายใน และภายนอกบรเิวณโรงเรยีน 
   2.3 การป้องกนัอุบตัเิหตุจากการรบั - สง่นักเรยีน และการเดนิทางไป - กลบั 
   2.4 การป้องกนัการลมืเดก็ไวใ้นรถโรงเรยีน 
   3. ด้านสงัคม มดีงันี้ 
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   3.1 การป้องกนัการล่วงละเมดิทางเพศทางร่างกาย และจติใจ  
   3.2 การป้องกนัการล่วงละเมดิทางเพศ การป้องกนัพฤติกรรมของบุคคลทีจ่ะละเมดิสทิธิ ์
ของบุคคลอื่นเรื่องเพศในลกัษณะต่าง ๆ  เช่น ค าพูด สายตา การใช้ท่าทีส่อเจตนาล่วงละเมิดทางเพศ การ
กระท าอนาจาร ตลอดจนการบงัคบัให้มเีพศสมัพนัธ์ การข่มขนื และการกระท าที่ท าให้ผู้อื่นได้รบัความอบั
อาย  
 
             ผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
   จากการลงพื้นที่ทัง้ 3 ครัง้ โรงเรยีนได้รายงานให้ทราบว่า โรงเรยีนได้ด าเนินการตาม
มาตรการความปลอดภยัในโรงเรยีนทุกด ้าน ทัง้ด ้านอุบตั ิภยั อุบตั ิเหตุ และด้านสงัคม ซึ ่งผลการ
ด าเนินงานเป็นที่          พงึพอใจของครู และบุคลากรทางการศกึษา ผู้ปกครอง นักเรยีน และชุมชนใน
ระดับมาก โดยทุกโรงเรียนมีการจดัท าแผน และคู่มือการด าเนินงานรกัษาความปลอดภัยทุกด้านตาม
มาตรการที่ก าหนด โดยครูและผู้รบัผิดชอบสามารถน าแผน สู่การปฏบิตัิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ไม่เกิด
เหตุการณ์ร้ายแรงใด ๆ และผู้บรหิาร ครู และผู้เกี่ยวขอ้งได้ให้ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ดงันี้  
   1. โรงเรยีนอยู่ในเขตชุมชนแออดั จงึมคีวามจ าเป็นต้องมกีลอ้งวงจรปิดอย่างเพยีงพอเพื่อเฝ้าระวัง
ภยัทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
   2. กรณีมอีุบตัเิหตุเหน็ควรเพิม่เงื่อนไขในสญัญาให้สามารถน าส่งโรงพยาบาลทีใ่กล้โรงเรยีนโดย
ไม่ตอ้งส ารองจ่ายค่ารกัษาพยาบาล 
             คณะอนุกรรมการฯ มีความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพ่ือให้มาตรการต่าง ๆ  เกิดประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน ดงัน้ี 
   1. กรุงเทพมหานครควรใหค้วามส าคญัในการสรา้งจติส านึกเน้นการป้องกนัการล่วงละเมดิทาง
เพศ การถูกล่อลวง การลกัพาตวั และพฤตกิรรมชูส้าวใหแ้ก่ครูและบุคลากรทางการศกึษา และนักเรยีนให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตน และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการปฏิบัติตนที่ดีงาม โดยการจดั
กจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะการคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหาเฉพาะหน้าใหจ้รงิจงัและต่อเนื่อง 
   2. ควรสร้างความตระหนักแก่ผู้บรหิาร ครูและบุคลากรทางการศกึษา นักเรยีน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ให้มคีวามรู้ความเขา้ใจในการป้องกนัความปลอดภยัแก่นักเรยีนอย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง อกีทัง้ควร
แนะน า สาธติ ดูแลรกัษาและควบคุมการใช้อุปกรณ์รกัษาความปลอดภัยต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโรงเรยีนอย่าง
สม ่าเสมอ  
   3. ก าหนดใหม้คีรูแนะแนวเพื่อใหค้ าปรกึษาและแนะแนวแก่เดก็ที่เป็นกลุ่มเสีย่งอย่างจรงิจงั กรณี
ทีไ่ม่มคีรูแนะแนวควรตอ้งมคีรูทีม่คีวามรูแ้ละความเหมาะสมเป็นผูร้บัผดิชอบในเรื่องดงักล่าว รวมทัง้ในเรื่อง
เฝ้าระวงัภยัที่เกิดจากการท าร้ายตวัเองและการฆ่าตวัตาย โดยจดัให้มรีะบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน
อย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้  ให้ครูประจ าชัน้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลและควรสร้าง
เครอืข่ายผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรยีน เพื่อประสานงาน สื่อสาร และสานสมัพนัธ์ร่วมมอืป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกบัพฤติกรรมนักเรยีนให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
   4. ควรก าหนดแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาททัง้ในและนอกสถานศึกษา 
ด าเนินการตดิตามระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพ 
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   5. ควรระมัดระวังไม่ให้มีสื่อลามกอนาจารในโรงเรียน โดยมีการติดตามตรวจสอบสื่อ
อนิเทอรเ์น็ตควบคุมการน าขอ้มูลข่าวสารและสื่อบนัเทงิต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัเรื่องเพศ รวมทัง้ดา้นอบายมุขอื่น 
ๆ เพื่อใหโ้รงเรยีน        ในสงักดักรุงเทพมหานครเป็นเขตปลอดอบายมุขทุกประเภท ทัง้นี้ ให้ชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินการเรื่องดงักล่าวไม่ใหเ้ขา้มาเผยแพร่ในโรงเรยีนอย่างเขม้งวด 
       6. ควรจดักิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กในการเลอืกบรโิภคข้อมูลข่าวสารและภัยจากสื่ออินเทอร์เน็ต
และจัดกิจกรรมเสริมสร้างจูงใจการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอย่ างสร้างสรรค์ ตลอดทัง้ให้มีการ
ควบคุมดูแลอย่างใกลช้ดิ เพื่อป้องกนัการตดิเกมและขา่วสารทีเ่ป็นภยั 
   7. ใหห้น่วยงานที่รบัผดิชอบและชุมชนมสี่วนร่วมในการเฝ้าระวงัและขบัเคลื่อนการป้องกนัดา้น    
ยาเสพติดอย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง โดยจดักิจกรรมเสรมิทกัษะชวีติเพื่อสร้างความตระหนักและเหน็คุณค่าของ
ชวีติ          จดักจิกรรมให้นักเรยีนไดแ้สดงออกตามความสามารถและความต้องการ เช่น กีฬา ดนตร ีศลิปะ 
ตลอดทัง้คดักรองและตรวจสุขภาพนักเรยีนเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ 
 

การพฒันาศกัยภาพทรพัยากรบุคคลทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
    ศตวรรษที ่21 เป็นช่วงทีม่นุษย์ตอ้งเผชญิกบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ ทัง้ใน
เรื่องขอ้มูลขา่วสาร และเทคโนโลยทีีก่า้วไปอย่างรวดเรว็ ดงันัน้ การจดัการเรยีนการสอนทีย่ดึครูเป็นศูนยก์ลาง จงึ
จ าเป็น          ต้องเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายของการศกึษา ครูจงึมบีทบาทส าคญัในการ
พฒันาคุณภาพการศกึษา เพราะครูเป็นบุคคลส าคญัที่จะตอ้งพฒันาผู้เรยีน และเป็นผูท้ี่ไดร้บัความไวว้างใจ
จากผู้ปกครองและชุมชนที่จะอบรมบุตรหลานของเขาให้เป็นคนที่มีคุณภาพที่ดตี่อไป ฉะนัน้ครูจะเป็นผู้ที่
สามารถพฒันาผู้เรยีนให้มคีุณภาพและสร้างความเชื่อมัน่เป็นหลกัประกนัการจดัการศกึษาได้ ครูจะต้อง
เรยีนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการสอนเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทได้อย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์ และก่อใหเ้กดิคุณภาพกบัผูเ้รยีนได้เป็นอย่างดยีิง่ การพฒันาทรพัยากรบุคคลทางการศกึษา
ของกรุงเทพมหานครให้เกิดผลสมัฤทธิส์ูงสุดสามารถปฏบิัติหน้าที่ได้เต็มศกัยภาพบรรลุเป้าหมายองค์กร 
และส านักการศกึษากรุงเทพมหานครไดม้กีารก าหนดแนวทางการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศกึษา เป็น 2 กลุ่ม ดงันี้ 
    1. การพฒันาศกัยภาพนักบรหิารการศกึษาและศกึษานิเทศก์ของกรุงเทพมหานคร 
แบ่งเป็น  2 แนวทาง คอื 
    1.1 การเตรยีมพฒันาทางทรพัยากรบุคคลทางการศกึษา เพื่อเป็นผู้บรหิารสถานศกึษาและ
ศกึษานิเทศก์ 
    1.2 การเสรมิสร้างและพฒันาสมรรถนะหรอืทกัษะด้านการบรหิารการศกึษาให้แก่ผู้บรหิาร
สถานศกึษา   
   2. การพฒันาศกัยภาพครูให้มคีวามรู ้ทกัษะและสมรรถนะพงึประสงค ์โดยแบ่งเป็น 3 แนวทาง 
ดงันี้ 
    2.1 การเตรยีมพฒันาทรพัยากรบุคคลทางการศกึษา เพื่อการเป็นครูผูส้อน 
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    2.2 การพฒันาครูโดยเน้นผลลพัธ์ทีเ่กดิกบันักเรยีนเป็นฐาน ซึ่งเป็นการพฒันาศกัยภาพ
เพื่อใหม้คีวามรู ้ความสามารถและทกัษะรวมทัง้เทคนิคการสอนตามกลุ่มสาระการเรยีนรู ้และกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน 
    2.3 การพัฒนาครูตามหลักสมรรถนะและเส้นทางอาชีพ (TRM) ซึ่งเป็นการพัฒนา
ศกัยภาพครูใหม้คีวามสามารถและทกัษะตามสมรรถนะที่กรุงเทพมหานครต้องการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
  จากการลงพื้นที่ติดตามการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพทรพัยากรบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรยีนในสงักัดกรุงเทพมหานครขา้งต้น ได้รบัการรายงานให้ทราบว่าโรงเรยีนได้ด าเนินการพฒันาศักยภาพ
ของครูและบุคคลทางการศึกษา อนัส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามคีวามรู้ความเขา้ใจ และทกัษะเป็น
อย่างด ีสามารถจดัการเรยีนการสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและคุณภาพ นักเรยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ มทีกัษะที่
ดยีิง่ขึน้ โดยมผีลการเรยีนรูท้ีส่งูขึน้ 
 
   คณะอนุกรรมการฯ มีความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมการพฒันาศกัยภาพบุคคล
ทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ดงัน้ี 
   1. ควรก าหนดใหม้โีครงการฝึกอบรมโดยใหค้รูสามารถเลอืกอบรมตามหลกัสตูรทีเ่กดิประโยชน์
ต่อนักเรยีน และน าผลการฝึกอบรมมาน าเสนอต่อโรงเรยีนเพื่อขยายองค์ความรูแ้ก่ครูและบุคลากรทางการ
ศกึษา    ในโรงเรยีน ทีจ่ะส่งผลต่อนักเรยีนโดยตรง 
   2. ควรมีการติดตามประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม เพื่อรบัทราบผลสัมฤทธิข์องนักเรียน 
หรอื          ผลการเรยีนของนักเรยีน 
   3. ครูต้องได้รบัทกัษะความรู้ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่จะน าไปจดักระบวนการเรยีนการ
สอนที่มปีระสทิธภิาพ และมเีทคนิคจดัการเรยีนการสอนทีท่นัต่อสถานการณ์ปัจจุบนัและส่งผลต่อการวดัและ
ประเมนิผลไดอ้ย่างเหมาะสม 
   4. ส านักการศกึษาต้องปรบัวธิกีารท างาน โดยกระจายอ านาจให้ส านักงานเขตเป็นผู้ติดตาม
และใหค้ าปรกึษาแก่โรงเรยีนในสงักดั 
   5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศกึษาต้องมวีสิยัทศัน์ที่ก ้าวไกลทนัต่อเหตุการณ์ มี
สมรรถนะ  ในเชิงผู้นิเทศก์และช่วยเหลือที่ทรงประสิทธิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และมี
สมรรถนะของการเป็นนักวจิยั เพื่อน าไปสู่การพฒันาทัง้ครู และนักเรยีนใหเ้กดิขึน้อย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาว และควรบรหิารจดัการแบบมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มทีศิทางของการจดัการศกึษา
ทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์โลก  
   6. ควรให้ความส าคัญในเรื่องทักษะชีวิตแก่ครูและนักเรียน เช่น หน้าที่ ศีลธรรม ภัยพิบัต ิ
วฒันธรรม ความรกัชาต ิมนุษยสมัพนัธ์ 
    7. ใหศ้กึษานิเทศก์มบีทบาทมากขึน้ในการตดิตามประเมนิผล การวางแผนพฒันาครู 

 
จ านวนนักเรียนในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครท่ีลงทะเบียนเรียนไม่ตรงกบัจ านวนนักเรียน

ท่ีมาเรียน 
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                เพื่อการป้องกนัและให้มขีอ้มูลเกี่ยวกบัจ านวนนักเรยีนในสถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร
ตรงกบัความเป็นจรงิ คณะอนุกรรมการฯ จงึได้มกีารติดตาม ตรวจสอบขอ้มูลจ านวนผู้เรยีนที่มอียู่จรงิ ทัง้
กรณีเด็กที่ไม่มตีวัตนในห้องเรยีน และเด็กที่มชีื่อในทะเบยีนแต่ไม่มตีัวตน ได้แก่ มชีื่อแต่ไม่มาเรยีน ขาด
เรยีนอย่างต่อเนื่อง หรอืมาเรยีนและหายไป ป่วยเรื้อรงัต้องรบัการรกัษา อพยพย้ายถิ่นขาดการติดต่อ 
เรยีนที่อื่นแต่ไม่แจ้งย้าย เป็นต้น เพื่อป้องกนัแก้ไขปัญหาอนัอาจจะเกดิขึน้ได ้โดยพจิารณาขอ้มูลดงักล่าว
แล้วจากส านักการศกึษา ไม่พบขอ้มูลเรื่องเด็กไม่ตรงกบัทะเบยีน แต่อาจจะมกีรณีเด็กย้ายตามผู้ปกครอง 
แต่ไม่แจง้ใหโ้รงเรยีนทราบ เมื่อตดิตามแลว้แต่ไม่พบตวั ชื่อยงัคงคา้งอยู่ทีโ่รงเรยีน จงึท าใหข้อ้มูลไม่ตรงกนั 
อย่างไรกต็าม เพื่อป้องกนัปัญหาดงักล่าว ซึง่อาจจะเกิดขึน้ไดใ้นอนาคต 
 
             คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหา ดงัน้ี 
   1. ควรเคร่งครดัในการจดัท าฐานขอ้มูลจ านวนนักเรยีนใหเ้ป็นปัจจุบนัและตรงกบัความเป็นจรงิ  
และเขม้งวดกบัระบบการส่งต่อนักเรยีน รวมทัง้ท ารายงานแจง้ตน้สงักดัเพื่อทราบตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
   2. ควรมกีารติดตามนักเรยีนที่ขาดเรยีนด้วยเอกสารภายใน 5 วนั ด้วยตวับุคคลภายใน 3 วนั 
แล้วแต่กรณี และควรก าหนดช่วงเวลาในการจ าหน่ายชื่อสถานภาพการเป็นนักเรยีน กรณีขาดการติดต่อ 
หลงัจากไดด้ าเนินการ ตามขอ้ 3 แลว้ภายใน 30 วนั  
   3. ให้โรงเรยีนด าเนินการอย่างเคร่งครดัในการจ าหน่ายนักเรียนให้ตรงกับความเป็นจริงตาม
แนวทาง            ทีก่ าหนดในระเบยีบการจ าหน่ายนักเรยีนทุกกรณีและท ารายงานพรอ้มหลกัฐานเอกสารต่อ
ส านักงานเขต 
   4. ส านักงานเขตควรติดตามตรวจสอบและยืนยนัความถูกต้องขอ้มูลจ านวนนักเรยีนให้เป็น
ปัจจุบนั 
   5. การก าหนดต าแหน่งผูบ้รหิารไม่ควรก าหนดโดยใชจ้ านวนนักเรยีนเป็นเกณฑ์ 

 
ข้อเสนอการพฒันาคณุภาพโรงเรียนในสงักดักรงุเทพมหานครท่ีมีจ านวนนักเรียนต า่กว่า 100 คน 

1. สถานการณ์และแนวโน้ม 

 1.1 ประเทศไทยก าลงัเผชญิกบัการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สงัคมสูงวยัอย่างสมบูรณ์ 

ขอ้มูลจากส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) ระบุว่าประเทศไทยจะเขา้สู่สงัคมสูง

วยัอย่างสมบูรณ์ ในปี 2564 โดยจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุถึงร้อยละ 20 และสัดส่วนดงักล่าวจะเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ขณะที่วยัเด็กและวยัแรงงานมีสดัส่วนลดลง โดยวยัเด็กมีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 16 ขณะที่วัย

แรงงานคิดเป็นร้อยละ 64 และในปี 2579 จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 30 ขณะที่วัยเด็กและวัย

แรงงานมสีดัส่วนลดลงเหลอื   ร้อยละ 14 และรอ้ยละ 56 ตามล าดบั ซึ่งการลดลงของวยัเดก็และวยัแรงงานเป็น

ผลจากอัตราการเกิดที่ลดลง เนื่องจากสภาวะการมบีุตรยากเพิ่มขึ้นและค่านิยมการอยู่เป็นโสดมากขึ้น จะ

ส่งผลต่อประสทิธภิาพการบรหิารจดัการภาครฐัในการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะการพฒันาคุณภาพคนแต่

ละช่วงวยัใหส้ามารถไดร้บัการพฒันาและยกระดบัไดเ้ตม็ศกัยภาพและเหมาะสม 
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 1.2 แนวโน้มการลดลงของประชากรวัยเด็กส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชากรวยัเรียนที่มี
จ านวนลดลง ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นปัญหาท้าทายส าหรบัโรงเรียนทุกระดับทัว่ประเทศ โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร      ก็เช่นเดียวกัน ข้อมูลจากส านักการศึกษา พบว่า ในอดีตโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครมนีักเรยีนมากกว่า 300,000 คน รอ้ยละ 70 เป็นเด็กกรุงเทพมหานคร รอ้ยละ 29 เป็นเด็ก
ต่างจงัหวดั และรอ้ยละ 1 เป็นเดก็ไม่มสีญัชาตไิทย ขณะทีใ่นปัจจุบนัมจี านวนนักเรยีนนอ้ยกว่า 300,000 คน 
และเดก็ไม่มสีญัชาตไิทยมแีนวโน้มเพิม่ขึน้  
 1.3 ขอ้มูลจ านวนโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครที่มจี านวนนักเรยีนต ่ากว่า 100 คน ในช่วงปี
การศกึษา 2559 - 2562 พบว่า โรงเรยีนระดบัอนุบาล - ประถมศกึษาปีที่ 6 ที่มนีักเรยีนต ่ากว่า 100 คนมี
จ านวนเพิม่ขึ้น โดยในปีการศกึษา 2559 มอียู่ 16 โรงเรยีน และได้เพิม่ขึ้นเป็น 34 โรงเรยีน ในปีการศกึษา 
2562 คดิเป็นรอ้ยละ 7.78 ของจ านวนโรงเรยีนทีม่อียู่ทัง้หมดในปัจจุบนั (437 โรงเรยีน) หรอืร้อยละ 10.40 
ของโรงเรยีนระดบัอนุบาล - ประถมศกึษาปีที ่6 ที่มอียู่ในปัจจุบนั (327 โรงเรยีน) ในจ านวนนี้มอียู่ 6 โรงเรยีน 
ทีม่จี านวนนักเรยีนต ่ากว่า 60 คน (แสดงดงัตารางที ่1)          

 

ตารางท่ี 1: แสดงโรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานครท่ีมีจ านวนนักเรียนต า่กว่า 100 คน 
ปีการศึกษา 2559 - 2562 

ล าดบั ส านักงานเขต โรงเรยีน 

ปีการศกึษา 

2559 
 (16 รร.) 

2560 
(24 รร.) 

2561 
(21 รร.) 

2562 
(34 รร.) 

1 พระนคร วดัราชนัดดา 99 89 83 77 
2 พระนคร วดัมหาธาต ุ - 85 71 65 
3 พระนคร วดัพระเชตุพน - - 86 80 
4 พระนคร วดัใหม่อมตรส 90 80 78 74 
5 พระนคร วดัราชบูรณะ - 96 - 93 
6 ป้อมปราบฯ วดัดสิานุการาม - - - 99 
7 บางรกั วดัม่วงแค 49 55 54 68 
8 ดุสติ วดัราชผาตกิาราม - - - 97 
9 บางคอแหลม วดับางโคล่นอก 55 46 40 45 

10 ลาดกระบงั 
ต าบลขุมทอง (ประชา
อุทศิ) 

64 64 63 51 

11 ลาดกระบงั 
ขุมทอง (เพชรทองค า
อุปถมัภ์) 

- - 98 99 

12 หนองจอก ล าบุหรีพ่วง - 85 98 87 
13 หนองจอก วดัใหม่เจรญิราษฎร ์ 99 89 87 78 
14 หนองจอก สุเหร่าคลองสบิ - 96 93 92 
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15 หนองจอก ผลลรีุ่งเรอืง     - - - 81 
16 ธนบุร ี วดับางน ้าชน 56 53 54 57 
17 ธนบุร ี วดักลัยาณมติร 93 89 - 66 
18 ธนบุร ี วดับางสะแกนอก - - - 86 
19 คลองสาน วดัทองนพคุณ - - - 93 
20 คลองสาน วดัทองธรรมชาต ิ - - - 87 
21 บางขุนเทยีน วดับวัผนั - 99 - 99 
22 บางกอกน้อย วดับางเสาธง - 97 98 89 
23 บางกอกน้อย วดัพระยาท า 42 51 52 42 
24 บางกอกน้อย วดัดงมูลเหลก็ - 82 82 71 
25 บางกอกน้อย วดับางขุนนนท ์ - - - 98 
26 บางพลดั วดัเทพากร (เลีย่มมาตุทศิ) - - - 95 
27 บางพลดั วดัคฤหบด ี 94 74 71 68 

28 ตลิง่ชนั 
วดัไก่เตี้ย (สวสัดิป์ระชานุ
กูล) 

86 76 71 56 

29 ตลิง่ชนั วดัทอง (อุดมศลิปวทิยาคาร) 71 71 71 66 
30 ตลิง่ชนั วดัเกาะ 66 66 64 63 

ล าดบั ส านักงานเขต โรงเรยีน 
ปีการศกึษา 

2559 
 (16 รร.) 

2560 
(24 รร.) 

2561 
(21 รร.) 

2562 
(34 รร.) 

31 ตลิง่ชนั วดัพกิุล - - - 81 
32 บางกอกใหญ ่ วดัดดีวด 82 85 87 99 
33 บางกอกใหญ ่ วดันาคกลาง 42 38 29 42 
34 บางกอกใหญ ่ วดัใหม่พเิรนทร ์ - - - 90 

  ท่ีมา : ส านักการศึกษา กรงุเทพมหานคร 
 

 1.4 ปัจจยัส าคญัที่ส่งผลต่อการลดลงของจ านวนนักเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานครเป็นผลโดยตรง
จากสภาพเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป พจิารณาไดจ้าก 
  - อัตราการเกิดลดลง เนื่องจากประชากรในชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคนและเป็น
ผูส้งูอายุ ปัญหาค่าครองชพีทีส่งูขึน้ท าใหบ้างครอบครวัไม่พรอ้มมบีุตร 
  - ผูป้กครองส่วนใหญ่มอีาชพีรบัจ้างทัว่ไป หรอืเป็นคนต่างด้าว ไม่มทีี่อยู่เป็นหลกัแหล่ง  
เมื่องานเสรจ็สิน้ผูป้กครองจะน าบุตรหลานยา้ยถิน่ไปอยู่ทีอ่ืน่ นอกจากนี้การเวนคนืทีด่นิเพื่อการก่อสรา้งจาก
การเตบิโตของเมอืงและการไล่ทีท่ าใหเ้ดก็ในชุมชนตอ้งยา้ยถิน่ตามผูป้กครอง 
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  - โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานครส่วนใหญ่อยู่ในชุมชน หรอือยู่ในพื้นที่ของวดั/มสัยิด 
และจากสภาพทางกายภาพทีเ่ปลีย่นแปลงไปท าใหบ้างโรงเรยีนอยู่ตดิกบัโรงเรยีนสงักดัเดยีวกนั นอกจากนี้
ยงัมโีรงเรยีนสงักดัส านักงานคณะกรรมการศกึษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรยีนเอกชนในพื้นที่ใกล้เคยีง 
จงึเป็นทางเลอืกของใหผู้ป้กครองในการน านักเรยีนเขา้เรยีน 

 จากสถานการณ์และแนวโน้มดงักล่าวขา้งต้นแสดงให้เหน็ว่าจ านวนโรงเรยีนที่มนีักเรยีนต ่ากว่า        
100 คนในสงักดักรุงเทพมหานคร มีจ านวนเพิ่มขึ้น ท าให้การจดัการศึกษาไม่สามารถสะท้อนคุณภาพและ
ประสิทธิภาพได้เพียงพอ คณะอนุกรรมการการศึกษาและวฒันธรรมชุดที่ 1 ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของ
ปัญหาการลดลงของจ านวนนกัเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานครดงักล่าว โดยเหน็ควรพจิารณาก าหนดแนวทางใน
การพฒันานโยบายการศกึษาและวางแผนจดัการศกึษาให้สอดรบักบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดบัคุณภาพของเด็กไทยและคนไทยในอนาคต จงึได้มกีารประชุมแลกเปลี่ยนความ
คดิเห็นกบัส านักการศกึษาและผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสงักัดกรุงเทพมหานครที่ม ีจ านวน
นักเร ียนต ่ากว่า 100 คน ในพื้นที่เขตฝัง่พระนครและเขตฝัง่ธนบุรี จ านวน 34 โรงเรียน เมื่อวันที่ 6 
กนัยายน 2562 และ 13 กนัยายน 2562 พร้อมทัง้ได้ไปสงัเกตการณ์การเรยีนการสอนในโรงเรยีนตวัอย่างที่
คดัเลอืก จ านวน 3 โรงเรยีน เมื่อวนัที่ 15 พฤศจกิายน 2562  ณ โรงเรยีนวดับางโคล่นอก เขตบางคอแหลม 
วันที่  22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนต าบลขุมทอง (ประชาอุทิศ) เขตลาดกระบงั และวนัที ่ 29 
พฤศจกิายน 2562 ณ โรงเรยีนวดัทองนพคุณ เขตคลองสาน ตามล าดบั สามารถสรุปประเดน็ปัญหา และ
ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานครทีม่จี านวนนกัเรยีน
ต ่ากว่า 100 คน ไดด้งันี้ 

2. สภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเลก็ในสงักดักรงุเทพมหานครท่ีมีจ านวนนักเรียนต า่กว่า 100 คน 
  โรงเรยีนขนาดเลก็ในสงักดักรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ประสบปัญหาคลา้ยคลงึกนัใน 4 ดา้น คอื 
ดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นการจดัการเรยีนการสอน ดา้นความพรอ้มเกีย่วกบัปัจจยัสนับสนุนของโรงเรยีน 
และดา้นการมสี่วนร่วมในการจดัการศกึษา พจิารณาไดด้งันี้ 
  2.1 การบริหารจัดการ ในภาพรวมกรุงเทพมหานครให้ความเสมอภาคในการจดับริการ
สถานศกึษาอย่างเท่าเทยีมโดยจดัการศกึษาฟรใีหก้บันักเรยีนทุกคน โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครมรีะบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ด ีมีการเยี่ยมบ้านนักเรยีน และสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
อย่างไรกต็ามโครงสรา้งการบรหิารการศกึษามหีลายระดบั ท าใหข้าดความคล่องตวัในการท างาน นอกจากนี้ 
งบประมาณดา้นการศกึษาแม้จะไดร้บัการสนับสนุนอย่างเพยีงพอจากกรุงเทพมหานครและรฐับาล แต่การ
เคลื่อนยา้ยอพยพของประชากร   ในพืน้ที่ ท าใหเ้กิดปัญหาในการบรหิารจดัการงบประมาณและการจดัการ
เรยีนการสอนใหเ้กดิความคุม้ค่า  
   นอกจากนี้โรงเรยีนขนาดเล็กที่มนีักเรยีนต ่ากว่า 100 คน ในสงักัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่
ตัง้อยู่ใกลชุ้มชน ซึง่นักเรยีนในชุมชนและบรเิวณโดยรอบสามารถเดนิทางไปเรยีนไดส้ะดวก โดยทัว่ไปเกาะ
กลุ่มกนัประมาณ 1 - 2 โรงเรยีนในระยะห่างตัง้แต่ 1 - 5 กิโลเมตร อย่างไรกต็ามระยะทางระหว่างโรงเรยีน
ดงักล่าว มบีางโรงเรยีนอาจตอ้งเดนิทางขา้มถนนใหญ่ หรอืตอ้งขา้มแม่น ้าเจา้พระยา ท าใหเ้ป็นปัญหาในการ
เดนิทางไปเรยีนของนักเรยีน ทัง้โรงเรยีนดงักล่าว มอีตัราส่วนครูต่อนักเรยีน และนักเรยีนต่อห้องเรยีนต ่า
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กว่ามาตรฐาน  รวมทัง้โรงเรยีนขาดแคลนวสัดุ อุปกรณ์ ส่งผลให้คุณภาพการจดัการศกึษายงัไม่เป็นที่น่า
พอใจ 
 
  2.2 การเรียนการสอน 
 - คร ูส านักการศกึษาได้จดัสรรอตัราก าลงัครูให้โรงเรยีนที่มนีักเรยีนตัง้แต่ 100 คนลงมา 
ใหม้จี านวนครู ๙ อตัรา และก าหนดใหม้คีรูวชิาเอกแนะแนว 1 อตัรา (นักเรยีนตัง้แต่ 260 คนลงมา) อย่างไร
ก็ตาม พบว่า ครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากการสอน ท าให้สอนไม่เต็มเวลา ดูแลนักเรยีนไม่ทั ว่ถึง มคีรู
สอนไม่ครบชัน้ และไม่ครบสาระวิชาตามหลักสูตร ทัง้ยงัต้องสอนไม่ตรงวุฒิการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่า 
 - นักเรียน โรงเรยีนขนาดเล็กมนีักเรยีนในแต่ละระดบัชัน้จ านวนน้อย โดยเฉลีย่ 5 คน จงึ
มอีัตราส่วนนักเรยีนต่อห้องเรียนต ่ากว่ามาตรฐาน ท าให้การจดักิจกรรมต่าง ๆ ของ โรงเรียนค่อนข้างมี
อุปสรรค   เกดิการใชท้รพัยากรอยา่งไม่คุม้คา่ นอกจากนี้ โรงเรยีนส่วนใหญ่มกัถูกรอ้งขอใหเ้ขา้ร่วมกจิกรรม
ต่าง ๆ ของเขตและชุมชน ท าใหน้ักเรยีนมเีวลาเรยีนน้อยลง 
 - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ O-NET ใน
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรยีนที่มีนักเรยีนต ่ากว่า 100 คน พบว่ามีผลสัมฤทธิท์างการเรยีน
ค่อนข้างต ่า             โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีวิชาที่โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดบัประเทศ ดงันี้ 
  วชิาภาษาไทย ๑๓ โรงเรยีน วชิาคณิตศาสตร ์๖ โรงเรยีน วชิาวทิยาศาสตร ์6 โรงเรยีน 
และวชิาภาษาองักฤษ 9 โรงเรยีน (ดงัตารางที ่2) 
 

ตารางท่ี 2 : แสดงรายช่ือโรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการสอบ O-NET สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดบัประเทศ 

ปีการศึกษา 2561 

ล าดบั โรงเรยีน 
คะแนนเฉลีย่รายวชิา 

ภาษาไทย 
13 โรงเรยีน 

คณิตศาสตร ์
6 โรงเรยีน 

วทิยาศาสตร ์
6 โรงเรยีน 

ภาษาองักฤษ 
9 โรงเรยีน 

1 วดัราชนัดดา 70.4 40.7  44.29 
2 วดัมหาธาต ุ  39.1  57.08 
3 วดัพระเชตุพน 59.9    
4 วดัใหม่อมตรส 82.2  52 67.50 
5 วดัม่วงแค 77.5 62.5 42.5 43.75 

ล าดบั โรงเรยีน 
คะแนนเฉลีย่รายวชิา 

ภาษาไทย 
13 โรงเรยีน 

คณิตศาสตร ์
6 โรงเรยีน 

วทิยาศาสตร ์
6 โรงเรยีน 

ภาษาองักฤษ 
9 โรงเรยีน 
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6 วดับางโคล่นอก   40.7  
7 ต าบลขุมทอง (ประชาอุทศิ) 57.7    
8 ขุมทอง (เพชรทองค าอุปถมัภ์) 61.9 39.6   
9 วดัใหม่เจรญิราษฎร ์ 61.8   39.25 

10 วดับางน ้าชน 56.8   40.63 
11 วดัทอง (อดุมศลิปวทิยาคาร)  42.5   
12 วดัดงมูลเหลก็    40.19 
13 วดัคฤหบด ี 58.6    
14 วดัไก่เตี้ย (สวสัดิป์ระชานุกูล) 56.0    
15 วดัเกาะ 61.2 39.4 42.0 50.54 
16 วดัดดีวด 60.7  47.0 41.43 
17 วดันาคกลาง 61.8  42.8  
คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 55.9 37.5 39.93 39.24 

  ท่ีมา : สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลการทดสอบ ณ วนัท่ี ๑๑ เมษายน 
๒๕๖๒ 

 2.3 ความพร้อมเก่ียวกบัปัจจยัสนับสนุน โรงเรยีนขนาดเล็กได้รบัการจดัสรรงบประมาณตาม
เกณฑร์ายหวันักเรยีน โดยไดร้บัจดัสรรเงนิค่าอาหารเชา้ใหก้บันกัเรยีน ตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาล - มธัยมศกึษา
ปีที ่6               ในอตัรา 10 บาท/คน/วนั และเงนิค่าอาหารกลางวนัในอตัรา 20 บาท/คน/วนั แมว้่าตัง้แต่ปี
การศกึษา 2563 เป็นต้นไป จะได้รบัเงนิค่าอาหารเช้าเพิม่เป็น 15 บาท/คน/วนั ภาคเรยีนละ 100 วนัและ
อาหารกลางวนัเพิม่เป็น 25 บาท/คน/วนั ประกอบกบัค่าใชจ้่ายค่าจดัการเรยีนการสอน ค่าอุปกรณ์การเรยีน 
ค่าเครื่องแบบนักเรยีน ค่าหนังสอืเรยีน ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรยีน และโครงการสนับสนุนอาหารเสรมินม ในชัน้
อนุบาลเฉลี่ยคนละ ๔,๖๕๐ บาทและชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๑-๖ คนละ ๕,๕๖๔ บาท ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กที่
ไดร้บัมจี านวนน้อยเมื่อเทยีบกบัโรงเรยีนขนาดใหญ่ จงึเป็นอุปสรรคต่อการจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์และอุปกรณ์
การเรยีนการสอนให้เพยีงพอ ทัง้ยงัขาดแคลนสื่อเทคโนโลยกีารศกึษาและแหล่งเรยีนรู้มจี ากดั  โรงเรยีนไม่
สามารถระดมทรพัยากรจากผูป้กครองและชุมชนไดม้ากนัก เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นครอบครวัทีม่รีายไดน้้อย 
ท าให้โรงเรียนขนาดเล็กขาดโอกาสในการน างบประมาณไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกับ
โรงเรยีนขนาดใหญ่ 
 นอกจากนี้ ยงัมขีอ้จ ากดัดา้นอาคารสถานที ่โรงเรยีนขนาดเลก็ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในทีว่ดั/มสัยดิ มี
พืน้ทีค่บัแคบ จงึมอีาคารสถานทีไ่ม่เพยีงพอต่อการใชง้านและไม่สามารถขยายอาคารเรยีนได้ 
 2.4 การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ถงึแมว้่าทีผ่่านมาจะมตีวัแทนของชุมชนและองคก์รต่าง 
ๆ เขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการศกึษาในรูปของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน คณะกรรมการเครอืข่าย
ผูป้กครอง มูลนิธ ิสถาบนัการศกึษาใกลเ้คยีง และวดั/มสัยดิ ทีส่ าคญัไดแ้ก่ การใหทุ้นการศกึษา การสนับสนุนการ
เรียนการสอน การเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน การช่วยสอดส่องดูแลนักเรียน ฯลฯ แต่บทบาทและการ
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ประสานงานระหว่างองค์กรและโรงเรยีนขนาดเล็กยงัไม่มมีากนัก ทัง้ชุมชนโดยรอบโรงเรยีนมฐีานะยากจน จงึไม่
สามารถสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรยีนและการเรยีนรู้ของบุตรหลานไดเ้ท่าที่ควร ท าให้เด็กขาดโอกาสใน
การรบัรู้ การสร้างทกัษะ  และการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างเด็ก จงึมปีระสบการณ์น้อยลง ส่งผลให้การแข่งขนัในการ
เรยีนรูน้้อยลงเช่นกนั 
 สรุป สถานการณ์และประเด็นปัญหาของโรงเรยีนขนาดเล็กในกรุงเทพมหานครดงักล่าว ได้
ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพและประสทิธภิาพการศกึษา โรงเรยีนบางแห่งตอ้งบรหิารจดัการในภาวะขาดแคลน
งบประมาณและบุคลากร นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่า เป็นภาระดา้นงบประมาณและความคุม้ค่าใน
การลงทุน ดงันัน้ การพฒันาคุณภาพโรงเรยีนด้วยการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กให้มขีนาดที่เหมาะสม
สอดคลอ้งกบัความต้องการของชุมชนในพื้นที่ จงึเป็นทางออกหนึ่งของสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้
การบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเลก็มปีระสทิธภิาพสงูสุด และส่งผลดตี่อคุณภาพนักเรยีน 

3. แนวคิดและนโยบายการพฒันาคณุภาพและการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเลก็ 
 เพื่อให้การบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเล็กมปีระสิทธภิาพสูงสุดและส่งผลต่อคุณภาพนักเรยีน 
จ าเป็นตอ้งพฒันาคุณภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ใหเ้ป็นโรงเรยีนตน้แบบ และหรอือาจจ าเป็นตอ้งพจิารณาใหม้กีาร      
ควบรวมโรงเรยีนขนาดเลก็ใหม้ขีนาดทีเ่หมาะสมกบัความจ าเป็นของพืน้ที ่โดยมเีป้าหมาย แนวคดิและนโยบาย
ในการด าเนินงาน ดงันี้ 
 3.1 เป้าหมาย 
 1) เพิม่โอกาสใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนรูใ้นโรงเรยีนด ีมคีุณภาพไดม้าตรฐาน 
 2) มกีารบรหิารจดัการครู และบุคลากรทางการศกึษาได้อย่างสมดุล สอดคล้องกบัภารกิจ 
ช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนครูในบางสาระวชิาหลกั และช่วยใหม้คีรูครบชัน้เรยีน  
 3) มีปรมิาณนักเรยีนต่อห้องที่เหมาะสมส าหรบัการจดัการเรยีนการสอน และกิจกรรมเสรมิต่าง 
 ๆ 

 4) มกีารบรหิารจดัการทรพัยากร และงบประมาณดา้นการศกึษาอย่างมปีระสทิธภิาพ และ
เกดิความคุม้ค่า 
 5) พฒันาโรงเรยีนทีม่คีวามพรอ้มดา้นการบรหิารจดัการการเรยีนการสอนใหเ้ป็นโรงเรยีน
ตน้แบบ 
 3.2 ปัจจยัส าคญัท่ีควรค านึงในการควบรวมโรงเรียนขนาดเลก็ พจิารณาไดด้งันี้ 
 3.2.1 ประโยชน์จากการควบรวมโรงเรียนขนาดเลก็ 
  1) การควบรวมจะท าให้มคีรูครบชัน้เรยีน ครูไม่รบัภาระงานมากเกินไป ไม่ต้องรบั
งานสอนหลายสาขาพรอ้มกนั ท าใหค้รูแต่ละคนสามารถพฒันาความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นของตนเองไดม้าก
ขึน้ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนนักเรยีน 
  2) ครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่ไปควบรวมจะไม่เสียสิทธิประโยชน์ใด ๆ เช่น 
ผูอ้ านวยการสถานศกึษาจะยงัคงมวีทิยฐานะ หรอืมตี าแหน่งผู้อ านวยการสถานศกึษาเช่นเดมิ และเมื่อควบ
รวมแลว้อาจยา้ยสถานทีท่ างานแต่ผลประโยชน์ไม่เปลีย่นแปลง 
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  3) โรงเรยีนทีไ่ปควบรวมจะมนีักเรยีนเพิม่ขึน้ สามารถใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรใน
โรงเรยีนไดอ้ย่างคุม้คา่ ตน้ทุนต่อหวัในการจดัการเรยีนรูใ้หก้บันักเรยีนแต่ละคนลดลง ขณะเดยีวกนัหลกัสูตร
และกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรกม็คีวามหลากหลายมากขึน้เพราะมจี านวนผูเ้รยีนเขา้ร่วมมากพอ 
  4) นักเรยีนมโีอกาสใช้ชวีติในสงัคมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น มีความหลากหลายมากขึ้น 
ซึง่จะช่วยเตรยีมนักเรยีนใหพ้รอ้มส าหรบัการเรยีนต่อในระดบัสงู และในโลกของการท างาน 
  5) โรงเรียนขนาดใหญ่ที่ไปควบรวมมีโอกาสได้รบัความช่วยเหลือจากภาครัฐ
มากกว่าโรงเรยีนขนาดเลก็ สามารถระดมทุนไดง้่ายกว่าเพราะมฐีานศษิยเ์ก่า และผูป้กครองจ านวนมาก 
  6) ที่ดนิและอาคารโรงเรยีนขนาดเล็กหลงัการควบรวม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
เพื่อพฒันาเป็นศูนย์พฒันาเด็กเลก็ หรอืศูนย์การเรียนรูข้องผูส้งูวยัในชุมชน หรอืปรบัปรุงเป็นศูนยฝึ์กอาชพี 
เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติของคนในชุมชน 
 
  3.2.2 ข้อจ ากดัจากการควบรวมโรงเรียนขนาดเลก็ 
   1) การควบรวมโรงเรียนจะท าให้นักเรียนมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากขึ้น 
เสยีเวลาในการเดนิทางมากกว่าเดมิ 
   2) นักเรียนบางส่วนจากโรงเรียนที่ถูกควบรวม มักจะมาจากชุมชนขนาดเล็ก 
ครอบครวัมีปัญหาทางเศรษฐกิจ ท าให้นักเรยีนเกิดความรู้สกึไม่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้พื้นฐานทางการ
เรยีนอาจไม่เท่ากบัโรงเรยีนขนาดใหญ่ ท าให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่ากว่า ส่งผลกระทบกบัการเรยีนของ
นักเรยีน 
   3) ชุมชนของโรงเรียนที่ถูกควบรวม จะขาดพื้นที่ศูนย์กลางการเรียนรู้และท า
กจิกรรมของชุมชนร่วมกนั ท าใหค้วามสมัพนัธข์องคนในชุมชนลดลง  
  3.2.3 เง่ือนไขความส าเรจ็ของการควบรวมโรงเรียนขนาดเลก็ 
   1) ประกาศเป็นนโยบายการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กที่ชดัเจน ต่อเนื่อง
สามารถน าไปสู่การปฏบิตัไิดทุ้กระดบั 
   2) ปรบัแก ้กฎ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการด าเนินนโยบาย 
เช่น ระเบยีบการบรหิารงานบุคคล ระเบยีบการบรหิารงบประมาณ เป็นตน้ 
   3) สร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน 
องค์กรเอกชน และสถาบันศาสนา ให้ตระหนัก รบัรู้ถึงเหตุผลและความจ าเป็นของทางราชการในการควบ
รวมโรงเรยีนขนาดเลก็ทีจ่ะส่งผลต่อประสทิธภิาพการบรหิารงบประมาณ และคุณภาพการศกึษา 
   4) ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเล็กให้เป็นไป
ตามแผน รวมทัง้ศกึษา วเิคราะหปั์ญหาและอุปสรรค เพื่อปรบัปรุงการด าเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพ 
  3.3 นโยบายการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
   การบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเล็กที่มีจ านวนนักเรยีนลดลง ให้มีคุณภาพและ
ประสทิธภิาพมากขึ้น ได้ด าเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษ าขั ้นพื้ น ฐาน   (สพ ฐ.) ก ระท รวงศึกษ าธิก าร โดยมีม ติคณ ะรัฐมนตรี และระเบียบ
กระทรวงศกึษาธกิารก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานไว ้ดงันี้ 
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   3.3.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจดัตัง้ รวม หรือเลิกสถานศึกษา
ขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2550 ได้วางแนวปฏิบัติในการจดัตัง้สถานศึกษาใหม่ขึ้นในชุมชน  การรวมสถานศึกษา
ตัง้แต่สองแห่งขึ้นไป เพื่อให้มกีารบรหิารและจดัการศกึษาที่มปีระสทิธภิาพเกดิผลดแีก่ผู้เรยีน และการเลกิ
สถานศึกษา เมื่อไม่มีนักเรียนที่จะจดัการเรยีนการสอน และมีจ านวนนักเรียนลดลงจนไม่สามารถพัฒนา
คุณภาพการจดัการศกึษาตามแนวทางการปฏริูปการศกึษาได ้
   3.3.2 มติคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัท่ี 27 ตุลาคม 2552 ได้ก าหนดนโยบายในการ
เพิม่ประสทิธภิาพและลดความสญูเปล่าของโรงเรยีนขนาดเลก็ดว้ยมาตรการทีเ่หมาะสม ได้แก่ การควบรวม 
การปรบัปรุงประสิทธิภาพ การสร้างเครือข่าย และการสนับสนุนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่ วนร่วมในการจัด
การศกึษา รวมทัง้ใชร้ะบบงบประมาณและทรพัยากรทางการศกึษาเป็นสิง่จูงใจในการแก้ปัญหาโรงเรยีนที่มี
ขนาดเลก็ 
   3.3.3 มติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 7 ตุลาคม 2562 เหน็ชอบตามมติคณะกรรมการ
การก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลงัคนภาครฐั (คปร.) ในการประชุมครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัที่ 20 มนีาคม 
2562 เกี่ยวกบัการควบรวมโรงเรยีนขนาดเล็กในสงักัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) 
โดยเหน็ชอบให ้สพฐ. พจิารณาด าเนินการควบรวมโรงเรยีนขนาดเลก็ทีม่รีะยะห่างจากโรงเรยีนในสงักดั สพฐ. 
ในต าบลเดยีวกนัน้อยกว่า 6 กิโลเมตรใหบ้งัเกดิผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดบัคุณภาพการศกึษาให้เพิ่ม
สงูขึ้นเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการเรยีนการสอน และลดภาระค่าใชจ้่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบรหิาร
จดัการลง 

   จากการด าเนินงานของ สพฐ. รวมทัง้การรบัฟังความคดิเหน็จากบุคลากรทางการศกึษา
ของกระทรวงศกึษาธกิาร สามารถก าหนดหลกัการและวธิกีารทีช่ดัเจน ดงันี้  
  1) การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก จะพิจารณาจากโรงเรียนที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกันใน
ระยะห่างกนัไม่เกนิ 6 กโิลเมตร และใชเ้วลาในการเดนิทางไม่เกนิ 30 นาท ีโดย สพฐ. จะสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการ
เดนิทางใหน้ักเรยีน 
  2) การควบรวมต้องเกิดขึ้นโดยความสมคัรใจ โดยผู้ปกครองเห็นด้วย ทัง้นักเรยีนและ
ผูป้กครองเป็นผูไ้ดร้บัประโยชน์จากการควบรวม ไม่ใช่พจิารณาจากสถานภาพของผูบ้รหิาร หรอืครูผูส้อน 
   3) ก าหนดใหโ้รงเรยีนทีม่คีวามพร้อมมากกว่าเป็นโรงเรยีนหลกั โดยพจิารณาจากความ
พรอ้มดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ดา้นกายภาพ ดา้นงบประมาณ และอุปกรณ์ส่งเสรมิการเรยีนรูข้องเดก็ 
  4) การควบรวมโรงเรยีนขนาดเลก็ควรด าเนินการอย่างเป็นขัน้ตอน โดยก าหนดรูปแบบ
การควบรวมโรงเรยีนแบบรวมบางชัน้ รวมช่วงชัน้ และรวมทัง้โรงเรยีน 
   5) การพฒันาคุณภาพด้านวชิาการ โดยการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนแบบ
คละชัน้ และการสนับสนุนงบประมาณใหแ้ก่โรงเรยีนขนาดเลก็อย่างเพยีงพอ 
   6) การพฒันาระบบเครอืข่ายโรงเรยีนให้เขม้แขง็ รวมทัง้ประสานการด าเนินงานกบั
หน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ภาครฐัและเอกชน เพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนขนาดเลก็ 
 ๓.๔ นโยบายและยุทธศาสตรด์้านการศึกษาของกรงุเทพมหานคร 
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  นโยบายและยุทธศาสตรด์า้นการศกึษาของกรุงเทพมหานครในปัจจุบนั ด าเนินการภายใต้
แผนพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐานกรุงเทพมหานคร ฉบบัที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) ในทศิทางที่สอดคลอ้ง
กบั กรอบทศิทางแผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗4 และแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 
ปี     (พ.ศ. 2556 – 2575) ซึ่งได้ใหค้วามส าคญักบัการจดัการศกึษาส าหรบัทุกคน (Education for all) โดย
การกระจายโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและเสมอภาค และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดย
แผนพฒันาการศกึษาขัน้พื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบบัที่ ๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) ได้ก าหนดวสิยัทศัน์ 
และยุทธศาสตรก์ารด าเนินการดา้นการศกึษาของกรุงเทพมหานคร ดงันี้ 
  ๓.๔.๑ วิสยัทศัน์ 
    “นักเรียนกรุงเทพมหานครเป็นพลเมืองที่ดี มีองค์ความรู้ มีทกัษะในการด ารงชีวิต 
รูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกในศตวรรษที ่๒๑” 
  ๓.๔.๒ พนัธกิจ 
    ๑) ส่งเสรมิสนับสนุนการจดัการศกึษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ผู้เรยีนมอีงค์ความรู ้           
มคีุณธรรม สามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก 
   ๒) พฒันาศกัยภาพของครูและบุคลากรทางการศกึษากรุงเทพมหานครสู่ความเป็นมอื
อาชพี 
   ๓) พฒันามาตรฐานการศกึษา และระบบประกนัคุณภาพการศกึษา 
   ๔) ส่งเสรมิใหทุ้กภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจดัการศกึษา 
   ๕) ส่งเสรมิการใชแ้ละพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการศกึษา 
   ๖) พัฒนาระบบบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพที่เน้นบูรณาการ ประสานความ
ร่วมมอื และสรา้งเครอืขา่ยในการจดัการศกึษา 
  ๓.๔.๓ ยุทธศาสตร ์ประกอบดว้ยยุทธศาสตรก์ารด าเนินงาน ๖ ยุทธศาสตร ์ดงันี้ 
    ๑) ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเสริมสร้าง
ความเข้มแขง็ทางวิชาการ โดยพฒันาการจดัการศกึษาอย่างมคีุณภาพ พฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในอย่างเขม้แขง็ และเพิม่ศกัยภาพการจดัการศกึษาพเิศษ (เรยีนร่วม) 
   ๒) ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : พฒันาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรงุเทพมหานครมีความเป็นมืออาชีพ  โดยจดัท าแผนพฒันาสมรรถนะขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษากรุงเทพมหานคร สรา้งครูมอือาชพี เสรมิสรา้งแรงจูงใจในความเป็นมอือาชพีและนิเทศตดิตาม
ผลอย่างต่อเนื่อง 
   ๓) ยุทธศาสตรท่ี์ ๓ : เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
โดยส่งเสริมการใช้นวตักรรม สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียนรู้ของนักเรยีน ส่งเสรมิการพฒันาใน
ศตวรรษที่ ๒๑ เพิ่มศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อ สาร และส่งเสริมการเรียนรู้ส ังคมพหุ
วฒันธรรม 
   ๔) ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : เสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองท่ีดี 
โดยเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม เสริมสร้างทักษะชีวิต และความเป็น
พลเมอืงทีด่ใีหแ้ก่ผูเ้รยีนอย่างเป็นรูปธรรม 



23 
 

   ๕) ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ : พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
ความเป็นเลิศในการจดัการศึกษา โดยพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธภิาพและ
พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการศกึษา 
   ๖) ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการองค์กร โดยส่งเสรมิ
และพฒันาศกัยภาพเครอืข่ายการจดัการศกึษา เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์องค์กรพฒันาการจดัการศกึษาจาก
งานวจิยั และพฒันาประสทิธาภาพการปฏบิตังิานและคุณภาพชวีติ 
 
4. ข้อเสนอแนะในการพฒันาคณุภาพโรงเรียนขนาดเลก็ในสงักดักรงุเทพมหานครท่ีมีจ านวนนักเรียนต ่ากว่า 
100 คน 
      เพื่อส่งเสริมกรุงเทพมหานครให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ                
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ทัง้ในด้านสิทธิ โอกาส และคุณภาพการศึกษา เห็นควรพัฒนาคุณภาพ
โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานครทีม่จี านวนนักเรยีนต ่ากว่า 100 คน โดยมแีนวทางด าเนินงาน ดงันี้ 
      4.1 เร่งด าเนินการพฒันาคณุภาพโรงเรียนขนาดเลก็ท่ีมีศกัยภาพในการเรียนการสอน
ให้ดีข้ึน  
     1) จดัท าแผนการพฒันาโรงเรยีนขนาดเล็ก (ที่มศีักยภาพเดมิ) โดยก าหนดยุทธศาสตร์
และวธิดี าเนินการทีห่ลากหลาย เพื่อใหโ้รงเรยีนสามารถน าไปปฏบิตัไิดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
    2) สร้างอตัลกัษณ์หรอืเอกลกัษณ์ของโรงเรยีนใหโ้ดดเด่นและเป็นจุดแขง็ดงึดูดผูเ้รยีนและ
เป็นที่ยอมรบั เช่น การส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านต่าง ๆ ให้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพ และ
ช่วยเหลอืนักเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางดา้นการเรยีนรูใ้หไ้ดร้บัการพฒันาทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม และ
สตปัิญญา  
     3) บริหารงานเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน โดยผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรโรงเรยีนลงพื้นที่สร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชน พร้อมทัง้ประชาสมัพนัธ์ผลงานของโรงเรียนให้ผู้ปกครอง
ทราบทุกช่องทาง โดยเฉพาะสทิธปิระโยชน์ทีม่ตี่อนักเรยีน แหล่งทุนและช่องทางความก้าวหน้าในการศกึษาของ
นักเรยีน 
     4) พฒันารูปแบบการจดัการศกึษาใหห้ลากหลาย รวมทัง้จดัการศกึษาทางเลอืกส าหรบัผูท้ี่มี
ความต้องการพิเศษ จดัท าหลักสูตรที่เหมาะสมเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการออกแบบและ
พฒันาหลักสูตรที่สอดคล้องกับชุมชนท้องถิ่น พร้อมเปิดโอกาสให้ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูจิตอาสา และ
นักศกึษาฝึกประสบการณ์อาชพีครูเขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง 
      5) พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจดัการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูได้รบัการพัฒนา
ความรู้ โดยการฝึกอบรม สมัมนา ศกึษาดูงาน เพื่อน าความรู ้ประสบการณ์ และนวตักรรมใหม่ ๆ ที่จ าเป็น
เหมาะกบัเนื้อหาวชิา มาใชเ้ป็นสื่อประกอบการเรยีนการสอนใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดกบัผูเ้รยีน 
      6) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน เช่น พัฒนาคุณภาพด้านการอ่าน พัฒนา
ผลสมัฤทธิท์างการเรียน ส่งเสรมิการเรียนทกัษะภาษาอังกฤษ และสนับสนุนทุนการศกึษาแก่นักเรียนด้อย
โอกาสอย่างทัว่ถงึ และเป็นธรรม เพื่อสรา้งแรงจูงใจในการมาเรยีน 
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       7) สร้างเครือข่ายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน เครือข่าย
ผูป้กครอง บา้น วดั โรงเรยีน ชุมชน และองค์กรภายนอกให้เขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการศกึษา ตลอดจนระดม
ทรพัยากรทางการศกึษา เพื่อใหเ้กดิการพฒันาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 
     4.2 การควบรวมโรงเรียนขนาดเลก็ เพื่อให้เกิดการใช้ทรพัยากรอย่างประหยดัและคุ้มค่า เห็น
ควรยดึแนวปฏบิตัิตามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร ว่าดว้ยการจดัตัง้ รวม หรอืเลกิสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ. 2550 มตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ ๒7 ตุลาคม ๒๕๕๒ และมติคณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 7 ตุลาคม 2562 
รวมทัง้นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศกึษาของกรุงเทพมหานคร โดยมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
 4.2.1 หลกัเกณฑ์ เหน็ควรก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณา ดงันี้ 
   1) สถานศกึษานัน้มจี านวนนักเรยีนลดลงอย่างต่อเนื่อง หรอืไม่มนีักเรยีนในแต่ละ
ระดบัชัน้เรยีนทีจ่ะสามารถจดัการเรยีนการสอนไดอ้ย่างมคีุณภาพ 
    2) มสีถานศกึษาประเภทเดยีวกนัอยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีง ในระยะน้อยกว่า 6 กิโลเมตร 
เพื่อประโยชน์ในการพจิารณาควบรวม หรอืเลกิสถานศกึษานัน้ ๆ  
   3) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนจากการประเมินคุณภาพระดับชาติ (O-
NET) ลดลงอย่างต่อเนื่อง  
   4.2.2 แนวทางด าเนินการ 
    1) ขัน้เตรียมการ 
      (1) จดัให้มีการรบัฟังความคดิเห็นของผู้ปกครอง นักเรยีน คณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พื้นฐาน และชุมชน เพื่อร่วมกนัวเิคราะห์ผลกระทบต่อผู้เรยีนและชุมชน รวมทัง้หาขอ้สรุป
ร่วมกันเกี่ยวกบัผลด ีผลเสยีของการควบรวม หรอืเลกิสถานศกึษา โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรยีนเป็น
ส าคญั 
                               (2) จดัประชุมคณะครู ผูบ้รหิารโรงเรยีน และคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
เพื่อร่วมกนัพิจารณาสถานการณ์ สภาพปัญหา และข้อเสนอแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรยีน 
      (3) ศกึษาขอ้มูลโรงเรยีนขนาดเลก็ในปัจจุบนั และคาดการณ์ในอนาคต ทัง้ดา้น
จ านวนนักเรยีน สภาพของชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทัง้การคมนาคมและการเดินทาง เพื่อจดักลุ่ม
และก าหนดแผนที่ตัง้โรงเรียน (School Mapping) 
     2) ขัน้วางแผน 
      (1) จดัท าแผนการควบรวม หรอืเลกิสถานศกึษา โดยก าหนดยุทธศาสตรแ์ละ
วธิดี าเนินการทีย่ดืหยุ่นหลากหลายเพื่อใหส้ถานศกึษาสามารถน าไปปฏบิตัไิดอ้ย่างเป็นรูปธรรม พรอ้มทัง้เปิด
โอกาสใหเ้ลอืกทีจ่ะพฒันาคุณภาพโรงเรยีนก่อนการควบรวม โดยก าหนดระยะเวลาด าเนินงานทีเ่หมาะสม 
       (2) ก าหนดขัน้ตอน วิธีการ และแนวทางในการควบรวม หรือเลิกโรงเรียนที่
เหมาะสมโดยครอบคลุมถงึ    
      - คดัเลอืกโรงเรยีนที่จะควบรวม หรอืเลกิ โดยวางหลกัเกณฑ์ก าหนด
โรงเรยีนหลกัและโรงเรยีนทีจ่ะมารวม พจิารณาความเหมาะสมทัง้ดา้นอาคาร สถานที ่ความสะดวดปลอดภยั
ในการเดนิทาง ตลอดจนการบรหิารงบประมาณ และบุคลากร 
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      - ตรวจสอบทีด่นิ ทัง้การถอืครองกรรมสทิธิ ์และเอกสารสทิธิ ์ 
      - ก าหนดวธิกีารบรหิารพสัดุ วสัดุ ครุภณัฑ ์และเอกสารส าคญัต่างๆ ทีจ่ะ
โอนใหโ้รงเรยีนหลกั 
      - ก าหนดวธิกีารโยกยา้ยครู และบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรยีนทีถู่ก
ควบรวม หรอืเลกิใหเ้หมาะสมและเป็นธรรม โดยไดร้บัสทิธปิระโยชน์คงเดมิ 
      - จดัให้นักเรยีนในโรงเรยีนทีถู่กควบรวม หรอืเลกิได้มทีี่เรยีนอย่างเหมาะสม
ทุกคน 
     (3) ประชาสมัพนัธเ์ชงิรุกและท าความเขา้ใจกบัผู้ปกครองและชุมชน เพื่อใหร้บัรู้
และเขา้ใจเหตุผลในการควบรวม หรอืเลกิโรงเรยีน และสร้างแรงจูงใจใหส้่งบุตรหลานไปเรยีนในโรงเรยีนที่มี
ความพรอ้มมากกว่า อนัจะส่งผลต่อการยกระดบัคุณภาพการศกึษาของบุตรหลาน และความคุม้ค่าในการใช้
ทรพัยากร 
   3) ขัน้ด าเนินงาน 
      (1) ด าเนินการควบรวมโรงเรยีนตามแผนที่ก าหนด โดยพจิารณาควบรวมปี
ละ 1 ชัน้เรียน จนครบทุกชัน้เรยีน เริม่ตัง้แต่ชัน้ต้นของสถานศึกษา ทัง้นี้ ให้แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและ
ชุมชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวนัเปิดภาคเรยีนแรกของปีการศกึษาถดัไป 
              (2) ในกรณีทีไ่ม่สามารถควบรวมทัง้โรงเรยีนไดท้นัท ี โรงเรยีนอาจก าหนด
ระยะเวลาด าเนนิการรวมเป็นบางช่วงชัน้ และด าเนินการรวมหมดทัง้โรงเรยีน ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม
  
     (3) พฒันาความพร้อมให้โรงเรยีนหลกั ทัง้การสรา้งสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การจดัการเรยีนรู ้การสร้างบรรยากาศการเรยีนการสอนที่ดรีะหว่างครูและนักเรยีน รวมทัง้สนับสนุนการ
บรหิารจดัการแบบมสี่วนร่วมกบัทุกภาคส่วน 
     (4) บรหิารจดัการทรพัย์สนิ ที่ดนิ พสัดุและครุภณัฑข์องโรงเรยีนทีถู่กควบรวม
ใหเ้ป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดยเฉพาะอาคารสถานทีไ่ม่ควรปล่อยให้เป็นทีร่กร้าง เช่น ใชเ้ป็นศูนย์การเรยีนรู้
ของผูส้งูวยัและศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
     (5) ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานควบรวมโรงเรียน
ครอบคลุมทัง้ประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอน คุณภาพของผู้เรียน และความคุ้มค่าในการใช้
งบประมาณ 
 

ผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการการศึกษาและวฒันธรรม ชุดท่ี 3 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 
 คณะอนุกรรมการการศึกษาและวฒันธรรม ชุดที่ 3 ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด โดย
ด าเนินการพจิารณาศกึษาเกี่ยวกบัปัญหาดา้นการศกึษา วฒันธรรม และหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมายใน
พื้นที่เขตบางกะปิ สะพานสงู บงึกุ่ม ลาดกระบงั หนองจอก ประเวศ และภาษเีจรญิ 
 คณะอนุกรรมการประกอบด้วย 
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 1. นายค ารณ  โกมลศุภภจิ  ประธานอนุกรรมการ  
 ๒. นายโสภณ  สุวรรณประทปี รองประธานอนุกรรมการ คนทีห่นึ่ง 
 ๓. นายสุมติ   แสนกุลศริศิกัดิ ์ รองประธานอนุกรรมการ คนทีส่อง 
 ๔. นายโกวทิย ์ บุญเจรญิ อนุกรรมการ 

๕. นายชูชาต ิ  ชยัพจน์พานิช อนุกรรมการ 
๖. นายถาวร  เฉิดพนัธุ ์ อนุกรรมการ 
๗. นางบุญเยอืน  ทา้ยเมอืง อนุกรรมการ 
๘. พลอากาศตร ีผจญ การเทีย่ง อนุกรรมการ  
๙. พลเอก พลฏัฐ์    เพช็รสดศลิป์ อนุกรรมการ 
๑๐. นายเลศิลอย จติต์เทีย่ง อนุกรรมการ 
๑๑. นางสาวถวลิ จนัทรส์ว่าง อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นางสาวปิยนุช สทิธศิร อนุกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
๑๓. นางสาวคฤหอ์นงค ์สริวิภิาว ี อนุกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
 

 คณะอนุกรรมการฯ ไดด้ าเนินการประชุมรวมทัง้สิน้ ๗ ครัง้ โดยมผีลการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ 
ดงันี้ 
1. การพฒันาคณุภาพการศึกษาในภาพรวม  
  โดยโรงเรยีนแต่ละแห่งไดก้ าหนดแนวทางในการพฒันาคุณภาพการศกึษาในแต่ละระดบั ดงันี้ 
 1.1 ระดบัปฐมวยั จดัการเรยีนการสอนโดยเน้นนักเรยีนเป็นส าคญั เพื่อใหน้ักเรยีนมพีฒันาการ
ทัง้  4 ดา้นอย่างสมดุลทัง้ดา้นร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคมและสตปัิญญา โดยเน้นการเรยีนผ่านการเล่นและ
ลงมอืปฏบิตัใิหน้ักเรยีนไดฝึ้กทกัษะเพื่อพฒันาเดก็ใหก้ลา้แสดงออก กลา้แสดงความคดิเหน็ คดิเป็นท าเป็น รกั
การอ่าน รู้จกัแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ตามวยั นอกจากนี้โรงเรยีนได้ด าเนินการพฒันาและ
ส่งเสรมินักเรยีนในด้านคุณธรรม จรยิธรรม รู้จกัเคารพในกฎกตกิา มคี่านิยมและจติส านึกตามที่สถานศกึษา
ก าหนดโดยไม่ขดักบักฎหมายและวฒันธรรมอนัดงีามของสงัคม มสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์วฒันธรรม ประเพณี
ไทย และภูมใิจในความเป็นไทย 
 1.2 ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน พฒันาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั จดัการ
เรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้เป็นไปตามศกัยภาพรายบุคคลของผู้เรียน ใช้กิจกรรมการ
เรยีนการสอนแบบโครงงานเพื่อพฒันากระบวนการคดิ วเิคราะหใ์หผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัแิละเกดิองค์ความรู้
ดว้ยตวัเอง รวมถึงการสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมโดยการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ทีส่อดคลอ้งกบัหลกัการ
ทางศาสนา และยงัมีการพฒันาคุณภาพผู้เรยีนด้านผลสมัฤทธิท์างวชิาการให้มีความสามารถในด้านการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร การคดิค านวณ เป็นไปตามเกณฑ์และตัวชี้วดัของแต่ละดบัชัน้ ผู้เรยีนมีผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและมพีฒันาการจากผลการสอบวดัระดบัขัน้พืน้ฐาน (O-NET) รวมทัง้มพีฒันาการใน
การทดสอบดา้นอื่น ๆ 
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2. การส่งเสริมและพฒันาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
 โดยให้มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง ส่งเสริมให้ครูจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรยีนได้ลงมือปฏบิตัิจรงิ  จดัสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ จดัให้มแีหล่งเรยีนรู้ทัง้ภายในและ
ภายนอกห้องเรียน และครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ทัง้
เครือข่ายผู้ปกครองหน่วยงานราชการ  และเอกชน และมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา มีการ
ปรบัปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสรมิครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้มีความ
เชีย่วชาญทางวชิาชพี เพื่อน าความรู้มาจดัการเรยีนการสอนใหม้คีวามน่าสนใจ กระตุน้ผูเ้รยีนใหส้นใจใฝ่เรยีนรู ้
มกีารแลกเปลีย่นความรู ้(PLC) เพื่อพฒันาและปรบัปรุงการจดัการเรยีนรูใ้หม้ปีระสทิธภิาพต่อนักเรยีนทุกคน 
มกีารวดัและประเมนิผลผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบโดยวธิกีารทีห่ลากหลายสอดคลอ้งกบัจุดประสงคใ์นการเรยีนรู้ 
และตรงตามสภาพจรงิของนักเรยีน 
 

3. การบริหารจดัการ  
 มกีารก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และยุทธศาสตร์เพื่อพฒันาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น มีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาของสถานศกึษาทีค่รอบคลุมกบัการพฒันาผู้เรยีนทุกกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการสถานศกึษาและ
กรรมการเครอืขา่ยผูป้กครองมสี่วนร่วมในการพฒันาโดยการ ระดมความคดิเหน็ร่วมกนักบัขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกนัในการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาและด าเนินงานตาม
แผนและเพื่อใหก้ารบรหิารงานและสามารถด าเนินการตามแผนไดอ้ย่างชดัเจน จะมกีารแบ่งการบรหิารงาน
ออกเป็น 4 ฝ่าย คอื ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบุคคล และฝ่ายบรหิารทัว่ไปโดยก าหนดผูร้บัผดิชอบ
อย่างเหมาะสมกบังานและชดัเจน มกีารสร้างขวญัและก าลงัใจให้กบันักเรยีน ครูและบุคลากรใหม้คีวามสุข
พร้อมทัง้กายและใจในการปฏบิตัิหน้าที่อย่างเต็มก าลงัความสามารถ และเพื่อให้การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน
ตรงตามศักยภาพยงัมีการน าปัญหาในการจดัการเรยีนการสอนไปจดัท าการวิจยัในชัน้เรียน มีการจัด
สภาพแวดล้อมและสงัคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  รวมทัง้มรีะบบการให้ค าแนะน าหรือ
ช่วยเหลอืนักเรยีนอย่างเป็นระบบ 
4. คณุภาพด้านผู้เรียน  
 ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาจากผลสมัฤทธิข์องนักเรยีนโดยพจิารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางกะปิ 
สะพานสงู บงึกุ่ม ลาดกระบงั หนองจอก ประเวศ และภาษีเจรญิ สรุปไดด้งันี้ 
 4.1 ส านักงานเขตบางกะปิ (จ านวน 11 โรงเรียน แยกเป็น ระดบัประถมศึกษา จ านวน 10 
โรงเรียน และระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น จ านวน 1 โรงเรียน)  
  4.1.1 ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาจากผลสมัฤทธิข์องนักเรยีนโดยพจิารณาจากผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ในระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 10 
โรงเรยีน จากผลคะแนนเฉลี่ยระดบัส านักงานเขต พบว่า มคีะแนนสูงกว่าระดบัประเทศและระดบัสงักดัทุก
วิชาและเมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน พบว่ามีโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดบัประเทศทุกวิชา 
จ านวน 3 โรงเรยีน คอื โรงเรยีนบา้นบางกะปิ โรงเรยีนวดับงึทองหลาง และโรงเรยีนสุเหร่าคลองจัน่ 
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   4.1.2 ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาจากผลสมัฤทธิข์องนักเรยีนโดยพจิารณาจากผล
การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 จ านวน 1 โรงเรยีน                    
จากผลคะแนนเฉลี่ยระดับส านักงานเขตและรายโรงเรียน พบว่า มีคะแนนสูงกว่าระดบัประเทศในวิชา
ภาษาไทย และมคีะแนนสงูกว่าระดบัสงักดัทุกวชิา 
  4.1.3 ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาจากผลสมัฤทธิข์องนักเรยีนโดยพจิารณาจากผล
การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 จ านวน 1 โรงเรยีน              
จากผลคะแนนเฉลี่ยระดับส านักงานเขตและรายโรงเรียน พบว่า มีคะแนนสูงกว่าระดบัประเทศในวิชา
ภาษาไทย และมคีะแนนสงูกว่าระดบัสงักดัทุกวชิา 
 4.2 ส านักงานเขตบึงกุ่ม (จ านวน 10 โรงเรียน แยกเป็นระดบัประถมศึกษา จ านวน 8 
โรงเรียน และระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น จ านวน 2 โรงเรียน) 
  4.2.1 ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาจากผลสมัฤทธิข์องนักเรยีนโดยพจิารณาจากผล
การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พื้นฐาน (O-NET) ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จ านวน 8 โรงเรยีน 
จากผลคะแนนเฉลี่ยระดบัเขต พบว่า มคีะแนนสูงกว่าระดบัประเทศและระดบัสงักัด จ านวน 3 วชิา ได้แก่ 
วชิาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ยกเว้นคณิตศาสตร์ และเมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรยีน 
พ บ ว่ า  
มโีรงเรยีนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดบัประเทศทุกวชิา จ านวน 2 โรงเรียน คอื โรงเรียนประภาสวทิยา            
และโรงเรยีนวดันวลจนัทร ์
  4.2.2 ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาจากผลสมัฤทธิข์องนักเรยีนโดยพจิารณาจากผล
การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 จ านวน 2 โรงเรยีน            
จากผลคะแนนเฉลี่ยระดบัส านักงานเขต พบว่า มคีะแนนต ่ากว่าระดบัประเทศทุกวชิา แต่มคีะแนนสูงกว่า
ระดบัสงักดั จ านวน 3 วชิา ไดแ้ก่ วชิาภาษาไทย ภาษาองักฤษ และวทิยาศาสตร ์ยกเวน้คณิตศาสตร์ 
 4.3 ส านักงานเขตประเวศ (จ านวน 19 โรงเรียน แยกเป็นระดบัประถมศึกษา จ านวน 15 
โรงเรียน และระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น จ านวน 4 โรงเรียน) 
  4.3.1 ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาจากผลสมัฤทธิข์องนักเรยีนโดยพจิารณาจากผล
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 15 โรงเรยีน 
จากผลคะแนนเฉลี่ยระดบัส านักงานเขต พบว่า มีคะแนนต ่ากว่าระดบัประเทศและระดบัสงักดัทุกวชิา และเมื่อ
พจิารณาเป็นรายโรงเรยีน พบว่า มีโรงเรยีนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดบัประเทศทุกวชิา จ านวน 1 โรงเรยีน คือ 
โรงเรยีนสุเหร่าทบัชา้ง 
  4.3.2 ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาจากผลสมัฤทธิข์องนักเรยีนโดยพจิารณาจากผล
การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 จ านวน 4 โรงเรยีน             
จากผลคะแนนเฉลีย่ระดบัส านักงานเขต พบว่า มคีะแนนต ่ากว่าระดบัประเทศทุกวชิา และมคีะแนนสูงกว่า
ระดบัสงักดั จ านวน 1 วชิา คอืวชิาภาษาองักฤษ 
  4.3.3 ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาจากผลสมัฤทธิข์องนักเรยีนโดยพจิารณาจากผล
การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 จ านวน 2 โรงเรยีน 
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จากผลคะแนนเฉลี่ยระดบัส านักงานเขต พบว่า ส านักงานเขตประเวศมีคะแนนต ่ากว่าระดบัประเทศและ
ระดบัสงักดั      ทุกวชิา 
 4.4 ส านักงานเขตลาดกระบงั (จ านวน 29 โรงเรียน แยกเป็นระดบัประถมศึกษา จ านวน 20 
โรงเรียน และระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น จ านวน 9 โรงเรียน)  
  4.4.1 ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาจากผลสมัฤทธิข์องนักเรยีนโดยพจิารณาจากผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ในระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 20 
โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ยระดบัส านักงานเขต พบว่า มีคะแนนสูงกว่าระดบัประเทศ จ านวน 3 วิชา 
ไดแ้ก่ วชิาภาษาไทย ภาษาองักฤษ และวทิยาศาสตร ์ยกเวน้คณิตศาสตร ์และเมื่อพจิารณาเป็นรายโรงเรยีน 
พบว่า มโีรงเรยีนทีไ่ด้คะแนนเฉลีย่สูงกว่าระดบัประเทศทุกวชิา จ านวน 4 โรงเรยีน คอื โรงเรยีนเคหะชุมชน
ลาดกระบงั โรงเรยีนประสานสามคัค ีโรงเรยีนวดัทพิพาวาส และโรงเรยีนวดับ ารุงรื่น 
  4.4.2 ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาจากผลสมัฤทธิข์องนักเรยีนโดยพจิารณาจากผล
การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 จ านวน 9 โรงเรยีน            
จากผลคะแนนเฉลี่ยระดบัส านักงานเขต พบว่า มีคะแนนต ่ากว่าระดบัประเทศทุกวชิา แต่มคีะแนนสูงกว่า
ระดบัสงักดั จ านวน 2 วชิา คอืวชิาภาษาไทย และวทิยาศาสตร์ 
 4.5 ส านักงานเขตสะพานสูง (จ านวน 8 โรงเรียน แยกเป็นระดบัประถมศึกษา จ านวน 6 
โรงเรียน และระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น จ านวน 2 โรงเรียน) 
  4.5.1 ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาจากผลสมัฤทธิข์องนักเรยีนโดยพจิารณาจากผล
การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จ านวน 6 โรงเรยีน            
จากผลคะแนนเฉลี่ยระดบัส านักงานเขต พบว่า มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ จ านวน 1 วิชา คือ วิชา
ภาษาไทย แต่มคีะแนนต ่ากว่าระดบัสงักดัทุกวชิา และเมื่อพจิารณาเป็นรายโรงเรยีน พบว่า มโีรงเรยีนทีไ่ด้
คะแนนเฉลีย่สงูกว่าระดบัประเทศทุกวชิา จ านวน 1 โรงเรยีน คอื โรงเรยีนสมโภชน์กรุงอนุสรณ์ 
   4.5.2 ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาจากผลสมัฤทธิข์องนักเรยีนโดยพจิารณาจากผล
การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 จ านวน 2 โรงเรยีน            
จากผลคะแนนเฉลี่ยระดบัส านักงานเขต พบว่า มคีะแนนต ่ากว่าระดบัประเทศทุกวชิา แต่มคีะแนนสูงกว่า
ระดบัสงักดั จ านวน 1 วชิา คอื วชิาคณิตศาสตร ์  
 4.6 ส านักงานเขตหนองจอก (จ านวน 44 โรงเรียน แยกเป็นระดบัประถมศึกษา จ านวน 37 
โรงเรียน และระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น จ านวน 7 โรงเรียน) 
   4.6.1 ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาจากผลสมัฤทธิข์องนักเรยีนโดยพจิารณาจากผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ในระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 37 
โรงเรยีน จากผลคะแนนเฉลี่ยระดบัส านักงานเขต พบว่า มคีะแนนสูงกว่าระดบัประเทศ จ านวน 1 วชิา คอื วชิา
ภาษาไทย แต่มคีะแนนต ่ากว่าระดบัสงักดัทุกวชิา และไม่มโีรงเรยีนใดที่ไดค้ะแนนเฉลีย่สงูกว่าระดบัประเทศ
ทุกวชิา 
   4.6.2 ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาจากผลสมัฤทธิข์องนักเรยีนโดยพจิารณาจากผล
การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 จ านวน 7 โรงเรยีน           
จากผลคะแนนเฉลีย่ระดบัส านักงานเขต พบว่า มคีะแนนต ่ากว่าระดบัประเทศและระดบัสงักดัทุกวชิา 
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 4.7 ส านักงานเขตภาษีเจริญ (จ านวน 19 โรงเรียน แยกเป็นระดบัประถมศึกษา จ านวน 13 
โรงเรียน และระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น จ านวน 6 โรงเรียน) 
   4.7.1 ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาจากผลสมัฤทธิข์องนักเรยีนโดยพจิารณาจากผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ในระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 13 
โรงเรยีน จากผลคะแนนเฉลี่ยระดบัส านักงานเขต พบว่า มคีะแนนต ่ากว่าระดบัประเทศและระดบัสงักดัทุก
วชิา และเมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน พบว่า มีโรงเรยีนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดบัประเทศทุกวิชา 
จ านวน 1 โรงเรยีน คอื โรงเรยีนวดัโตนด 
   4.7.2 ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาจากผลสมัฤทธิข์องนักเรยีนโดยพิจารณาจากผล
การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 จ านวน 6 โรงเรยีน                
จากผลคะแนนเฉลีย่ระดบัส านักงานเขต พบว่า มคีะแนนสงูกว่าระดบัประเทศ จ านวน 1 วชิา คอื ภาษาไทย 
และสงูกว่าระดบัสงักดั 3 วชิา คอื วชิาภาษาไทย วทิยาศาสตร ์และคณิตศาสตร์ ยกเวน้ภาษาองักฤษ 
 
5. คณุภาพด้านการจดัการเรียนรู้  
 ส านักการศกึษาได้ด าเนินโครงการต่างๆ เพื่อพฒันาคุณภาพดา้นการจดัการเรยีนรู้ของครูผู้สอน
และ  การแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนครู ดงันี้ 
 5.1 โครงการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมอือาชพี มคีวามรู้
ความสามารถ มทีกัษะตามมาตรฐาน และมคีวามกา้วหน้าทางวชิาชพี รวมทัง้เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลน
ครู     โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักการศึกษาได้ด าเนินโครงการพฒันาข้าราชการครู รวม 18 
โครงการ ซึง่มโีครงการทีส่ าคญั คอื การส่งขา้ราชการไปศกึษา ฝึกอบรม และดูงานในประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ โดยใหทุ้นการศกึษาในระดบัปรญิญาโท จ านวน 8 ทุน และระดบัปรญิญาเอก จ านวน ๘ ทุน 
 5.2 การแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนครู โดยไดด้ าเนินการจดัท าบนัทกึขอ้ตกลง (MOU) ร่วมกบั
สถาบนัผลติครูเพื่อพฒันาครูใหม้คีุณภาพและแกปั้ญหาในระยะยาว ดงันี้ 
   5.2.1 โครงการทุนเอราวณั ได้ด าเนินการรบัสมคัรไปแล้ว 2 ปีการศึกษา ซึ่งในปีนี้มีจ านวน
นักเรยีนที่ผ่านการคดัเลือกตามโครงการทุนเอราวณั โดยก าหนดสดัส่วนระหว่างนักเรยีนในโรงเรยีนสงักัด
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 40 บุตรขา้ราชการกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 60 จ านวนผูไ้ดร้บัทุนทัง้หมด 90 คน 
จ าแนกเป็นนักเรียน   ในโรงเรยีนสงักัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 36 คน บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 54 คน โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
   1) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์สดัส่วนนักเรยีนในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร 
จ านวน 2 คน บุตรขา้ราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 3 คน รวม 5 คน 
   2) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย สดัส่วนนักเรยีนในโรงเรยีนสงักัดกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 2 คน บุตรขา้ราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 2 คน รวม 4 คน 
   3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ  มี สัดส่ วนนั กเรียนใน โรงเรียนสังกั ด
กรุงเทพมหานครจ านวน 7 คน บุตรขา้ราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 23 คน รวม 30 คน 
   4) มหาวทิยาลยัศลิปากร สดัส่วนนักเรยีนในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร จ านวน 
2 คน บุตรขา้ราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 6 คน รวม 8 คน 
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   5) มหาวทิยาลยัสวนดุสติ สดัส่วนนักเรยีนในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร จ านวน 
2 คน บุตรขา้ราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 3 คน รวม 5 คน 
   6) มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเ์กษม สดัส่วนนักเรยีนในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร 
จ านวน 4 คน บุตรขา้ราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 3 คน รวม 7 คน 
   7) มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ีสดัส่วนนักเรยีนในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร 
จ านวน 4 คน บุตรขา้ราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 2 คน รวม 6 คน 
   8) มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สดัส่วนนักเรยีนในโรงเรยีนสงักัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 3 คน บุตรขา้ราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน รวม 8 คน 
   9) มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร สดัส่วนนักเรยีนในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร 
จ านวน 2 คน บุตรขา้ราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 3 คน รวม 5 คน 
   10) มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ สดัส่วนนักเรยีนในโรงเรยีนสงักดั
กรุงเทพมหานคร จ านวน 3 คน บุตรขา้ราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 คน รวม 4 คน 
   11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นั นทา  สัดส่ วนนั กเรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครจ านวน 5 คน บุตรขา้ราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 3 คน รวม 8 คน 
  5.2.2 โครงการความร่วมมอืการผลติครูกรณีพเิศษ โดยได้ท าบนัทกึขอ้ตกลง (MOU) ร่วมกบั
สถาบนัการศกึษาของรฐั 11 แห่ง เพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษาของกรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานคร          
มนีโยบายด้านการพฒันายกระดบัการศกึษาของชาติเพื่อผลติครูสงักดักรุงเทพมหานครในกลุ่มวชิาที่ขาดแคลน 
เช่น กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ กลุ่มวชิาภาษาไทย กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ กลุ่มวชิาสงัคมศกึษา กลุ่มวชิาอนุบาลศกึษา 
(ปฐมวยั) กลุ่มวชิาจติวทิยาและการแนะแนว และกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ เนื่องจากมีขา้ราชการครู และ
บุคลากรทางการศกึษากรุงเทพมหานครจ านวนมากขอโอนยา้ยไปสงักดัอื่น โดยก าหนดคุณสมบตัติ้องเป็น
นิสติ นักศกึษาครู หลกัสตูรปรญิญาตร ี(๕ปี) ทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในชัน้ปีที ่๕ ในการศกึษา ๒๕๖๑ ในสาขาวชิา
ทีป่ระกาศรบัสมคัร ซึง่เรยีกว่า โครงการช้อนครู โดยจะมอบทุนการศกึษาในปีสุดท้ายก่อนส าเรจ็การศกึษา 
ทัง้นี้สถาบนัการศกึษา 11 แห่งทีเ่ขา้ร่วมโครงการ มดีงันี้ 
   1) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
   2) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
   3) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
   4) มหาวทิยาลยัศลิปากร 
   5) มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 
   6) มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเ์กษม   
   7) มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี
   8) มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา  
   9) มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
   10) มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  
   11) มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา  
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  5.3 การสอบบรรจุครูพี่เลี้ยงเพื่อเป็นครูผู้ช่วยสาขาครูปฐมวยั โดยสอบบรรจุครูที่เป็นครูพี่
เลี้ยงที่เป็นครูอตัราจ้างสอนอยู่ในระดบัปฐมวยัในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครและมีวุฒิการศกึษาและ
คุณสมบตัทิี่กรุงเทพมหานครก าหนด เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนครูระดบัปฐมวยัและปัญหาการโอนย้าย เนื่องจาก
ครูเหล่านี้ถงึแมเ้ป็นครูอตัราจา้งกอ็ยู่กบักรุงเทพมหานครมามากกว่า 5 ปี เมื่อไดเ้ป็นขา้ราชการครูคาดว่าจะ
ไม่โอนยา้ยไปต่างสงักดั 
 
6. ปัญหาอปุสรรคท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาคณุภาพการศึกษา 
 6.1 ด้านกายภาพ  
   เนื่องจากโรงเรยีนสงักัดกรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนที่จดัการศึกษาเพื่อชุมชน จึงมี
ขอ้จ ากดัในเรื่องพืน้ที ่สภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศ สถานที ่โดยรวม ดงันี้ 
   6.1.1 โรงเรยีนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องนักเรยีน มสีิง่เร้า
ภายนอกที่เป็นภยัต่อนักเรยีนในชุมชน เช่น รา้นเกมคอมพวิเตอร์ แหล่งมัว่สุมด้านยาเสพติด การทะเลาะ
ววิาท การแขง่รถมอเตอรไ์ซค์ เป็นตน้ 
   6.1.2  มพีืน้ทีใ่นการจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูจ้ ากดั     
   6.1.3 มสีภาพอาคารเรยีน และหอ้งเรยีนช ารุด ตอ้งยา้ยไปเรยีนในอาคารเรยีนชัว่คราว ซึง่จะไม่
เอื้อต่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีต่อ้งเน้นใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กปฏบิตัติามสภาพจรงิ 
 6.2 ด้านผู้สอน 
   6.2.1 ปัญหาการขาดแคลนครูเนื่องจากครูมกีารขอโอนย้ายบ่อยครัง้ ท าให้จ านวนครูไม่
เป็นไปตามกรอบอตัราก าลงัส่งผลกระทบต่อการจดัการเรยีนการสอน ขาดความต่อเนื่องในการจดัการเรยีนรู้ 
   6.2.2 การบรรจุครูสอนไม่ตรงกบัต าแหน่งที่ขาดแคลน หรอืต าแหน่งที่ว่าง ท าให้นักเรยีน
ได้รบัการพฒันาไม่เต็มศักยภาพ รวมทัง้วชิาเฉพาะ เช่น ครูการศกึษาพิเศษ ครูพลศึกษา ครูคอมพิวเตอร์ ครู
ดนตรสีากล ครูเกษตรกรรม และครูหนึ่งคนตอ้งสอนหลายวชิาและหลายชัน้เรยีน ส่งผลกระทบต่อการจดัท า
แผนการจดัการเรยีนรูแ้ละการจดัการเรยีนการสอนเพื่อทีจ่ะพฒันาใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด 
   6.2.3 โรงเรยีนขนาดเลก็ ซึง่มคีรู และบุคลากรจ ากดัแต่ภาระงานไม่แตกต่างจากโรงเรยีนขนาด
ใหญ่ รวมทัง้มกีิจกรรมนอกเหนือหน้าที่การเรยีนการสอนมาก เช่น งานเอกสาร งานกจิกรรม โครงการต่างๆ 
รวมทัง้ตอ้งสอนแทนครูทีไ่ปอบรม สมัมนาหรอืไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอน การถ่ายทอดความรูใ้หก้บันักเรยีนไม่ต่อเนื่อง 
   6.2.4 ครูขาดแรงจูงใจในการท างาน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพสูง รายได้ไม่
เพยีงพอกบัค่าใช้จ่าย การท าวทิยฐานะมขีัน้ตอนการด าเนินการที่ยุ่งยาก ไม่มสีวสัดกิารด้านที่พกัอาศยั ซึ่งเป็น
สาเหตหุนึ่งของการขอโอนยา้ย และลาออก 
 6.3 ด้านผู้เรียน 
   6.3.1 นักเรยีนมาเรยีนไม่สม ่าเสมอท าให้ขาดความต่อเนื่อง บางรายขาดเรยีนต่อเนื่อง
หลายวนัเนื่องจากมีปัญหาครอบครวั ติดเกม และไม่สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรยีนเท่าที่ควรส่งผลต่อผลสมัฤทธิท์าง
การศกึษา 
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   6.3.2 นักเรียนบางส่วนย้ายโรงเรียนบ่อยครัง้เพราะต้องย้ายถิ่นฐานตามผู้ปกครองที่
ประกอบอาชพีรบัจา้งทัว่ไป ท าใหก้ารเรยีนไม่ต่อเนื่อง 
   6.3.3 นักเรยีนบางรายมคีวามบกพร่องทางการเรยีนรู้ แต่ไม่ได้รบัการตรวจคดักรอง ซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อการจดัชัน้เรยีน และมผีลกระทบต่อผลสมัฤทธิท์างการศกึษา 
   6.3.4 ปัจจุบันพบว่ายงัมีนักเรียนที่อ่านไม่ออกและอ่านไม่คล่องเกือบทุกระดบัชัน้ใน
สถานศกึษาทุกแห่ง ซึง่เป็นอุปสรรคต่อการเรยีนรูแ้ละมผีลต่อการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการศกึษา 
 6.4 ด้านผู้ปกครอง 
   6.4.1 ผู้ปกครองบางรายอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ไม่สามารถช่วยแนะน าหรอืสอนการบ้านบุตร
หลานได ้ดงันัน้ นักเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ดเ้ฉพาะทีโ่รงเรยีนเท่านัน้ 
   6.4.2 สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจการเงนิของผู้ปกครอง ซึ่งมรีายได้น้อย ต้องท างานเลี้ยง
ครอบครวัจงึไม่มเีวลาเอาใจใส่ดูแลบุตรหลาน ส่งผลให้นักเรยีนขาดการส่งเสรมิ สนับสนุน จากครอบครวัเพื่อ
พฒันา               การเรยีนรูไ้ดอ้ย่างเตม็ที ่
   4.4.3 ผูป้กครองบางรายซึ่งมอีาชพีรบัจา้งทัว่ไปมกีารยา้ยสถานทีท่ างาน ท าใหน้ักเรยีนตอ้ง
ยา้ยโรงเรยีนระหว่างภาคเรยีนเพื่อตดิตามผูป้กครอง ส่งผลใหก้ารเรยีนรูไ้ดไ้ม่ต่อเนื่อง 
   4.4.4. ผู้ปกครองไม่ใหค้วามร่วมมอืในการน านักเรยีนไปพบแพทย์เพื่อตรวจคดักรองกรณีที่
พบว่านักเรยีนมคีวามบกพร่องทางการเรยีนรู ้ซึง่จะส่งผลกระทบต่อผลสมัฤทธิข์องเดก็นักเรยีนในภาพรวม 
 เดก็ไม่มสีญัชาตไิทย ท าใหม้ปัีญหาเกีย่วกบัผลการเรยีน เนื่องจากบางคนอาจไม่มพีืน้ฐานทางภาษาไทย 
  
ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ  
 1. ส านักการศึกษาควรหาแนวทางเพื่อด าเนินโครงการยกระดบัผลสมัฤทธิก์ารทดสอบทาง
การศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ใหม้ผีลสมัฤทธิด์า้นการเรยีนเพิม่มากขึน้ ทัง้นี้ ควรน าสถติจิ านวน
นักเรยีนที่มีคะแนนสูงโดยเฉลี่ย กับจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนต ่าโดยเฉลี่ยมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการ
พฒันาและศกึษาปัญหาการพฒันาเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ตรงตามสภาพจรงิ และน าโรงเรยีนที่มคี่าเฉลี่ยมี
คะแนนต ่าควรพจิารณาถงึระบบการบรหิารและครูผูส้อนดว้ย 
 2. โรงเรยีนที่มผีลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พื้นฐาน (O-NET) ในระดบัคะแนนที่
สูง ควรเป็นแกนน าในการขยายผลให้แก่โรงเรยีนในเครอืข่ายเพื่อเรยีนรู้เทคนิคการสอนและน าไปพฒันา
ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการศกึษาแก่โรงเรยีนอื่นๆ 
 3. ส านักการศึกษาควรจดัท าโครงการสอนเสริมพิเศษนอกเวลาเรียนอย่างเป็นระบบ โดยจดัสรร
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และมคี่าอาหารท าการนอกเวลาส าหรบัครูและนักเรยีน เพื่อให้
เป็นมาตรฐาน มปีระสทิธภิาพและผลสมัฤทธิ ์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อนักเรยีนและครูผูส้อน 
 4. กรุงเทพมหานคร ควรพจิารณาแนวทางการเพิม่จ านวนทุนเพื่อให้นักเรยีนที่มคีุณสมบตัคิรบถ้วน
สามารถได้รับทุนเพิ่มขึ้น  และในการก าหนดสัดส่วนของผู้ร ับทุน โดยเป็นนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 40 และบุตรขา้ราชการกรุงเทพมหานคร รอ้ยละ 60 หากไม่สามารถคดัเลอืกไดต้าม
สดัส่วนทีก่ าหนดควรพจิารณาปรบัเพื่อให้สามารถรบัทุนตามเกณฑไ์ดม้ากทีสุ่ด 
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 5. มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช ใหโ้ควตา้นักเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครเพือ่สอบเขา้ศกึษาตอ่
ในระดบัปรญิญาตร ีคณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการุณย ์และคณะแพทยศาสตรว์ชริพยาบาล จ านวนคณะละ 9 
คนต่อปี ดังนั ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีทุนการศึกษาเพื่อเป็นการสนับสนุนนักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นการลงทุนทีคุ่ม้ค่าและเกดิประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครมากทีสุ่ด 
 6. ควรจดัการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจนี ภาษาองักฤษ โดยใหน้ักเรยีนเกดิ
ความคุ้นเคย ไม่กลัวที่จะสื่อสาร โดยเริม่ต้นจากการฟัง การพูดแล้วเสริมด้วยหลกัไวยากรณ์ และมีการ
ประเมนิผล 
 7. ส านักการศกึษาควรจดัท าแผนพฒันาดา้นกายภาพของสถานศกึษาทุกแห่งเพื่อใหเ้กดิความ
ชดัเจน รวมทัง้ควรให้ทุกโรงเรยีนจดัท าฐานขอ้มูลเกี่ยวกบัอาคารแต่ละหลงั ปีที่ก่อสร้างอาคาร ประวตักิาร
ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคาร เพื่อเป็นฐานขอ้มูลในการขอจดัสรรงบประมาณในปีต่อ ๆ ไป 
 8. กรณีสถานศกึษามเีครื่องคอมพวิเตอรไ์ม่เพยีงพอต่อการจดัการเรยีนการสอนของนักเรยีน             
อาจขอรบัการสนับสนุนคอมพวิเตอรท์ีไ่ม่ไดใ้ช้งานแล้วจากกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม เนื่องจากมี
การเปลีย่นเครื่องคอมพวิเตอรบ์่อยตามความจ าเป็นของหน่วยงาน 
 9. กรุงเทพมหานครควรก าหนดหลกัเกณฑ์ หรอืเงื่อนไขในการขอโอนย้ายของขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยจะขอโอนย้ายได้ต่อเมื่อมีครูมาทดแทนเพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนครู 
 10. กรุงเทพมหานคร ควรพิจารณาสภาพปัญหาจากการสอบบรรจุและแต่งตัง้บุคคลเข้ารบั
ราชการครูของกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า สถิติผู้สอบได้มีจ านวนน้อยกว่าอตัราที่ว่าง ทัง้ที่ผู้สมคัรมจี านวน
มาก ซึง่ไม่สอดคลอ้งกนั ทัง้นี้ ในการจดัสอบอาจใหส้ถาบนัการศกึษาอืน่ทีม่คีวามเชีย่วชาญเป็นผูด้ าเนินการ
จดัการสอบโดยใหอ้ยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการลดภาระค่าใชจ้่าย และใหเ้กิด
ความโปร่งใสมากทีสุ่ด 
 11. กรุงเทพมหานครควรสร้างขวญัก าลงัใจให้กบัครู โดยการยกย่อง เชดิชูครูต้นแบบที่มีความ
เสยีสละ อุทศิตนเพื่อการเรยีนการสอนด้วยจติวญิญาณ จงึควรสนับสนุนให้มกีารอบรมในหลกัสตูรทีจ่ าเป็นตาม
ความต้องการและให้ทุนเพื่อศกึษาต่อในระดบัที่สูงขึ้น รวมทัง้การมอบสทิธพิเิศษต่างๆ เช่น เงนิตอบแทน
พเิศษ อายุราชการพเิศษ รวมทัง้สวสัดกิารด้านที่พกัเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดนิทางและค่าครองชพี เป็น
การสรา้งแรงจูงใจ สรา้งขวญัก าลงัใจในการท างาน และเป็นการแกไ้ขปัญหาการโอนยา้ยอกีทางหนึ่ง 
 12. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคญัในการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ เนื่องจากเป็น
เครื่องมอืในการพฒันากรุงเทพมหานครในทุก ๆ ดา้น 
 13. การขอจดัสรรงบประมาณ นอกจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแลว้ หากมคีวามจ าเป็นเร่งด่วน
สามารถขอจดัสรรงบประมาณจากงบกลาง และงบเพิม่เติมได้ โดยโรงเรยีนควรมกีารส ารวจสิง่ก่อสร้าง อายุการ
ใชง้าน และจดัท าแผนเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการขอจดัสรรงบประมาณ 
 14. ในการจดัสรรงบประมาณควรพจิารณาเหตุผลความจ าเป็นตามสดัส่วนระหว่างส านักงานเขต 
ชุมชน และโรงเรยีน หากเป็นไปไดค้วรเพิม่สดัส่วนของโรงเรยีนใหม้ากขึน้ เนื่องจากไดร้บังบประมาณจ ากดั
ไม่เพยีงพอส าหรบัการพฒันาดา้นการศกึษา 
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ผลงานคณะอนุกรรมการการศึกษาและวฒันธรรม ชุดท่ี 4  
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 
 คณะอนุกรรมการการศึกษาและวฒันธรรม ชุดที่ 4 ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด โดย
ด าเนินการพจิารณาศกึษาเกี่ยวกบัปัญหาดา้นการศกึษา วฒันธรรม และหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมายใน
พื้นที่เขตปทุมวนั บางรกั สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย วฒันา พระโขนง สวนหลวง บางนา และ
บางบอน 
 คณะอนุกรรมการประกอบด้วย 

1. นายพรชยั  เทพปัญญา ประธานอนุกรรมการ 
2. นายไพโรจน์  สุดใจ รองประธานอนุกรรมการ คนทีห่นึ่ง  
3. นายหสัฎณิ ป่ินประชาสรร รองประธานอนุกรรมการ คนทีส่อง 
4. นายด ารงศกัดิ ์ จนัโททยั อนุกรรมการ  
5. ว่าทีร่อ้ยตร ีธนิตศกัดิ ์จารุพศิาลสมบตั ิ อนุกรรมการ  
6. นายธรีพนัธ ์ นาทกีาญจนลาภ อนุกรรมการ 
7. นางนุชนาถ เลาหไทยมงคล อนุกรรมการ  
8. นายประสทิธิ ์ กจิววิฒันการ อนุกรรมการ  
9. นายพเิศษ สมปราชญ์ อนุกรรมการ 
10. นางสาวรวพิชัร ์เชษฐ์วไิชยกุล อนุกรรมการ  
11. นายวทิยา ชนิบุตร อนุกรรมการ 
12. นายสลา้ง ชนิะกานนท ์ อนุกรรมการ  
13. นางอุบลภทัร ระงบัทุกข ์ อนุกรรมการ  
14. นางเบญจะ รตันพนัธ ์ อนุกรรมการ 
15. นางสาวทพิวรรณ สุทธ ิ อนุกรรมการและเลขานุการ  
16. นางสาวปิยนุช สทิธศิร อนุกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
17. นางสาวชลดิา อ่อนนอ้ม อนุกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการฯ ไดด้ าเนินการประชุมรวมทัง้สิน้ 23 ครัง้ โดยมผีลการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดงันี้ 
1. รบัทราบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ของโรงเรียนในสงักดัส านักงานเขตสวน

หลวง 
 คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้อ านวยการเขตสวนหลวง และผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตสวนหลวง เพื่อรบัทราบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ของโรงเรยีนในสงักดัส านักงานเขตสวนหลวง และการบรหิารจดัการงบประมาณที่โรงเรยีนไดร้บัการ
จดัสรรทัง้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร และงบอุดหนุนรฐับาล ประจ าปี 2562 ได้รบัทราบข้อมูล สภาพ
ปัญหา พร้อมข้อซักถาม ซึ่งได้รบัการชี้แจงในประเดน็ต่าง ๆ สรุปไดด้งันี้ 
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 ส านักงานเขตสวนหลวง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 แผนงานบริหาร
การศกึษา  

งานบรหิารการศกึษา มรีายละเอยีด ดงันี้ 

ชื่อโรงเรยีน ค่าตอบแทน    
ใชส้อยและวสัด ุ

ค่าครภุณัฑ ์
ทีด่นิและ
สิง่ก่อสรา้ง 

เงนิอุดหนุน รายจ่ายอื่น 

1.วดัใต ้ 346,900 3,393,000 2,553,000 1,252,450 

2.นาคนาวา 948,800 1,865,000 7,314,000 3,193,200 

3.วดัปากบ่อ 1,226,800 3,678,000 8,478,000 3,874,800 

4.สุเหร่าใหม ่ 793,600 3,498,000 3,246,000 1,801,550 

5.หวัหมาก 471,800 1,578,000 1,857,000 871,850 

6.คลองกลนัตนั 555,500 1,191,000 3,876,000 1,848,900 

7.วดัทองใน 268,700 1,463,000 831,000 468,450 

8.มธัยมนาค

นาวา 

535,600 2,436,000 6,150,000 2,934,100 

รวม 4,965,700 19,102,000 34,305,000 16,245,300 

 การบรหิารจดัการงบประมาณทีโ่รงเรยีนได้รบัการจดัสรรทัง้งบประมาณของกรุงเทพมหานครและ
งบอุดหนุนรฐับาล ประจ าปี 2562 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. งบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานคร วงเงนิงบประมาณ 60,646,600 บาท จดัสรรใหแ้ต่ละ 
โรงเรยีน มรีายละเอยีด ดงันี้ 

1.1 โรงเรยีนนาคนาวาอุปถมัภ์ ไดร้บังบประมาณ  11,456,000 บาท 
1.2 โรงเรยีนวดัใต ้ไดร้บังบประมาณ 4,152,350 บาท  
1.3 โรงเรยีนวดัปากบ่อ ไดร้บังบประมาณ 13,579,600 บาท 
1.4 โรงเรยีนสุเหร่าใหม่ ไดร้บังบประมาณ 5,841,150 บาท 
1.5 โรงเรยีนหวัหมาก ไดร้บังบประมาณ 3,200,650 บาท 
1.6 โรงเรยีนคลองกลนัตนั ไดร้บังบประมาณ 6,280,400 บาท 
1.7 โรงเรยีนวดัทองใน ไดร้บังบประมาณ 1,586,150 บาท 
1.8 โรงเรยีนมธัยมนาคนาวา ไดร้บังบประมาณ 9,293,700 บาท 
1.9 ฝ่ายการศกึษา ไดร้บังบประมาณ 5,274,600 บาท 

2. งบประมาณรายจ่าย งบเงนิอุดหนุนรฐับาล วงเงนิงบประมาณ 24,248,954 บาท ได้จดัสรร
ให ้

แต่ละโรงเรยีน มรีายละเอยีด ดงันี้ 
2.1 โรงเรยีนนาคนาวาอุปถมัภ์ ไดร้บังบประมาณ  5,859,545 บาท 
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2.2  โรงเรยีนวดัใต ้ไดร้บังบประมาณ 1,908,222 บาท  
2.3  โรงเรยีนวดัปากบ่อ ไดร้บังบประมาณ 5,622,338 บาท 
2.4  โรงเรยีนสุเหร่าใหม ่ไดร้บังบประมาณ 2,344,953 บาท 
2.5  โรงเรยีนหวัหมาก ไดร้บังบประมาณ 1,144,407 บาท 
2.6  โรงเรยีนคลองกลนัตนั ไดร้บังบประมาณ 3,072,558 บาท 
2.7  โรงเรยีนวดัทองใน ไดร้บังบประมาณ 668,113 บาท 
 2.8 โรงเรยีนมธัยมนาคนาวา ไดร้บังบประมาณ 3,325,798 บาท 

 ปัญหาการจดัการศกึษา มดีงันี้ 
 1. ปัญหาการขาดแคลนครู เป็นปัญหาที่เกดิขึ้นเกอืบทุกโรงเรีียน โดยเฉพาะในสาขาวชิาทีข่าด
แคลน เช่น ครูเอกภาษาองักฤษ เอกคณิตศาสตร ์ 
 2. การบรรจุครูผู้สอนตามสาขาวชิาเอกที่โรงเรยีนขาดแคลน เพื่อทดแทนครูที่ขอย้าย หรอืการ
ขาดอตัราก าลงั  มกัไม่ไดร้บัการจดัสรรใหต้ามความตอ้งการของโรงเรยีน                     
 3. งบประมาณไม่เพียงพอในการสนับสนุนการการเรยีนการสอนให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยเฉพาะในโรงเรยีนที่มจี านวนนักเรยีนน้อย ท าใหไ้ด้รบังบประมาณจากการจดัสรรใหน้ักเรยีนเป็นรายหวั
ไดน้้อยไปดว้ย 
 4. การแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนครูโดยให้จติอาสามาช่วยสอนนัน้ หลายโรงเรยีนด าเนินการ
อยู่  โดยมีนักศึกษาฝึกสอนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ มาช่วยสอน แต่พบปัญหาเรื่องการขาดความ
ต่อเนื่อง  
 5. การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูโดยการแบ่งปันทรพัยากรนัน้ โดยปกติภารกิจของครู
นอกจากการสอน 5 ชัว่โมงต่อวนัแล้ว ครูจ าเป็นต้องตรวจงาน การจดัท าแผน และรบัผดิชอบงานอื่นๆ ที่
ไดร้บัมอบหมาย ดงันัน้ อาจจะไม่มเีวลาเพยีงพอส าหรบัการเดนิทางไปสอนในสถานศกึษาอื่น 
 แนวทางการแกไ้ขปัญหา 
 1. โครงการจ้างครูที่เกษียณอายุราชการมาช่วยสอน ปัจจุบันโรงเรียนคลองกลันตัน ได้
ด าเนินการอยู่โดยมคี่าตอบแทนชัว่โมงละ 200 บาท 
 2. ส านักการศึกษามีโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อใหส้ามารถสอนไดทุ้กวชิาอยู่แลว้ การรายงานสภาพปัญหาของแต่ละโรงเรยีนเป็นการรายงานตามสภาพ
ความเป็นจริง ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละโรงเรยีนสามารถบรหิารจดัการได้ภายใต้ทรพัยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากดั การส่งครูไปสอนโรงเรยีนอื่นเพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนครู จงึเป็นเรื่องยากกว่า 
 3. โครงการการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม เป็นโครงการที่ด ีมปีระโยชน์ และหลายโรงเรยีนใช้
วธิกีารสอนดว้ยวธินีี้แต่ในบางวชิาจ าเป็นตอ้งมคีรูทีค่อยใหค้ าแนะน าช่วยเหลอื และตอบค าถามนักเรยีนดว้ย  
 
ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ   
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 1. ส านักการศกึษาได้ด าเนินโครงการลดการขาดแคลนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา
กรุงเทพมหานครในกลุ่มสาระส าคญั (โครงการจา้งครูเกษียณอายุราชการ) ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลน
ครูได ้
 2. โครงการจติอาสามาช่วยสอน โดยมทีมีงานของท่านสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร นายพรชยั    
เทพปัญญา ยนิดเีป็นจติอาสามาช่วยสอน ถ่ายทอด หรอืแนะน าประสบการณ์ใหน้ักเรยีน ซึง่นอกจากมาช่วย
สอนโดยตรงแล้ว อาจใช้วธิกีารถ่ายทอดผ่านช่องทาง VDO conference โดยให้มคีรูร่วมสงัเกตการณ์ด้วย 
เป็นการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยชี่วยให้เด็กมปีระสบการณ์ที่ดแีละมีแรงบนัดาลใจในการเรยีน เป็นการ
แกไ้ขปัญหา    เชงิบูรณาการ  
 3. การแบ่งปันทรพัยากร โดยครูที่อยู่กลุ่ม Cluster หรอือยู่ในพืน้ที่เขตเดยีวกนั อาจไปช่วยสอน
ในโรงเรยีนทีอ่ยู่ในเครอืขา่ย หรอืในพืน้ทีเ่ขตเดยีวกนัในสาขาวชิาทีข่าดแคลน โดยมคี่าตอบแทนให้ 
 4. โครงการการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม ซึง่เป็นระบบ VDO Conference เช่น โครงการของ
โรงเรยีนไกลกงัวล จะช่วยแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนครูได้ 

 
2. ความคืบหน้าการด าเนินโครงการลดการขาดแคลนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรงุเทพมหานคร           ในกลุ่มสาระส าคญั (โครงการจ้างครเูกษียณอายุราชการ) 
 ส านักการศึกษา มีนโยบายด าเนินการโครงการการลดปัญหาการขาดแคลนข้าราชการค รู
กรุงเทพมหานครในกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ีส่ าคญัเพื่อยกระดบัคุณภาพการศกึษา โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อแกไ้ข
ปัญหาการขาดแคลนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษากรุงเทพมหานคร ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
จดัการเรยีนการสอน ท าใหข้าดความต่อเนื่องในการพฒันาคุณภาพการศกึษา ซึ่งในขณะนี้ สงัคมก้าวเขา้สู่
สงัคมผู้สูงวยัซึ่งยงัมีทรพัยากรบุคคล            ที่เป็นครูที่เกษียณอายุราชการ แต่ยงัมีศกัยภาพที่จะช่วย
จดัการเรยีนการสอน เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดความต่อเนื่องในการจดัการเรยีนการสอน และส านักการศกึษายงั
ไม่สามารถบรรจุแต่งตัง้ขา้ราชการทดแทนไดท้นั จงึจดัใหม้โีครงการการลดปัญหาการขาดแคลนขา้ราชการครู
กรุงเทพมหานครในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส าคญั  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยส านักการศึกษา
ด าเนินการจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่ส านักงานเขตทีม่คีวามประสงค์จา้งบุคคลภายนอกช่วยปฏบิตัริาชการดา้น
การสอนในโรงเรยีนในกลุ่มเขตพืน้ที่การศกึษา 6 กลุ่มเขต โดยจา้งบุคคลภายนอกซึง่เป็นขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและเกษียณอายุราชการ แต่ยังมีความพร้อมที่จะใช้ความรู้ 
ความสามารถช่วยปฏบิตัิราชการด้านการสอนในรายวชิาเพิม่เติมแก่โรงเรยีนที่ยงัขาดแคลนอตัราก าลงั เพื่อ
พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนให้มคีะแนนเฉลี่ยเพิม่ขึ้น หรอืศกึษาต่อได้อย่างเหมาะสม ทัง้นี้ ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร (นายเกรยีงยศ สุดลาภา รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครปฏบิตัริาชการแทนผูว้่า
ราชการกรุงเทพมหานคร) ได้อนุมตัิโครงการการลดปัญหาการขาดแคลนข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร               
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส าคัญเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 4,608,000 บาท ส าหรบัเป็น
ค่าใช้จ่ายค่าจา้งบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏบิตัิราชการด้านการสอนกลุ่มสาระวชิาส าคญั 6 กลุ่มสาระวชิา ใน
โรงเรยีนที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 72 คน ระยะเวลา 80 วนั ตัง้แต่วนัที่ 16 พฤษภาคม - 30 สงิหาคม 
2562  
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  แต่ทัง้นี้ เนื่องจากช่วงเวลาการรบัสมคัรจนถึงช่วงเวลาการบรรจุเขา้รบัราชการฯ ในโครงการ
ดงักล่าวมีลักษณะการด าเนินการที่ซ ้าซ้อนกับการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารบัราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ให้ส านักการศึกษา
พจิารณาทบทวนและ          ท าหนังสอืยนืยนัว่าเป็นโครงการที่ซ ้าซ้อนกบักรอบอตัราที่มอียู่หรอืไม่ หาก
ยนืยนัว่าไม่ซ ้าซอ้น ใหส้ านักการศกึษาจดัท าแผนการสอนและขอ้มูลต าแหน่งอตัราว่างที่จะจ้างทดแทนของ
บุคคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนกลุ่มสาระวิชาส าคัญใน 6 กลุ่มสาระวิชา ทัง้ 72 
รายการ 
 
 

สถิติจ านวนครูที่เกษียณอายุราชการประจ าปีงบประมาณ 2561-2562 ของโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร    
ในกลุ่มกรุงเทพใต ้และเขตบางบอน มดีงันี้  

ล าดบั สาขาวชิาเอก 
โรงเรยีนในกลุม่กรุงเทพ

ใต ้
โรงเรยีนในพืน้ทีเ่ขตบาง

บอน 
ยอดรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 
1 การบรหิารการศกึษา 4 2 - - 4 2 
2 การประถมศกึษา 6 1 2 2 8 3 
3 คณิตศาสตร ์ - 1 - - - 1 
4 คหกรรมศาสตร ์ 3 4 - 3 6 7 

5 
เทค โน โลยีท างก าร
ศกึษา 

1 - - - 1 - 

6 นาฏศลิป์ 1 - - - 1 - 
7 แนะแนว 2 - - - 2 - 
8 พลศกึษา 7 3 - 1 8 4 
9 ภาษาไทย 5 5 1 1 6 4 
10 ภาษาองักฤษ 3 2 - - 3 2 
11 วทิยาศาสตร ์ 2 3 1 1 3 3 
12 สงัคมศกึษา 5 4 1 - 6 4 
13 อนุบาลศกึษา 1 - 1 - 2  
14 ศลิปศกึษา - 1 - - - 1 

 รวม 40 26 6 7 46 32 
 
ข้อสงัเกตข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
 1. กรุงเทพมหานครควรขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันครูจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยควรศึกษา
หลักเกณฑ์รายละเอียดอย่างรอบคอบเพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับต าแหน่งข้าราชการสายงานอื่นของ
กรุงเทพมหานคร  
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 2. กรุงเทพมหานครควรเปลี่ยนแนวคดิในการจดัการเรยีนการสอนโดยใชร้ะบบดจิติอลเขา้มาช่วย
สอนแทนบุคคลใหม้ากขึน้ กระตุน้ใหน้ักเรยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง โดยการเรยีนการสอนผ่านเครื่องมอืต่าง 
ๆ  เช่น โทรศพัทม์อืถอื Social Media  Tablet  และ VDO Conference    
 3. กรุงเทพมหานครควรด าเนินโครงการเพื่อสนับสนุนใหบุ้คคลทีม่คีวามรู้ความสามารถดา้นการ
สอนหรอืครูที่เกษียณอายุราชการแล้วแต่มคีวามประสงค์เป็นจติอาสามาเป็นครูสอนเพื่อลดปัญหาการขาด
แคลนคร ู
 4. ส านักการศกึษาควรส ารวจขอ้มูลจ านวนครูที่ขาดแคลนในแต่ละปี สาขาวชิาเอกทีข่าดแคลน 
จ านวนครูที่จะเกษียณอายุราชการ โรงเรยีนที่ประสงค์จ้างครูที่เกษียณมาช่วยสอน และวางแผนการแก้ไข
ปัญหา พรอ้มกบัตัง้งบประมาณไวร้องรบั 
 5. กรุงเทพมหานครควรสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอนโดยการแบ่งปันทรพัยากร โดยการ
สนับสนุนใหค้รูทีอ่ยู่ในเครอืขา่ยหรอืพืน้ทีเ่ขตเดยีวกนัไปช่วยสอนในสาขาวชิาทีข่าดแคลนโดยมคี่าตอบแทน
ใหเ้พื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนครู 
 6. ส านักการศกึษาควรน าผลการศกึษาของคณะกรรมการวิสามญัศึกษาการแก้ไขปัญหาการ
พฒันาคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร เพื่ออ้างองิประกอบการเสนอโครงการจ้างครู
เกษยีณอายุราชการเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนครู 
 7. ส านักการศึกษาควรน าเสนอผู้บริหารให้มีการทบทวนการจดัซื้อคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
เนื่องจากการจดัซื้อคอมพวิเตอรท์ีล่า้สมยั ท าใหเ้ดก็เสยีโอกาสในการเรยีนรู ้และใชง้านไม่คุม้ค่า  
 
3. อตัราก าลงัข้าราชการครสูงักดักรงุเทพมหานครของโรงเรียนในกลุ่มกรงุเทพใต้ 
        ส านักการศกึษาได้รายงานข้อมูลกรอบอตัราก าลงัขา้ราชการครูสงักดักรุงเทพมหานครของ
โรงเรยีนในกลุ่มกรุงเทพใต ้มรีายละเอยีด ดงันี้  
 3.1 ส านักงานเขตคลองเตย ม ี4 โรงเรยีน กรอบอตัราก าลงัรวม 97 อตัรา ครองต าแหน่ง 89 อตัรา 
ว่าง 8 อตัรา 
             3.2 ส านักงานเขตบางคอแหลม มี 7 โรงเรยีน กรอบอตัราก าลงัรวม 187 อตัรา ครองต าแหน่ง 164 
อตัรา ว่าง 23 อตัรา  
             3.3 ส านักงานเขตบางนา ม ี7 โรงเรยีน กรอบอตัราก าลงัรวม 333 อตัรา ครองต าแหน่ง 305 อตัรา 
ว่าง 28 อตัรา เกนิกรอบ 6 อตัรา 
             3.4 ส านักงานเขตบางรกั จ านวน 5 โรงเรยีน กรอบอัตราก าลังรวม 55 อัตรา ครองต าแหน่ง 53 
อตัรา ว่าง 2 อตัรา 
             3.5 ส านักงานเขตปทุมวนั จ านวน 7 โรงเรยีน กรอบอตัราก าลงัรวม 152 อตัรา ครองต าแหน่ง 
143 อตัรา ว่าง 9 อตัรา เกนิกรอบ 2 อตัรา 
             3.6 ส านักงานเขตพระโขนง ม ี4 โรงเรยีน กรอบอตัราก าลงัรวม 107 อตัรา ครองต าแหน่ง 108 อตัรา 
ว่าง 1 อตัรา เกนิกรอบ 6 อตัรา 
             3.7 ส านักงานเขตยานนาวา ม ี 6 โรงเรยีน กรอบอตัราก าลงัรวม 147 อตัรา ครองต าแหน่ง 127 อตัรา 
ว่าง 20 อตัรา  
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             3.8 ส านักงานเขตวฒันา ม ี8 โรงเรยีน กรอบอตัราก าลงัรวม 221 อตัรา ครองต าแหน่ง 188 อตัรา 
ว่าง 33 อตัรา เกนิกรอบ 1 อตัรา 
             3.9 ส านักงานเขตสวนหลวง มี 8 โรงเรียน กรอบอัตราก าลงัรวม 290 อัตรา ครองต าแหน่ง 275 
อตัรา ว่าง 15  อตัรา 
             3.10. ส านักงานเขตสาทร จ านวน 2 โรงเรียน กรอบอตัราก าลังรวม 41 อัตรา ครองต าแหน่ง 41 
อตัรา  
             รวมทัง้สิน้ 10 ส านักงานเขต จ านวน 58 โรงเรยีน กรอบอตัราก าลงัรวม 1,630 ครองต าแหน่ง 
1,493 อตัรา ว่าง 137 อตัรา เกนิกรอบ 15 อตัรา 
             ทัง้นี้ ปัจจุบนัได้ด าเนินการเปิดสอบเพื่อบรรจุและแต่งตัง้บุคคลเป็นขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา จ านวน 300 อัตรา ซึ่งจะขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี มีผู้สมคัรทัง้สิ้น จ านวน 24,542 คน มผีู้มาสอบ 
จ านวน 13,473 คน ประกาศผลสอบภาค ก วนัที ่24 เมษายน 2562 และสอบสมัภาษณ์ในวนัที่ 24 พฤษภาคม 
2562  
 ส าหรบัโครงการลดการขาดแคลนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษากรุงเทพมหานครใน
กลุ่มสาระส าคญั (โครงการจ้างครูเกษียณอายุราชการ) ซึ่งรบับุคลากรครูที่เกษียณอายุราชการแล้วแต่มี
ความประสงค์จะสอนต่อเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนครู ขณะนี้ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจาก
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุและแต่งตัง้บุคคลเข้ารบัราชการเป็นขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศกึษากรุงเทพมหานคร ซึ่งส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครมขีอ้ทกัท้วงว่าอาจเป็นการ
จ้างซ ้าซ้อน จงึเห็นควรให้ด าเนินการสอบและบรรจุแต่งตัง้ให้เรียบร้อย หากเห็นว่า ไม่ซ ้าซ้อนให้ส านัก
การศึกษาท าหนังสือยืนยนัอีกครัง้  เพื่อจะได้น าเสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป ทัง้นี้ ลักษณะการจ้างไม่
สามารถด าเนินการจ้างเพื่อบรรจุเป็นลูกจา้งซึ่งอยู่ในหมวดเงนิเดอืนและค่าจ้างประจ าไดเ้นื่องจากกระทบต่อ
สดัส่วนจ านวนบุคลากรทีก่ าหนดไวไ้ม่เกนิรอ้ยละ 40 ของงบประมาณ 
ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ  
 1. ปัจจุบนักรุงเทพมหานครประสบปัญหาเกี่ยวกบัขา้ราชการครูขอโอน ยา้ย หรอืการลาออกส่งผล
กระทบต่อการเรยีนการสอน จงึควรสรา้งแรงจูงใจใหก้บัขา้ราชการครู เช่น จดัใหม้บีา้นพกั ส่งเสรมิใหม้กีารพฒันา
ดา้นวทิยฐานะ 
                 2. ส านักการศึกษาควรส ารวจพร้อมจดัท าบัญชีขา้ราชการครูที่อยู่ในช่วงจะเกษียณอายุราชการ 
พร้อมสอบถามผู้ที่มคีวามประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการจ้างครูเกษียณอายุราชการ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลน
ครูในกลุ่มสาระส าคญั เพื่อใหเ้กดิความชดัเจน รวดเรว็ และไม่เกดิการจา้งซ ้าซอ้นเนื่องจากสามารถน าขอ้มูล
มาตรวจสอบได ้
                 3. ควรก าหนดหลกัเกณฑ์ หรอืเงื่อนไขการโอนย้ายของขา้ราชการครูกรุงเทพมหานคร 
โดยจะโอนยา้ยไดเ้มื่อมคีรูในสาขาวชิาเอกนัน้ ๆ มาทดแทน และควรด าเนินการโอนย้ายในระหว่างปิดภาค
เรยีนเพื่อไม่ใหส้่งผลกระทบต่อการเรยีนการสอน 
 4. กรุงเทพมหานคร ควรพจิารณาสภาพปัญหาจากการสอบบรรจุและแต่งตัง้บุคคลเขา้รบัราชการ
ครูของกรุงเทพมหานคร ซึง่พบว่า สถิตผิูส้อบไดม้จี านวนน้อยกว่าอตัราที่ว่าง ทัง้ทีผู่ส้มคัรมจี านวนมาก ซึง่ไม่
สอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิ ทัง้นี้ ในการจดัสอบอาจใหส้ถาบนัการศกึษาอื่นทีม่คีวามเชีย่วชาญเป็นผูด้ าเนินการ
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จดัการสอบโดยใหอ้ยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการลดภาระค่าใชจ้่าย และใหเ้กิด
ความโปร่งใสมากที่สุด รวมทัง้การขอใช้บัญชสีอบจากสถาบนัอื่น เช่น สพฐ. คุรุสภา หรอืราชการส่วนท้องถิ่น 
โดยด าเนินการภายใตร้ะเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

 5. ส านักการศึกษาควรพิจารณาเรื่องการเกลี่ยอัตราก าลังครูให้เกิดความสมดุล เหมาะสม 
เนื่องจากสถานศกึษาบางแห่งมจี านวนนักเรยีนลดลงท าให้อตัราก าลังครูที่มีอยู่เกินกรอบอตัราที่ก าหนด 
ในขณะทีส่ถานศกึษาบางแห่งมปัีญหาการขาดแคลนครู 
                6. ส านักการศกึษาควรส ารวจโรงเรยีนทีม่จี านวนนักเรยีนลดลงอย่างต่อเนื่องและมีอาคารเรยีน
ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนเพื่อปรบัปรุงเป็นอาคารบ้านพักครู เป็นการใช้อาคารให้เกิด
ประโยชน์และเพื่อเป็นสวสัดกิารแก่ครู รวมทัง้เป็นการสรา้งขวญัก าลงัใจและลดภาระค่าครองชพี  
 
4. หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู 
 ส านักการศกึษา ได้ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

4.1 การเปิดสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารบัราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย เมื่อวนัที่ 30-31 มนีาคม 2562 และประกาศผลสอบเมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2562 มผีู้มี
สทิธิส์อบจ านวน 24,542 คน ผูม้าเขา้สอบ จ านวน 13,447 คน มผีูส้อบผ่าน จ านวน 2,445 คน ก าหนดสอบ
สมัภาษณ์ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2562 ในจ านวนนี้มีผู้สอบผ่าน 2,445 คน จ าแนกเป็น 15 กลุ่มสาระ 
ประกอบด้วย               กลุ่มวชิาการศกึษาพเิศษ กลุ่มวชิาคณิตศาสตร ์กลุ่มวชิาคหกรรม กลุ่มวชิาคอมพวิเตอร ์
กลุ่มวิชาดนตรีไทย กลุ่มวิชาดนตรีสากล กลุ่มวชิาเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มวิชาแนะแนว กลุ่มวชิา
บรรณารกัษ์ กลุ่มวชิาประถมศกึษา  กลุ่มวชิาภาษาไทย กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ กลุ่มวชิาวดัผล กลุ่มวชิา
ศลิปศกึษา-วาดเขยีน และกลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์ซึง่จะประกาศผลสอบในวนัที ่12 พฤษภาคม 2562 ผูท้ีส่อบ
ไดจ้ะขึ้นบญัชไีว ้2 ปี และจะเรยีกบรรจุครัง้แรก จ านวน 300 อตัรา ส่วนทีเ่หลอืจะคดัเลอืกจากโครงการชอ้นครู 
จ านวน 220 อตัรา และจากการสอบครูปฐมวยัอีก      52 อตัรา ซึ่งคาดว่าจะมีอตัราว่างอีก ประมาณ 1,000 
คนโดยส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่เกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม 2562 และส่วนหนึ่งขอโอนย้าย ส าหรบัการ
บรรจุครัง้แรกน่าจะด าเนินการได้ภายในเดอืนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 ทัง้นี้ก่อนการเรยีกบรรจุจะต้อง
น าเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสามญัข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่ออนุมัติกรอบอัตรา
ส าหรบัการบรรจุดว้ย  

 
             ในการจดัสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารบัราชการจะมีคณะกรรมการออกข้อสอบจากส านัก
การศกึษา ส่วนมหาวทิยาลยัสวนดุสติเป็นเพยีงผูด้ าเนินการจดัสถานทีส่อบ และตรวจกระดาษค าตอบ  

  4.2 เปิดรบัสมคัรสอบครูเอกปฐมวยั ระหว่างวนัที่ 22-28 เมษายน 2562 โดยจะบรรจุครัง้แรก 
จ านวน 52 อตัรา 
  4.3 โครงการความร่วมมอืการผลติครูกรณีพิเศษ โดยท า MOU ร่วมกบัสถาบนัการศกึษาของรฐั 
จ านวน 11 แห่ง ซึง่จะรบัเขา้มา จ านวน 20 อตัรา ใน 7 สาขาวชิาเอก  
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 คณะอนุกรรมการฯ ไดใ้หค้วามเหน็ต่อกรณีการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการครูและ
บุคลากรทางการศกึษาที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าสถิติผู้สอบได้มจี านวนน้อยเมื่อเทยีบกบัจ านวนผู้เขา้สอบ ดงันัน้ 
การสร้างเครื่องมอืเพื่อใชใ้นการคดัเลอืกคนมาเป็นครูโดยใช้ขอ้สอบ จ าเป็นต้องคดิอย่างรอบคอบ ไม่ใช่การ
น าต้นแบบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมาใช้ และการวดัผลที่ดไีม่ควรจ าแนกใหเ้ฉพาะคนเก่งเท่านัน้ที่
สอบได้ แต่ควรพจิารณาถึงคนทีม่คีวามสามารถระดบัปานกลางให้สามารถสอบผ่านเขา้มาไดด้้วย นอกจากนัน้ 
ในการออกขอ้สอบ ควรมขีอ้สอบมาตรฐานกลาง และควรน าขอ้สอบไปวเิคราะห์เพื่อประเมนิเครื่องมอืที่ใชอ้ยู่
ว่าสามารถวดัในสิง่ทีต่อ้งการไดห้รอืไม่ 
 
ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 

 ส านักการศึกษาควรให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ด าเนินการวิเคราะห์และประเมินข้อสอบว่า
สามารถวดัผลหรอืจ าแนกความรูข้องผูเ้ขา้สอบแต่ละระดบัได้ เพื่อใหก้ารวดัผลเป็นไปตามวตัถุประสงค ์และ
ควรให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ด าเนินการออกขอ้สอบเพื่อใชเ้ป็นขอ้สอบมาตรฐานกลาง ซึ่งเป็นขอ้สอบที่
ไม่ยากหรอืง่ายจนเกนิไป และผ่านการทดสอบจากกลุ่มตวัอย่างมาแลว้ 
 
5. การปรบัปรงุอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพฒันาเพื่อใช้เป็นหอพกัคร ู 

 จากการทีผู่แ้ทนคณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่4 ได้ลงพืน้ทีเ่พื่อเยีย่มชมและ
รบัทราบปัญหาการบริหารจดัการด้านการศึกษาของโรงเรยีนชุมชนหมู่บ้านพฒันา เขตคลองเตย ซึ่งได้
รบัทราบขอ้มูลเกี่ยวกบัปัญหาค่าครองชพีของครูและไม่มสีวสัดกิารบ้านพกัครู ส่งผลกระทบให้ครูมกีารขอ
ย้ายกลบัภูมลิ าเนาบ่อยครัง้ จงึต้องการให้มสีวสัดกิารด้านที่พกัอาศยั เพื่อความสะดวก ปลอดภยั และลด
ภาระค่าใช้จ่าย   ด้านค่าครองชพี ทัง้นี้ โรงเรยีนชุมชนหมู่บา้นพฒันา มอีาคารเรยีนเรยีน 1 หลงัที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์เนื่องจากจ านวนนักเรียนลดลง จึงมีแนวคิดในการปรบัปรุงห้องเรียนดงักล่าวเป็นห้องพักครู 
เพื่อให้ครูได้มทีี่พกัอาศยั ซึ่งกรณีนี้   ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตคลองเตย เคยน าเสนอผู้บรหิารพจิารณาแล้ว 
แต่ขอ้มูลไม่เพยีงพอ  ดงันัน้ เพื่อใหก้ารใชอ้าคารเกดิความคุม้ค่า จงึเหน็ควรใหฝ่้ายโยธา รวบรวมขอ้มูลใน
รายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วน าเสนอมายัง              ส านักการศึกษา เพื่ อจะได้น าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาการใช้สอยทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครและน าเสนอให้   รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครทีดู่แลก ากบังานดา้นการศกึษาเพื่อโปรดพจิารณาต่อไป  

 
6. ติดตามความคืบหน้าการด าเนินโครงการความร่วมมือเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านภาษา
และวัฒนธรรมให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ เทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ 
ประเทศญ่ีปุ่ น  
         โครงการความร่วมมอืเพื่อสรา้งโอกาสทางการศกึษาดา้นภาษาและวฒันธรรมใหแ้ก่นักเรยีนใน
โรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร ณ เทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่ น  เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้
นักเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสในการเรียนรู้การใช้ภาษา ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีอันดีงามของประเทศญี่ปุ่ น ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนของ
กรุงเทพมหานครและนักเรยีน      ของญี่ปุ่ น เป็นการสร้างสมัพนัธภาพที่ดตี่อกนั อนัจะน าไปสู่ความเขา้ใจ
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ในวถิชีวีติของสงัคมในแต่ละประเทศ     และสามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการศกึษาต่อระดบัที่สงูขึน้และเป็น
ประโยชน์ต่อการประกอบอาชพีในอนาคต    โครงการดงักล่าว 
มวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 
 ๑. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา สงัคมและวฒันธรรมระหว่างกรุง เทพมหานครและ
เทศบาล เมอืงฮกิาชคิาวะ ประเทศญี่ปุ่ น 
 ๒. เพื่อส่งเสรมิใหน้ักเรยีนมแีรงบนัดาลใจทีจ่ะมุ่งมัน่ในการเรยีนรูภ้าษาญี่ปุ่ นใหด้ยีิง่ขึน้ 
 ๓. เพื่อส่งเสรมิการเผยแพร่และแลกเปลีย่นดา้นภาษา ศลิปวฒันธรรมระหว่างกรุงเทพมหานคร
และ เทศบาลเมอืงฮกิาชคิาวะ ประเทศญี่ปุ่ น 
 กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรยีน จ านวน 20 คน ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัมธัยมศกึษา ในโรงเรยีน
สงักดักรุงเทพมหานคร ทีจ่ดัการเรยีนการสอนภาษาญี่ปุ่ น  
 ขัน้ตอนการด าเนินโครงการแบ่งเป็น 3 กจิกรรม ดงันี้ 
 กิจกรรมท่ี ๑ การคดัเลอืกผูแ้ทนนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาจากโรงเรียนทีจ่ดัการเรยีนการสอน 
ภาษาญี่ปุ่ น ณ สถานทีใ่นกรุงเทพมหานครหรอืสถานทีอ่ื่นทีเ่หมาะสม จ านวน ๓ วนั 
 กิจกรรมท่ี ๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปศึกษา
ภาษาญี่ปุ่ น      ณ เทศบาลเมอืงฮกิาชคิาวะ ประเทศญี่ปุ่ น แบบไป-กลบั จ านวน ๒ วนั 
 กิจกรรมท่ี ๓ การเดนิทางไปเรยีนรู้ภาษา วฒันธรรม ณ เทศบาลเมอืงฮิกาชคิาวะ ประเทศญี่ปุ่ น 
เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน ในช่วงปิดภาคเรียนของโรงเรยีนสงักัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนตุลาคม - 
พฤศจกิายน ๒๕๖๓ 
 ทัง้นี้ โครงการดงักล่าวได้น าเสนอให้ปลดักรุงเทพมหานครพจิารณา พรอ้มทัง้เสนอของบประมาณ
ไปแลว้ ตามแผนงานจะเดนิทางไปไปศกึษาอบรมในเดอืนตุลาคม - พฤศจกิายน 2563 เนื่องจากเป็นช่วงปิด
ภาคเรยีน และได้เชิญครูสอนภาษาญี่ปุ่ นของโรงเรียนหลักสูตรสองภาษา มาเป็นคณะกรรมการในการ
คดัเลอืกนักเรยีน จ านวน 20 คน เขา้ร่วมโครงการและใหค้วามรูเ้รื่องภาษาญี่ปุ่ นแก่นักเรยีนต่อไป   
 
ข้อสงัเกตและเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
 ส านักการศึกษาควรเร่งรดัด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดไว้ และควรด าเนินโครงการ
ต่อเนื่องทุกปี 
เนื่องจากเป็นโครงการทีด่ ีซึง่นักเรยีนจะไดร้บัประโยชน์จากการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นการศกึษา ภาษา และ
ศลิปวฒันธรรมระหว่างนักเรยีนของกรุงเทพมหานครและนักเรยีนของญี่ปุ่ น เป็นการสรา้งสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่าง
ประเทศ 
 

7. เย่ียมชมและรบัทราบการจดัรปูแบบพิพิธภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั 
               พพิธิภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า มกีารรวบรวมขา้วของเครื่องใช้ส่วนพระองคข์องรชักาลที ่7
รวมทัง้จดัแสดงภาพถ่าย เอกสาร และพระราชประวตัขิองรชักาลที่ 7 องค์ปฐมกษตัรยิร์ะบบประชาธปิไตย
ของไทยจนอาจเรยีกได้ว่าเป็นพพิธิภณัฑ์พระมหากษัตรยิ์แห่งแรกที่สมบูรณ์แบบมากที่สุด ซึ่งได้มกีารน า
เทคโนโลยทีนัสมยัมาใช้ในการอธบิายและน าชมเพิม่ความน่าสนใจภายในแบ่งการจดัแสดงเรื่องราวต่าง ๆ  ทัง้หมด 
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3 ชัน้ แต่ละชัน้จะน าเสนอ เรื่องราวที่เกี่ยวขอ้งกบัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัและสมเดจ็พระนางเจ้าร าไพ
พรรณีพระบรมราชนิี 
              พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั แบ่งออกเป็น 3 ชัน้ โดยแต่ละชัน้จะจดัแสดง
เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัและสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณีพระบรม
ราชนิี โดยสามารถแบ่งได ้ดงันี้ 
        ชัน้ที่ 1 น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณีพระบรมราชินีในรชักาลที่ 7 
ไดแ้ก่  พระราชประวตัสิ่วนพระองค์ตัง้แต่ขณะทรงพระเยาว์ อภเิษกสมรส จนกระทัง่เสดจ็สวรรคตในปี พ.ศ. 2527 
รวมทัง้การจดัแสดงเกีย่วกบัพระราชกรณียกจิต่าง ๆ  เช่น การเสดจ็พระราชด าเนินประพาสเมอืงต่างๆ ทัง้ใน
และต่างประเทศ การตามเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัเมื่อครัง้เสด็จไปประทบั ณ ประเทศองักฤษ
และ                                   พระราชกรณียกิจขณะเสด็จกลับมาประทบั ณ ประเทศไทยเป็นการถาวร
นอกจากนี้ยงัจดัแสดงสิง่ของเครื่องใชส้่วนพระองคด์ว้ย               
 ชัน้ที่ 2 จดัแสดงเกี่ยวกบัพระราชประวตัิของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตัง้แต่ขณะ
ทรงพระเยาว์ เสด็จเขา้ศกึษาที่ทวปียุโรป ทรงพระผนวช ทรงอภิเษกสมรสกบัหม่อมเจ้าร าไพพรรณีสวสัดิ
วตัน์ (พระยศขณะนัน้) เสดจ็ขึน้ครองราชสมบตั ิเรื่องราวเกีย่วกบัพระจรยิวตัรและพระราชนิยมส่วนพระองค์ 
ในดา้นต่าง ๆ เช่น ดนตร ีกฬีา ภาพยนตร ์จนกระทัง่ทรงสละราชสมบตัติลอดจนเสดจ็สวรรคตและการถวาย
พระเพลงิพระบรมศพ ณ ประเทศองักฤษแลว้เชญิพระบรมอฐักิลบัมายงัประเทศไทย  
              ชัน้ที่ 3 จดัแสดงเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั เช่น ฉลอง
พระองค ์พระมาลา ฉลองพระบาท รวมทัง้พระราชกรณียกจิต่าง ๆ เช่น การจดัพมิพพ์ระไตรปิฎกฉบบัพมิพ์
อกัษรไทย             ที่สมบูรณ์ การพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นครัง้แรกของ
ประเทศไทย พระราชด ารทิีจ่ะพระราชทานรฐัธรรมนูญในพธิฉีลองพระนคร 150 ปี การเปิดสะพานพระพุทธ
ยอดฟ้าและปฐมบรมราชานุสรณ์ พระราชลญัจกรในพระองค ์
 
8. รบัทราบข้อมูลการน าเสนอโครงการ The Master  Guide Kids Challenge 
 นายจริพนัธ์ ศุคมัภ์รานนท์ ได้น าเสนอโครงการ The Master  Guide Kids Challenge โดยมี
รายละเอยีด แนวคดิของโครงการดงันี้ 
 1. ใช้กลยุทธ์ทางระบบ Online เพื่อดึงดูดนักเรยีนให้ร่วมจดัทีมเข้าแข่งขันในเกมส์ “The Master 
Guide “Kids” Challenge” ซึ่งเป็นเกมส์ค้นหามคัคุเทศก์น้อยมืออาชีพ โดยมีครูและชุมชนร่วมเป็นพี่เลี้ยง และ
ร่วมสร้างทีมให้เป็นผู้ชนะ ซึ่งแต่ละโรงเรียนในแต่ละชุมชน สามารถส่งเด็กเข้าประกวดทาง Online ได้
โรงเรยีนละไม่เกนิ 5 ทมี 
 2. แต่ละทีมต้องค้นหาและน าเสนอเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจในชุมชนของตน เช่น แหล่ง
ท่องเที่ยว อาหาร ขนม งานหตัถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศลิปินนักแสดงที่เคยมผีลงานโดดเด่น พร้อม
น าเสนอเส้นทางท่องเที่ยวที่เหมาะสม เช่น เส้นทางท่องเที่ยวทางจักรยาน ทางเรือ เที่ยวเพื่อชิม เที่ยวดู
พพิธิภณัฑ ์ซึ่งทมีจะตอ้งร่วมกนัคดิเพื่อจดัเสน้ทางท่องเทีย่วที่เน้นความสนุกสนานและเตม็ไปดว้ยเรื่องราวที่
น่าสนใจ 
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 3. แต่ละทีมจะท าการเล่าเรื่องราวด้วยวิธีการที่น่าสนใจบน Online platform ที่จ ัดท าขึ้นเพื่อให้
สงัคม Online ร่วมกัน Vote ทัง้นี้ทีมที่ชนะจากการ Vote จะได้รบัการฝึกอบรม Work Shop โดยวิทยากรมือ
อาชพี เพื่อใหส้ามารถท าหน้าทีม่คัคุเทศก์มอือาชพีได ้ 
 4. จดัท ากระบวนการทาง Online Marketing เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมเดินทาง
คน้หา “เสน่ห”์ ของชุมชน โดยท าการนัดหมายเพื่อใชบ้รกิาร “พาเทีย่ว” โดยทมี The Master Guide “Kids”  
 5. นักท่องเที่ยวร่วมกันรวีิว และ Vote ทีมน้อง ๆ และแชร์เส้นทางเที่ยวนี้ขึ้นไปบน Social 
media ของตนเอง จงึเป็นการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวของชุมชน และประชาสมัพนัธ์ผลของโครงการ
ไปสู่โลกออนไลน์ 
 6. ทมีมคัคุเทศก์ มรีายได้ของตนเองจากการพาเที่ยวดังกล่าว และมหีน้าที่เป็นผู้ร่วมฝึกสอน
มคัคุเทศก์น้อยรุ่นถดัไป  
 วตัถปุระสงคข์องโครงการ 
 1. เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กนักเรยีนในชุมชนของกรุงเทพมหานครได้ใช้ศกัยภาพของ Online เป็น
เครื่องมอืในการท างานและสนับสนุนใหเ้กดิการท่องเทีย่วในชุมชน 
 2. ชุมชนและโรงเรยีนร่วมกันสนับสนุนนักเรยีนในพื้นที่ของตนเองให้ร่วมกันท าโครงการและได้
เรยีนรูเ้สน่หข์องชุมชนของตนเองไปดว้ยในเวลาเดยีวกนั 
 3. สร้างความรกั และภาคภูมใิจในเรื่องราวและเสน่ห์ของชุมชนของตนเองให้กบัเด็กนักเรยีนใน
ชุมชน  
 4. คน้หาและพฒันาเด็กที่มศีกัยภาพในการเล่าเรื่องชุมชนของตนเองไดอ้ย่างมเีสน่ห์ เพื่อให้เป็นผู้
น าเสนอชุมชนของตนสู่นักท่องเที่ยว ตลอดขนเป็นการสร้างอาชพีและรายได้ให้กบัเด็กนักเรยีนที่ชนะการ
แขง่ขนั 
 เป้าหมาย ตวัช้ีวดัผลส าเรจ็ของโครงการ  
 1. โครงการนี้ใช้กลยุทธ์ทาง Online ท าให้ผู้ปกครองและครู มีส่วนร่วมในการร่วมกันลุ้น 
ร่วมกันประชาสมัพันธ์นักเรียนของตนเอง ดังนัน้จึงใช้งบประมาณในการประชาสมัพันธ์น้อย แต่จะได้
ผลส าเรจ็มาก 
 2. โครงการนี้มกีารรบัประกนัความส าเรจ็ของผลงานดว้ยการสรา้งรายไดใ้หก้บันักเรยีนไดจ้รงิ 
และการน านักท่องเทีย่วใหเ้ขา้สู่ชุมชนไดจ้รงิ 
 วิธีการ ขัน้ตอนการท ากิจกรรม 
 1. มีการจดัอบรมสมัมนาผู้อ านวยการโรงเรยีนและครู เพื่อรบัทราบขัน้ตอน วิธีการด าเนิน
กจิกรรมอย่างชดัเจน วธิกีารน าเทีย่วเพื่อถ่ายทอดความรูใ้หแ้ก่นักเรยีน โดยด าเนินการในช่วงเปิดภาคเรยีน 
 2. ครูและนักเรยีนส ารวจสถานทีท่่องเทีย่ว จุดเด่นหรอืสิง่ทีน่่าสนใจในชุมชนของตนเอง เรยีนรู้
และท าความเขา้ใจในรายละเอยีดใหช้ดัเจน  
 3. นักเรยีนสามารถน านักท่องเที่ยวเขา้เที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ได้ ระยะเวลาท ากิจกรรมของ
นักเรยีน ประมาณ 5 เดอืน โดยใช้เวลาในวนัเสาร์-อาทติย์ และช่วงปิดเทอม โดยใชโ้ทรศพัท์มอืถือผ่านเครอืขา่ย 
Social Media ประชาสมัพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนของตนเอง แสดงรูปภาพจุดท่องเที่ยวที่
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น่าสนใจ เล่าเรื่องทีน่่าสนใจ ประวตัคิวามเป็นมา อาหาร สนิคา้ น าพานักท่องเทีย่วเขา้ซื้อสนิคา้ อาหาร ของ
ทีร่ะลกึของชุมชนได ้ 
 4. จดัท าระบบเชื่อมโยงเครอืขา่ยการท่องเที่ยวทัว่โลก สามารถส่งขอ้มูลการท่องเทีย่วไปไดท้ัว่
โลก    มกีารโหวต มกีารกดไลค ์และดาวน์โหลด  
 5. น าร่องกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 10 เขต เขตละ 5 ทมี ๆ ละ 5-10 คน จะได้ผู้ชนะเขตละ 1 ทีม 
รวม 10 ทมี ซึ่งจะเป็นผูแ้ทนของเขตในการอบรมมคัคุเทศก์น้อย เมื่อผ่านการอบรมมคัคุเทศก์แลว้จะเป็น
ตวัแทน            ในการน าเทีย่วชมตามสถานต่าง ๆ ในชุมชนต่อไป  
 การขอรบัการสนับสนุนจากกรงุเทพมหานคร 
 1. งบประมาณในการจดัหาของรางวลัส าหรบันักท่องเที่ยวทีเ่ชก็อนิเขา้ไปในเวบ็ไซต์ท่องเทีย่ว
ของชุมชนนัน้ ๆ หรอืผูไ้ดร้บัรางวลัจากการเล่นเกมส ์ซึง่ของรางวลัอาจเป็น เงินรางวลั สิง่ของ ค่าอาหาร ค่า
บัตรเข้าชม ค่าห้องพัก  โดยให้จัดสรรเงินไปยังชุมชนเพื่อใช้ด าเนินการจัดท าเป็นสิ่งตอบแทนให้แก่
นักท่องเทีย่วทีร่่วมกจิกรรม 
เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย โดยจดัสรรให้ชุมชนที่ชนะการแข่งขนั เขตละ 1 
ชุมชน  ซึ่งในกลุ่มกรุงเทพใต้ม ี10 เขต รวม 10 ชุมชน ๆ ละ 100,000 บาท เป็นยอดประมาณการที่เป็นมูลค่าที่
เหมาะสม             ที่จะสามารถเกดิการกระตุน้การท่องเทีย่วได้อย่างด ีรวมเป็นเงนิ 1,000,000 บาท โดยตัง้ไวใ้น
ชุมชน เมื่อนักท่องเที่ยวเชก็อนิจะถูกเชญิใหร้่วมกจิกรรมเพื่อกระตุ้นใหเ้กดิการเขา้มาท่องเทีย่วใหม่อกีครัง้ หรอื
แนะน านักท่องเที่ยวรายใหม่ เขา้มาท่องเที่ยวในชุมชนนัน้ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั คอืจะมรีายได้เขา้
มายงัชุมชนนัน้  
 2. เห็นชอบและอนุมตัิให้ด าเนินโครงการ การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
รบัทราบกจิกรรมและอ านวยความสะดวก และประสานใหโ้รงเรยีนในกลุ่มเขตกรุงเทพใตเ้ขา้ร่วมโครงการได ้ 
 3. การประสานงานกับหน่วยงานราชการ องค์กร และส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสมัพนัธ์
โครงการ รวมทัง้การใหค้วามร่วมมอื และอ านวยความสะดวกในการด าเนินโครงการ 
 การสนับสนุนจากภาคเอกชน 
 1. สนับสนุนด้านเทคโนโลยสี าหรบัใช้ท ากิจกรรมทาง Social Media การเสนอแนวคดิ การบรหิาร
จดัการ กลยุทธใ์นการท ากจิกรรมใหป้ระสบผลส าเรจ็ 
 2. สนับสนุนดา้นงบประมาณเพื่อจดัท าระบบเชื่อมโยงเครอืขา่ยการท่องเทีย่วทัว่โลก 
 ทัง้นี้ หากได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน จ านวน 1 ล้านบาท ก็จะไม่ต้องรบัการ
สนับสนุนงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร เพียงแต่ขอให้กรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนด้านการ
ประสานงาน การให้ความร่วมมือ การอ านวยความสะดวก ซึ่งจะสามารถด าเนินโครงการได้ทนัที หาก
ผูบ้รหิารกรุงเทพมหานคร               ใหค้วามเหน็ชอบและอนุมตัิใหด้ าเนินการ  
 
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
 1. การด าเนินกจิกรรมตามโครงการนี้ ควรมกีารบรหิารจดัการทีด่ ีมคีวามต่อเนื่อง การท างาน
ควรมคีวามเป็นอสิระโดยไม่มกีารแทรกแซงจากภาครฐัและเอกชน   
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 2. การสนับสนุนจากภาคเอกชน ควรระมดัระวงัในเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์แอบแฝง เช่น 
การน าตรายี่ห้อ หรอืเครื่องหมายการค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อศลีธรรม เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี ่สนิค้าที่ไม่
เหมาะสม มาโฆษณาร่วมกับการท ากิจกรรมของโครงการ เพราะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กเป็นเรื่อง
ละเอยีดอ่อน  
 3. ควรสนับสนุนให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มโีอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อท าหน้าที่เป็นมคัคุเทศก์
ร่วมกบัเด็กในชุมชนด้วย รวมทัง้การพจิารณาคดัเลอืกโรงเรยีนที่มอีตัลกัษณ์ หรอืมคีวามโดนเด่นในแต่ละ
เขต มาร่วมกจิกรรมดว้ย  
 
9. เย่ียมชมการบริหารงานและการจดัการด้านการศึกษาของโรงเรียนศรีเอ่ียมอนุสรณ์ 
 โรงเรยีนศรเีอี่ยมอนุสรณ์ เป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่ตัง้อยู่ในพืน้ทีเ่ขตบางนา เปิดท าการเรยีนการสอน
ตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาลถึงชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรยีน จ านวน 2,029 คน มีห้องเรยีน จ านวน 55 
หอ้งเรยีน และเป็นโรงเรยีนสองภาษา การบรหิารจดัการด้านการศกึษาของโรงเรยีนมผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ โดย
มผีลงานที่โดดเด่น ทัง้ด้านการศกึษา ด้านการกฬีา และดา้นดนตรขีองนักเรยีน เป็นความภาคภูมใิจ เป็นที่
ยอมรบั และสร้างชื่อเสียงให้กับส านักงานเขตบางนา รวมทัง้โรงเรียนได้รบัการสนับสนุนจากเครือข่าย
ผูป้กครอง และกรรมการสถานศกึษา    ทีม่ศีกัยภาพและเขม้แขง็ ในการจดัการและด าเนินการจดัหาปัจจยั
ต่าง ๆ รวมทัง้งบประมาณมาบรหิารจดัการโรงเรยีนเพิม่เตมิจากงบประมาณทีไ่ดร้บัจากกรุงเทพมหานครท า
ใหโ้รงเรยีนประสบผลส าเรจ็ในทุก ๆ ดา้น 
 จากความนิยมของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็นจ านวนมาก ท าให้จ านวน
นักเรยีน               มแีนวโน้มเพิม่ขึ้นทุกปี โดยเฉพาะหอ้งเรยีนสองภาษา ซึ่งโรงเรยีนเปิดรบันักเรยีนได้
เพยีง 1 หอ้ง 40 คนเท่านัน้ แต่ในปีทีผ่่านมามนีักเรยีนใหค้วามสนใจเขา้มาสมคัรเขา้เรยีน 300 คน และจาก
สถิติจ านวนนักเรยีนที่เพิม่ขึน้ทุกปีนัน้ ท าให้มผีลกระทบต่อห้องเรยีนซึ่งไม่เพยีงพอต่อการจดัชัน้เรยีนและ
รองรบัการรบันักเรียนสองภาษา ดงันัน้            ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตบางนาได้ขอ
งบประมาณในการก่อสรา้งอาคารเรยีนโรงเรยีนศรเีอีย่มอนุสรณ์เพื่อรองรบัจ านวนนักเรยีนทีเ่พิม่ขึน้ แต่ไม่ผ่าน
การพจิารณาจากส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมขีอ้จ ากดัเรื่องขนาดพื้นที่ในการก่อสร้าง 
โดยส านักงบประมาณฯ ให้ความเหน็ว่า แม้จะเลอืกแบบอาคารเรยีนมาตรฐานของส านักการศกึษาซึ่งเป็น
แบบที่เล็กที่สุดแล้วก็ยังไม่สอดคล้องกับขนาดพื้นที่ เนื่ องจากพื้นที่มีขนาดเล็ก และอาจจะขัดต่อ
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารฯ ในเรื่องการก าหนดแนวอาคารและระยะต่างๆ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารเรยีนได้ และเมื่อวนัจนัทร์ที่ 18 พฤศจกิายน 2562 ส านักงานเขตบางนา ได้ประชุมร่วมกบั
รองปลดักรุงเทพมหานคร (นางวลัยา วฒันรตัน์) เพื่อพจิารณาการขอจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2564 รวมทัง้การหารอืในประเดน็การก่อสรา้งอาคารเรยีน 5 ชัน้ ซึง่รองปลดักรุงเทพมหานครได้มอบ
ส านักงานเขตบางนาพจิารณาขอ้กฎหมายที่เกีย่วขอ้งอย่างรอบคอบ พร้อมจดัท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในการก่อสร้างอาคารเรยีน 5 ชัน้ โดยชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นตามข้อเท็จจรงิ  ทัง้นี้ 
ส านักการศกึษา จะเขา้มาตรวจสอบสภาพพืน้ทีใ่นการก่อสรา้งอาคารเรยีนอกีครัง้  
 
ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ  



49 
 

 ส านักงานเขตบางนา โดยฝ่ายโยธา สามารถเขยีนแบบแปลนอาคารเรยีน 5 ชัน้เองโดยให้มี
ขนาด              ทีส่อดคลอ้งกบัสภาพพืน้ที ่พรอ้มทัง้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการก่อสรา้งในสภาพพืน้ที่
จ ากัด รวมทัง้ควรประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าข้อมูลเพื่อประกอบการขอจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เพื่อเสนอฝ่ายบรหิารและสภากรุงเทพมหานครพจิารณาต่อไป  
 
10. การพิจารณาขอให้กรงุเทพมหานครปรบัเพ่ิมค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวนัของนักเรียนใน
โรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานครต่อสภากรงุเทพมหานคร 
      คณะอนุกรรมการฯ ได้ตระหนักถึงความส าคญัของการได้รบัอาหารที่มคีุณภาพ ทัง้อาหารเช้า
และอาหารกลางวนัของนักเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร เพราะเด็กจะเจรญิเติบโตและมพีฒันาการทาง
ร่างกายและสมองที่ดีได้นัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รบัอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ รวมทัง้
สุขอนามยัต่าง ๆ จงึได้มกีารประชุมอย่างต่อเนื่องร่วมกบัผู้บรหิารส านักการศกึษา ผู้บรหิารส านักงานเขต
และผู้บรหิารสถานศกึษาของโรงเรยีนในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ เพื่อหารอืในเรื่องอาหารเช้าและอาหารกลางวนั
ของนักเรยีน เนื่องจากปัจจุบนัวถิชีวีติ ทีร่บีเร่งท าใหค้นใส่ใจในการรบัประทานอาหารน้อยลง โดยเฉพาะอาหาร
เช้าที่กลายเป็นสิง่ที่ถูกละเลย อาหารกลางวนัในโรงเรยีนจงึกลายมาเป็นอาหารมื้อส าคญัที่สุดมื้อหนึ่งทัง้ใน
ดา้นการส่งเสรมิพฒันาการและโภชนาการ การได้รบัอาหารที่มคีุณภาพและมปีรมิาณที่เพยีงพอจงึมคีวาม
จ าเป็นกบันักเรยีน โดยเรื่องอาหารส าหรบันักเรยีนถอืว่าเป็นเรื่องส าคญัที่กรุงเทพมหานครก าหนดนโยบาย
ในการดูแลส่งเสรมิให้ได้คุณภาพ เนื่องจากนักเรยีนถือเป็นช่วงวยั            ในการเจรญิเติบโต ควรได้รบั
อาหารทีม่คีุณภาพ มปีรมิาณและสดัส่วนทีเ่หมาะสม  
                  คณะอนุกรรมการฯ โดยนายพรชยั เทพปัญญา ประธานอนุกรรมการ จงึไดเ้สนอญตัตติ่อสภา
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครปรบัเพิ่มค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวนัของนักเรียนใน
โรงเรยีน                 สงักดักรุงเทพมหานคร เพื่อพจิารณาจดัสรรงบประมาณค่าอาหารเช้าให้แก่นักเรยีน
สงักัดกรุงเทพมหานคร              ทัง้ 437 โรงเรียน ตัง้แต่ระดับชัน้อนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6 ซึง่ปัจจุบนัมนีักเรยีนในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร รวมทัง้สิ้นประมาณ 286,700 คน 
เดมิกรุงเทพมหานครได้จดัสรรงบประมาณค่าอาหารเช้าให้นักเรยีน คนละ 10 บาท และอาหารกลางวนัได้รบั
การสนับสนุนจากเงนิอุดหนุนรฐับาลคนละ 20 บาท รวมเป็น 30 บาทต่อคนต่อวนั แต่ดว้ยสภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนั สนิคา้อุปโภคและบรโิภคมกีารปรบัราคาสงูขึ้น ท าใหง้บประมาณค่าอาหารเชา้และอาหารกลางวนัที่
โรงเรยีนได้รบัไม่เพยีงพอต่อการจดัหาอาหารที่มคีุณภาพและ มปีรมิาณเพียงพอตามความต้องการของเด็ก
นักเรยีน โดยเฉพาะนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาซึ่งอยู่ในวยัที่ก าลงัเจรญิเติบโต มีความต้องการบรโิภคอาหารใน
ปรมิาณทีม่ากตามวยัของนักเรยีน ดงันัน้ เพื่อเป็นการส่งเสรมิร่างกายนักเรยีนให้เจรญิเตบิโตพฒันาได้เต็ม
ตามศกัยภาพ จงึขอใหก้รุงเทพมหานครปรบัเพิม่ค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวนัอกีคนละ 10 บาท รวมเป็น 40 
บาทต่อคนต่อวัน ซึ่งในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครัง้ที่ 3) ประจ าปี
พุทธศกัราช ๒๕๖๒ เมื่อวนัพุธที ่16 ตุลาคม 2562 ทีป่ระชุมสภากรุงเทพมหานครมมีตเิหน็ชอบในญตัติเรื่อง 
ขอให้กรุงเทพมหานครปรบัเพิม่ค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวนัของนักเรยีนในโรงเรยีนสงักัดกรุงเทพมหานคร 
อีกคนละ ๑๐ บาท รวมเป็น ๔๐ บาท/คน/วนั  และปลัดกรุงเทพมหานครได้สัง่การให้ส านักการศกึษาพิจารณา
ด าเนินการ โดยส านักการศึกษาได้พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  โดยน าเรียนผู้ว่าราชการ
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กรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพจิารณาอนุมตัใินหลกัการใหป้รบัเพิม่อตัราค่าอาหารเช้าและค่าอาหารกลางวนั
ของนักเรียนในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร โดยจะเบิกจ่ายในลักษณะหมวดเงินอุดหนุน ตัง้แต่ปี
การศกึษา ๒๕๖๓ เป็นตน้ไป 
  
 
 
ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
       1. ส านักการศึกษาจ าเป็นต้องมีมาตรการก ากับ ดูแล ควบคุมปริมาณ คุณภาพตามหลัก
โภชนาการ รวมทัง้สุขอนามยัและความสะอาดของอาหารที่จดัให้นักเรยีนอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง เหน็ควรมี
การตรวจสอบร่วมกบับุคคลภายนอก  
 2. ส านักการศึกษาจะต้องก ากับ ดูแล ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารเช้าและอาหาร
กลางวนัใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ใหถ้อืปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิารจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดุ
ภาครฐั             พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรฐั พ.ศ. 2561 และระเบียบที่
เกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดัด้วย เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
กรุงเทพมหานคร  
 

11. รบัทราบแนวทางการจดัท าแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวสัดุ (ค่าใช้สอย) เป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนละ 500,000 
บาท 
 คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกบั ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่ายโยธา 
หัวหน้าฝ่ายการคลัง และผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครในพื้นทีร่บัผดิชอบกลุ่มกรุงเทพ
ใต้ จ านวน 10 เขต ประกอบดว้ย ส านักงานเขตปทุมวนั บางรกั สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย วฒันา 
พระโขนง สวนหลวง บางนา และเขตบางบอน รวม 65 โรงเรียน  และผู้แทนส านักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร เพื่อรบัทราบแนวทางการจดัท าแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 หมวดค่าตอบแทนใชส้อย และวสัดุ (ค่าใชส้อย) เป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรยีน โรงเรยีนละ 500,000 
บาท สบืเนื่องจากกรุงเทพมหานคร  โดยส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ไดม้หีนังสอื ที ่กท 1902/626 
ลงวนัที ่2 กนัยายน 2562 เวยีนแจ้งให้ทุกหน่วยงานในสงักดักรุงเทพมหานคร ทราบและถอืปฏบิตัแินวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบรหิารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหทุ้กหน่วยงานถอืปฏบิตัิ
ให้เป็นแนวทางเดยีวกนัอย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะรายการค่าซ่อมแซมโรงเรยีน โรงเรยีนละ 500,000 บาท 
ซึง่ก าหนดให้เบกิจ่ายในลกัษณะ ค่าใช้สอย หรอืวสัดุ เพื่อซ่อมแซมบ ารุงรกัษาโรงเรยีน เช่น เปลี่ยนประตู
หอ้งเรยีน/หอ้งน ้า ลูกบดิ หลอดไฟฟ้า หรอืจา้งเหมาซ่อมแซมหลงัคาเฉพาะทีช่ ารุด ซึง่จากการประชุมพบว่า 
หลายโรงเรยีนยงัมคีวามเขา้ใจคลาดเคลื่อนในแนวทางปฏบิตั ิดงันัน้ ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ไดใ้ห้
ขอ้มูลแนวทางปฏบิตัเิพิม่เตมิ ดงันี้ 
     1. กรอบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ     
(ค่าใช้สอย) ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรยีนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งตัง้ไว้ที่งานบริหารการศึกษา ก าหนดให้
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เบิกจ่าย          ในลักษณะค่าใช้สอย หรือวสัดุ เพื่อซ่อมแซม บ ารุงรกัษาโรงเรียน เพื่อแก้ปัญหาความ
เดอืดรอ้นกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน  หรอืแกปั้ญหาเฉพาะหน้า เช่น เปลี่ยนประตูห้องเรยีน ห้องน ้า ลูกบดิ หลอด
ไฟฟ้า หรอืจ้างเหมาซ่อมแซมหลงัคา ในส่วนที่ช ารุด โดยสามารถซื้อวสัดุมาซ่อมเอง หรอืจา้งเหมาได้ ทัง้นี้ 
กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้แต่ละโรงเรียนส ารวจความเสียหาย เพื่อวางแผนปรบัปรุงซ่อมแซม แต่ด้วย
ขอ้จ ากดัเรื่องงบประมาณ ส านักงานเขตจงึตอ้งบรหิารจดัการโดยใหเ้บกิจ่ายในลกัษณะการซ่อมแซมโรงเรยีนใน
ภาพรวม  
 2. หากการซ่อมแซมในครัง้แรกใช้งบประมาณไม่เต็มวงเงิน สามารถบริหารจัดการโดยทยอย
เบกิจ่ายภายในปีงบประมาณ รวมทัง้สามารถถวัจ่ายระหว่างโรงเรยีนได้หากมงีบเหลอืจ่าย โดยใหข้ึ้นอยู่กบัดุลย
พนิิจและการบรหิารจดัการของผู้อ านวยการเขตเป็นผู้พจิารณาตามความเหมาะสมและความจ าเป็นโดยให้เป็น
ลกัษณะการซ่อมแซมโรงเรยีนในภาพรวม และมขีอ้ยกเว้นห้ามใช้ในลกัษณะของค่าที่ดนิ และสิง่ก่อสรา้ง ดงันัน้ 
ควรด าเนินการใหถู้กตอ้งตามระเบยีบ หลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีก่ าหนด  
              3. กรณีโครงการปรบัปรุงซ่อมแซมที่ต้องใช้งบประมาณสูง เช่น การปรบัปรุงทัง้โรงเรยีน ควร
ประสานส านักงานเขตเพื่อวางแผน ส ารวจ ตัง้แต่ต้นปีงบประมาณโดยพิจารณาจดัล าดบัความส าคญั ตาม
สภาพปัญหาและความจ าเป็นเร่งด่วน และขอจดัสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
              4. ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร จะมหีนังสอืเวยีนแจ้งให้ทุกหน่วยงานด าเนินการ
ส ารวจรายการที่ต้องการปรบัปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดงันัน้ ผู้บรหิารสถานศกึษาทุกแห่งและฝ่าย
โยธา          ควรเริม่ด าเนินการส ารวจตัง้แต่ต้นปีงบประมาณ ในรายการที่ต้องการปรบัปรุงซ่อมแซม
ทัง้หมดแบบเบ็ดเสรจ็ และประมาณการราคาเพื่อขอตัง้งบประมาณในครัง้เดยีว   
 
ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ  
             1. กรณีรายการปรับปรุงซ่อมแซมที่ต้องใช้งบประมาณสูง ควรประสานกับฝ่ายโยธา
ด าเนินการส ารวจและประมาณการราคา โดยอาจขอจดัสรรจากงบกลาง หรอืขอจดัสรรจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามความเร่งด่วนและจ าเป็น  
        2. งบประมาณค่าซ่อมแซมโรงเรยีน โรงเรยีนละ 500,000 บาท หากใชง้บประมาณเตม็วงเงนิ          
เพื่อน ามาใช้ในการปรบัปรุงโรงเรยีน ซึ่งเป็นรายการในหมวดค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง และจ้างผู้รบัจ้างราย
เดยีว         จะไดร้บัประโยชน์และเกดิความคล่องตวักว่า 
 3. ควรมีการท างานเชิงบู รณาการระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องทั ้งส านักงบประมาณ
กรุงเทพมหานครส านักงานเขตโดยฝ่ายการศกึษา และฝ่ายโยธา และผู้บรหิารสถานศกึษา เพื่อด าเนินการ
ส ารวจรายการปรบัปรุงซ่อมแซมต่าง ๆ ของสถานศึกษาแต่ละแห่งอย่างละเอียดรอบคอบ ถูกต้องและ
ครบถว้น โดยพจิารณาตามเหตุผลและความจ าเป็นเร่งด่วน โดยเริม่ด าเนินการส ารวจตัง้แต่ตน้ปีงบประมาณ 
โดยปรบัปรุงซ่อมแซมแบบเบ็ดเสรจ็ และประมาณการราคาเพื่อขอตัง้งบประมาณในครัง้เดยีว   
 
12. ความคืบหน้าการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้าน

การศึกษา  
ในส่วนท่ีด าเนินการยงัไม่แล้วเสรจ็ และปัญหาอปุสรรค 
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 คณะอนุกรรมการฯ ไดป้ระชุมร่วมกบัผูอ้ านวยการเขต หวัหน้าฝ่ายการศกึษา หวัหน้าฝ่ายโยธา
หวัหน้าฝ่ายการคลงัและผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครในพืน้ทีร่บัผดิชอบกลุ่มกรุงเทพ
ใต้จ านวน 10 เขต ประกอบด้วย ส านักงานเขตปทุมวนั บางรกั สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย 
วฒันา พระโขนง สวนหลวง บางนา และเขตบางบอน รวม 65 โรงเรียน และผู้แทนส านักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร เพื่อรบัทราบความคบืหน้าการด าเนนิการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ด้านการศึกษาในส่วนที่ด าเนินการยงัไม่แล้วเสรจ็ และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน สรุป
สาระส าคญัไดด้งันี้ 
  
 หมวดค่าครภุณัฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง (ค่าท่ีดิน) 
 ความคบืหน้าในการด าเนินการเบกิจ่ายงบประมาณของโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตต่างๆทัง้ 
11 เขตในพื้นทีร่บัผดิชอบของคณะอนุกรรมการฯ ในส่วนทีด่ าเนินการยงัไม่แลว้เสรจ็ ประกอบด้วยโครงการ
ปรบัปรุงโรงเรยีน ซึ่งอยู่ในหมวดค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง เช่น การปรบัปรุงห้องน ้าครูและนักเรยีน ปรบัปรุง
ฝ้าเพดานและหลังคาอาคารเรยีน ปรบัปรุงระบบท่อระบายน ้าโรงอาหาร ปรบัปรุงสนามเด็กเล่น และลาน
อเนกประสงค ์ปรบัปรุงระบบประปาถงัเกบ็น ้าอาคารเรยีน ปรบัปรุงพืน้และการสรา้งหลงัคาโครงเหลก็ กลอ้ง
วงจรปิด ซึง่ผลการด าเนินงานส่วนใหญ่อยูร่ะหว่างด าเนินการตามสญัญา มคีวามคบืหน้าของผลงานรอ้ยละ 30-
90 รวมทัง้การจดัซื้อครุภณัฑ์ เช่น ส่วนที่ด าเนินการยงัไม่แล้วเสรจ็เนื่องจากมปัีญหาอุปสรรคในการด าเนิน
โครงการ เช่น ยงัไม่สามารถหา ผูร้บัจา้งไดเ้นื่องจากมกีารประกาศเชญิชวนเสนอราคาแล้วแต่ไม่มผีูย้ ื่นเสนอ
ราคา รวมทัง้บางโครงการมกีารยกเลกิประกาศเชญิชวน หรอืมกีารแก้ไขแบบ และออกแบบใหม่โดยให้อยู่ใน
วงเงนิงบประมาณที่ได้รบัการจดัสรรจงึเกิดความล่าชา้ ทัง้นี้ เพื่อให้เป็นการใชง้บประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ซึง่เหน็ควรเร่งรดัใหผู้ร้บัจา้งด าเนินการใหแ้ล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
 หมวดเงินอดุหนุน  
 รายการงบประมาณในหมวดเงนิอุดหนุน ซึ่งเป็นค่าอาหารเสรมินม ค่าอาหารเช้า และอาหาร
กลางวนั คาดว่าทุกส านักงานเขตจะด าเนินการเบกิจ่ายได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากเป็นงบประมาณที่จะต้อง
เบกิจ่ายตามระยะเวลาของงวดงาน  
 ส าหรบังบประมาณค่าอาหารเชา้และอาหารกลางวนัทีไ่ดร้บัการจดัสรรเป็นรายหวั โดยอาหารเช้า           
จะได้รบังบประมาณรายหัวคนละ 10 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ส่วนอาหารกลางวนั 20 
บาท เป็นงบอุดหนุนรฐับาล และโรงเรยีนส่วนใหญ่ด าเนินการจดัซื้อจดัจ้างโดยวธิเีฉพาะเจาะจง เนื่องจากตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซื้อจดัจ้างและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ใช้วธิ ีe-
bidding               แต่เนื่องจาก ผูร้บัจ้างมกีารแขง่ขนัราคากนัสงู ท าให้การควบคุมคุณภาพอาหารท าได้ยาก 
ดงันัน้ กรุงเทพมหานคร             จงึไดม้หีนังสอืหารอืกรมบญัชกีลางเพื่อขอยกเวน้การไม่ปฏบิตัติามระเบยีบ
ดงักล่าว เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถด าเนินการจดัซื้อจดัจ้างโดยวธิเีฉพาะเจาะจง เพื่อให้นักเรยีนได้รบั
ปรมิาณอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอ ซึ่งการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารของนักเรยีนจะต้องด าเนินการ
เบิกจ่ายเป็นรายหัวไม่สามารถเบิกเกินได้ นอกจากนัน้          ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่างบประมาณ
ค่าอาหารเชา้และอาหารกลางวนัของนักเรยีนยงัไม่เพยีงพอ เหน็ควรเพิม่งบประมาณรายหวัเพื่อใหน้ักเรยีนไดร้บั
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อาหารทีม่คีุณค่าอย่างเพยีงพอต่อความต้องการ และจะเสนอญตัตติ่อ                  สภากรุงเทพมหานครเพื่อให้
ผูบ้รหิารพจิารณาด าเนินการในเรื่องนี้ต่อไป 
 ส าหรบัความจ าเป็นเร่งด่วนทีโ่รงเรยีนตอ้งการขอจดัสรรงบประมาณงบกลางปี 2562 มดีงันี้ 
 1. ส านักงานเขตสาทร ต้องการขอจดัสรรงบประมาณเพื่อติดตัง้กล้องวงจรปิดเพิ่ม พร้อมระบบ
เซิร์ฟเวอร์ ในโรงเรยีนวดัยานนาวา เนื่องจากอาคารโรงเรยีนวดัยานนาวามจี านวน 6 ชัน้ มกีล้องวงจรปิด 
จ านวน 45 ตวั ซึง่ไม่เพยีงพอต่อการดแูลพืน้ทีไ่ดอ้ย่างทัว่ถงึ อกีทัง้กลอ้งวงจรปิดบางส่วนช ารุด เสยีหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมได้ ดงันัน้ เพื่อความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของนักเรยีน ครู และเจา้หน้าที่ จงึขอ
จดัสรรงบประมาณ ปี 2562 (งบกลาง) เพื่อตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดเพิม่ใหม้จี านวนทีเ่พยีงพอ สามารถดูแลพืน้ที่
ไดอ้ย่างครอบคลุม ทัว่ถงึ และเพิม่ประสทิธภิาพในการดูแลรกัษาความปลอดภยั 

 2. ส านักงานเขตวฒันา ตอ้งการขอจดัสรรงบประมาณเพื่อตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดเพิม่ในโรงเรยีน
ในพื้นทีเ่ขตวฒันา จ านวน 8 โรงเรยีน ๆ ละ 16 ตวั โดยตดิตัง้ทัง้ภายในและภายนอกอาคารเพื่อเพิม่ความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของครู นักเรยีน และเจ้าหน้าที่ จากการประชุมร่วมกบัผูบ้รหิารส านักงานเขต
ทัง้ 11 เขต และผูบ้รหิารสถานศกึษา ไดร้บัทราบสภาพปัญหาในการจดัการศกึษา สรุปไดด้งันี้ 
 1. ปัญหาการขาดแคลนครูในสาระวชิาหลกั เนื่องจากครูขอโอนยา้ยกลบัภูมลิ าเนา ท าใหบ้างครัง้
ครู                1 คนต้องรบัภาระในการสอนหลายวชิา และหลายระดบัชัน้ ดงันัน้ จงึต้องการให้บรรจุครูให้
ครบทุกวชิา โดยเฉพาะโรงเรยีนขยายโอกาส จ าเป็นต้องมคีรูในสาระวชิาหลกัตามหลกัสูตรการเรยีนการ
สอน  
 2. ส านักการศกึษาส่งครูมาบรรจุไม่ตรงกบัสาระวชิาหลกัทีข่าดแคลน ซึง่บางครัง้อาจส่งผลกระทบ
ต่อผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนการสอน 
 3. กรุงเทพมหานครมนีโยบายให้โรงเรยีนสงักัดกรุงเทพมหานครรบันักเรียนทุกคนที่มาสมคัร
เขา้เรยีน ท าให้มปัีญหาเกี่ยวกบัเรื่องผลการเรยีนของนักเรยีน เนื่องจากนักเรยีนบางคนไม่มีสญัชาติไทย ไม่มี
พืน้ฐานดา้นการศกึษา ส่งผลกระทบต่อผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนการสอน 
 4. โรงเรยีนบ้านนายเหรยีญ เขตบางบอน ถนนบรเิวณหน้าโรงเรียนไม่มีสญัญาณไฟจราจร 
และไม่มทีางมา้ลาย ซึง่นักเรยีนและประชาชนทีใ่ชถ้นนเป็นเสน้ทางสญัจรอาจไดร้บัอนัตรายจากอุบตัเิหตุ  
  5. โรงเรยีนบา้นนายส ีเขตบางบอน ส านักการจราจรและขนส่งไดต้ดิตัง้ตูค้วบคุมกลอ้งวงจรปิด
ไว้ในอาคารของโรงเรียน ซึ่งในช่วงแรกโรงเรียนได้รบัการสนับสนุนค่าไฟฟ้าเดือนละ 1,200 บาท แต่
ภายหลงัถูกตดังบประมาณไป โรงเรยีนจงึต้องรบัภาระค่าไฟฟ้าเอง  
ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ  
 ด้านงบประมาณ  
 1. การเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพื่อติดตัง้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในจ านวนเท่ากันทุก
โรงเรยีน      ควรพจิารณาถงึเหตุผล ความจ าเป็น ขนาดและสภาพพืน้ทีข่องโรงเรียนเป็นหลกัดว้ย  
 2. การก าหนดราคากลาง ควรให้สอดคล้องกับราคามาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ และ
สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิ 
 3. การเสนอขอตัง้งบประมาณเพื่อน าไปใชด้ าเนินการโครงการต่าง ๆ ควรใหม้คีวามสอดคลอ้ง
กบัแผนพฒันากรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการน าแผนไปสู่การปฏบิตัิ 
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 4. ควรเร่งรดัด าเนินการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แล้ว
เสรจ็ภายในปีงบประมาณ 
 5. ส านักงานเขตควรเตรียมข้อมูลในรายการที่เคยเสนอขอตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2563 ไปแล้ว แต่ไม่ได้รบัการพิจารณาในชัน้คณะกรรมการฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง
พจิารณาใหม่อกีครัง้หากมกีารแปรญตัตงิบประมาณ  
  6. ผู้บรหิารสถานศกึษาทุกแห่งควรเริม่ด าเนินการส ารวจรายการที่ต้องการปรบัปรุงซ่อมแซม
ทัง้หมดแบบเบ็ดเสรจ็ โดยเริม่ส ารวจตัง้แต่ต้นปีงบประมาณเพื่อประมาณราคาและขอตัง้งบประมาณในครัง้
เดยีว ไม่ควรขอปรบัปรุงเป็นรายการย่อย กรณีเคยของบประมาณไปแล้วแต่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณเพยีง
บางส่วนไม่เต็มวงเงนิทีข่อจดัสรร หน่วยงานอาจขอจดัสรรเพิม่เติมในปีงบประมาณถดัไปเพื่อด าเนินการต่อจาก
โครงการเดิม ทัง้นี้  ควรมีการท างานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ส านักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตโดยฝ่ายการศกึษา ฝ่ายโยธา และผู้บรหิารสถานศกึษา เพื่อด าเนินการส ารวจ
รายการปรบัปรุงซ่อมแซมต่าง ๆ ของสถานศกึษาแต่ละแห่งอย่างละเอยีดรอบคอบ ถูกตอ้งและครบถว้น โดย
พจิารณาตามเหตุผลและความจ าเป็นเร่งด่วน 
 7. โครงการก่อสรา้งบางโครงการไม่ไดร้บัความสนใจจากผูร้บัจา้งในการประมูลงาน เนื่องจากมี
อุปสรรคในการเขา้พื้นที่ เช่น สภาพถนนทางเขา้โครงการคบัแคบไม่สามารถขนวสัดุอุปกรณ์เขา้พื้นที่ได ้
ดงันัน้กรุงเทพมหานครควรประมาณการค่าอุปสรรครวมไวด้ว้ย 
        8. การก่อสรา้งอาคารใหม่ ควรพจิารณาถงึโครงสรา้งและการเชื่อมต่ออาคารเรยีนหลงัเดมิและ
อาคารเรยีนใหม่ รวมทัง้ระบบระบายน ้าต่างๆ ใหส้ามารถเชื่อมกนัไดแ้ละอยู่ในแนวระดบัเดยีวกนั   
 ด้านการเรียนการสอน 
  1. กรุงเทพมหานครควรแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยการจ้างครูจากสถาบนัการศกึษาอื่นมา
สอนแทนในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน หรือการหมุนเวียนครูท่ีมีคุณวุฒิตามวิชาเอกท่ีขาดแคลนมาสอนแทน รวมท้ังการ
เร่งรัดบรรจุครูให้ครบตามกรอบอัตราของแต่ละโรงเรียน 
 2. ควรปรบัเปลี่ยนหลกัสูตรการเรยีนการสอนแนวใหม่ โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นส่ือการ
เรียนการสอน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถใช้งานและเข้าถึงเทคโนโลยี การเรียน
การสอนเน้นทักษะความเป็นเลิศในการแก้ไขปัญหาได้ ลดวิชาการ เพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ  
 ด้านการบริหารจัดการ  
 1. ควรจดัท าแผนงานและก าหนดจุดที่จะติดตัง้กล้องวงจรปิดภายในหรอืภายนอกโรงเรยีนให้
ชดัเจน โดยเน้นจุดเสี่ยงอันตรายเป็นส าคญั รวมทัง้ต้องตรวจสอบให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หาก
พบว่ามสีภาพช ารุด ควรแจง้ผูเ้กีย่วขอ้งเพื่อด าเนินการซ่อมแซมโดยเร่งดว่น นอกจากนัน้ การตดิตัง้กลอ้งวงจร
ปิดควรสามารถเชื่อมต่อกนัได้ทัง้ระบบกลอ้งเดมิกบัระบบกลอ้งใหม่เพื่อให้การใชง้านครอบคลุม สามารถใช้
งานควบคู่กนัไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เกดิประโยชน์สงูสุดต่อไป 
  2. ระบบไฟฟ้าของโรงเรยีนส่วนใหญ่มอีายุการใช้งานที่ยาวนาน จงึควรปรบัปรุงใหอ้ยู่ในสภาพที่ดี
เพื่อความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ  
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  3. กรุงเทพมหานครควรสนับสนุนให้สถานศึกษาเลือกใช้ก๊อกน ้าแบบเซ็นเซอร์ เพื่อลดการ
สมัผสักบัก๊อกน ้าซึ่งจะเป็นช่องทางในการแพร่เชื้อโรคต่าง ๆ ได้ ดงันัน้ ควรด าเนินการในสถานศกึษาบาง
แห่งก่อนเพื่อเป็นโครงการน าร่อง 
          4. โครงการอาหารเชา้และอาหารกลางวนั กระบวนการจดัซื้อจดัจา้งสามารถด าเนินการเป็น       
รายสปัดาห์ รายเดอืน หรอืรายเทอม ขึ้นอยู่กบัเหตุผลและบรบิทของโรงเรยีนแต่ละแห่ง โดยการจดัซื้อจดัจา้ง
ครัง้หนึ่ง ทีว่งเงนิไม่เกนิ 500,000 บาท สามารถด าเนินการโดยวธิเีฉพาะเจาะจงได้ กรณีโรงเรยีนขนาดเล็ก 
ทีม่จี านวนนักเรยีนไม่มาก สามารถจดัซื้อจดัจา้งเป็นรายเทอม โดยใชว้ธิเีฉพาะเจาะจงเพื่อลดภาระงานของ
เจ้าหน้าที่ได้ ส่วนกรณีโรงเรยีนขนาดใหญ่ ซึ่งมนีักเรยีนจ านวนมากหากจดัซื้อจดัจ้าง เป็นรายเทอม วงเงนิ
อาจสงูเกนิกว่าทีก่ าหนด ตอ้งด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งโดยวธิ ีe-Bidding   
 5. ส านักการศึกษาควรส ารวจพร้อมจดัท าบัญชีข้าราชการครูที่ใกล้เกษียณอายุราชการ พร้อม
สอบถามความประสงค์ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจ้างครูเกษียณอายุราชการ เพื่อลดการขาดแคลนครูในกลุ่ม
สาระส าคญั เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนและรวดเรว็ยิง่ขึน้ 
 6. กรุงเทพมหานครควรสนับสนุนและช่วยเหลือครูต่างประเทศให้ได้รบัค่าตอบแทนที่สูงขึ้น 
เพื่อเป็นการสรา้งขวญั ก าลงัใจในการท างาน 

 7. กรุงเทพมหานครควรสร้างแรงจูงใจให้กับครู โดยการจดัสวสัดกิารด้านต่างๆ เช่น จดัให้มี
บา้นพกัอาศยั รวมทัง้การส่งเสรมิดา้นวทิยฐานะเพื่อแกไ้ขปัญหาการขอโอนยา้ย และการลาออกของครู  

 8. กรุงเทพมหานคร ควรก าหนดหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขการโอนย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศกึษา โดยจะโอนยา้ยไดต้่อเมื่อมคีรูในสาระวชิาเดมิมาทดแทน และควรด าเนินการโอนยา้ย
ในระหว่างปิดภาคเรยีนเพื่อไม่ใหส้่งผลกระทบต่อการเรยีนการสอน  

 9. ส านักการศกึษาควรปรบัปรุงแบบก่อสรา้งอาคารเรยีนทีย่ดืหยุ่นเหมาะกบัสภาพพืน้ทีข่องแต่
ละโรงเรยีน 
  10. กรุงเทพมหานครควรมมีาตรการรองรบันักเรยีนกรณีนักเรยีนที่ไม่มสีญัชาติไทยมาสมคัรเขา้เรยีน
เพื่อป้องกนัปัญหาผลกระทบในระยะยาว 
 
13. การจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรงุเทพมหานคร เขตสวนหลวง (วดัปากบ่อ)  

      คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมอย่างต่อเนื่องร่วมกับผู้บริหารส านักงานเขตสวนหลวงแล ะ
ผูเ้กี่ยวขอ้ง เพื่อพจิารณาด าเนินการจดัตัง้พพิธิภณัฑ์ท้องถิน่กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง (วดัปากบ่อ) แทน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง (วดัใต้) สืบเนื่องจากกรุงเทพมหานคร โดยส านักวฒันธรรม 
กฬีา และการท่องเที่ยวได้จดัตัง้พพิธิภณัฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง (วดัใต)้ และได้โอนภารกิจ
การด าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ ให้ส านักงานเขตสวนหลวงก ากับ ดูแล รบัผดิชอบ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2546 เป็นตน้มา  

      ต่อมาทางวดัใตไ้ดม้หีนังสอืขอคนืพื้นที่บรเิวณทีใ่ชเ้ป็นทีต่ัง้พพิธิภณัฑท์้องถิ่นฯ ดงักล่าว เพื่อ
ใชเ้ป็นหอสวดมนต์และปฏบิตัธิรรมให้กบัพุทธศาสนิกชนและประชาชนทัว่ไป โดยไดม้อบสิง่ของมคี่าต่าง ๆ 
เช่น พระพุทธรูป พระไตรปิฎก อุปกรณ์ที่จดัแสดงในพพิธิภณัฑท์้องถิ่นฯ และบอรด์นิทรรศการ ยกใหส้ านักงาน
เขตสวนหลวงน าไปจดัแสดงในพพิธิภณัฑฯ์ ที่จะจดัตัง้เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป และ
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ทางวดัปากบ่อไดม้หีนังสอื ลงวนัที ่17 มถิุนายน 2562 แจง้ความประสงคใ์หส้ านักงานเขตสวนหลวงใชพ้ืน้ที่
ของวดัด าเนินการจดัตัง้พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง (วดัปากบ่อ) ได ้ 

 
      คณะอนุกรรมการฯ ไดต้ดิตามความคบืหน้าในการด าเนินการดงักล่าวอย่างต่อเนื่อง ดงันี้ 

 1. เร่งรดัให้ส านักงานเขตสวนหลวงขนย้ายสิง่ของมคี่าที่วดัใต้ยกให้เพื่อน ามาจดัแสดง ณ บรเิวณ
สถานทีท่ี่จะใช้เป็นพพิธิภณัฑท์้องถิ่นฯ (วดัปากบ่อ) พร้อมทัง้รวบรวมสิง่ของทีท่างวดัปากบ่อและประชาชน
มอบใหม้าจดัท าทะเบยีนบญัชแีละบนัทกึประวตัใิห้เรยีบรอ้ย ซึง่ด าเนินการเสรจ็แลว้  

      2. เร่งรดัให้ส านักงานเขตสวนหลวงประสานงานกับมหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิตในการออกแบบ
พพิิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ (วดัปากบ่อ) ออกแบบเบื้องต้นเสรจ็แล้ว แต่อยู่ระหว่างปรบัแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดย
คณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอแนะว่าควรเป็นรูปแบบที่สวยงาม เหมาะสมกบัสถานที่และสิง่ของที่จะจดัแสดง และ
ควรประหยดังบประมาณ เมื่อด าเนินการเสรจ็แล้ว ให้ส านักงานเขตสวนหลวงขอตัง้งบประมาณส าหรบัใช้ในการ
ปรบัปรุงต่อไป  

      3. ในระหว่างที่รอรูปแบบจากมหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิตนัน้ ได้มคีวามเหน็ว่าส านักงานเขต
สวนหลวงควรด าเนินการเปิดและจดัแสดงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ (วดัปากบ่อ) ในเบื้องต้นเพื่อให้บริการ
ประชาชนไปก่อน โดยใหเ้ปิดบรกิารในเดอืนเมษายน 2563 เป็นตน้ไป    

     ทัง้นี้  ส านักงานเขตสวนหลวงได้มปีระกาศแจ้ง เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตัง้พิพิธภณัฑ์
ทอ้งถิน่กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง (วดัใต้) ให้ไปจดัตัง้อยู่บรเิวณศาลาการเปรยีญวดัปากบ่อหลงัเดมิ 
ซอยอ่อนนุช 35 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง เพื่อใหป้ระชาชนทัว่ไปไดใ้ชเ้ป็นแหล่งเรยีนรูท้าง
วฒันธรรมต่อไป     

 ส านักงานเขตสวนหลวงได้มีการจดัประชุมคณะกรรมการสภาวฒันธรรม คณะกรรมการ
อ านวยการพพิธิภณัฑเ์ขตสวนหลวง และชุมชนในเขตสวนหลวง เพื่อด าเนินการตามโครงการพพิธิภณัฑ์ทอ้งถิ่น
กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง และกิจกรรมพิเศษ ปี 2563 และจะมกีารเชญิชวนสภาเยาวชนฯ และโรงเรยีน
มูลนิธวิดัปากบ่อร่วมจดัท านิทรรศการส าหรบัใชใ้นการแสดงดว้ย   

 ส าหรบัในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานเขตสวนหลวง ไดร้บังบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการบรหิารจดัการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
เป็นเงนิ 286,000 บาท ซึง่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมคัรดูแลพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ฯ จ านวน 2 คน ค่าจดักจิกรรม
และอื่น ๆ 

    
ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ    

 1. ส านักงานเขตสวนหลวงควรขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน การประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทัว่ไปสนใจ เหน็คุณค่าและความส าคญั เพื่อให้พพิธิภณัฑ์ท้องถิ่นฯ 
(วดัปากบ่อ) มกีารเขา้เยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง มกีารส่งเสรมิการจดักจิกรรมให้ความรู ้ความบนัเทงิและการจดัการ
แสดงทีน่่าสนใจอย่างต่อเนื่อง เกดิการพฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  
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 2. หากสามารถจดัสรรพืน้ที่บางส่วนของพพิธิภณัฑท์้องถิน่ฯ เพื่อใหเ้อกชนเช่าท ากจิกรรมพเิศษ
ต่าง ๆ เช่น การน าสิง่ของมาจดัแสดงเพิม่เติม เพื่อน าเงนิรายได้จากค่าเช่ามาบ ารุงพพิธิภณัฑ์ท้องถิ่นฯ อาจ
เป็นการส่งเสรมิ ใหเ้กดิพพิธิภณัฑฯ์ ทีม่ชีวีติชวีาขึน้ได้ 
 

ผลงานของคณะอนุกรรมการการศึกษาและวฒันธรรม ชุดท่ี 5 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 

 คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่5 ไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีท่ีก่ าหนด โดย
ด าเนินการพจิารณาศกึษาเกีย่วกบัปัญหาดา้นการศกึษา วฒันธรรม และหน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมายใน
พื้นที่เขตพระนคร ดุสติ ป้อมปราบศตัรูพ่าย สมัพนัธวงศ์ ดนิแดง ห้วยขวาง พญาไท ราชเทว ีวงัทองหลาง บางขุน
เทยีน ทุ่งครุ และคนันายาว 
 คณะอนุกรรมการประกอบด้วย 

1. พลเอกคนินทร วงศาโรจน์ ประธานอนุกรรมการ  
2. นายจรูญ มธีนาถาวร รองประธานอนุกรรมการ คนทีห่นึ่ง 
3. นายไพฑูรย ์ รกัษ์ประเทศ รองประธานอนุกรรมการ คนทีส่อง   
4. นางชนัญยา จาดชนบท อนุกรรมการ   
5. นายไชยรตัน์ อุดมกจิปัญญา อนุกรรมการ      
6. พลเอกชยัพฤกษ ์ อยัยะภาคย ์ อนุกรรมการ   
7. นายไพโรจน์ ศรศลิป์ อนุกรรมการ  
8. นายสริพิงษ ์ วงษ์ชยัวทิย ์ อนุกรรมการ  
9. นายอภชิาต ิ ไชยปรมตัถ ์ อนุกรรมการ      
10. นายชุมพล ชาวเกาะ อนุกรรมการและเลขานุการ   
11. นางสาวปิยนุช สทิธศิร อนุกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
12. นางสาวคฤหอ์นงค ์ สริวิภิาว ี อนุกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการฯ ไดด้ าเนินการประชุมรวมทัง้สิน้ 9 ครัง้ โดยมผีลการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดงันี้ 
1. การบริหารงานจดัการด้านการศึกษาของโรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานคร ในประเดน็ 

ดงัน้ี 
 1.1 การเตรียมความพร้อมส าหรบัการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 

  1.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสของ
สถานศกึษา และอุปสรรคของสถานศกึษา  
  1.1.2 การประชุมครูเพื่อวางแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ให้ตอบสนองภายใต้กรอบ
แนวคดิการเรยีนรู้และทกัษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) ตรวจสอบและปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศกึษา ให้
สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ เป้าหมาย พนัธกจิของโรงเรยีน สรา้งชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี ตามกระบวนการ 
Professional Learning Community (PLC) ภายในโรงเรยีน 
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  1.1.3 ด าเนินการกิจกรรม/โครงการพฒันาทกัษะที่ส าคัญ เช่น โครงการโรงเรยีนแกน
น าการอ่าน โครงการโรงเรยีนรกัการอ่าน กิจกรรม STEM ศกึษา โครงการมาร์ชชิง่ความด ีและโครงการ
โรงเรยีนสู่ความเป็นเลศิ (child Centered Education : CCE) โครงการโมเดลการศกึษาที่เรยีกว่า CPAC–
Model  
 
 1.2 ผลสมัฤทธ์ิในการจดัการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรสองภาษา 
  การจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรสองภาษา พบว่า มโีรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร
ในพื้นที่เขตพระนคร ดุสติ สมัพนัธวงศ์ ดินแดง ห้วยขวาง ราชเทว ีบางขุนเทียน  จ านวน 13 โรงเรยีน จดัการ
เรยีนการสอนหลกัสตูรสองภาษา ดงันี้ 

1) หลกัสตูรไทย-องักฤษ  ระดบัชัน้ประถมศกึษา - ชัน้มธัยมศกึษา จ านวน 8 
โรงเรยีน 
(1) ระดบัชัน้ประถมศกึษา 
- โรงเรยีนวดัมหรรณพารามในพระราชูปถมัภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร 
- โรงเรยีนวดัเบญจมบพติร ส านกังานเขตดุสติ  
- โรงเรยีนวชิากรและโรงเรยีนวชิูทศิ ส านักงานเขตดนิแดง  
- โรงเรยีนบางขุนเทยีนศกึษา ส านักงานเขตบางขุนเทยีน 
- โรงเรยีนวดัใหม่ช่องลมและโรงเรยีนพระราม9 กาญจนาภเิษก ส านักงานเขตห้วย
ขวาง  
(2) ระดบัชัน้มธัยมศกึษา 
- โรงเรยีนกิง่เพชร ส านักงานเขตราชเทว ี
 

2) หลกัสตูรไทย-จนี ระดบัชัน้ประถมศกึษา จ านวน 5 โรงเรยีน 
- โรงเรยีนราชบพธิ ส านักงานเขตพระนคร 
- โรงเรยีนวดัราชผาตกิาราม ส านักงานเขตดุสติ 
- โรงเรยีนวดัสมัพนัธวงศ์ โรงเรยีนวดัจกัรวรรด ิและโรงเรยีนวดัปทุมคงคา                  
  ส านกังานเขตสมัพนัธวงศ์  

    วตัถปุระสงค ์
                1. เพื่อพฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษและภาษาจีนของนักเรยีนด้านการฟัง การ
พดู การอ่าน และการเขยีน สู่มาตรฐานสากล 
    2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการเรียนรู้กับกลุ่มสาระ
อื่นๆ และการแสวงหาความรู ้
    การจดัการเรียนการสอน 
    - ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 - 6 จดัการเรยีนการสอน 5 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ 
วชิาวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ศลิปะ สุขศกึษา ภาษาองักฤษ/ภาษาจนี  โดยสอนจ านวน 15 ชัว่โมง/สปัดาห์ 
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    - ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 - 3 จดัเป็นภาคภาษาไทยและภาคภาษาองักฤษใน 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ภาษาต่างประเทศ โดยสอนจ านวน 15 ชัว่โมง/สปัดาห ์ 
    ครูผูส้อนประกอบด้วยครูไทยและครูต่างประเทศ จดัการเรยีนการสอนร่วมกนัแบบ Team 
teaching โดยมีครูต่างประเทศประจ าชัน้เรยีนละ 1 คน และมีครูประจ าชัน้ (ครูไทย) ร่วมเป็นคณะท างาน
สนับสนุนการจดักิจกรรมในชัน้เรยีน ตลอดจนจดักิจกรรมการเรยีนรู้ในกลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ื่นๆ โดยโรงเรยีนจะมี
การนิเทศการสอนอย่างสม ่าเสมอ โดยมคีะแนนเฉลีย่แต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ยู่ในเกณฑด์ี 
    งบประมาณ 
    - โรงเรยีนได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจากส านักการศกึษากรุงเทพมหานคร เพื่อ
เป็นค่าจา้งครูสอนภาษาต่างประเทศ ค่าแบบเรยีน ค่าแบบฝึกหดั ค่าสื่อและอุปกรณ์การเรยีนการสอน 
   
              1.3 ข้อมูลนักเรียนท่ีอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง เขียนไม่ได้ และแนวทางการแก้ไข
ปัญหา   
   นักเรยีนทีอ่่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง เขยีนไม่ได ้ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรยีนทีไ่ม่มสีญัชาติ
ไทยและกลุ่มการศกึษาพเิศษเรยีนร่วม  
   แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
   (1) ประชุมวางแผนร่วมกบัคณะครู  คณะกรรมการสถานศกึษา กรรมการเครอืขา่ย
ผูป้กครอง เพื่อหาแนวทางในการแกปั้ญหาการอ่านไม่ออก  อ่านไมค่ล่อง และเขยีนไมไ่ด้ 
   (2) คดักรองนกัเรยีนทีอ่่านไมอ่อก อา่นไม่คลอ่ง เขยีนไมไ่ด้ 
   (3) จดักจิกรรมการสอนเสรมิใหก้บันกัเรยีน ในรูปแบบการจดักจิกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรยีน 
    - โดยจดักจิกรรมฝึกการอ่านและการเขยีนในช่วงเชา้ พกักลางวนั เยน็หลงัเลกิเรยีน   
และในช่วงปิดภาคเรียนการศึกษา โดยมีครูผู้สอน นักศึกษาฝึกสอน พี่สอนน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน และ
ผู้ปกครอง                เป็นผู้ฝึกสอนและดูแล เพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน และการเขยีนให้ดีขึ้น เช่น กิจกรรม
ส่งเสรมิการอ่านทุกเช้าก่อนเขา้เรยีนกจิกรรมพี่สอนน้องอ่านหนังสอืในเวลาพกักลางวนั กิจกรรมรกัการอ่าน 
โครงการศษิยล์ูกครู กจิกรรมเยีย่มบา้น  
    - นวตักรรมของโรงเรยีนบ้านหนองแก จ.สระแก้ว มาปรบัใช้ เป็นการฝึกการอ่าน
โดย การผสมค าโดยใช้สญัลกัษณ์สเีป็นตัวก าหนด เช่น สดี า เป็นสญัลกัษณ์ของพยญัชนะต้น สีแดงเป็นสระ 
และสนี ้าเงนิเป็นตวัสะกด ส่วนสเีขยีวจะเป็นวรรณยุกต์ ดงันัน้  เมื่อนักเรียนสามารถแยกส ีวางรูปค าได้ จะ
สามารถอ่านไดโ้ดยไม่ตอ้งจดจ าอกัษร ใหเ้ดก็เกดิความสนุกสนาน จะช่วยพฒันาการอ่านไดด้ี    
    (4) ประเมนิการอ่านของนักเรยีนตามแบบประเมนิกรุงเทพมหานครเป็นประจ าทุก
เดอืน 
 
  1.4 การพฒันาคณุภาพการศึกษาทัง้ด้านกายภาพ และด้านคณุภาพโดยรวมทัง้
คุณภาพด้านผู้เรียน คุณภาพด้านการจดัการเรียนรู้ และคุณภาพด้านการบริหารจดัการ 
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     1.4.1 คุณภาพด้านกายภาพ  
      1) การปรบัภูมิทศัน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและนอกห้องเรียน ให้
สะอาด สวยงาม ปลอดภยั  มกีารตรวจสอบระบบน ้า ระบบไฟ ใหม้คีวามพรอ้มในการใชง้าน ซึ่งไดร้บัความ
ร่วมมอืจาก                  ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง เช่น การฉีดพ่นหมอกควนัเพื่อก าจดัลูกน ้ายุงลาย การ
ตดิตัง้สายดนิตูน้ ้าดื่มของนักเรยีน                   การตดิตัง้ถงัดบัเพลงิ และการปรบัปรุงหอ้งต่าง ๆ ภายใน
โรงเรยีน ใหม้สีภาพพรอ้มใชง้าน   
      2) การจดัหาครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน และเพิ่มห้องเรียนเพื่อพัฒนา
ทกัษะทางการศกึษา เช่น หอ้งสมุด หอ้งคอมพวิเตอร ์บอรด์ใหค้วามรูต้่าง ๆ และการจดัหาโต๊ะอาหารสแตน
เลสให้เพยีงพอส าหรบันักเรยีนทุกระดบัชัน้ โดยคณะอนุกรรมการฯ ไดท้ราบปัญหาและไดใ้หก้ารสนับสนุน
วสัดุ ครุภณัฑ์ สื่อการเรียนการสอนให้กบัโรงเรยีนที่ขาดแคลนในพื้นที่เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย เช่น การ
สนับสนุนชุดโต๊ะอาหาร สแตนเลสพร้อมเก้าอี้ให้กับโรงเรยีนวดัคณิกาผล จ านวน 20 ชุด โรงเรยีนวดัสติา
ราม จ านวน 30 ชุด โรงเรยีนวดัพระพเิรนทร์ จ านวน 15 ชุด พร้อมโทรทศัน์ จ านวน 2 เครื่อง และโรงเรยีนดิ
สานุการามไดร้บัสนับสนุนซุม้พระฐานปูน พรอ้มโต๊ะบูชา  
    1.4.2 คุณภาพด้านผู้เรียน 
      ๑) โรงเรยีนด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการลงมอืปฏบิตัิจรงิให้
ผู้เรยีนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรยีนรู้ทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียน และน าเทคโนโลยหีรือ
อุปกรณ์การเรยีนรู้ เขา้มาช่วยในการเรยีนรู ้เพื่อพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เช่น โครงการพฒันาการ
เรยีนการสอนกลุ่มสาระต่าง ๆ โครงการส่งเสรมิทกัษะทางเทคโนโลยแีละการสื่อสาร โครงการโรงเรยีนสอง
ภาษา โครงการโรงเรยีนวถิีพุทธ โครงการโตไปไม่โกง โครงการประชาธปิไตยในโรงเรยีน โครงการส่งเสรมิ
ศลิปวฒันธรรม และโครงการโรงเรยีนปลอดยาเสพตดิ 
      2) การส่งเสริมพัฒนาครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สอดแทรกทักษะ 3R+8c               
ในกระบวนการเรียนการสอน ปรบัปรุงพัฒนาแผนการสอน active learning และใช้ระบบ PLC เข้ามา
แกปั้ญหาการเรยีนการสอน 
      3) การดูแลสุขภาวะตามโครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพ
ชวีติ ทีด่ใีนพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ตามพระราชด ารสิมเดจ็พระขนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็เทพรตันราชสุดา
ฯ         สยามบรมราชกุมาร ี
      4) โรงเรยีนเชญิวทิยากรภูมปัิญญาท้องถิน่เขา้มาใหค้วามรู้นักเรยีนในกิจกรรม
ต่างๆ เช่น กิจกรรมคีตะมวยไทย กิจกรรมการท าเครื่องละคร สานตะกร้า การท าเครื่องแขวนวิมานพระอินทร ์
ตามความถนัดและความสนใจนักเรยีน  
     5) โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการวดัผลและ
ประเมนิผลตามสภาพจรงิทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ท าใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามสามารถอย่างดสี่งผลใหผู้เ้รยีน           
อ่านหนังสอืออก อ่านคล่อง และเขยีนได้ 
 
 
   1.4.3 คณุภาพด้านการจดัการเรียนรู้  
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     1) จดักระบวนการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติได้ ส่งเสริมให้ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคดิ ก าหนดชิ้นงาน/
ภาระงาน ทีส่ะท้อนถงึการน าองคค์วามรู้จากการเรยีนมาสรา้งสรรค์ชิน้งาน และนวตักรรมของตนโดยลงมอื
ปฏบิตัจิรงิ   
     2) โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั โดยจดักจิกรรมทีห่ลากหลาย น านวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มามบีทบาทในการจดัการเรยีนการ
สอนบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจรงิ และสามารถ
น าไปต่อยอดในการสรา้งอาชพีไดใ้นอนาคต  
    1.4.4 คุณภาพด้านการบริหารจดัการ 
      1) ใช้หลกัการมสี่วนร่วม หลกัธรรมาภิบาล และวางระบบการด าเนินงานโดย
ใช้วงจรคุณภาพ PDCA และประสานความร่วมมือโดยใช้หลักบวร บ้าน วดั และโรงเรียน ยึดหลักแนว
ทางการประกนัคุณภาพการศกึษา 
                     2) การผลติสื่อและใชเ้ทคโนโลย ีนวตักรรมที่ทนัสมยัในการเรยีนการสอน 
เช่น YouTube QR Code Application บทเรยีนออนไลน์ ในการจดัการเรยีนการสอน 
     3) พัฒนาครูโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และส่งเสริมให้เป็นวิทยากร
เผยแพร่ แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัหน่วยงานภายนอก  
     4) ใหค้รูทุกคนมสี่วนร่วมในการบรหิารและจดักิจกรรมที่ส่งเสรมิการสรา้งขวญั
ก าลงัใจใหก้บัครูในการปฏบิตังิาน  
 

 1.5 หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัในการจดัซ้ือจดัจ้างโครงการอาหารเช้าและอาหาร
กลางวนัของโรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานคร 
   โรงเรียนด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจดัซื้อจดัจ้างและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 
๒๕๖๐  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
แนวทางการปฏบิตัขิองส านักการศกึษา ด าเนินการจดัซื้อจดัจา้ง ๒ แนวทาง ได้แก่ จดัจ้างเหมาท าอาหาร 
จดัซื้อวสัดุเครื่องบรโิภคและจดัจา้งผูป้รุงอาหาร  
   โรงเรยีนสามารถด าเนนิการจดัซือ้จดัจา้งได ้๒ วธิ ี 
   (๑) วธิเีฉพาะเจาะจง วงเงนิไม่เกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
   (๒) วธิปีระกวดราคาอเีลค็ทรอนิกส ์(e-Bidding) วงเงนิเกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท   
   โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณกรุงเทพมหานครและเงนิอุดหนุนรฐับาล เป็นค่าอาหาร
เช้า             ในอัตรา ๑๐ บาท/คน/วนั และค่าอาหารกลางวนัในอัตรา ๒๐ บาท/คน/วนั  โดยโรงเรียน
เบกิจ่ายค่าจ้างเป็นรายภาคเรยีนหรอืรายเดอืน หรอืรายสปัดาห์ และมกีารก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ตาม
ขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR) อย่างชดัเจน ขึ้นอยู่กบับรบิทและเหตุผลของโรงเรยีน พร้อม
ทัง้ไดจ้ดัท าค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อก าหนดรายการอาหารและควบคุมคุณภาพทางโภชนาการครบทัง้ 
๕ หมู่  
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 1.6 ความคืบหน้าการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ในส่วนท่ีด าเนินการยงัไม่แล้วเสรจ็ และปัญหาอปุสรรค 

   - งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรยีนด าเนินการเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว โดยมีบางรายการที่ย ังต้องรอระยะเวลาด าเนินการเบิกจ่ายคือค่าอาหารเช้าและอาหาร
กลางวนั                         

 1.7 แนวทางการจดัท าแผนงานและการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้านการศึกษา   

  1.7.๑ วเิคราะห์แผนงาน การบริหารการใช้จ่าย และปัญหาและอุปสรรค งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ดา้นการศกึษา 

  1.7.2 จัดท าแผนงาน และการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ          พ.ศ. ๒๕๖๓ ดา้นการศกึษา 

  1.7.3 ด าเนินการตามแผนงาน และการบรหิารการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดา้นการศกึษา 

  1.7.4 ติดตาม อ านวยการ ประสานงานในการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนงานดา้นการศกึษา 

  1.7.5 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                 
ตามแผนงานดา้นการศกึษา เพื่อน ามาปรบัปรุง แกไ้ขในปีงบประมาณถดัไป 

 
 ๑.8 ปัญหาอปุสรรคในการจดัการศึกษา 

  1.8.๑ โรงเรยีนสองภาษา นักเรยีนบางส่วนเป็นเดก็พเิศษจงึเป็นปัญหาในการจดัการเรยีน
การสอน ซึง่ตามหลกัสตูรก าหนดใหเ้รยีนวชิาสามญัเป็นภาษาองักฤษ 5 กลุ่มสาระ ตัง้แต่ระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีที ่1 - 6 นักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรูไ้ม่สามารถเรยีนรูไ้ดท้นัเดก็ปกตทิ าใหเ้กดิ
ปัญหาการซ า้ชัน้ ปัญหาภาพรวมผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่ากว่าโรงเรยีนทีม่หีอ้งเรยีนทีม่หีอ้งเรยีนปกตแิละ
แยกหอ้งเรยีน  
  1.8.2 ขาดอัตราก าลังข้าราชการครู กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ปฐมวัย คณิตศาสตร ์
ภาษาองักฤษ พลศกึษา สงัคมศกึษา และดนตรไีทย-สากล  เนื่องจากมกีารโอนย้ายไปสงักดัหน่วยงานอื่น 
อกีทัง้ ส านักการศกึษาไม่ได้บรรจุขา้ราชการครูมาทดแทนบุคลากรที่ขอย้าย และครูที่บรรจุมาแทนไม่ตรง
ตามรายวชิาที่ต้องการ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้รบัทราบปัญหาและได้ด าเนินการประสานกองดุรยิางค ์
ส านักงานสวสัดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อให้การสนับสนุนครูผู้สอนวิชาดนตรีไทย - สากล ใน
โรงเรยีนทีไ่ม่มคีรูดนตร ีเช่น ครูสอนดนตรไีทย - สากล โรงเรยีนวดัดสิานุการาม เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย และ
โรงเรยีนวดัจนัทรสโมสร เขตดุสติ 
  1.8.3 ผูป้กครองของนักเรยีนส่วนใหญ่มอีาชพีรบัจา้งซึ่งต้องอพยพไปตามการจ้างงาน 
ส่งผลใหน้ักเรยีนตอ้งยา้ยโรงเรยีนตามผู้ปกครอง  
             1.8.4 ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมอืในการน านักเรยีนไปตรวจคดักรองความผดิปกติ 
หรอืความบกพร่องทางสตปัิญญา ส่งผลกระทบต่อการจดัชัน้เรียน 
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  1.8.5 ขาดแคลนงบประมาณในการบรหิารจดัการด้านการพฒันาคุณภาพการศกึษา
และด้านกายภาพของสถานศกึษา เช่น การจดัซื้อกลอ้งวงจรปิดทดแทนของเดมิที่จ าหน่ายและเพิม่เตมิให้
เพยีงพอต่อการใชง้านของโรงเรยีน การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารซึง่มสีภาพเก่าและผ่านมาใชง้าน
มานาน เครื่องดนตรทีีช่ ารุด และการซ่อมแซมหอ้งน ้าของนักเรยีน 
  1.8.6 โรงเรยีนวดัพระยายงั ประสบปัญหาอาคารเรยีน 3 มกีารทรุดตวั ซึ่งวศิวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยได้ด าเนินการตรวจสอบแล้วให้ระงบัการใช้อาคาร เนื่องจากไม่ปลอดภัย  และย้าย
นักเรียนไปเรียนในอาคารเรียนอื่น และขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบอาคารเรียนใหม่ และขอจดัสรร
งบประมาณจากงบกลาง 
  1.8.7 โรงเรียนวิชากรได้ รับผลกระทบจากโครงการขยายถนนรอบศาลาว่ าการ
กรุงเทพมหานคร 2 ของส านักงานวศิวกรมทาง ส่งผลใหพ้ื้นทีบ่รเิวณด้านหน้าถูกร่นเขา้มาประมาณ 16 เมตร การ
ขอจดัสรรงบประมาณประจ าปี 2563 เพื่อก่อสรา้งอาคารเรยีน 8 ชัน้ ยงัไม่มขีอ้สรุปและขอ้ยุตเิรื่องการก าหนดเขต
ทีช่ดัเจน เนื่องจากสภาพพืน้ทีท่ีจ่ ากดั ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเคร่งครดั 
 
 
 ๒. การบริหารงานด้านการศึกษาของส านักการศึกษา ในประเดน็ต่าง ๆ  ดงัน้ี 
  ๒.1 หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัในการจดัซ้ือจดัจ้างโครงการอาหารเช้าและอาหาร
กลางวนัของโรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานคร            
    ๒.๑.1. โครงการอาหารกลางวนัเดมิก าหนดใหโ้รงเรยีนด าเนินการเอง ปัจจุบนัโรงเรยีน
ด าเนินการใน ๒ รูปแบบ คอื 

             1) วิธี e-bidding ซึ่งพบว่าในวิธี e-bidding คุณภาพอาหารกับราคาจะไม่
สอดคล้องกนั ซึ่งตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซื้อจดัจ้างและการบรหิารพสัดุภาครฐั  พ.ศ. 
2560 การจดัซื้อจดัจา้งโดยระบบ e-bidding วงเงนิ ๕ แสนบาทขึน้ไป  

              2) ใชว้ธิวีธิเีฉพาะเจาะจง ซึง่ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซือ้จดั
จา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 สามารถใชว้ธิเีฉพาะเจาะจง ในกรณี ดงันี้ 
        - ใช้วิธีประกาศเชิญชวนและวธิีค ัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ/ไม่มีผู้
ไดร้บัการคดัเลอืก 

        - จดัซื้อจดัจา้งในวงเงนิทีไ่ม่เกนิวงเงนิทีก่ าหนดในกฎกระทรวง (ไม่เกนิ ๕ แสน
บาท) 

        - มคีุณสมบตัโิดยตรงรายเดยีว (และรอไม่ได ้ถา้รอกระบวนการพสัดุแลว้จะ
เกดิความเสยีหาย) 

        - ฉุกเฉิน อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิภยัพบิตั ิ
        - จดัซื้อจดัจา้งเพิม่เตมิเพือ่ความสมบูรณ์ หรอืต่อเนื่อง 
        - เป็นพสัดุทีข่ายทอดตลาด 
        - ซื้อทีด่นิ สิง่ปลูกสรา้งเฉพาะแห่ง 
                 - กรณีอื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
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    โดยโรงเรยีนสามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสมตามระเบียบทัง้  ๒ 
วิธี      ไม่ก าหนดว่าให้ด าเนินการแบบใด กรณีปัญหาว่าโรงเรียนควรด าเนินการในวิธีใดนัน้  ส านัก
การศกึษาไดห้ารอืส านักงานเศรษฐกิจการคลงั โดยส านักการคลงัไดม้หีนังสอืเรื่อง ส านักการศกึษาขอความ
เหน็ชอบก าหนด              แนวทางการปฏบิตัิการเบกิจ่ายและรูปแบบการบนัทกึบญัชเีกี่ยวกบัอาหารเช้า
และอาหารกลางวนัใหน้ักเรยีน             ในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครต่อปลดักรุงเทพมหานคร โดย
การจดัอาหารส าหรบัโรงเรยีนให้ด าเนินการ                  ตามพระราชบญัญัติการจดัซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง           ว่าด้วยการจดัซื้อจดัจ้างและการ
บรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 โดยสามารถด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งได ้          2 แนวทาง คอื 
    (1) จดัจา้งเหมาท าอาหาร 
    (2) จดัซื้อวสัดุเครื่องบรโิภค และจดัจา้งผูป้รุงอาหาร 
   ส่วนการด าเนินการเป็นรายภาคเรยีน รายเดอืน หรอืรายสปัดาห์ขึ้นอยู่กบับรบิทและ
เหตุผลของโรงเรยีนแต่ละแห่ง ทัง้นี้การจดัซื้อจดัจ้างครัง้หนึ่งวงเงนิไม่เกิน 5 แสนบาท สามารถด าเนินการ
โดยวธิีเฉพาะเจาะจงได้ ตามมาตรา 56 (6) แห่งพระราชบัญญัติการจดัซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั 
พ.ศ. 2560 และข้อ 79 ของระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซื้อจดัจ้างและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 
2560 โดยโรงเรยีนตอ้งท าบนัทกึขอ้มูลการจดัซื้อจดัจา้งในระบบ EGP และระบบ MIS ดว้ย 
   - การเบิกจ่ายเงินให้โรงเรียนจัดท าใบขอเบิกในระบบ MIS พร้อมส่งหลักฐานเอกสาร
ประกอบการขอเบกิใหฝ่้ายการคลงัเป็นผูต้รวจสอบ ผูอ้ านวยการเขตเป็นผูอ้นุมตัิ 
   - กรณีการจ้างท าอาหาร ผู้ยื่นเสนอราคาสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในการประกอบ
อาหารหรอืปรุงอาหารรวมถึงภาชนะต่าง ๆ เช่น จาน ชาม ถ้วย ถาดหลุม ฯลฯ ของโรงเรยีนได้โดยจะต้อง
ดูแลและบ ารุงรกัษาอุปกรณ์เครื่องใชทุ้กชนิดใหอ้ยู่ในสภาพด ีหากมชี ารุดเสยีหายตอ้งชดใชใ้ห้อยู่ในสภาพดี
ครบถว้นทุกประการ 
   - ก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอประกอบหรือปรุงอาหารในสถานที่ที่โรงเรียนจัดให้เพื่อให้
โรงเรียนตรวจสอบ ควบคุม ดูแลเรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบเรยีบร้อยตามหลักโภชนาการและ
สุขาภบิาลอาหาร 
   - การบนัทกึบญัช ีเนื่องจากไม่ไดโ้อนเงนิไปตัง้จ่ายทีโ่รงเรยีนจงึไม่มขี ัน้ตอนทีก่ าหนดให้
โรงเรยีนตอ้งบนัทกึบญัช ีแต่หน่วยงานตอ้งบนัทกึบญัชตีามคู่มอืการบญัชขีองกรุงเทพมหานครทีเ่วยีนใหถ้ือ
ปฏบิตัทิ ัง้วธิกีารจา้งท าอาหารและวธิจีดัซื้อวสัดุเครื่องบรโิภคและจดัจา้งผูป้รุงอาหาร 
   - การควบคุมคุณภาพอาหารเช้าและอาหารกลางวนัให้โรงเรยีนจดัให้มีคณะกรรมการ
โดยม ีครูผู้มคีวามรูท้างโภชนาการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ก าหนดรายการอาหารเช้าและอาหารกลางวนัใน
แต่ละวนั            โดยจะต้องเป็นอาหารที่มคีุณภาพทางโภชนาการครบทัง้ 5 หมู่ และเหมาะสมกบัระดบั
ช่วงชัน้ของนักเรยีน 
   - กรณีจดัซื้อวัสดุเครื่องบริโภคให้น าบัญชีรายการวสัดุเครื่องบริโภคที่โรงพยาบาล
ก าหนดไว้มาใช้เป็นตัวอย่างในการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะวสัดุ อาหารสด อาหารแห้ง ฯลฯ และ
ราคากลาง ซึง่แต่ละโรงเรยีนสามารถน าไปปรบัใช้ตามความเหมาะสมและบรบิทของแต่ละโรงเรยีน ส าหรบั
ราคากลางโรงเรยีนจะตอ้งสบืราคาจากตลาดในทอ้งถิน่ทีโ่รงเรยีนตัง้อยู่หรอืตลาดใกลเ้คยีงอย่างน้อย 3 แห่ง 
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   - การจ้างผู้ปรุงอาหาร (แม่ครวั) ให้ก าหนดไม่น้อยกว่าอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าตามประกาศ
คณะกรรมการค่าจา้งฯ  
   - ตวัอย่างขอบเขตของงานและราคากลางซึง่คณะกรรมการพจิารณาร่างขอบเขตของงาน
และราคากลางของแต่ละโรงเรยีนสามารถน าไปปรบัใชใ้หเ้หมาะสมแต่ละโรงเรยีน 
    2.๑ .2 กรุง เทพมหานครได้มีหนั งสือขอผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลงั                   ว่าด้วยการจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 และขอให้
พิจารณาออกกฎกระทรวงเพิ่มเติม เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง โดยกรุงเทพมหานครขอประสานกรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั พจิารณา ดงันี้ 

         ๑) เสนอเรื่องเขา้ที่ประชุมคณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจดัซื้อจดัจ้างและการ
บรหิารพสัดุภาครฐั เพื่อขอผ่อนผนัการไม่ปฏบิตัิตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซื้อจดัจ้างและการ
บรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560  
  โดยใหก้รุงเทพมหานครด าเนินการโครงการอาหารเชา้และอาหารกลางวนัในโรงเรยีน
สงักดักรุงเทพมหานคร ตามระเบยีบกรุงเทพมหานครฯ หนังสอืสัง่การและแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง (เฉพาะ
ภาคเรยีนที2่/2560)  
    2) ขอหารือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจดัซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครฐั            ว่าด้วยการจดัซื้อจดัจา้งอาหารเชา้และอาหารกลางวนัของนักเรยีนตามแนวทางปฏบิตัิการ
เบิกจ่ายและรูปแบบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับอาหารเช้าและอาหารกลางวันของนักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ในภาคเรยีนที่ 1/2561               กรณีที่ก าหนดให้โรงเรยีนพจิารณาด าเนินการเป็นราย
ภาคเรยีน หรอืรายเดอืน หรอืรายสปัดาห์ ขึน้อยู่กบับรบิทและเหตุผลของโรงเรยีนแต่ละแห่งนัน้ จะเป็นการ
ขดัระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 หรอืไม่ ประการ
ใด และหากขัดกับระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอให้พิจารณาผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังดังกล่าว โดยให้กรุงเทพมหานครด าเนินโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวัน  ใน
โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร ตามแนวทางปฏบิตัิดงักล่าว ตัง้แต่ภาคเรยีนที่ 1/2561 เป็นต้นไป จนกว่า
กระทรวงการคลังจะมแีนวทางการจดัซื้อจดัจ้างอาหารเช้าและอาหารกลางวนัของนักเรยีนที่ชดัเจน หรอืมกีาร
ออกกฎกระทรวงเพิ่มเติม เพื่ อให้กรุงเทพมหานครด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาจง                 
ตามพระราชบญัญตัจิดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 โดยไม่จ ากดัวงเงิน 
      3) เพื่อให้โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครสามารถเบิกจ่ายค่าอาหารเช้าและ
อาหารกลางวนัในภาคเรยีนที ่2/2561 เป็นแนวทางเดยีวกนั ส านักการศกึษาจงึขออนุมตัขิอใชแ้นวทางการ
ปฏิบัติการเบิกจ่ายและรูปแบบบันทึกบัญชีเกี่ยวกับอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้นักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร               ตามแนวทางในภาคเรียนที่ 1/2561 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติและรูปแบบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจัดอาหารให้นักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครเป็นแนวทางและถอืปฏบิตั ิตัง้แต่ภาคเรยีนที่ 2/2561 เป็นตน้ไปจนกว่ากระทรวงการคลงัจะ
มแีนวทางการจดัซื้อจดัจ้างอาหารเช้าและอาหารกลางวนัของโรงเรยีนที่ชดัเจน หรอืมกีารออกกฎกระทรวง
เพิม่เตมิ เพื่อให้กรุงเทพมหานครด าเนินการโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ตามพระราชบญัญตัิจดัซื้อจดัจ้างและการ
บรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 และระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดุ
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ภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยไม่จ ากัดวงเงิน ดังนัน้ เพื่อให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีแนวทางการ
ปฏบิตักิารจดัหาอาหารส าหรบันักเรยีนในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครในภาคเรยีนที ่2/2561 จงึน าเสนอ
ปลดักรุงเทพมหานครเพื่อน าเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบแนวทางการ
ปฏิบัติดงักล่าว เมื่อวนัที่ 8 ตุลาคม 2561 นายเกรยีงยศ  สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติ
ราชการแทนผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครเหน็ชอบแล้ว ตามหนังสอืที่ กท 1305/5739 ลงวนัที ่24 กนัยายน 
2561  
    2.1.3. โรงเรยีนในพื้นที่เขตดนิแดง เช่น โรงเรยีนสามเสน โรงเรยีนวชิูทิศ และโรงเรยีน
วชิากร ด าเนินโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวนัโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ในลกัษณะการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
โดยเปลี่ยน ผู้รบัจ้างได้เป็นรายสปัดาห์ และโรงเรียนสามารถซื้อวตัถุดิบประกอบอาหารเองได้ ซึ่งจะได้
อาหารทีม่คีุณภาพ คุม้ค่ากบังบประมาณทีไ่ดร้บัการจดัสรรทัง้จากกรุงเทพมหานคร และงบเงนิอุดหนุนจาก
รฐับาล แต่จะเกิดความยุ่งยากเนื่องจากต้องท าฎีกาเบิกจ่ายเงนิ 2 ฎีกาต่อสปัดาห์ คือ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ส าหรบัการซื้อวตัถุดบิและฎกีา            เบกิจ่ายเงนิค่าจา้งผูป้ระกอบอาหาร 
 
  ๒.2 การพิจารณาค าขอตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ของส านักงานเขตดิน
แดง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 8 ชัน้ของโรงเรียนวิชากร ดงัน้ี 
      ๒.๒.1 ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครมหีนังสอืที่ กท 0802/00686 ลงวนัที่ 26 
ตุลาคม 2561 แจ้งทุกหน่วยงานเกี่ยวกบัการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทัง้
หลกัเกณฑ์ทัว่ไปในการจดัท างบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร           
ถอืเป็นแนวทางปฏบิตั ิ 
                  2.๒.๒ ส านักการศกึษามีหนังสือที่ กท 0801/11161 ลงวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2561                
แจ้งผู้อ านวยการเขตทุกเขต กรณีการปรบัปรุงโรงเรียนในพื้นที่ก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ของโรงเรียนให้
ส านักงานเขตเสนอขอตัง้งบประมาณเองโดยผ่านการพจิารณาจากส านักการศกึษาเรื่องแบบใหเ้หมาะสมกบั
พื้นที่ ควรมีการวางแผนผงัควบคุมการใช้พื้นที่ในภาพรวมของโรงเรียนทัง้ความเหมาะสมของภูมิทศัน์
สภาพแวดลอ้มของโรงเรยีน           ใหส้ านักงานเขตและส านักการศกึษาร่วมกนัส ารวจสภาพพื้นทีจ่รงิทุกครัง้
ว่าสามารถด าเนินการได้ตามแบบในพื้นทีก่ าหนด ส านักการศกึษาจงึส่งขอ้มูลรายชื่อโรงเรยีนและแบบฟอร์ม
การเตรยีมเอกสารประกอบการพจิารณางบประมาณให้ส านักงานเขตเป็นผูจ้ดัท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยใหถ้อืปฏบิตัติามทีป่ลดักรุงเทพมหานครสัง่การ 
                 ๒.๒.3 ส านักการศกึษามหีนังสอืที ่กท 0801/10389 ลงวนัที ่2 พฤศจกิายน 2561 แจ้ง
ผูอ้ านวยการเขตทุกเขต เพื่อให้แจ้งโรงเรยีนในสงักดัทีม่คีวามประสงคจ์ะขอก่อสรา้งอาคารเรยีนและอาคาร
ประกอบ จดัส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้รวบรวมด าเนินการของบประมาณก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และใหส้่งส านักการศกึษาภายในวนัที ่16 พฤศจกิายน 2561         
              นอกจากนี้ โรงเรยีนวชิากรยงัประสบปัญหาสระว่ายน ้าซึ่งเป็นสระขนาดเลก็ของโรงเรยีนไม่มเีครื่อง
กรองท าความสะอาดน ้า ปัจจุบนัใช้วธิกีารถ่ายเทน ้าทิง้ทุกวนัศุกร ์เพื่อท าความสะอาดสระว่ายน ้า ท าใหเ้กิด
ความสิน้เปลอืง และไม่ถูกสุขลกัษณะเท่าทีค่วร หากเป็นไปไดค้วรยกเลกิสระว่ายน ้าดงักล่าวเนื่องจากการใช้
งานไม่คุม้ประโยชน์เท่าทีค่วร ปัจจุบนัใชส้ าหรบันักเรยีนอนุบาลเท่านัน้ 
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   2.3 การเตรียมแผนรองรับกรณีพื้นท่ีก่อสร้างอาคารเรียนถูกตัดบางส่วน เพื่อ
ก่อสร้างถนนตามโครงการขยายถนนมิตรไมตรี  2  เพ่ื อรองรับการเปิดใช้ศาลาว่าการ
กรงุเทพมหานคร 2 
              โรงเรยีนวชิากร เป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่ มนีักเรยีนประมาณ 1,100 คน เป็นโรงเรยีนสอง
ภาษา  เปิดสอนตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาล ถึงชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โครงการก่อสร้างอาคารเรยีน 8 ชัน้ของ
โรงเรยีนวชิากร ซึ่งมกีารเตรยีมแผนรองรบักรณีพื้นที่ก่อสรา้งอาคารเรยีนถูกตดับางส่วนเพื่อก่อสรา้งถนน
ตามโครงการขยายถนนมติรไมตร ี2 เพื่อรองรบัการเปิดใชศ้าลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 
   2.๓.1 กรุงเทพมหานครมโีครงการขยายถนนมติรไมตร ี2 จากถนนวภิาวดรีงัสติ-ถนน
ประชาสงเคราะห์ ขนาดกวา้ง 30 เมตร รวมฟุตปาท ซึ่งตามโครงการจะต้องรื้ออาคาร 5 ของโรงเรยีนและ
หลังคาโดมสนาม เพื่อก่อสร้างถนนตามโครงการ เพื่อรองรบัการเปิดใช้ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 
ส่งผลใหพ้ืน้ทีอ่าคารเรยีนของโรงเรยีนบางส่วนถูกตดัท าใหม้พีืน้ทีล่ดลง และจ านวนหอ้งเรยีนไม่เพยีงพอ 
        ทราบขอ้มูลเบื้องต้นว่ามโีรงเรยีนเอกชนทีจ่ะตอ้งเวนคนืเช่นเดยีวกบัโรงเรยีน
วชิากร          อยู่ระหว่างการรอ้งเรยีน อาจจะตอ้งยดืระยะเวลาในการเวนคนืนานมากขึน้ แต่อย่างไรกต็ามจะ
มกีารเวนคนืแน่นอน 
   ๒.๓.2 กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ได้
จดัท าโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง โดยคณะรฐัมนตรมีมีติเห็นชอบในหลกัการแผนแม่บทโครงการ (พ.ศ. 
2559 – 2567)          ซึ่งจะมีการก่อสร้างอาคารพกัอาศัยตามโครงการ จ านวน 20 ,292 หน่วย ส่งผลให้
จ านวนประชากร และจ านวนนักเรียนในเขตดินแดงเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ก่อสรา้งอาคารเรยีน 8 ชัน้ เพื่อรองรบันักเรยีนในอนาคต 
   
 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
     ส านักงานเขต 
     1. การเตรยีมความพร้อมส าหรบัการเรยีนรู้ของนักเรยีนในศตวรรษที่ 21 ควรใช้หลกั 3R 
8C               เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิในการพฒันาการศึกษาและต้องมีความสอดคล้องกบัแผนพฒันา
กรุงเทพมหานคร  
  2. การบรหิารงานดา้นการศกึษาควรมกีารวเิคราะห์ SWOT เพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบั
สภาพปัญหา จุดเด่น จุดด้อย ขอ้จ ากดัของแต่ละโรงเรยีน และแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดความ
สอดคลอ้งกบั              การขอจดัสรรงบประมาณ และน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างตรงจุด 
  3. การจดัการศกึษาควรยดึหลกัตามแผนการจดัการศกึษาขัน้พื้นฐานของกรุงเทพมหานคร                    
และก าหนดตัวชี้ว ัดระดับความส าเร็จให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานของ
กรุงเทพมหานคร 
  4. การขอตัง้งบประมาณประจ าปี 2563 ด้านการศึกษา ควรพิจารณาถึงแผนยุทธศาสตร ์          
การพฒันากรุงเทพมหานครประจ าปี งานและโครงการที่จะด าเนินการนัน้ต้องสอดคล้องกบัการจดัการศกึษาขัน้
พืน้ฐานของกรุงเทพมหานครรวมทัง้การบรหิารจดัการต่าง ๆ ตอ้งเป็นไปตามแผนงานดว้ย  
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  5. การรายงานผลสมัฤทธิท์างการเรยีนส่วนใหญ่เป็นค่าปัจจุบนั จงึไม่สามารถเปรยีบเทยีบให้
เหน็ถงึ ความแตกต่างของผลสมัฤทธิท์ีแ่ทจ้รงิว่าดขีึน้ หรอืต ่าลงได ้ควรมกีารรวบรวมสถติยิอ้นหลงั 3 ปี เพื่อ
น าขอ้มูลมาเปรยีบเทยีบและทราบถงึพฒันาการในการจดัการเรยีนรูข้องนักเรยีนในแต่ละปี 
  6. การน านวตักรรม หรอืวธิกีารสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ ยงัไม่มคีวามชดัเจนเรื่องกระบวนการ
ด าเนินการ รวมทัง้เรื่องเกณฑ ์ค่าคะแนนทีจ่ะเป็นตวัชีว้ดัความส าเรจ็   
  7. โรงเรยีนคุณธรรม ควรตรวจสอบการปฏบิัติว่าถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรอืไม่
เนื่องจากครูที่ได้รบัอบรมอาจมกีารโยกย้ายสถานศึกษาไปสงักัดหน่วยงานอื่น ท าให้การด าเนินโครงการขาด
ความต่อเนื่อง 
  8. การจัดหลักสูตรการศึกษาควรมีการเสริมพื้นฐานด้านอาชีพให้แก่นักเรียนและสร้าง
กระบวนการ             มสี่วนร่วมกบัภาคเอกชนเขา้มามสี่วนร่วมในการพฒันาด้านการศกึษา สามารถส่งต่อ
นักเรยีนสู่สงัคมและเป็นการวางรากฐานใหน้ักเรยีนมทีางเลอืกในการประกอบอาชพีได้  
  9. การพฒันาทกัษะการอ่านโดยน าแนวคดิของโรงเรยีนบา้นหนองแก จงัหวดัสระแก้วมาปรบัใช้
นัน้           ควรมีตัวชี้วดัผลสมัฤทธิก์ารพัฒนาทกัษะการอ่านโดยวธิีดังกล่าวและสามารถน าเสนอได้ว่า
นักเรียนมีความเป็น            Smart Student ทัง้ด้านความรู้ ภาษา พฤติกรรมและทัศนคติของเด็ก ดีขึ้น
อย่างไร ควรมขีอ้มูลแสดงใหเ้หน็อย่างชดัเจน 
  10. การพัฒนาครูเพื่ อไปสู่ความเป็น Smart Teacher จะต้องพัฒนาทั ้งด้านความรู ้
ความสามารถ รวมทัง้ เทคนิคและวธิกีารจะน ามาพฒันาการเรยีนการสอน  
         11. ควรหาเทคนิค วธิกีารในการพฒันาโรงเรยีนเพื่อน าไปสู่ความเป็น Smart School เพื่อให้
เป็นทีย่อมรบัของผูป้กครอง เป็นโรงเรยีนทีน่่าภาคภูมใิจของนักเรยีน  
  12. การบรหิารจดัการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอนส าหรบัเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรยีนรู้หรอืเด็กศกึษาพเิศษ ควรมกีารส่งเสรมินักเรยีนในทุกๆ ด้านตามความถนัด เช่น ด้านดนตร ีกีฬา 
วชิาชพี และสนับสนุน ส่งเสรมิดา้นวชิาการในปีสุดทา้ยก่อนจบการศกึษา 
  13. โรงเรยีนควรปลูกฝังนักเรยีนให้รกัษาวินัย มีมารยาท รกัการปลูกต้นไม้ รกัษาความ
สะอาด และการจดัการมูลฝอย ท าให้นักเรยีนได้เรยีนรู้ เพิ่มทกัษะ มสีุขอนามยัที่ด ีมคีวามปลอดภยั เช่น 
การน าสิง่ของทีไ่ม่ใช้แล้วกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ (Reuse Recycle) เพื่อเป็นการประหยดังบประมาณ การ
เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวในโรงเรยีน การรกัษาความสะอาด ลดปัญหาฝุ่นละออง และปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มภายใน
โรงเรยีนให้มคีวามร่มรื่นสวยงาม มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบร้อย สร้างบรรยากาศที่ด ีและสร้างแรงจูงใจใน
การเขา้มาเรยีน 
  14. การจดัซื้อจดัจ้างสื่อการเรยีนการสอนและครุภณัฑ์การศกึษา ในส่วนของส านักการศกึษา              
เป็นผู้ด าเนินการจดัซื้อจดัจ้างให้กบัโรงเรยีน เกิดปัญหาการร้องเรยีนของผู้รบัจ้างที่ไม่ได้งาน ส านักการศกึษา
ควรเร่งด าเนินการ เพื่อใหส้ามารถจดัส่งใหก้บัโรงเรยีนได้ตามก าหนด 

  15. เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ล้าสมยั ไม่ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน                    
เมื่อส านักการศกึษาเสนอของบประมาณจดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์รอ้มระบบ เหน็ควรสนับสนุน  

  16. ความเรว็ของสญัญาณระบบอินเตอร์เน็ตน้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยใช้ระบบล็อกไม่ให้
บุคคลภายนอกใช ้และแจง้ใหเ้จา้ของเครอืขา่ยปล่อยกระแสสญัญาณความถีใ่หเ้ป็นไปตามสญัญาดว้ย  
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  17. การจัดท าแผนการจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนควรมีการส ารวจความ
เสื่อมสภาพ     ของอาคาร สถานที ่รถยนต์ ครุภณัฑ ์อุปกรณ์ต่าง ๆ กรณีที่ช ารุดเสยีหายไม่สามารถใชก้าร
ได ้ต้องขออนุมตัิจ าหน่าย เพื่อจะไดด้ าเนินการจดัท าค าขอตัง้งบประมาณในการจดัซื้อเพื่อทดแทนของเดมิ
ได้ในปีงบประมาณต่อไป หรือจดัหาใหม่ให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรยีนและการใช้งานของโรงเรยีน โดย
จดัล าดบัตามความส าคญั 
  18. โรงเรยีนควรเร่งด าเนินการเบิกจ่ายเงนิค่าครูสอนภาษาจีน องักฤษ เพื่อป้องกันการ
รอ้งเรยีน           การเบกิจ่ายล่าชา้  
  19. โรงเรยีนต้องสร้างความเชื่อมัน่ในการจดัการศกึษาที่มคีุณภาพและความปลอดภยัของ
โรงเรยีนท าใหผู้ป้กครองน าบุตรหลานเขา้มาเรยีนทีโ่รงเรยีนเพิม่ขึน้ 
  20. ปัญหาการขาดแคลนครูส านักการศกึษาควรเร่งด าเนินการด าเนินการเปิดรบัสมคัรสอบ
บรรจุขา้ราชการครูกรุงเทพมหานครพรอ้มกนัทัว่ทัง้ประเทศ เพื่อลดปัญหาการลาออก การโอน การยา้ย ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการเรยีนการสอน 
  21.ควรประชาสมัพนัธ์รบัสมคัรครูจติอาสาเพื่อสอนนักเรยีนในวชิาที่ขาดแคลนจากผู้ที่มคีวามรู้
ความสามารถ ครูที่เกษียณอายุราชการ หรอืประสานหน่วยงานภาครฐัภาคเอกชนมาให้ความรูก้บันักเรยีนโดยไม่
มคี่าตอบแทนการสอน เช่น ครูดนตร ีครูนาฏศลิป์ ครูภูมปัิญญาท้องถิ่น เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนครู 
และสามารถน าเครื่องดนตรี สื่อการเรยีนการสอนน ามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์และเกดิความคุม้ค่า 
  22. โรงเรยีนควรมีมาตรการการประเมินและแก้ไขปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง 
เขยีนไม่ได ้อาจใชว้ธิกีารจบัคู่นักเรยีนทีเ่รยีนเก่งและไม่เก่งเป็นคู่ตวิในลกัษณะเพื่อนช่วยเพื่อน พีส่อนน้อง หรอืให้
นักศกึษาฝึกงานดูแลและสอนเด็กตวัต่อตวั เพื่อกระตุน้ให้เดก็นักเรยีนมพีฒันาการดา้นการอ่าน สามารถสื่อสารได ้
และการเขยีนทีด่ขีึน้ 
  23. โรงเรยีนควรคดัแยกนักเรยีนที่มคีวามบกพร่องทางสถิติปัญญาเพื่อจดัห้องเรยีนพิเศษ
และจดัครูการศกึษาพเิศษมาสอนโดยเฉพาะ โดยไม่เรยีนร่วมกบันักเรยีนปกต ิเนื่องจากการจดัหอ้งเรยีนร่วม 
จะมผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของนักเรยีนในภาพรวม 
  24. การเรียนภาษาต่างประเทศทัง้ภาษาไทย-จีน หรือไทย-อังกฤษ ควรก าหนดแนวทางหรือ
ขอ้ตกลงกบันักเรยีนโดยขณะที่มีการเรยีนการสอน ให้มกีารสื่อสารภายในห้องเรยีนเฉพาะภาษาที่ท าการ
เรยีนการสอนเท่านัน้ เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดเ้รว็ขึน้   
  25. การด าเนินการโครงการอาหารเชา้และอาหารกลางวนัของโรงเรยีน ควรด าเนินการดว้ย
ความระมดัระวงั มุ่งเน้นประโยชน์ของนักเรยีนเป็นส าคญั เพื่อป้องกนัการรอ้งเรยีนและความปลอดภยัต่อสุขภาพ
ของนักเรยีน 
  26. ควรส่งเสรมิและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการผลติวตัถุดิบที่น ามาใช้ปรุง
อาหาร เช่น ท าการเกษตรปลูกพชืผกัสวนครวั มสี่วนร่วมในการเตรยีมและช่วยประกอบอาหาร หรอืเรยีน
เสรมิดา้นวชิาชพีต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เป็นการพฒันานักเรยีนใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะตดิตวัไปประกอบ
อาชพีได ้  
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  27. ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและ
ด าเนินการ       ไดถู้กตอ้ง ตามระเบยีบกรุงเทพมหานคร และพระราชบญัญตัิการจดัซื้อจดัจ้างและการบรหิาร
พสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐   
  28. สภากรุงเทพมหานครไดม้มีตเิหน็ชอบในญตัตขิอใหก้รุงเทพมหานครปรบัเพิม่ค่าอาหาร
เช้าและอาหารกลางวนัของนักเรยีนในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร จากเดิมค่าอาหารเช้าได้รบัในอตัรา 10 
บาท/คน/วนั เพิม่เป็น 15 บาท/คน/วนั และอาหารกลางวนั จากเดมิ 20 บาท/คน/วนั เพิม่เป็น 25 บาท/คน/
วนั รวมเป็น 40 บาท/คน/วนั เพื่อใหน้ักเรยีนไดร้บัอาหารทีม่คีณุภาพและมปีรมิาณเพยีงพอต่อความตอ้งการ
ของร่างกาย 
          29. พื้นที่เขตราชเทวมีีสถิติการทรุดตวัของพื้นดนิทุกปี ดงันัน้ ในการออกแบบโครงสร้าง
อาคารควรพิจารณาถึงประเด็นนี้เป็นหลกัเพื่อความปลอดภัย ลดความเสยีหายและยืดอายุการใช้งานของ
อาคาร โดยเฉพาะอย่างยิง่อาคารสถานทีข่องโรงเรยีนควรเน้นมาตรการความปลอดภยัเป็นหลกั 

  30. โครงการก่อสรา้งอาคารเรยีนหรอืการปรบัปรุงห้องน ้าและอาคารเรยีน ส านักการศกึษา
และส านักงานเขตควรเร่งด าเนินการอย่างรอบคอบ รดักุม และก่อหนี้ให้ได้ทนัตามก าหนดเวลา เพื่อให้การใช้
จ่ายงบประมาณเป็นอย่างมีประสทิธภิาพมากที่สุด และควรด าเนินการประสานแจ้ง ท าความเข้าใจ หรือ
ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชน ในพืน้ที่ทราบโดยทัว่กนั เพื่อป้องกนัปัญหาการรอ้งเรยีนระหว่างการด าเนินการ 
โดยจะตอ้งค านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มดว้ย     
  ๓๑. ผู้บรหิารสถานศกึษาควรมกีารบรหิารจดัการการศกึษาภายในโรงเรยีน โดยการขอรบั
การสนับสนุนจากภาคเอกชน 

  ส านักการศึกษา 
  1. ควรก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิปีฏบิตัิในการจดัซื้อจดัจ้างโครงการอาหารเช้าและและอาหาร

กลางวนั เพื่อใหก้ารปฏบิตัเิป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
         2. การขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังเกี่ยวกับอาหารเช้าและอาหาร

กลางวนัเนื่องจากมีการหารอืกระทรวงการคลังแล้ว และยงัไม่มีการตอบกลบัมา ดงันัน้ควรขอยกเว้นต่อผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครในเบื้องตน้เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนต่อการปฏบิตัขิองหน่วยงาน 

          3. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเช้าและอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน ส านัก
การศกึษา         ควรหารอืร่วมกบัส านักงานเขตทัง้ 50 เขต เพื่อหาแนวทางทีด่ ีถูกตอ้ง และเหมาะสมทีสุ่ด
ในการด าเนินการ          เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัิ 

       4. กรณีการด าเนินการปรบัปรุงอาคารต่าง ๆ ของโรงเรยีนวชิากร หากมคีวามจ าเป็นต้อง
ด าเนินการควรมกีารหารอืร่วมระหว่างผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง เช่น ฝ่ายโยธา  โรงเรยีนซึ่งเป็นผู้ใช้อาคาร และส านัก
การศึกษา รวมทัง้พิจารณาบรบิทของพื้นที่ เพื่อก าหนดแผนการด าเนินการให้เกิดความชดัเจน โดยขอ
จดัสรรงบประมาณ              ในการปรบัปรุงซ่อมแซมพร้อมระบุเหตุผลความจ าเป็นและกรณีตอ้งตดัอาคาร
บางส่วนเนื่องจากถนนตดัผ่านใหช้ดัเจน 

        ๕. การขอจดัสรรงบประมาณในการปรบัปรุงซ่อมแซมหากมคีวามจ าเป็นควรด าเนินการ
ปรบัปรุงเพื่อใหส้ามารถใชง้านได ้อาคารหากยงัไม่มกีารอนุมตัใิหจ้ าหน่ายหรอืรือ้ถอนสามารถด าเนินการขอ
งบประมาณในการปรบัปรุงซ่อมแซมเพือ่ใหใ้ชง้านได้ 
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          ๖. กรณีสระว่ายน ้าของโรงเรยีนวชิากรไม่มเีครื่องกรองน ้าควรด าเนินการจดัหาติดตัง้เครื่อง
กรองน ้าแบบภายนอกสระเพือ่ไมต่อ้งถ่ายเทน ้าทิง้เนื่องจากสิน้เปลอืงน ้าจ านวนมาก เป็นภาระค่าใชจ้่ายดา้น
สาธารณูปโภคของโรงเรยีน 

  ๗. โครงการก่อสรา้งอาคารเรยีนของส านักการศกึษาควรเร่งด าเนินการให้มคีวามคบืหน้า
และสามารถก่อหนี้ได้ทนัภายในระยะเวลาทีก่ าหนด เพื่อใหก้ารใชจ้่ายงบประมาณเป็นอย่างมปีระสทิธภิาพ
มากทีสุ่ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


