
ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

ผลสัมฤทธ์ิ : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีการจัดการเรียนการสอน

ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

- นักเรียนระดับประถมศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 50 ร้อยละ

ข้ันพ้ืนฐานรายวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ

- ร้อยละของโรงเรียนมีเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 60 ร้อยละ

ท่ีมีคุณภาพ

             ส านักการศึกษา มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับงานด้านการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประเภทสามัญศึกษา

ส านักการศึกษา

             ส านักการศึกษามีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมและพัฒนา

ผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์แห่งมหานคร (รู้หน้าท่ี มีจิตสาธารณะ รักษ์ส่ิงแวดล้อม เป็นนวัตกรท่ีพร้อมรับทุกการเปล่ียนแปลง) 

เสริมสร้างประสิทธิภาพจัดการศึกษาตอบสนองความต้องการของนักเรียนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง ส่งเสริม

และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ เสริมสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์และบริหารจัดการองค์การสมรรถนะสูง



อ านวยการ
 ผู้อ านวยการส านัก (1)
 รองผู้อ านวยการส านัก (3)

ส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สถาบันพัฒนาข้าราการครูและ ส านักงานการเจ้าหน้าท่ี
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

 ผู้อ านวยการส านักงาน (1)  ผู้อ านวยการส านักงาน (1)  ผู้อ านวยการส านักงาน (1)
- ข้าราชการ (45) - ข้าราชการ (36) - ข้าราชการ (70)
- ลูกจ้างประจ า (8) - ลูกจ้างประจ า (42) - ลูกจ้างประจ า (3)
- ลูกจ้างช่ัวคราว (-) - ลูกจ้างช่ัวคราว (23) - ลูกจ้างช่ัวคราว (1)
- ลูกจ้างโครงการ (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)

ส านักงานเลขานุการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน
 เลขานุการส านัก (1)  หัวหน้าหน่วย (1)  ผู้อ านวยการกอง (1)

- ข้าราชการ (36) - ข้าราชการ (65) - ข้าราชการ (19)
- ลูกจ้างประจ า (51) - ลูกจ้างประจ า (10) - ลูกจ้างประจ า (4)
- ลูกจ้างช่ัวคราว (11) - ลูกจ้างช่ัวคราว (2) - ลูกจ้างช่ัวคราว (-)
- ลูกจ้างโครงการ (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)

กองคลัง กองเทคโนโลยีการศึกษา
 ผู้อ านวยการกอง (1)  ผู้อ านวยการกอง (1)

- ข้าราชการ (37) - ข้าราชการ (23)
- ลูกจ้างประจ า (6) - ลูกจ้างประจ า (10)
- ลูกจ้างช่ัวคราว (-) - ลูกจ้างช่ัวคราว (2)
- ลูกจ้างโครงการ (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)

โครงสร้างหน่วยงานและอัตราก าลัง
ส านักการศึกษา
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ก) งบประมาณจ าแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต 864,063,300   - 864,063,300 

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) -               - - 

งบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี -               - - 

งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 36,114,900     - 36,114,900 

   900,178,200 - 900,178,200 

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต
  งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 569,909,600  บาท
  งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 294,153,700  
                        งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ 292,261,800 บาท
                        งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ 1,891,900 บาท

(บาท)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

219,953,724   - 219,953,724 

189,952,400   - 189,952,400 

189,952,400     - 189,952,400 

30,001,324     - 30,001,324 

30,001,324      - 30,001,324 

644,109,576   - 644,109,576 

644,109,576   - 644,109,576 

73,538,200      - 73,538,200 

33,335,300      - 33,335,300 

676,000           - 676,000 

3,886,000         - 3,886,000 

3,886,000         - 3,886,000 

221,000           - 221,000 

-                 - - 

243,082,376     - 243,082,376 

1,537,800         - 1,537,800 

874,000           - 874,000 

7,308,200         - 7,308,200 

272,872,800      - 272,872,800 

1,000,000         - 1,000,000 

1,891,900         - 1,891,900 

864,063,300   -                 864,063,300     

ด้านการศึกษา

ส านักการศึกษา

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

     ผลผลิตบริหารงานบุคคลทางการศึกษา

     ผลผลิตพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

      โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์ตามสมรรถนะประจ าสายงาน 

      โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูตามสมรรถนะประจ าสายงาน

      โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตามสมรรถนะประจ าสายงาน 

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

     ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

     ผลผลิตอ านวยการและบริหาส านัก

แผนงานสนับสนุนจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

      โครงการพัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนในกลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษ 

     ผลผลิตบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

     ผลผลิตสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและโรงเรียน

      โครงการพัฒนาห้องเรียนดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ 

      โครงการจัดหาชุดโปรแกรมจัดการส านักงานส าหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

      โครงการพัฒนา EQ และทักษะการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล 

      โครงการโรงเรียนสองภาษา 

      โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้ต่อเน่ือง

      โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ

      ผู้เรียนในกลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร

รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต
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ค) งบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)
รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

ง) งบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี

(บาท)
รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

จ) งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)
รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

36,114,900      - 36,114,900 

รวมงบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 36,114,900     - 36,114,900 

ฉ) งบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย 

(บาท)

ประเภท เงินเดือนและ ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าตอบแทน ค่า ค่าครุภัณฑ์ เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รวม

งบรายจ่าย ค่าจ้างประจ า ใช้สอยและ สาธารณูปโภค ท่ีดินและ

วัสดุ ส่ิงก่อสร้าง

งบบุคลากร 185,527,500   1,368,000       3,056,900     189,952,400 

งบด าเนินงาน 58,972,000   15,930,534   74,902,534 

งบลงทุน 113,260,990    113,260,990 

งบเงินอุดหนุน 1,540,000         1,540,000 

งบรายจ่ายอ่ืน 520,522,276 520,522,276 

รวมงบประมาณ 185,527,500  1,368,000      62,028,900   15,930,534   113,260,990   1,540,000        520,522,276 900,178,200 

รวมงบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี

 งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม

รวมงบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)
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ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนการด าเนินงานของ
กรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการก าหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล การจัดให้มีส่ิงจูงใจ ข้อมูลข่าวสาร 
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

ผลผลิต : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 0102005
วัตถุประสงค์ : เพ่ือแสดงค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณท่ีก าหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน และงบกลาง ซ่ึงเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมท้ังส้ิน บาท     182,872,500 189,952,400    
เงินงบประมาณ บาท     182,872,500 189,952,400    
เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -   

ส านักการศึกษา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณ
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
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แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

ผลผลิต: อ านวยการและบริหารส านัก - รหัส 0103009

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
จ านวนการส่ังการของผู้บริหารส านัก เร่ือง 1,982 2,556 2,626 2,643 2,728
จ านวนการเข้าร่วมประชุมของผู้บริหาร คร้ัง 1,157 1,481 1,463 1,496 1,532
จ านวนหนังสือเข้า-ออก เร่ือง 85,697 68,703 69,348 69,616 72,092
จ านวนการรับและติดตามเร่ืองราวร้องทุกข์ เร่ือง 100 2,556 115 118 120
จ านวนฎีกาเบิกจ่ายเงิน ฎีกา 2,400 3,000 3,000 3,000 3,000
การเบิกจ่ายงบประมาณและงบกลาง ยกเว้น ร้อยละ 85 90 90 90 90
หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจ า
หมวดค่าจ้างช่ัวคราว
จ านวนสัญญายืมเงิน ฉบับ 46 75 77 77 81
จ านวนใบเสร็จ/ใบน าส่งเงิน ฉบับ 1,305 1,339 1,356 1,360 1,379
จ านวนการจัดซ้ือจัดจ้างจัดหา รายการ/ 249 748 766 770 763

คร้ัง 758 731 745 758 751
จ านวนการร่าวระเบียบข้อบังคับตรวจร่างสัญญา เร่ือง 112 141 145 147 16
ท าสัญญา สอบสวน
จ านวนการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน/ คณะ -
คณะกรรมการสภา
จ านวนการจัดประชุมคณะกรรมการ คร้ัง 191 191 203 202 204
และคณะอนุกรรมการ
จ านวนพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในความดูแล ตร.ม. 391,455 391,455 391,455 391,455 391,455
จ านวนยานพาหนะท่ีอยู่ในความดูแล คัน/กม. 65 64 64 64 64

รวมท้ังส้ิน บาท 35,811,774      30,001,324                     -                  -                          -   
เงินงบประมาณ บาท 35,811,774      30,001,324                     -                  -                          -   
เงินนอกงบประมาณ บาท -                -                -                  -                          -   

วัตถุประสงค์: : “เพ่ือให้การบริหารงาน การด าเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงาน

โดยจัดให้มีการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานส่วนกลางให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้การด าเนินงานภายในของส านัก ส านักงาน กอง และฝ่าย หน่วยงานและส่วนราขการโดยรวมได้รับการสนับสนุน ประสบความส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจัดให้มีการอ านวยประสานงาน และสนับสนุนการบริหารท่ัวไปภายในหน่วยงานและส่วนราชการ”

กิจกรรมหลัก: อ านวยการ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผน นิติการ อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ

งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

และการอ านวยการและบริหารงานท่ัวไปในระดับส านัก” 

ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
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ด้านการศึกษา

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผลผลิต: บริหารงานบุคคลทางการศึกษา –รหัส 0801001

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
จ านวนข้าราชการครู คน 15,000 15,100 15,200 15,300 15,400
จ านวนการบรรจุแต่งต้ัง เล่ือน ราย 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
ต าแหน่ง โอน ย้าย
จ านวนผลงานท่ีได้รับการประเมิน เร่ือง 850 960 1,000 1,100 900
จ านวนการประเมินวิทยฐานะ ราย 2,600 2,700 2,750 2,700 2,500
การจัดประชุมอนุกรรมการ-ครู คร้ัง 12 12 12 12 12

รวมท้ังส้ิน บาท 16,944,430 73,538,200      -             -                                    -   
เงินงบประมาณ บาท 16,944,430 73,538,200                     -   -                                    -   
เงินนอกงบประมาณ บาท - -                -   -                                    -   

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน โดยจัดให้มีการวางนโยบายและแผนการบริหารการศึกษาส่วนกลาง การให้การสนับสนุนในด้านการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนโรงเรียนในการจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล การดูแล อาคารสถานท่ี

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการด าเนินการให้เป็นไปอย่าง  มีระบบ รวดเร็วโปร่งใส

และแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมนักเรียนท่ีสถานศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินการร่วมกัน”

และเป็นธรรม สามารถบริหารงานบุคคลทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการบริหารอัตราก าลัง การสรรหาและจัดท าข้อมูลข้าราชการครู

กิจกรรมหลัก: บริหารอัตราก าลัง สรรหาบุคลากร บรรจุแต่งต้ัง เล่ือนต าแหน่ง โอน ย้าย ทะเบียนประวัติ ประเมินผล การปฏิบัติงาน วินัยและระบบ

และบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการทางวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม”

คุณธรรม ประเมินวิทยฐานะ จัดประชุมอนุกรรมการ-ครู
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ผลผลิต: พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  - รหัส 0801002

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
จ านวนผู้ได้รับการปฐมนิเทศ ราย 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
จ านวนผู้ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ราย 428 300 300 300 300
จ านวนผู้ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรศึกษานิเทศก์ ราย 45 0 50 0 500
จ านวนผู้ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ราย 900 990 1,000 1,000 1,000
จ านวนผู้ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับยุวกาชาด ราย 430 473 473 470 470
จ านวนผู้ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู ราย 900 1,000 1,000 1,000 1,000

สายงานการสอน
รวมท้ังส้ิน  34,753,340 33,335,300                     -                  -                          -   
เงินงบประมาณ บาท 34,753,340 33,335,300                     -                  -                          -   
เงินนอกงบประมาณ บาท - -                -                  -                          -   

กิจกรรมหลัก: ปฐมนิเทศ จัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู สายงานการสอน จัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศึกษา

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ การก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนา การพัฒนาสมรรถนะและเส้นทางการพัฒนา รวมท้ังการก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการฝึกอบรมการพัฒนา

การอบรม ประชุม สัมมนาการจัดกลุ่ม กองลูกเสือ การจัดต้ังปรับหมู่ยุวกาชาด ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

นิเทศก์ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชายุวกาชาด จัดท า ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

กรุงเทพมหานครและบริหารงานยุวกาชาดในฐานะส านักงานคณะกรรมการยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรการฝึกอบรม การวางแผน การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม การส่งเสริมการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การดูงานภายในและ
ต่างประเทศ การส่งเสริมเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศ การบริหารงานลูกเสือ
ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง การบริหารงานลูกเสือ ในฐานะส านักงานลูกเสือ
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์
รหัส 07103-1

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ คน ร้อยละ 80
    ในเน้ือหาวิชาผ่านเกณฑ์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด
2. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ คน ร้อยละ 80
    ความรู้ท่ีได้รับไปใช้การนิเทศการศึกษา
รวมท้ังส้ิน บาท - 676,000                         -                  -                          -   
เงินงบประมาณ บาท - 676,000                         -                  -                          -   
เงินนอกงบประมาณ บาท - -                -                  -                          -   

กิจกรรมหลัก :  โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการนิเทศการศึกษา ตามแผนท่ีเส้นทาง
การพัฒนา/ฝึกอบรม (Training Road Map)โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรม แบบไป – กลับ จ านวน 15 วัน ณ สถานท่ีเอกชนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 รุ่น

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์ตามสมรรถนะประจ าสายงาน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน

ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการข้ึนไป จ านวน 30 คน

ทรัพยากรมนุษย์ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ฉบับปรับปรุง ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.3 การศึกษาส าหรับทุกคน เป้าประสงค์ 3.3.5 ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2566

การฝึกอบรมไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง"ซ่ึงเป็นโครงการท่ีสองคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ด้านท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการนิเทศการศึกษา ตามแผนท่ีเส้นทางการพัฒนา/ฝึกอบรม
 (Training Road Map) และเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการนิเทศการศึกษา ได้น าความรู้และทักษะท่ีได้รับจาก

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
676,000                          

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดความเหล่ือมล้ าด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะส าหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.3 การศึกษาส าหรับทุกคน เป้าประสงค์ท่ี 3.3.5
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รหัส  07103-2

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ คน ร้อยละ 80
   ในเน้ือหาวิชาผ่านเกณฑ์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด
2. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ คน ร้อยละ 80
   ความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
รวมท้ังส้ิน บาท - 3,886,000                      -                  -                          -   
เงินงบประมาณ บาท - 3,886,000                      -                  -                          -   
เงินนอกงบประมาณ บาท -                  -                  -                  -                          -   

รหัส  07103-3

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน คน ร้อยละ 80
   เน้ือหาวิชาผ่านเกณฑ์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด
2. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ คน ร้อยละ 80
   ท่ีได้รับไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา
รวมท้ังส้ิน บาท - 3,886,000                      -                  -                          -   
เงินงบประมาณ บาท - 3,886,000                      -                  -                          -   
เงินนอกงบประมาณ บาท -                  -                  -                  -                          -   

3,886,000                        
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

(Training Road Map) ให้มีความรู้และทักษะท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและสถานศึกษา" ซ่ึงเป็นโครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

พ.ศ. 2561 – 2580 ด้านท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพ

คนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ฉบับปรับปรุง ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.3

โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตามสมรรถนะประจ าสายงาน

การศึกษาส าหรับทุกคน เป้าประสงค์ท่ี 3.3.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน

รวมกลุ่มเป้าหมายจ านวน 200 คน
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค์ : "เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการสอน ตามแผนท่ีเส้นทางการพัฒนา/ฝึกอบรม (Training Road Map)

และน าความรู้และทักษะท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและจัดการเรียนรู้" ซ่ึงเป็นโครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580

ด้านท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูตามสมรรถนะประจ าสายงาน

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ฉบับปรับปรุง แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2566 – 2570 )

เป้าประสงค์ 3.3.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงานอยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร

ประจ าปี พ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดความเหล่ือมล้ าด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะส าหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.3 การศึกษาส าหรับทุกคน

กิจกรรมหลัก : โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการสอน ตามแผนท่ีเส้นทางการพัฒนา/ฝึกอบรม
(Training Road Map) โดยใช้รูปแบบฝึกอบรมแบบไป-กลับ จ านวน 17 วัน ณ สถานท่ีเอกชนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 120 คน

เป้าประสงค์ 3.3.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน

รวมกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 240 คน

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการบริหารสถานศึกษา ตามแผนท่ีเส้นทางการพัฒนา/ฝึกอบรม

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3,886,000                        

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

การศึกษาส าหรับทุกคน เป้าประสงค์ 3.3.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน อยู่ในแผน
ปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ.2566 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดความเหล่ือมล้ าด้วยการบริหารเมืองรรูปแบบอารยะส าหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.3

กิจกรรมหลัก : โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการบริหารสถานศึกษา ตามแผนท่ีเส้นทาง
การพัฒนา/ฝึกอบรมโดยใช้รูปแบบฝึกอบรมแบบไป-กลับ จ านวน 19 วัน ณ สถานท่ีเอกชนในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 100 คน
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รหัส  07103-4

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน คน ร้อยละ 80
   เน้ือหาวิชาผ่านเกณฑ์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด
2. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ คน ร้อยละ 80
   ท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน
รวมท้ังส้ิน บาท - 221,000                         -                  -                          -   
เงินงบประมาณ บาท - 221,000                         -                  -                          -   
เงินนอกงบประมาณ บาท -                  -                  -                  -                          -   

ผลผลิต: บริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน -  รหัส 0801003

และทะเบียนนักเรียนในสถานศึกษา

ท่ีเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) ใหมีทักษะความรู ความสามารถในการจัดการศึกษาส าหรับผูเรียนในกลุมท่ีมีความตองการพิเศษ

2 รุ่นๆ ละ 200 คน รวมกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 400 คน
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

221,000                          
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

การศึกษาได้อย่างมีมาตรฐาน" ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ด้านท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) ฉบับปรับปรุง อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดความเหล่ือมล้ าด้วยการบริหารเมือง

โครงการพัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนในกลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษ

ส าหรับผู้เรียนในกลุมท่ีมีความตองการพิเศษ กลยุทธ 3.3.2.2 พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ท่ีเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) โดยใช้รูปแบบฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ จ านวน 3 วัน ณ สถานท่ีเอกชนในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล จ านวน

รูปแบบอารยะส าหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.3 การศึกษาส าหรับทุกคน เป้าประสงค์ท่ี 3.3.2 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถใหบริการการศึกษา

กิจกรรมหลัก : โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ต าแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการสอน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ
(เรียนร่วม) ให้มีความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเด็กนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ สามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมต่อเด็กนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ ให้บริการ

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร และติดตามประเมินผล จัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน มาตรฐานหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การรับนักเรียนและขยายช้ันเรียน การจัดต้ัง ยุบ รวม สถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) และบูรณาการความร่วมมือ
กับเครือข่ายทางการศึกษาท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”

กิจกรรมหลัก: วิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร ติดตามและประเมินผลแผน จัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านการศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกท้ังในประเทศและต่างประเทศการวางแผน
งานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษาการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน วิเคราะห์และจัดท ายุทธศาสตร์การศึกษา ก าหนด
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดท าแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร การด าเนินการ
รับนักเรียนพิการและนักเรียนท่ีไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ขยายช้ันเรียนหรือห้องเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พิจารณา
การจัดต้ังหรือยุบเลิกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา
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หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
จ านวนนักเรียนทุกระดับช้ันของโรงเรียน คน 275,960 266,304 266,478 265,327 266,455
ในสังกัด กทม.
ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีเข้าสอบ O-NET
และผ่านเกณฑ์ตามระดับช้ันและวิชา
    - ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 คน 49 50 51 52 53
    - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 คน 34 35 36 37 38
    - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 คน 31 32 33 34 35
โรงเรียนท่ีมีคะแนน O-NET สูงกว่า
ระดับประเทศจ าแนกตามระดับช้ัน
    - ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน 94 96 98 100 100
    - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน 2 3 4 5 6
    - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน 1 1 1 1 1
การส่งเสริม สนับสนุนการใช้และปรับปรุง โรงเรียน 437 437 437 437 437
หลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
ความต้องการของนักเรียน ชุมชน และท้องถ่ิน
การวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตรเฉพาะหรือ หลักสูตร 4 4 4 4 4
หลักสูตรพิเศษ
การส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โรงเรียน 437 437 437 437 437
ตามหลักสูตร
ก าหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนของ โรงเรียน 437 437 437 437 437
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
จัดท าแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนใน โรงเรียน 437 437 437 437 437
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ขยายโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) โรงเรียน 151 153 155 157 160
 ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์และจัดท ากรอบจ านวนห้องเรียน โรงเรียน 437 437 437 437 437
ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
จัดท าแนวทางหรือหลักเกณฑ์การขยายช้ันเรียน ประกาศ 6 6 6 6 6
หรือห้องเรียนของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์และประมาณการจ านวน คร้ัง 2 2 2 2 2
นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
พัฒนาองค์ความรู้ในการจัดท าเอกสารหลักฐาน คน 487 487 0 487 0
ทางการศึกษา ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
การตรวจสอบวุฒิการศึกษา และการเทียบโอน
ผลการเรียนรู้
ภาระงานในการประกันคุณภาพการศึกษา ช่ัวโมง 14,600 14,600 14,600 14,600
รวมท้ังส้ิน บาท 3,575,605 -                -                  -                          -   
เงินงบประมาณ บาท 3,575,605 -                -                  -                          -   
เงินนอกงบประมาณ บาท - -                -                  -                          -   

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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ผลผลิต: สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและโรงเรียน  -  รหัส 0801004

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
สนับสนุนการจัดบริการอาหารเช้าและอาหารกลางวัน    คน 270,000 266,304 266,478 265,327 266,455
จ านวนการจัดซ้ือจัดจ้างจัดหาให้กับโรงเรียน รายการ 5 2 2 2 2
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
จ านวนทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษา ทุน 5 5 5 5 5
การจัดท า จัดพิมพ์ จัดซ้ือ และเผยแพร่เอกสาร เล่ม 12 24 24 24 24
การสนับสนุนความรู้ ความเข้าใจมาตรฐาน โรงเรียน 437 437 437 437 437
การเรียนรู้ และตัวช้ีวัดตามหลักสูตร
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคนิควิธี โรงเรียน 437 437 437 437 437
สอนหรือออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์การจัดการ
เรียนรู้ เน้ือหา และผู้เรียน รวมถึงการจัดเตรียม
ส่ือการจัดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับเน้ือหาและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการสร้างและ โรงเรียน 437
พัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ และเคร่ืองมือวัดและประเมินผล
ในการจัดการเรียนรู้
ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียน 437
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
จ านวนอินเทอร์เน็ต โรงเรียน 437 437 437 437 437
จ านวนส่ือการเรียนรู้ ชุด 20,000 41,850 41,850 41,850 41,850
จ านวนทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษา เร่ือง 10 10 10 10 10
จ านวนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษา เร่ือง 2 10 10 10 10
จ านวนโรงเรียนท่ีรับนักเรียนเรียนร่วมและเด็กพิเศษ โรงเรียน 70 163 167 171 175

กิจกรรมหลัก: สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ซ่อมบ ารุงและดูแลสถานศึกษา รักษาความปลอดภัย  ก าจัดปลวก สนับสนุนส่ิงอ านวยความสะดวก

สิทธิเด็ก สนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชน รวมถึงบริหารจัดการเด็กเรียนร่วมและเด็กพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การจัดสรรทุนการศึกษา

การพัฒนาวิชาชีพและการพัฒนาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านต่างๆ ของนักเรียนในระดับชาติ

วัตถุประสงค์: “ เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจัดให้มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีการศึกษา พัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้ นิเทศสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยรูปแบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษา การพัฒนาบริหารสถานศึกษา การบริหารงานก่อสร้างอาคารเรียน การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน การพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาการวิจัยและประเมินผล
การศึกษา จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านต่างๆ ของนักเรียนในระดับชาติและนานาชาติ การคุ้มครอง

ส่วนกลาง โรงพิมพ์ รถโดยสารส าหรับกิจกรรมโรงเรียน ค่ายลูกเสือ สนับสนุนการบริหารงานโรงเรียนส่วนกลาง จัดท างบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล

และสร้างเสริมสุขภาวะนักเรียน วิจัยด้านการศึกษา สนับสนุนเคร่ืองมือมาตรฐานในการวัดและประเมินผลและประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน พัฒนาระบบ

จัดซ้ือพัสดุ ฯลฯ สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษาและความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ มีการบริการเคร่ืองมือ
มาตรฐานสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน การฝึกอบรมหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตร สนับสนุนระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีการศึกษา (อินเทอร์เน็ตโรงเรียน) พัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้ และให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษา
และเผยแพร่ นิเทศสถานศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการวิเคราะห์และวิจัยรูปแบบและกระบวนการนิเทศการศึกษา การพัฒนาบริหารการศึกษา
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ท่ีมีปัญหาหรือประสบปัญหาต่างๆ”

และนานาชาติ การด าเนินงานสุขภาวะนักเรียน การคุ้มครองสิทธิเด็ก การป้องกันยาเสพติด สนับสนุนทุนการศึกษา สนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชน
สถานศึกษา และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาหรือประสบปัญหาต่างๆ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
จ านวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในค่ายลูกเสือ คน 15,900 16,000 16,500 16,500 16,500
จ านวนทุนการศึกษา ทุน 1,450 1,452 1,454 1,456 1,460
จ านวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนทักษะกีฬา คน 271,402 266,304 266,478 265,327 266,455
จ านวนนักเรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน คน 622 622 622 622 622
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับประเทศ
จ านวนนักเรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน คน 301 301 301 301 301
เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ
จ านวนโรงเรียนท่ีมีระบบดูแลช่วยเหลือ โรงเรียน 156 437 437 437 437
นักเรียนท่ีมีปัญหา
การจัดท า จัดพิมพ์ และเผยแพร่เอกสาร เล่ม 4 1,010 1,008 1,010 1,010
รวมท้ังส้ิน บาท 492,123,801 243,082,376                   -                  -                          -   
เงินงบประมาณ บาท 492,123,801 243,082,376                   -                  -                          -   
เงินนอกงบประมาณ บาท - -                -                  -                          -   

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ร้อยละโรงเรียนสามารถผลิตส่ือดิจิทัล/หรือออกแบบ โรงเรียน  ร้อยละ 90
การสอนออนไลน์ได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
รวมท้ังส้ิน บาท                  -   1,537,800                      -                  -                          -   
เงินงบประมาณ บาท                  -   1,537,800                      -                  -                          -   
เงินนอกงบประมาณ บาท -                  -                  -                  -                          -   

จ านวน 6 โรงเรียน

1,537,800                        

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก : จัดหาอุปกรณ์ส าหรับจัดท าส่ือการเรียนรู้/การสอนออนไลน์ ให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นโรงเรียนน าร่อง กลุ่มเขตละ 1 โรงเรียน

งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

โครงการ :  โครงการพัฒนาห้องเรียนดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ รหัส  07199-2
วัตถุประสงค์  “เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ส าหรับจัดท าส่ือการเรียนรู้และการสอนออนไลน์ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
และส่งเสริมให้ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้ออกแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและจัดท าส่ือดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ของนักเรียน" ซ่ึงเป็นโครงการท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดความ
เหล่ือมล้ าด้วยการบริหารเมือง รูปแบบอารยะส าหรับทุกคน  ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.3 การศึกษาส าหรับทุกคน เป้าประสงค์ท่ี 3.3.6 การบริหารจัดการสถานศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 3.3.6.3 พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุ่นหลากหลาย สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
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ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบประมาณท้ังส้ิน 874,000    บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ร้อยละของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีชุดโปรแกรม โรงเรียน  ร้อยละ 100
จัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย
รวมท้ังส้ิน บาท                  -             874,000                -                  -                          -   
เงินงบประมาณ บาท                  -             874,000                -                  -                          -   
เงินนอกงบประมาณ บาท -                  -                  -                  -                          -   

งบประมาณท้ังส้ิน 7,308,200 บาท

จากโปรแกรมท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีแฝงมากับโปรแกรมท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ และแก้ไขปัญหาจากการแสดงผลท่ีผิดพลาดของเอกสารกรณีท่ีผู้รับเอกสารและผู้ส่งเอกสาร

การลดความเหล่ือมล้ าด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะส าหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.3 การศึกษาส าหรับทุกคน

วัตถุประสงค์  “เพ่ือประหยัดงบประมาณในการจัดหาระบบโปรแกรมท่ีซ้ าซ้อนจากปัญหาการจ าหน่ายหรือยุบสภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือความปลอดภัย

ใช้งานโปรแกรมต่างเวอร์ชัน" ซ่ึงเป็นโครงการท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3

วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี EQ ในระดับปกติ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการใช้ชีวิตในยุคดิจิตอล เพ่ือพัฒนาครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2

โครงการ :  โครงการจัดหาชุดโปรแกรมจัดการส านักงานส าหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รหัส  07199-3

เป้าประสงค์ท่ี 3.3.4 นักเรียนมีทักษะความรู้และความสามารถเพ่ิมข้ึน กลยุทธ์ 3.3.4.1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้และความสามารถด้าน EQ

กิจกรรมหลัก : โครงการมีรูปแบบการอบรมเชิงปฎิบัติการ และการจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนา EQ และพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในยุคดิจิตอล
ของนักเรียนให้แก่โรงเรียน ตลอดจนติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา EQ และพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล

โครงการพัฒนา EQ และทักษะการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล รหัส 07103-1

กิจกรรมหลัก : จัดซ้ือชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน จ านวน 437 สิทธ์ิ ให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

(พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาเมืองท่ีมีรูปแบบอารยะลดความล้ าส าหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.3 การศึกษาส าหรับทุกคน

มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนา EQ ของนักเรียนเพ่ือพัฒนาครูแนะแนวหรือครูท่ีได้รับมอบหมายให้แปฏิบัติหน้าท่ีครูแนะแนว และครูผู้สอน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลของนักเรียน และเพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียน
ด าเนินการพัฒนา EQ และทักษะการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลของนักเรียน ซ่ึงเป็นโครงการท่ีสองคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะท่ี 3

                 กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา EQ ของนักเรียนให้แก่ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 431 โรงเรียน ๆ
1 คน แบ่งเป็นจัดอบรม 2 รุ่น ๆ ละ 3 วัน รูปแบบไป-กลับ  ณ สถานท่ีเอกชนในกรุงเทพมหานคร
                 กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลของนักเรียนให้แก่ครูแนะแนวหรือครูท่ีได้รับ
มอบหมาย ให้ปฏิบัติหน้าท่ีครูแนะแนว จ านวน 431 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน และครูผู้สอนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จ านวน 431 โรงเรียน ๆ 1 คน
แบ่งเป็นจัดอบรม 4 รุ่น ๆ ละ 3 วัน รูปแบบ รูปแบบไป-กลับ  ณ สถานท่ีเอกชนในกรุงเทพมหานคร
                 กิจกรรมท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดท าแผนพัฒนา EQ และทักษะการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล ให้แก่ ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2
ครูแนะแนวหรือครูท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีครูแนะแนว และครูผู้สอนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 แบ่งเป็นจัดอบรม 4 รุ่น ๆ ละ 1 วัน 

                 กิจกรรมท่ี 4 จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนา และทักษะการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล ให้แก่ โรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร  จ านวน 431 โรงเรียน
                 กิจกรรมท่ี 5 ติดตามการด าเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนา EQ และทักษะการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล จ านวน 431 โรงเรียน
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ สถานท่ีเอกชนในกรุงเทพมหานคร
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หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1.ร้อยละของครูประจ าช้ัน ป.2 คน ร้อยละ 100
ท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมพัฒนา EQ ของนักเรียน 
2.ร้อยละของครูแนะแนวหรือครูท่ีได้รับมอบหมาย คน ร้อยละ 100
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับงานแนะแนว และครู
ผู้สอนระดับช้ัน ป.4-6 ท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล 
3.ร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2   คน ร้อยละ 80
ท่ีมี EQ ในระดับปกติ 
4. ร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 คน ร้อยละ 80
ท่ีมีทักษะการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล ระดับดีข้ึนไป 
5. ร้อยละของโรงเรียนท่ีด าเนินการพัฒนา EQ คน ร้อยละ 80
และทักษะการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลของนักเรียน
ได้ในระดับดีข้ึนไป
รวมท้ังส้ิน บาท 4,950,800 7,308,200                      -                  -                          -   
เงินงบประมาณ บาท 4,950,800 7,308,200                      -                  -                          -   
เงินนอกงบประมาณ บาท -                  -                  -                  -                          -   

รหัส  07199-1
วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียนด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สู่มาตรฐานสากล เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อ่ืน และแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพและบุคลากรในโรงเรียนสองภาษาได้รับ
ความรู้และมีทักษะในการวัดและประเมินผลปรับปรุงแบบทดสอบกลางการเตรียมความพร้อม การส่ือสารและการสอนภาษาต่างประเทศเพ่ิมข้ึน สามารถขยายผล

กิจกรรมหลัก :  เป็นโครงการท่ีมีรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้วยการบรรยาย แบ่งกลุ่มปฏิบัติการละอภิปราย โดยมีวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญและ
มีความสามารถเฉพาะทางในประเด็น/หัวข้อท่ีเก่ียวข้อง
          กิจกรรมท่ี 1 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนของบุคคลภายนอกท่ีช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนท่ีเข้าร่วมโครงการ
          กิจกรรมท่ี 2 ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยแบบทดสอบกลาง การวิเคราะห์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ หลักสูตรไทย-อังกฤษ และหลักสูตรไทย-จีน
                         กิจกรรมท่ี 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง หลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีนรูปแบบไป-กลับ 4 วัน 

                         กิจกรรมท่ี 2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดท าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลาง 
รูปแบบไป-กลับ 3 วัน ณ สถานท่ีเอกชนในกรุงเทพมหานคร

ณ สถานท่ีเอกชนในกรุงเทพมหานคร

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

โครงการโรงเรียนสองภาษา

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
272,872,800                     

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

ความรู้และความสามารถเพ่ิมข้ึน กลยุทธ์ท่ี 3.3.4.2 พัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศ

          กิจกรรมท่ี 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน หลักสูตรไทย- อังกฤษ และหลักสูตรไทย-จีน แบบไป-กลับ 3 วัน

          กิจกรรมท่ี 4 สนับสนุนแบบเรียน แบบฝึกหัดหนังสืออ้างอิง คู่มือครู ส่ือ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน 2 หลักสูตร ส าหรับนักเรียนท่ีเข้าร่วม

          กิจกรรมท่ี 5 ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยการทดสอบ CEFR และ YCT หลักสูตรไทย-อังกฤษ และหลักสูตรไทย-จีน

ณ สถานท่ีเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
                         กิจกรรมท่ี 2.2 พิมพ์/ถ่ายส าเนาแบบทดสอบพร้อมกระดาษค าตอบ หลักสูตรไทย-อังกฤษ และหลักสูตรไทย-จีน 
                         กิจกรรมท่ี 2.3 ด าเนินการจัดสอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีเข้าร่วมโครงการ

โครงการ ระดับช้ันประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

การพัฒนาเมืองท่ีมีรูปแบบอารยะ ลดความเหล่ือมล้ าส าหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.3 การศึกษาส าหรับทุกคน  เป้าประสงค์ท่ี  3.3.4 นักเรียนมีทักษะ
แก่บุคลากรในสังกัดต่อไปซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ืองท่ีสอดคล้อง กับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
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หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. ร้อยละของโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน โรงเรียน ร้อยละ70
หลักสูตรสองภาษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
ต้ังแต่ระดับ 2.5 ข้ึนไป

2. ร้อยละของโรงเรียนสองภาษาท่ีผ่านการประเมิน โรงเรียน ร้อยละ 20 
CEFR หรือ YCT
รวมท้ังส้ิน บาท 259,487,600 272,872,800                   -                  -                          -   
เงินงบประมาณ บาท 259,487,600 272,872,800                   -                  -                          -   
เงินนอกงบประมาณ บาท -                  -                  -                  -                          -   

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. โรงเรียนมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการ โรงเรียน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
จัดการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล
2. จ านวนโรงเรียนใช้ห้องคอมพิวเตอร์จัดการเรียนรู้ โรงเรียน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
สาระเทคโนโลยี ท้ังการออกแบบและเทคโนโลยี
และวิทยาการค านวณ
3. จ านวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีมีนักเรียน โรงเรียน ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ท่ีมีสรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านเกณฑ์
ตามส านักการศึกษาก าหนด
รวมท้ังส้ิน บาท - 1,000,000         300,673,910   135,596,940           135,596,940
เงินงบประมาณ บาท - 1,000,000         300,673,910   135,596,940           135,596,940
เงินนอกงบประมาณ บาท -                  -                  -                  -                          -   

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

โครงการ :  โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้ต่อเน่ือง รหัส  0731002-63-03
วัตถุประสงค์  “เพ่ือพัฒนานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกระดับ พัฒนาสภาพแวดล้อม
ห้องคอมพิวเตอร์ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพ่ือเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนและนักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครรองรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21" ซ่ึงเป็นโครงการท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดความเหล่ือมล้ าด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะส าหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.3
การศึกษาส าหรับทุกคน เป้าประสงค์ท่ี 3.3.6 การบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 3.3.6.3 พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุ่นหลากหลาย สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี
กิจกรรมหลัก :
               กิจกรรมท่ี 1: เช่าระบบคอมพิวเตอร์พร้อมปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน จ านวน 437 โรงเรียน จ านวน 598 ห้อง
และเช่าระบบคอมพิวเตอร์พร้อมปรับปรุงห้องศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส านักการศึกษา จ านวน 1 แป่ง
               กิจกรรมท่ี 2 : จัดซ้ือครุภัณฑ์ ประกอบห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียน 437 โรงเรียน จ านวน 598 ห้อง และห้องศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ส านักการศึกษา

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2571
จ านวน 1 แห่ง

776,263,200                     



 
16

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณการ
รหัส  07103-2

ต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาเมืองทีมีรูปแบบอารยะลดความเหล่ือมล้ า ส าหรับทุกคน (มหานครส าหรับทุกคน) ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.3 การศึกษาส าหรับทุกคน เป้าประสงค์ท่ี 3.3.2 

กิจกรรมหลัก :  เป็นโครงการท่ีมีรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ  แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ ประเมินคุณภาพ และประกวดแข่งขัน โดยมีวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญ

ในกรุงเทพมหานคร

งบประมาณท้ังส้ิน 1,891,900 บาท
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. ร้อยละของโรงเรียนเรียนร่วมสังกัด โรงเรียน ร้อยละ60
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีผลการพัฒนาการจัดการ

ศึกษาพิเศษอย่างมีมาตรฐาน
2. ร้อยละของนักเรียนในกลุ่มท่ีมีความต้องการ นักเรียน ร้อยละ 70
พิเศษได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาเต็มศักยภาพ

3. ร้อยละของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียน ร้อยละ 60
ท่ีมีผลการจัดการศึกษาพิเศษผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ
(เรียนร่วม)
4. ร้อยละของโรงเรียนเรียนร่วมในสังกัด โรงเรียน ร้อยละ 60
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีโปรแกรมการศึกษารองรับ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ
รวมท้ังส้ิน บาท -                1,891,900                      -                  -                          -   
เงินงบประมาณ บาท -                1,891,900                      -                  -                          -   
เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                  -                  -                          -   

และมีความสามารถเฉพาะทางในประเด็น/หัวข้อท่ีเก่ียวข้อง
         กิจกรรมท่ี 1 ประเมินคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร

จ านวน 1 รุ่น ณ สถานท่ีเอกชนในกรุงเทพมหานคร

               กิจกรรมท่ี 1.4 ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ รูปแบบไป-กลับ 1 วัน ณ สถานท่ีเอกชนในกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

               กิจกรรมท่ี 1.1 อบรมเชิงปฎิบัติการสร้างคู่มือและเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ แบบไป-กลับ จ านวน 1 รุ่น ณ สถานท่ีเอกชน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทมหานครให้บริการการศึกษาส าหรับผู้เรียนในกลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษ 

โรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีมาตรฐานและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มท่ีมีความ

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษ

               กิจกรรมท่ี 2.1 การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี (สด) การประกวดงานป้ันดินญ่ีปุ่น การประกวดเต้นจินตลีลาประกอบเพลง นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น แบบไป-กลับ จ านวน 1 รุ่นๆละ 1 วัน ณ สถานท่ีเอกชนในกรุงเทพมหานคร
               กิจกรรมท่ี 2.2 จ้างเหมาจัดนิทรรศการและจัดพิธีมอบรางวัลผลงานของนักเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น แบบไป-กลับ จ านวน 3 รุ่นๆละ 1 วัน ณ สถานท่ีเอกชนในกรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

               กิจกรรมท่ี 1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการติดตาม สร้างความเข้าใจและตรวจสอบแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ แบบไป-กลับ

               กิจกรรมท่ี 1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ แบบไป-กลับ จ านวน 1 รุ่น ณ สถานท่ีเอกชนในกรุงเทพมหานคร

        กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร
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งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต 864,063,300  บาท

รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 219,953,724  บาท

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล 189,952,400  บาท

ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 189,952,400  บาท

1. งบรายจ่ายบุคลากร 189,952,400   บาท

1.1 เงินเดือน 152,968,400   บาท

01101-1  เงินเดือน 133,762,600   บาท

01102-1  เงินเล่ือนข้ันเล่ือนระดับ 7,572,300      บาท

01105-1  เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ 180,000         บาท

01106-1  เงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ 5,378,000      บาท

01107-1  เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ 5,952,000      บาท

01108-1  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการ 114,800         บาท

01109-1  เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ 8,700            บาท

1.2 ค่าจ้างประจ า บาท

01201-1 ค่าจ้างประจ า 30,839,800     บาท

01202-1 เงินเพ่ิมค่าจ้างประจ า 1,291,000      บาท

01205-1 308,900         บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจ า 119,400         บาท

1.3 ค่าจ้างช่ัวคราว บาท

02101-1 ค่าจ้างช่ัวคราว 897,000         บาท

02102-1 135,000         บาท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างช่ัวคราว 336,000         บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ 194,800         บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ า 393,400         บาท

03135-1 2,210,400      บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 248,400         บาท

03293-1 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน 9,900            บาท

ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง

ส านักการศึกษา

32,559,100         

เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างประจ า

1,368,000           

เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างช่ัวคราว

3,056,900           
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แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร 30,001,324    บาท

ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก 30,001,324    บาท
1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

1.1.3 วัสดุ บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน

แบบพิมพ์ 

ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

2. งบลงทุน บาท

    ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

    ค่าครุภัณฑ์ บาท

05101-9 (1) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน

    (ราคารวมค่าติดต้ัง)  แบบต้ังพ้ืนหรือ

    แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 3 เคร่ือง 96,600           บาท

05104-13 (2) พัดลมโคจร ขนาด 18 น้ิว 64 ตัว 115,200         บาท

05104-15 (3) พัดลมแบบต้ังพ้ืน ขนาด 18 น้ิว 18 ตัว 37,800           บาท

05105-2 (4) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน

    (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

    พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)
102,040         บาท    แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 4 เคร่ือง

ค่าไฟฟ้าส านักงาน  ค่าน้ าประปา

ค่าโทรศัพท์ส านักงาน ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

ค่าบริการอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงฯ ค่าไปรษณีย์

5,726,790           

5,726,790           

5,726,790           

5,922,700           

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างท าความสะอาดอาคาร ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
และค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ฯลฯ

8,015,300           

ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าวัสดุส านักงาน ประเภทเคร่ืองเขียน

5,793,034           

24,274,534         

18,481,500         

4,543,500           

ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารท าการนอกเวลา ค่าเบ้ียประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานทาง
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05105-4 (5) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน

    (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

    พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)
51,020           บาท

05105-7 (6) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน

    (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

    พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)
51,020           บาท

05119-11 (7) เคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา
45,000           บาท

05121-17 (8) รถจักรยาน 2 ล้อ 9 คัน 45,000           บาท

05133-5 1,980,000      บาท

05133-18 (10) เคร่ืองท าน้ าร้อน - น้ าเย็น แบบต่อท่อ
69,000           บาท

05134-3
364,700         บาท

05134-8
151,500         บาท

05143-9 (13) โต๊ะท างานระดับปฏิบัติงาน, 

ปฏิบัติการ,      ช านาญงาน, อาวุโส, ช านาญการ 2 ตัว 12,400           บาท

05144-2 (14) โต๊ะท างานระดับช านาญการพิเศษ,

      อ านวยการต้น 2 ชุด 28,400           บาท

05198-3 (15) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า

17,800           บาท

05198-4

      พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

30,510           บาท

05198-10 2,500            บาท

05199-1

      พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 420,000         บาท

05199-2

      1 ชุด 480,000         บาท

05199-6 180,000         บาท

05199-7 246,400         บาท

05199-8 36,000           บาท(22) แท่นบรรยาย 3 แท่น

      แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 1 เคร่ือง

(17) เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 1 เคร่ือง

(18) ชุดตัดต่อวีดิทัศน์นอกสถานท่ี ระบบ NON-LINEAR

(19) เคร่ืองถ่ายทอดสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ข้ึนจอภาพ

(20) เก้าอ้ีโครงเหล็กบุนวม แบบมีพนักพิง 300 ตัว

(21) เก้าอ้ีเลคเชอร์ 112 ตัว

(11) กล้องถ่ายวิดีโอ ระบบดิจิตอล แบบ PTZ

      ความละเอียดไม่น้อยกว่า 4K Ultra HD 2 ชุด

(12) กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด

      ไม่น้อยกว่า 24.2 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

      ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที) 2 เคร่ือง

(16) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล

    แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 2 เคร่ือง

    แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 2 เคร่ือง

    ส่งเอกสารได้คร้ังละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 3 เคร่ือง

(9) โต๊ะเก้าอ้ีสแตนเลสส าหรับโรงอาหาร 110 ชุด

      ขนาด 2 ก๊อก 3 เคร่ือง
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05199-10 57,800           บาท

05199-11 79,200           บาท

05199-12

      ไม่น้อยกว่า 24 น้ิว 1 เคร่ือง 74,000           บาท

05199-12

      21 ตัว 102,900         บาท

05208-7 (27) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

      ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ 1 คัน 850,000         บาท

      หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์

(23) เคร่ืองรัดสายเทป 1 เคร่ือง

(24) เลนส์ 1 ตัว

(25) เคร่ืองตัดสต๊ิกเกอร์ ขนาดหน้ากว้าง

(26) โต๊ะสแตนเลส ขาพับได้ ขนาด 75 x 180 x 75 เซนติเมตร

      ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี
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ด้านการศึกษา 644,109,576  บาท

แผนงานสนับสนุนจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 644,109,576  บาท

ผลผลิตบริหารงานบุคคลทางการศึกษา 73,538,200    บาท
1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

2. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-1

    บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

    ต าแหน่งครูผู้ช่วย 22,444,200     บาท

07199-2

    กรุงเทพมหานคร 598,200         บาท

07199-3 31,800,000     บาท

07199-4 1,925,000      บาท

    และแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการทุนเอราวัณ

(4) ค่าใช้จ่ายในการร าลึกพระคุณบูรพาจารย์ (งานวันครู)

ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

56,767,400         

(1) ค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง

    บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ

(2) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร

    ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ือบรรจุ

และเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ

10,568,100         

ส่วนใหญ่เป็นค่าบ ารุงรักษาระบบทรัพยากรบุคคลทาง

กรุงเทพมหานคร  ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

และค่าจัดท าปกใส่ประกาศเกียรติคุณประเภทท่ี 4 ช้ันท่ี 1 ฯลฯ

48,000               

16,770,800         

16,722,800         

6,154,700           

ค่าเบ้ียประชุม ค่าอาหารท าการนอกเวลา
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ผลผลิตพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 33,335,300    บาท
1. งบด าเนินงาน บาท

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 191,800         บาท

ค่าวัสดุ 191,800         บาท

ค่าจัดท าหนังสือ เอกสารฯ 191,800         บาท

2. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07103-5

    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

7,449,400      บาท

07103-6

    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    ผู้อ านวยการสถานศึกษา 2,371,000      บาท

07103-7

    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 3,363,400      บาท

07103-10

    บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 11,330,000     บาท

07103-12 4,951,000      บาท

07103-13 2,345,100      บาท

07199-1 (7) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนค าปฏิญาณและ

    สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร 360,000         บาท

07199-2

    ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร 973,600         บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศข้าราชการครูและ

(5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

(6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

(8) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม

    กรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนเป็น

    วิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ

(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา

    กรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง

(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา

    กรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง

191,800             

33,143,500         

(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์

676,000        บาท

676,000         บาท

07103-1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา

676,000         บาท

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูตามสมรรถนะประจ าสายงาน 3,886,000     บาท

3,886,000      บาท

07103-2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา

3,886,000      บาท

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

3,886,000     บาท

3,886,000      บาท

07103-3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา

3,886,000      บาท

โครงการพัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียน

ในกลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษ 221,000        บาท

221,000         บาท

07103-4

221,000         บาท

ผู้บริหารสถานศึกษาตามสมรรถนะประจ าสายงาน

งบรายจ่ายอ่ืน

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการจัดการศึกษา

ส าหรับผู้เรียนในกลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษ

งบรายจ่ายอ่ืน

ศึกษานิเทศก์ตามสมรรถนะประจ าสายงาน

งบรายจ่ายอ่ืน

ครูตามสมรรถนะประจ าสายงาน

ตามสมรรถนะประจ าสายงาน 

งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

ตามสมรรถนะประจ าสายงาน
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ผลผลิตสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและโรงเรียน 243,082,376  บาท
1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

และมาตรฐานการศึกษาด้วยระบบ SAR Online ฯลฯ

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

ประเภทส่ิงพิมพ์หลายมิติ และค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน

งานครัว และงานสวน ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

ค่าไฟฟ้าส านักงาน และค่าน้ าประปา

7,455,300           

ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุในการผลิตส่ือการเรียนรู้

10,089,500         

ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

63,800               

ค่าเบ้ียประชุม

16,056,800         

ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าท่ีดิน/ อาคาร/ สถานท่ี  ค่าบ ารุงรักษาระบบ

ป้องกันอัคคีภัยของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบการบริหารจัดการคุณภาพ

33,665,400         

23,575,900         
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2. งบลงทุน บาท

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

รายการผูกพัน

    วัตถุประสงค์

                             

                                 

                                 

                                 

    เป้าหมายของโครงการ

                              

                                

   โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานท่ีจะท า

05302-1                29,680,000     บาท

1. ปรับปรุงค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร

   1.1 งานปรับปรุงอาคารโรงอาหาร 1 หลัง

   1.2 งานปรับปรุงอาคารเต็นท์ถาวร 15 หลัง

   1.3 งานปรับปรุงอาคารท่ีพัก 2 ช้ัน 8 หลัง

   1.4  งานปรับปรุงอาคารเชลเตอร์ท่ีพัก 10 หลัง

   1.5 งานปรับปรุงอาคารห้องน้ า – ห้องส้วม 7 แห่ง

   1.6  งานปรับปรุงอาคารอาบน้ า 3 หลัง

   1.7 งานปรับปรุงเรือนพักรับรองผู้ปกครอง 1 หลัง

   1.8 งานปรับปรุงร้านค้าสหกรณ์ลูกเสือ 1 หลัง

   1.9  งานปรับปรุงบ้านพักหัวหน้าค่าย 1 หลัง

   1.10 งานปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้า 1 แห่ง

   1.11 งานปรับปรุงร้ัวด้านหน้า ยาวประมาณ 225 เมตร

   1.12 งานปรับปรุงน้ าพุ พร้อมอุปกรณ์ 1 แห่ง

   ของนักเรียนและเจ้าหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (2563 – 2566)

 - เพ่ือให้ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (พิศลยบุตร)

   ใช้งานได้ สามารถรองรับกิจกรรมลูกเสือของนักเรียน

  - งานปรับปรุงค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (พิศลยบุตร)

ปรับปรุงค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (พิศลยบุตร)

107,534,200        

0701001-63-02        1. โครงการปรับปรุงค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (พิศลยบุตร)

 - เพ่ือปรับปรุงอาคาร ระบบประกอบอาคารและสภาพภูมิทัศน์

   ของค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (พิศลยบุตร) ซ่ึงมีสภาพช ารุด

   ทรุดโทรม ไม่สามารถใช้งานได้อาจเกิดอันตรายต่อชีวิต

107,534,200        

107,534,200        
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2. งานปรับปรุงสาธารณูปโภค

   2.1 งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 1 แห่ง

   2.2 งานระบบประปาสุขาภิบาล 1 แห่ง

   2.3 งานถนนแอสฟัลต์ภายในค่าย 1 งาน

3. งานภูมิทัศน์ค่ายลูกเสือ

   3.1 งานภูมิทัศน์ ZONE A-H  1 งาน

   3.2 งานปรับปรุงระบบระบายน้ า 1 แห่ง

   3.3 งานปรับปรุงฐานฝึกทักษะลูกเสือ – เนตรนารี 20 ฐาน

4. งานครุภัณฑ์

   4.1 งานครุภัณฑ์ห้องประชุม/หอประชุม 1 แห่ง

   4.2 งานตกแต่ง/เฟอร์นิเจอร์ส านักงานค่าย 1 แห่ง

   4.3 งานตกแต่ง/เฟอร์นิเจอร์ห้องพักเจ้าหน้าท่ีเฝ้าเวรสถานท่ี 1 แห่ง

   4.4 งานติดต้ังระบบอ านวยความสะดวกของเรือนท่ีพักถาวร

        (เรือนนอน 2 ช้ัน  จ านวน 8 หลัง)  1 แห่ง

   4.5 งานตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ร้านค้าสหกรณ์ลูกเสือ 1 แห่ง

   4.6 งานโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับห้องประชุมเล็ก 1 แห่ง

   4.7 งานโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับห้องประชุมกลุ่มย่อย 1 แห่ง

   4.8 งานโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับหอประชุม/โถงอเนกประสงค์ 1 แห่ง

5. งานระบบปรับอากาศ 1 แห่ง

6. งานระบบประปา 1 แห่ง

7. งานมิเตอร์ไฟฟ้า 200 แอมป์ 3 P4 W 1 ชุด

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 58,360,000      - บาท

ปี 2563  ต้ังงบประมาณ -                - บาท

ปี 2564  ต้ังงบประมาณ 4,940,000       - บาท

ปี 2565  ต้ังงบประมาณ 23,740,000      - บาท

ปี 2566  ต้ังงบประมาณ 29,680,000      - บาท
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2. โครงการปรับปรุงค่ายลูกเสือกรุงธน

 วัตถุประสงค์
 - เพ่ือปรับปรุงอาคาร ระบบประกอบอาคาร

    และสภาพภูมิทัศน์ของค่ายลูกเสือกรุงธน 

    ซ่ึงมีสภาพช ารุดทรุดโทรม ไม่สามารถใช้งานได้

    อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตของนักเรียนและเจ้าหน้าท่ี

    ของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

 - เพ่ือให้ค่ายลูกเสือกรุงธน ใช้งานได้ สามารถรองรับ

   กิจกรรมลูกเสือของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานท่ีจะท า

 - งานปรับปรุงค่ายลูกเสือกรุงธน

05302-1                         ปรับปรุงค่ายลูกเสือกรุงธน 40,935,000     บาท

1.  ปรับปรุงค่ายลูกเสือกรุงธน

    1.1 งานปรับปรุงอาคารห้องน้ า – ห้องส้วม 7 แห่ง

    1.2 งานปรับปรุงอาคารอาบน้ า 1 หลัง

    1.3 งานปรับปรุงอาคารเชลเตอร์ท่ีพัก 10 หลัง

    1.4 งานปรับปรุงอาคารโรงอาหาร 1 หลัง

    1.5 งานสร้างร้านค้าสหกรณ์ลูกเสือ  1 หลัง

    1.6 งานปรับปรุงเรือนพักวิทยากร  2 หลัง

    1.7 งานปรับปรุงบ้านพักคนงานเป็นเรือนวิทยากร 1 หลัง

    1.8 งานปรับปรุงบ้านพักหัวหน้าค่าย 1 หลัง

    1.9 งานปรับปรุงหอสังเกตการณ์ 1 หลัง

    1.10 งานปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้า 1 แห่ง

2.  งานปรับปรุงสาธารณูปโภค

    2.1 งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 1 แห่ง

    2.2 งานระบบประปาสุขาภิบาล 1 แห่ง

    2.3 งานถนนแอสฟัลต์ภายในค่าย 1 งาน

0701001-63-03

ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (2563 – 2566 )
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3.  งานภูมิทัศน์ค่ายลูกเสือ

    3.1 งานภูมิทัศน์  ZONE A-D  1 งาน

    3.2 งานปรับปรุงระบบระบายน้ า 1 แห่ง

    3.3 งานปรับปรุงฐานฝึกทักษะลูกเสือ – เนตรนารี 20 ฐาน

4.  งานครุภัณฑ์

    4.1 งานครุภัณฑ์/อุปกรณ์ห้องปฐมพยาบาล 1 แห่ง

    4.2 งานอุปกณ์เคร่ืองนอนภายในเรือนพัก 10 หลัง

    4.3 งานครุภัณฑ์ห้องประชุม 1 ห้อง

    4.4 งานโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับห้องประชุมใหญ่  1 ห้อง

    4.5 งานโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับห้องประชุมเล็ก 1 ห้อง

5.  งานระบบปรับอากาศ 1 แห่ง

6.  งานระบบประปา 1 แห่ง

7.  งานมิเตอร์ไฟฟ้า 200 แอมป์ 3 P4 W 1 ชุด

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 46,400,000      - บาท

ปี 2563  ต้ังงบประมาณ -                - บาท

ปี 2564  ต้ังงบประมาณ 4,465,000       - บาท

ปี 2565  ต้ังงบประมาณ 1,000,000       - บาท

ปี 2566  ต้ังงบประมาณ 40,935,000      - บาท
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3. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน

                      โรงเรียนต้ังพิรุฬห์ธรรม  ส านักงานเขตทวีวัฒนา

 วัตถุประสงค์

                           - เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เน่ืองจากจ านวน

                                 นักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน จ านวนห้องเรียนไม่เพียงพอ

                                 และขาดห้องสนับสนุนการเรียนการสอน

 ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (2565 – 2567)

 เป้าหมายของโครงการ

                            - เพ่ือให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีอาคารเรียน

                                ท่ีปลอดภัยและมีห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียน

                                การสอนเพียงพอกับจ านวนนักเรียน

                          งานท่ีจะท า

 - ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 1 หลัง  โครงสร้าง 24 ห้องเรียน

05303-1                ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 1 หลัง 6,176,000      บาท

                                13,104,000 บาทโรงเรียนต้ังพิรุฬห์ธรรม  ส านักงานเขตทวีวัฒนา

 - ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 1 หลัง 

   แบบ สนศ. 384  โครงสร้าง 24 ห้อง 

                                    - ช้ัน 1 เป็นห้องอเนกประสงค์ (โรงอาหาร)

   - ช้ัน 2-4 เป็นห้องเรียนและหรือห้องพิเศษ 6 ห้อง/ช้ัน

   - ครุภัณฑ์ตามรายการ

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 31,200,000      - บาท

ปี 2565  ต้ังงบประมาณ 1,000,000       - บาท

ปี 2566  ต้ังงบประมาณ 6,176,000       - บาท

ปี 2567  ผูกพันงบประมาณ 24,024,000      - บาท

0701001-65-10   
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4. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ช้ัน

                      โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์  ส านักงานเขตบางนา

 วัตถุประสงค์

                           - เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เน่ืองจากจ านวน

                                 นักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน จ านวนห้องเรียนไม่เพียงพอ

                                 และขาดห้องสนับสนุนการเรียนการสอน

 ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี (2566 – 2567)

 เป้าหมายของโครงการ

                            - เพ่ือให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีอาคารเรียน

                                ท่ีปลอดภัยและมีห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียน

                                การสอนเพียงพอกับจ านวนนักเรียน

                          งานท่ีจะท า

 - ก่อสร้างอาคารเรียน 5 ช้ัน 1 หลัง  โครงสร้าง 15 ห้องเรียน

05303-1                ก่อสร้างอาคารเรียน 5 ช้ัน 1 หลัง 7,486,500      บาท

                                13,104,000 บาทโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์  ส านักงานเขตบางนา

 - ก่อสร้างอาคารเรียน 5 ช้ัน 1 หลัง 

   แบบ สนศ. 385 (เฉพาะแห่ง) โครงสร้าง 15 ห้อง 

                                    - ช้ัน 1-2 โรงอาหาร

   - ช้ัน 3 ห้องเรียนและหรือห้องพิเศษ 1 ห้อง

   - ช้ัน 4-5 ห้องเรียนและหรือห้องพิเศษ 3 ห้อง/ช้ัน

   - ครุภัณฑ์ตามรายการ

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 21,700,000      - บาท

ปี 2566  ต้ังงบประมาณ 7,486,500       - บาท

ปี 2567  ผูกพันงบประมาณ 14,213,500      - บาท

0701001-66-02  
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5. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ช้ัน

                      โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์  ส านักงานเขตหนองจอก

 วัตถุประสงค์

                           - เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เน่ืองจากจ านวน

                                 นักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน จ านวนห้องเรียนไม่เพียงพอ

                                 และขาดห้องสนับสนุนการเรียนการสอน

 ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี (2566 – 2567)

 เป้าหมายของโครงการ

                            - เพ่ือให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีอาคารเรียน

                                ท่ีปลอดภัยและมีห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียน

                                การสอนเพียงพอกับจ านวนนักเรียน

                          งานท่ีจะท า

 - ก่อสร้างอาคารเรียน 5 ช้ัน 1 หลัง  โครงสร้าง 15 ห้องเรียน

05303-1                ก่อสร้างอาคารเรียน 5 ช้ัน 1 หลัง 7,486,500      บาท

                                13,104,000 บาทโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์  ส านักงานเขตหนองจอก

 - ก่อสร้างอาคารเรียน 5 ช้ัน 1 หลัง 

   แบบ สนศ. 385 (เฉพาะแห่ง) โครงสร้าง 15 ห้อง 

                                    - ช้ัน 1 อเนกประสงค์ (โล่ง), ห้องน้ า

   - ช้ัน 2-5 ห้องเรียนและหรือห้องพิเศษ 3 ห้อง/ช้ัน

   - ครุภัณฑ์ตามรายการ

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 22,200,000      - บาท

ปี 2566  ต้ังงบประมาณ 7,486,500       - บาท

ปี 2567  ผูกพันงบประมาณ 14,713,500      - บาท

0701001-66-03  
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6. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 5 ช้ัน

                      โรงเรียนสุเหร่าอีร้ัว ส านักงานเขตหนองจอก

 วัตถุประสงค์

                           - เน่ืองจากบ้านพักอาศัยของบุคลากรทางการศึกษา

                                 กรุงเทพมหานครของเดิมช ารุดหมดสภาพการใช้งาน 

 ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี (2566 – 2567)

 เป้าหมายของโครงการ

                           - เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและบรรเทา

                               ความเดือดร้อนของบุคลากรทางการศึกษา

                               กรุงเทพมหานครให้มีท่ีพักอาศัย

                          งานท่ีจะท า

 - ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 5 ช้ัน 1 หลัง โครงสร้าง 35 ห้อง

05307-1                ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 5 ช้ัน 1 หลัง 5,305,200      บาท

                                13,104,000 บาทโรงเรียนสุเหร่าอีร้ัว ส านักงานเขตหนองจอก

 - ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 5 ช้ัน 1 หลัง 

   แบบ สนศ. 665  โครงสร้าง 35 ห้อง

                                    - ช้ัน 1-5 ห้องพัก 7 ห้อง/ช้ัน

 - ครุภัณฑ์ตามรายการ

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 17,300,000      - บาท

ปี 2566  ต้ังงบประมาณ 5,305,200       - บาท

ปี 2567  ผูกพันงบประมาณ 11,994,800      - บาท

0701001-66-07  
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7. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 7 ช้ัน

                      โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม  ส านักงานเขตคลองสาน

 วัตถุประสงค์

                           - เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เน่ืองจากจ านวน

                                 นักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน จ านวนห้องเรียนไม่เพียงพอ

                                 และขาดห้องสนับสนุนการเรียนการสอน

 ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี (2566 – 2567)

 เป้าหมายของโครงการ

                            - เพ่ือให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีอาคารเรียน

                                ท่ีปลอดภัยและมีห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียน

                                การสอนเพียงพอกับจ านวนนักเรียน

                          งานท่ีจะท า

 - ก่อสร้างอาคารเรียน 7 ช้ัน 1 หลัง  โครงสร้าง 35 ห้องเรียน

05303-1                ก่อสร้างอาคารเรียน 7 ช้ัน 1 หลัง 10,465,000     บาท

                                13,104,000 บาทโรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม  ส านักงานเขตคลองสาน

 - ก่อสร้างอาคารเรียน 7 ช้ัน 1 หลัง 

   แบบ สนศ. 667 โครงสร้าง 35 ห้อง 

                                    - ช้ัน 1 ท่ีจอดรถ

   - ช้ัน 2 โรงอาหาร, สหกรณ์และอเนกประสงค์ (โล่ง)

   - ช้ัน 3-7 ห้องเรียนและหรือห้องพิเศษ 5 ห้อง/ช้ัน

   - ครุภัณฑ์ตามรายการ

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 45,500,000      - บาท

ปี 2566  ต้ังงบประมาณ 10,465,000      - บาท

ปี 2567  ผูกพันงบประมาณ 35,035,000      - บาท

0701001-66-09 
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3. งบเงินอุดหนุน 1,540,000      บาท

06101-1 (1) ทุนอุดหนุนการวิจัย 250,000         บาท

06106-1 (2) ทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนท่ีเรียนดี 990,000         บาท

06199-1 300,000         บาท

4. งบรายจ่ายอ่ืน 100,342,776   บาท

07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

    เพ่ือจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 881,400         บาท

07103-4
     ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2,659,000      บาท

07103-6

    กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2,216,800      บาท

07103-8

    พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 331,000         บาท

07199-1

    ภาคใต้และครอบครัวอุปถัมภ์ 592,000         บาท

07199-2 (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน

    สังกัดกรุงเทพมหานคร 6,774,500      บาท

07199-3 (7) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน 18,000,000     บาท

07199-4 3,703,000      บาท

07199-5 (9) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญ่ีปุ่น 370,400         บาท

07199-6 28,000,000     บาท

07199-4 (11) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ 3,205,500      บาท

07199-1 (12) ค่าใช้จ่ายโครงการเด็กดีศรี กทม. 640,500         บาท

07199-7

      สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริ

      โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2566 425,200         บาท

07199-9 (14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมโรงเรียนให้เป็น

1,500,000      บาท

07199-4

17,211,500     บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน

      องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับประเทศ

(8) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาส่ือเทคโนโลยี

(10) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต

(13) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ือง

      มาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

      แหล่งเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของเด็ก

      และเยาวชนสู่การพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน

(2 ) ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน

(3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน

    เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

    ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดเล้ียงต้อนรับคณะเยาวชน

(3) เงินทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

    พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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07199-12
      สังกัดกรุงเทพมหานครตามบันทึกความร่วมมือ

      และแลกเปล่ียนทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

      และเมืองเทียนจิน 1,468,200      บาท

07199-5

      ท้องถ่ินระดับประเทศ 4,882,200      บาท

07199-6 500,000         บาท

07199-15
      โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชด าริ

      สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

      รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1,208,700      บาท

07199-16
      โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 3,196,000      บาท

(19) ค่าใช้จ่ายโครงการนิทรรศการแสดงผลงานภายใต้

(20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสอนภาษาจีนในโรงเรียน

(17) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ

      และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา

(18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนดีเด่น
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งบรายจ่ายอ่ืน

รายการผูกพัน

โครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

    วัตถุประสงค์

                              - เพ่ือพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

                                   ให้เพียงพอต่อการใช้งานด้านการเรียนการสอนและ

   การบริหารโรงเรียนมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้

 - เพ่ือส่งเสริมครูผู้สอนให้ใช้ส่ือการสอนในอินเทอร์เน็ต

   ท่ีมีคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในการวัดการเรียนรู้

                               

   ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (2563 – 2566 )

   เป้าหมายของโครงการ

                             - โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระบบอินเทอร์เน็ต

                                   ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการใช้งานด้านการเรียนการสอน

                                  ท้ัง 437 โรงเรียน ความเร็วแต่ละโรงเรียนไม่น้อยกว่า 100 Mbps 

                     - ครูและนักเรียนสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

                                  เพ่ือการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                    - คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสูงข้ึน

                             งานท่ีจะท า

 - ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตระยะเวลา 36 เดือน

   ใน 4 ปีงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

                                      จ านวน 437 โรงเรียน  แบ่งเป็น

                - โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน ระบบอินเทอร์เน็ต

               

                - โรงเรียนขนาดกลางท่ีมีนักเรียน 121 – 1,200 คน ระบบอินเทอร์เน็ต

                                      ความเร็วอย่างน้อย 160 Mbps และ มีAccess Point จ านวน 3 จุด               

               - โรงเรียนขนาดใหญ่ท่ีมีนักเรียนมากกว่า 1,200 คน และโรงเรียนมัธยมศึกษา 

                    ความเร็วอย่างน้อย 200 Mbps และมี Access Point จ านวน 5 จุด      

0731002-63-03     

      ความเร็วอย่างน้อย 100 Mbps  และมี Access Point จ านวน 2 จุด                                   
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07199-1                ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต 2,576,876      บาท

                              ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร           

                              - ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและระบบ WIFI ของโรงเรียน

                                    สังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 437 โรงเรียน      

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 29,999,376      - บาท

ปี 2563  ต้ังงบประมาณ 10,700,000      - บาท

ปี 2564  ต้ังงบประมาณ 6,750,700       - บาท

ปี 2565  ต้ังงบประมาณ 9,971,800       - บาท

ปี 2566  ต้ังงบประมาณ 2,576,876       - บาท
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โครงการพัฒนาห้องเรียนดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ 1,537,800     บาท

1,537,800      บาท

07199-2 1,537,800      บาท

โครงการจัดหาชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน 874,000        บาท
ส าหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

874,000         บาท

07199-3 874,000         บาท

ส าหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนา EQ และทักษะการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล 7,308,200     บาท

7,308,200      บาท

07103-1

7,308,200      บาท

โครงการโรงเรียนสองภาษา 272,872,800  บาท

272,872,800   บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา 272,872,800   บาท

งบรายจ่ายอ่ืน

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน

งบรายจ่ายอ่ืน

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา EQ และทักษะการใช้ชีวิต

ในยุคดิจิทัล

งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

งบรายจ่ายอ่ืน

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องเรียนดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้
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1,000,000     บาท
รหัส 0731002-63-01

    วัตถุประสงค์
    - เพ่ือพัฒนานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีความรู้

      ความสามารถมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกระดับ

    - เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมห้องคอมพิวเตอร์ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้

      และเพ่ือเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนและนักเรียนเข้าถึง

      เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย

    - เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

      ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครรองรับการจัดกระบวนการ

      เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

   ระยะเวลาด าเนินการ 9 ปี (2563 – 2571)

   เป้าหมายของโครงการ

   - พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

     จ านวน 437 โรงเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ จ านวน 598 ห้อง

     เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 21,553 เคร่ือง และพัฒนาระบบ

     คอมพิวเตอร์ส านักการศึกษา จ านวน 1 แห่ง เคร่ืองคอมพิวเตอร์

     จ านวน 51 เคร่ือง
   - นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีองค์ความรู้

     และความสามารถใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

     ในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การส่ือสาร การแก้ไขปัญหา

     อย่างมีประสิทธิภาพ

งานท่ีจะท า
   - เช่าระบบคอมพิวเตอร์พร้อมปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์

     ของโรงเรียน จ านวน 437 โรงเรียน จ านวน 598 ห้อง
   - เช่าระบบคอมพิวเตอร์พร้อมปรับปรุงห้องศูนย์ฝึกอบรม

     คอมพิวเตอร์และศูนย์ควบคุมระบบเครือข่าย

     คอมพิวเตอร์ส านักการศึกษา จ านวน 1 แห่ง
   - จัดซ้ือครุภัณฑ์ ประกอบห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียน

     437 โรงเรียน และห้องศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้ต่อเน่ือง  
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งบรายจ่ายอ่ืน 1,000,000      บาท
รายการผูกพัน

07199-1                ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 1,000,000      บาท

                              เพ่ือการเรียนรู้ต่อเน่ือง
   - เช่าระบบคอมพิวเตอร์พร้อมปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์

     ของโรงเรียน จ านวน 437 โรงเรียน จ านวน 598 ห้อง
   - เช่าระบบคอมพิวเตอร์พร้อมปรับปรุงห้องศูนย์ฝึกอบรม

     คอมพิวเตอร์และศูนย์ควบคุมระบบเครือข่าย

     คอมพิวเตอร์ส านักการศึกษา จ านวน 1 แห่ง
   - จัดซ้ือครุภัณฑ์ ประกอบห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียน

     437 โรงเรียน จ านวน 598 ห้อง และห้องศูนย์

     ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ส านักการศึกษา จ านวน 1 แห่ง

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 776,263,200    - บาท

ปี 2563  ต้ังงบประมาณ - - บาท

ปี 2564  ต้ังงบประมาณ 34,665,100      - บาท

ปี 2565  ต้ังงบประมาณ - - บาท

ปี 2566  ต้ังงบประมาณ 1,000,000       - บาท

ปี 2567  ผูกพันงบประมาณ 300,673,910    - บาท

ปี 2568  ผูกพันงบประมาณ 135,596,940    - บาท

ปี 2569  ผูกพันงบประมาณ 135,596,940    - บาท
ปี 2570 - ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ 168,730,310    - บาท
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โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ

ผู้เรียนในกลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร 1,891,900     บาท

1,891,900      บาท

07103-2 1,891,900      บาท

36,114,900    บาท
งบรายจ่ายอ่ืน 36,114,900    บาท

07101-1

    และเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน

13,572,500     บาท

07101-2

    และเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน

13,582,400     บาท

07101-1

8,960,000      บาท

    เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว

    ส าหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564

(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 เพ่ือทดรองจ่ายเป็น

    ค่างานตามท่ีได้รับการแจ้งหน้ี โครงการก่อสร้าง

    อาคารเรียน 5 ช้ัน โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง

    ส านักงานเขตบางกะปิ ส าหรับเป็นค่างานงวดท่ี 4-5

พิเศษโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม

(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 เพ่ือทดรองจ่ายเป็น

    เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว

    ส าหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564

(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 เพ่ือทดรองจ่ายเป็น

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

งบรายจ่ายอ่ืน

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มท่ีมีความต้องการ




