ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กการศึกษา

ตัวชว
ี้ ัดสํานักการศึกษา 01

มิติที่ 1
มิติที่ 1
มิติที่ 1
มิติที่ 1
มิติที่ 1
มิติที่ 1
มิติที่ 1
มิติที่ 1

(สํานักการศึกษา)
(สํานักการศึกษา)

ตัวชว
ี้ ัดสํานักการศึกษา 02
(สํานักการศึกษา)

ตัวชว
ี้ ัดสํานักการศึกษา 03
(สํานักการศึกษา)

ตัวชว
ี้ ัดสํานักการศึกษา 04
(สํานักการศึกษา)

ตัวชว
ี้ ัดสํานักการศึกษา 05
(สํานักการศึกษา)

ตัวชว
ี้ ัดสํานักการศึกษา 07
(สํานักการศึกษา)

ตัวชว
ี้ ัดสํานักการศึกษา 08
(สํานักการศึกษา)

ตัวชว
ี้ ัดสํานักการศึกษา 09
(สํานักการศึกษา)

ตัวชว
ี้ ัดสํานักการศึกษา 10
(สํานักการศึกษา)

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต (Output) 85.00 (รอยละ)

(รอยละ)

-

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

-

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

-

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

-

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

-

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

-

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

-

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

-

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

-

มิติที่ 1

รอยละความสําเร็จในการแขงขัน
กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงประเทศไทย ของ
นักกีฬากรุงเทพมหานคร

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการเขารวมการแขงขันกีฬา
นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ครัง้ ที่
37
(งบประมาณ 13,732,600 บาท)

มิติที่ 1

รอยละของนักเรียนที่ไดรับการ
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทว
ั ่ ไป
ดานการศึกษาครบถวนและทนตาม
เวลาที่กําหนด

(รอยละ)

(1) รําลึกพระคุณบูรพาจารย (งานวันครู)
(งบประมาณ 1,925,000 บาท)

(สํานักงานเลขานุการ)

(กองคลัง)
มิติที่ 1

มิติที่ 1

รอยละของโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนหลักสูตรสองภาษามีผล
์ างการเรียนตงั ้ แตระดับ 2.
สัมฤทธิท
5 ขึ้นไป

0.00 (รอยละ)

(รอยละ)

รอยละของนักเรียนมีพัฒนาการสม ผลผลิต (Output) 85.00 (ผูเรียน)
วัย (นศน.)

ผลลัพธ
(Outcome)

(ผูเรียน)

(หนวยงานศึกษานิเทศก)

(หนวยงานศึกษานิเทศก)
มิติที่ 1

รอยละของนักเรียนมีกิจกรรมการ
ปฏิบัติตนที่สะทอนการมีคุณธรรม
จริยธรรม

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

รอยละของสํานักงานเขตที่มีคะแนน ผลผลิต (Output) 90.00 (รอยละ)
เฉลี่ยจากการตรวจสอบคุณภาพการ
ศึกษาผานเกณฑ

(รอยละ)

(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)

(2) กิจกรรมการกําหนดหลักเกณฑและ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคาใชจายสนับสนุน
การศึกษาแกนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร และจัดสรรงบประมาณ
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) โรงเรียนสองภาษา
(งบประมาณ 235,155,700 บาท)

าน

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

มิติที่ 1

-

-

(1) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ ปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 3,711,200 บาท)
(2) โครงการนักสืบตาสับประรด
(งบประมาณ 800,000 บาท)

(1) ติดตามการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครตามหลักสูตรโตไปไมโกง
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื
ฐาน พุทธศักราช 2551
(งบประมาณ 0 บาท)

ห

มิติท่ี
มิติที่ 1

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

(2) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือชอ
สะอาด
(งบประมาณ 0 บาท)

(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ 1

์ างการเรียนในวิชาหลัก
ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน (O-NET) มีคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มข้ น
ึ ตามเกณฑที่กําหนด

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

90.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ 1

รอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ ์
ทางการศึกษาทุกระดับชน
ั ้ ผาน
เกณฑคะแนนรอยละ 60
(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)

(3) โครงการพัฒนานักเรียนแกนนําเสริม
สรางทัศนคติที่ดีตอผูสูงอายุ
(งบประมาณ 650,000 บาท)

(1) กิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึก ษา
(งบประมาณ 3,810,000 บาท)
(2) กิจกรรมการพัฒนาคลังขอสอบมาตร
ฐาน
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริม สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
(งบประมาณ 1,074,600 บาท)
(2) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
เพื่อผลิตส่ อ
ื เทคโนโลยีเสมือนจริง
(งบประมาณ 3,978,500 บาท)
(1) คายภาษาอังกฤษภาคฤดูรอนของ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
(งบประมาณ 2,821,600 บาท)

ม

มิติที่ 1

-

(2) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร (STEM & Robotics)
(งบประมาณ 4,995,000 บาท)
(3) โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรี
ยน
(งบประมาณ 0 บาท)

พ

(4) พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิต
ศาสตร
(งบประมาณ 1,902,800 บาท)
(5) พัฒนาส่ อ
ื การเรียนรูดิจิทัลเพื่อยกระดับ
์ างการเรียนในวิชาหลัก
ผลสัมฤทธิท
(งบประมาณ 3,500,000 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

มิติที่ 1

รอยละของโรงเรียนที่มีผลงานของ ผลผลิต (Output) 95.00 (รอยละ)
นักเรียนที่เกิดจากการนํ านวัตกรรม
หรือส่ อ
ื หรือเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชตามเกณฑที่กําหนด

(รอยละ)

(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)

(กองเทคโนโลยีการศึกษา)
มิติที่ 1

รอยละในการพัฒนาและปรับปรุง
ผลผลิต (Output)
เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทสใหมี
ประสิทธฺิภาพและครอบคลุมทุกสวน
ราชการ

0.00 (รอยละ)

(รอยละ)

รอยละของขาราชการครูและ
ผลผลิต (Output) 95.00 (รอยละ)
บุคลากรทางการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครผานมาตรฐานวิชา
ชีพ

(รอยละ)

(กองเทคโนโลยีการศึกษา)
มิติที่ 1

(สถาบันพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหา
นคร)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

(กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรียน)

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
เปิ ดสอนถึงระดับมัธยมศึกษามี
นักเรียนและครูแกนนํากิจกรรม
รณรงคปองกัน
รอยละของเด็กในพ้ น
ื ที่
ผลผลิต (Output)
กรุงเทพมหานครเขาเรียนการศึกษา
ภาคบังคับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรียน)

(1) กิจกรรมการจัดทํารายงานการประเมิน ผลความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) กิจกรรมการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 5,604,700 บาท)

(1) พัฒนาระบบอินเทอรเน็ตในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,700,000 บาท)

-

-

(2) พัฒนาเครือขายคอมพิวเตอรภายใน
สํานักการศึกษา
(งบประมาณ 3,145,800 บาท)

(1) โครงการจัดทําหลักสูตรตามเสน
ทางการพัฒนาสมรรถนะขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 694,000 บาท)
(2) พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ
(งบประมาณ 0 บาท)

ชมรม TO BE NUMBER ONE ใน ผลผลิต (Output) 2.00 (จํานวนชม
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่
รม TO BE
เปิ ดสอนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีศูนย
NUMBER
เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ONE)
เขารวมประกวดผลการดําเนินงาน
ระดับภาค/ประเทศ ตามโควตาและ
เกณฑที่กําหนด

(กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรียน)

(6) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2564-2569)
(งบประมาณ 5,500,000 บาท)

0.00 (รอยละ
40)

(จํานวนชมรม
TO BE
NUMBER
ONE)

(รอยละ)

(รอยละ 40)

(3) ทุนเอราวัณ
(งบประมาณ 27,900,000 บาท)

(1) โครงการสงเสริมการดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร
ปลอดยาเสพติด
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) กิจกรรมการรับนักเรียน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(2) กิจกรรมสํารวจและติดตามการเขา
เรียนของเด็กในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

จํานวนของโรงเรียนสังกัด
ผลผลิต (Output) 2.00 (จํานวนโรง (จํานวนโรงเรียน (1) พัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษใน
กรุงเทพมหานครที่เปิ ดการจัดการ
เรียน (ไมนอย
(ไมนอยกวา)) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) สําหรับเด็ก
กวา))
(งบประมาณ 3,907,000 บาท)
ที่มีความตองการพิเศษ
(2) กิจกรรมการเปิ ดการจัดการศึกษาพิเศษ
(กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรียน)
(เรียนรวม) สําหรับเด็กที่มีความตองการ
พิเศษของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
(งบประมาณ 0 บาท)

ท

นักเรียนมีผลการประเมินรายวิชา
พื้นฐานผานทุกรายวิชา และมีผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคระดับผานข้ น
ึ ไป

กร
ุงเ

มิติที่ 1

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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ขอมูล ณ วันท่ี 25-01-2020

มิติท่ี
มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การโครงการประจําพื้นฐานของ
สํานักการศึกษา
(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) ยกระดับคุณภาพครูผูดูแลเด็กโดยใช สื่อสรางเสริมประสบการณการเรียนรู เพื่อ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 11,655,600 บาท)
(2) โครงการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 18,000,000 บาท)
(3) คาใชจายในการพัฒนาการสอนภาษา
จีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตาม
บันทึกความรวมมือและแลกเปลี่ยน
ทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครและ
เมืองเทียนจิน
(งบประมาณ 2,051,400 บาท)
(4) สอนภาษาอาหรับ
(งบประมาณ 2,834,100 บาท)
(5) เรียนภาษาอังกฤษในตางประเทศ
สําหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 26,009,800 บาท)
(6) สอนภาษาญี่ปุน
(งบประมาณ 306,100 บาท)

คร

(7) พัฒนาความสามารถดานภาษาไทยของ
นักเรียนระดับชน
ั ้ ประถมศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 13,774,400 บาท)
(8) โครงศิลปะภาพวาด
(งบประมาณ 1,878,300 บาท)
(9) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 462,000 บาท)
(10) เปิ ดโลกกวางสรางเสนทางสูอาชีพ
(งบประมาณ 1,090,000 บาท)
(11) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ลูกจางในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 4,203,200 บาท)
(12) สอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการเป็ นขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 17,230,000 บาท)
(13) การเลือกตงั ้ กรรมการในคณะ
อนุกรรมการสามัญขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 218,300 บาท)
(14) พัฒนาระบบคอมพิวเตอรเพื่อการ
เรียนรูตอเนื่อง
(งบประมาณ 63,298,900 บาท)
(15) โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

(16) โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)
(17) โครงการพิธีทบทวนคําปฏิญาณและ
สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)
(18) ฝึ กอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)
(19) ฝึ กอบรมหลักสูตรนักบริหารการ
ศึกษามหานครระดับสูง (นศส.) รุนที่ 9
(งบประมาณ 2,171,100 บาท)
(20) โครงการฝึกอบรมผูบังคับบัญชายุวกา
ชาด
(งบประมาณ 0 บาท)
(21) ฝึ กอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครกอนแตงตงั ้ ใหดํารง
ตําแหนงศึกษานิเทศก
(งบประมาณ 5,465,500 บาท)
(22) โครงการการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือ
(งบประมาณ 0 บาท)
(23) โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
บุคลากรทางการลูกเสือ
(งบประมาณ 0 บาท)

ห

(24) ฝึ กอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ตําแหนงรองผูอํานวย
การสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)
(25) สงเสริมความพรอมดานภาษาในกลุม
ประชาคมอาเซียน สําหรับนักเรียนชน
ั้
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 16,322,900 บาท)
(26) โครงการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ดานการวิจัยทางการศึกษา
(งบประมาณ 0 บาท)
(27) ปฐมนิเทศขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

ม

(28) ฝึ กอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร กอนแตง
ตัง้ ใหมีหรือเลื่อนเป็ นวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
(งบประมาณ 0 บาท)
(29) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิค
การเป็ นครูแนะแนวในศตวรรษที่ 21
(งบประมาณ 0 บาท)
(30) ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
(งบประมาณ 0 บาท)
(31) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการจัดการศึกษา
(งบประมาณ 18,226,400 บาท)
(32) เครือขายความรวมมือ “ศูนยขาว
นักเรียนกรุงเทพมหานคร – อาเซียน”
(งบประมาณ 8,958,700 บาท)

พ

(33) แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรม
ระหวางกรุงเทพมหานครและเมืองฟูกุโอก
ะ
(งบประมาณ 3,514,500 บาท)
(34) ความรวมมือเพื่อสรางโอกาสทางการ
ศึกษาดานภาษาและวัฒนธรรมใหแกนัก
เรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ณ เทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ประเทศญี่ปุน
(งบประมาณ 3,180,800 บาท)
(35) แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวาง
กรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย
(งบประมาณ 3,777,300 บาท)
(36) โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(งบประมาณ 476,500 บาท)

(39) โครงการกอสรางอาคารบานพักอาศัย
๔ ชัน
้  โรงเรียนวัดสามงาม สํานักงานเขต
หนองจอก
(งบประมาณ 7,513,759 บาท)
(40) โครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ของครูและนักเรียนดีเดน
(งบประมาณ 500,000 บาท)
(41) โครงการเสริมสรางทัศนคติที่ดีใหแก
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร ผานกิจกรรมสรางสรรคในการจัดงาน
วันเด็ก
(งบประมาณ 640,500 บาท)
(42) โครงการกอสรางอาคารบานพักอาศัย
๔ ชัน
้  โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร
สํานักงานเขตคลองสามวา
(งบประมาณ 8,670,200 บาท)
(43) โครงการกอสรางอาคารบานพักอาศัย
๔ ชัน
้  โรงเรียนวัดแป นทอง (สามวาวิทยา)
สํานักงานเขตคลองสามวา
(งบประมาณ 8,516,530 บาท)
(44) โครงการกอสรางอาคารเรียน 5 ชัน
้ 
โรงเรียนมีนบุรี สํานักงานเขตมีนบุรี
(งบประมาณ 24,659,100 บาท)
(45) โครงการกอสรางอาคารเรียน ๕ ชัน
้ 
โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ)
สํานักงานเขตดอนเมือง
(งบประมาณ 17,560,000 บาท)
(46) โครงการกอสรางอาคารเรียน ๕ ชัน
้ 
โรงเรียนคลองทวีว
 ฒ
ั นา (ทองนวมอนุสรณ
) สํานักงานเขตทวีวัฒนา
(งบประมาณ 0 บาท)
(47) โครงการกอสรางอาคารเรียน ๕ ชัน
้ 
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สํานักงานเขตบาง
กะปิ
(งบประมาณ 0 บาท)
(48) โครงการกอสรางอาคารเรียน ๕ ชัน
้ 
โรงเรียนสุเหราหะยีมินา สํานักงานเขต
หนองจอก
(งบประมาณ 17,284,469 บาท)
(49) โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค
3 ชัน
้  โรงเรียนบานเกาะ สํานักงานเขตมีน
บุรี
(งบประมาณ 0 บาท)
(50) โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 3,641,400 บาท)
(51) โครงการสัมมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 918,100 บาท)
(52) โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูผูสอน
ณ เมือง บริสเบน (Brisbane) เครือรัฐออ
สเตรเลีย
(งบประมาณ 2,988,440 บาท)
(53) โครงการวายน้ํ าเป็ น เลนน้ํ าไดปลอด
ภัย
(งบประมาณ 20,697,300 บาท)
(54) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ครู เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนดวยส่ อ
ื
นวัตกรรมใหม สําหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 29,287,600 บาท)

กร
ุงเ

(38) สอนภาษามลายู
(งบประมาณ 0 บาท)

ท

(37) เพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 8,349,600 บาท)

(55) โครงการจางเหมายามดูแลทรัพยสิน
และรักษาความปลอดภัยใหแกโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 245,821,800 บาท)
(56) โครงการเขารวมรวมการแขงขัน
ทักษะวิชาการและงานมหกรรมการจัดการ
ศึกษาทองถิ่น ระดับประเทศ
(งบประมาณ 0 บาท)
(57) จัดเลีย
้ งตอนรับคณะเยาวชนภาคใต
และครอบครัวอุปถัมภ
(งบประมาณ 0 บาท)
(58) โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียน
เขารวมการแขงขันฟุตบอลเยาวชนนานา
ชาติ
(งบประมาณ 8,657,600 บาท)
(59) สัมมนาเพื่อพัฒนาองคการสํานักการ
ศึกษา
(งบประมาณ 906,900 บาท)
(60) ประชาสัมพันธการจัดการศึกษา
(งบประมาณ 5,088,000 บาท)
(61) ปรับปรุงคายลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(พิศลยบุตร)
(งบประมาณ 24,820,000 บาท)
(62) ปรับปรุงคายลูกเสือกรุงธน
(งบประมาณ 20,060,000 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 2

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

(กองคลัง)

2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของ ผลผลิต (Output) 100.00 (คะแนน)
การจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน
(งบทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2562 (แบบฟอรมของกอง
ทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ)
(กองคลัง)

2.1 รอยละความสําเร็จของการเบิก
จายงบประมาณในภาพรวม

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริ
การ

มิติที่ 3

3.1(ก) รอยละความสําเร็จในการ
จัดการเรื่องที่ไดรับแจงจากประชา
ชน/ผูรับบริการ

มิติที่ 3

มิติที่ 3

(สํานักงานเลขานุการ)

(สํานักงานเลขานุการ)

3.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
(Best Service)
(สํานักงานเลขานุการ)

3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน

(1) กิจกรรมจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิ น (งบทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระ
ราชดําริโดยกรุงเทพมหานคร ปี  ๒๕๖๓
(งบประมาณ 500,000 บาท)

มิติที่ 4

3.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
(Best Service) รักษารอบ
(หนวยงานศึกษานิเทศก)

(ระดับ)

8.00 (คะแนน)

(คะแนน)

ผลผลิต (Output)

7.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการสํานักการศึกษารวมใจ
ประหยัดไฟฟา
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

7.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) การเพิ่มความรู ทักษะ และ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเรื่องการจัดซ้ อ
ื
จัดจาง การเบิกจายเงิน และการบริหารงบ
ประมาณรายจายประจําปี
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

4.2 ระดับความสําเร็จของการ
ผลผลิต (Output)
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน

4.1 รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาฐานขอมูล
(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)

(2) กิจกรรมการเรงรัดติดตามการเบิกจาย
งบประมาณของสวนราชการในสํานักการ
ศึกษา
(งบประมาณ 0 บาท)

6.00 (ระดับ)

ผลลัพธ
(Outcome)

4.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการ)

มิติที่ 4

-

ผลลัพธ
(Outcome)

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ 3

ผูรับผิดชอบ

(1) กิจกรรมจัดทํางบการเงินใหทันเวลา
และถูกตอง
(งบประมาณ 0 บาท)

(คะแนน)

(กองคลัง)

มิติที่ 3

โครงการ/กิจกรรม

(คะแนน)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับ บริการตอการใหบริการของสํานักการศึก
ษา
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) กิจกรรมตรวจสอบและแกไขเรื่องรอง เรียนของสํานักการศึกษา
(งบประมาณ 0 บาท)
-

คร

มิติที่ 2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

2.2.1 (รายงาน)การจัดทํางบการเงิน ผลผลิต (Output) 100.00 (คะแนน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562

(1) โครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษา
อังกฤษของขาราชการครูกรุงเทพมหานคร
ตามโมเดลการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 70
: 20:10
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) กิจกรรมการดําเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางานของสํานักการศึกษา
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) เสริมสรางศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(งบประมาณ 2,226,200 บาท)
(1) 4.1 กิจกรรมพัฒนาฐานขอมูลของ
สํานักการศึกษา
(งบประมาณ 0 บาท)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 37 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

-

-

าน

มิติท่ี
มิติที่ 2

กร
ุงเ

(ดู..รายงานลาสุด)

ท

พ

ม

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

ห

** หมายเหตุ เจาหน าที่หนวยงานบันทึก ชองที่ (1) - (5)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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