สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2563 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
สํานั กการศึกษา
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7

8

9
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11

สํานักงานเลขานุการ

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี ้ ัดสํานั กการศึกษา 03

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี ้ ัดสํานั กการศึกษา 04

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี ้ ัดสํานั กการศึกษา 05

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี ้ ัดสํานั กการศึกษา 07

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี ้ ัดสํานั กการศึกษา 08

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี ้ ัดสํานั กการศึกษา 09

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี ้ ัดสํานั กการศึกษา 10

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการแขงขันกีฬา
นั กเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่น
ิ แหง
ประเทศไทย ของนักกีฬากรุงเทพมหานคร

(1). โครงการเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ครัง้ ที่ 37

รอยละของนักเรียนท่ไี ดรับการจัดสรรงบ
ประมาณเงินอุดหนุนท่ว
ั ไปดานการศึกษา
ครบถวนและทนตามเวลาท่ก
ี ําหนด

(1). รําลึกพระคุณบูรพาจารย (งานวันครู)

(ผลงานลาสุด :30.00%)

(ผลงานลาสุด :20.00%)

(2). กิจกรรมการกําหนดหลักเกณฑและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับคาใชจายสนับสนุนการศึกษาแก
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และ
จัดสรรงบประมาณ
(ผลงานลาสุด :45.00%)

รอยละของโรงเรียนท่จ
ี ัดการเรียนการสอน (1). โรงเรียนสองภาษา
หลักสูตรสองภาษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตัง้ แตระดับ 2.5 ขึน
้ ไป
(ผลงานลาสุด :12.00%)

รอยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย
(นศน.)

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 85.00 (ผูเรียน)
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิติที่ 1 / ตัวชว
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สํานักงานเลขานุการ

1,925,000.00

ตัวชว
ี ้ ัดสํานั กการศึกษา 02

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 0.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
14

13,732,600.00

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

13

สวนราชการ

ตัวชว
ี ้ ัดสํานั กการศึกษา 01

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 30.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
12

งบประมาณ (บาท)

(1). พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(2). โครงการนักสืบตาสับประรด
(ผลงานลาสุด :25.00%)

รอยละของนักเรียนมีกิจกรรมการปฏิบัติตน (1). ติดตามการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
ที่สะทอนการมีคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตาม
หลักสูตรโตไปไมโกงและหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน พุทธศักราช 2551

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิติที่ 1 / ตัวชว

(ผลงานลาสุด :15.00%)

(2). โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(3). โครงการพัฒนานักเรียนแกนนําเสริมสราง
ทัศนคติที่ดีตอผูสูงอายุ

0.00

กองคลัง

235,155,700.00

หนวยงานศึกษานิเทศก

3,711,200.00

หนวยงานศึกษานิเทศก

800,000.00

กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรี
ยน

0.00

สํานักงานยุทธศาสตรการศึก
ษา

0.00

สถาบันพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

650,000.00

กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรี
ยน

3,810,000.00

สํานักงานยุทธศาสตรการศึก
ษา

0.00

สํานักงานยุทธศาสตรการศึก
ษา

17 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการ (1). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริม
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พน
ื ้ ฐาน สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
(O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขน
ึ ้ ตามเกณฑท่ี
(ผลงานลาสุด :5.00%)
ตัวชว
ี้ ัด กําหนด
เจรจา
(2). วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูเพื่อ
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
ผลิตส่ อ
ื เทคโนโลยีเสมือนจริง
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1,074,600.00

สํานักงานยุทธศาสตรการศึก
ษา

3,978,500.00

กองเทคโนโลยีการศึกษา

รอยละของนักเรียนท่ม
ี ีผลสัมฤทธิ์ทางการ
(1). คายภาษาอังกฤษภาคฤดูรอนของนักเรียน
ศึกษาทุกระดับชน
ั ้ ผานเกณฑคะแนนรอยละ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
60
(ผลงานลาสุด :15.00%)
ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 90.00 (รอยละ)
(2). โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
วิทยาศาสตร (STEM & Robotics)

2,821,600.00

หนวยงานศึกษานิเทศก

4,995,000.00

หนวยงานศึกษานิเทศก

รอยละของสํานั กงานเขตท่ม
ี ีคะแนนเฉลี่ย
จากการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาผานเก
ณฑ
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 90.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :2.00%)

(1). กิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(2). กิจกรรมการพัฒนาคลังขอสอบมาตรฐาน
(ผลงานลาสุด :0.00%)

(ผลงานลาสุด :25.00%)

18

(ผลงานลาสุด :15.00%)

(3). โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(4). พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิต
ศาสตร
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(5). พัฒนาส่ อ
ื การเรียนรูดิจิทัลเพื่อยกระดับผล
์ างการเรียนในวิชาหลัก
สัมฤทธิท
(ผลงานลาสุด :50.00%)

(6). จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569)
19

นั กเรียนมีผลการประเมินรายวิชาพน
ื ้ ฐาน
ผานทุกรายวิชา และมีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคระดับผานขน
ึ ้ ไป
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :7.00%)

(1). กิจกรรมการจัดทํารายงานการประเมินผล
ความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร

21

รอยละในการพัฒนาและปรับปรุงเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทสใหมีประสิทธฺิภาพและ
ครอบคลุมทุกสวนราชการ
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 0.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

22

รอยละของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครผาน
มาตรฐานวิชาชีพ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 95.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :20.00%)

(1). พัฒนาระบบอินเทอรเน็ตในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :80.00%)

(2). พัฒนาเครือขายคอมพิวเตอรภายในสํานัก
การศึกษา
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(1). โครงการจัดทําหลักสูตรตามเสนทางการ
พัฒนาสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :8.00%)

(2). พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอัง
กฤษ
(ผลงานลาสุด :20.00%)
(3). ทุนเอราวัณ

23
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25

หนวยงานศึกษานิเทศก

3,500,000.00

กองเทคโนโลยีการศึกษา

5,500,000.00

สํานักงานยุทธศาสตรการศึก
ษา

0.00

สํานักงานยุทธศาสตรการศึก
ษา

0.00

กองเทคโนโลยีการศึกษา

5,604,700.00

กองเทคโนโลยีการศึกษา

10,700,000.00

กองเทคโนโลยีการศึกษา

3,145,800.00

กองเทคโนโลยีการศึกษา

694,000.00

สถาบันพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

0.00

สถาบันพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

27,900,000.00

สํานักงานการเจาหน าที่

0.00

กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรี
ยน

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครท่เี ปิ ดสอน (1). โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยา
ถึงระดับมัธยมศึกษามีนักเรียนและครูแกน เสพติด
นํ ากิจกรรมรณรงคปองกัน
(ผลงานลาสุด :2.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

0.00

กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรี
ยน

0.00

กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรี
ยน

(2). กิจกรรมสํารวจและติดตามการเขาเรียนของ
เด็กในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร

0.00

กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรี
ยน

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครท่เี ปิ ดสอนระดับ
มัธยมศึกษา ซึ่งมีศูนยเพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE เขารวมประกวดผลการ
ดําเนิ นงานระดับภาค/ประเทศ ตามโควตา
และเกณฑท่ก
ี ําหนด

(ผลงานลาสุด :5.00%)

(1). โครงการสงเสริมการดําเนินงานชมรม TO
BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 2.00 (จํานวนชมรม
TO BE NUMBER ONE)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของเด็กในพน
ื ้ ที่กรุงเทพมหานครเขา (1). กิจกรรมการรับนักเรียน
เรียนการศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :7.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 0.00 (รอยละ 40)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :25.00%)

จํานวนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่ี (1). พัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียน
เปิ ดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
สังกัดกรุงเทพมหานคร
สําหรับเด็กท่ม
ี ีความตองการพิเศษ
(ผลงานลาสุด :10.00%)
ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 2.00 (จํานวนโรง
(2). กิจกรรมการเปิ ดการจัดการศึกษาพิเศษ
เรียน (ไมนอยกวา))
(เรียนรวม) สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

3,907,000.00

หนวยงานศึกษานิเทศก

กร
ุงเ

26

หนวยงานศึกษานิเทศก

1,902,800.00

(ผลงานลาสุด :5.00%)

รอยละของโรงเรียนท่ม
ี ีผลงานของนักเรียนท่ี (1). กิจกรรมการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
เกิดจากการนํ านวัตกรรมหรือส่ อ
ื หรือ
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชตามเกณฑท่ี
(ผลงานลาสด
ุ  :20.00%)
ตัวชว
ี้ ัด กําหนด
เจรจา
(2). สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรคผล
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 95.00 (รอยละ)
งานเพื่อการเรียนรู
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
20

0.00

ท

16

คร

3

โครงการ/กิจกรรม

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 85.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

าน

2

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบสาร
สนเทศ

ม
ห

1

พ

ลําดับ

0.00

กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรี
ยน

(ผลงานลาสุด :20.00%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/3

ขอมูล ณ วันท่ี 12-12-2019

(ผลงานลาสุด :5.00%)

(2). โครงการสอนภาษาจีน
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(3). คาใชจายในการพัฒนาการสอนภาษาจีนใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามบันทึก
ความรวมมือและแลกเปลี่ยนทางการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน
(ผลงานลาสุด :15.00%)
(4). สอนภาษาอาหรับ

(ผลงานลาสุด :20.00%)

(5). เรียนภาษาอังกฤษในตางประเทศสําหรับ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :12.00%)
(6). สอนภาษาญี่ปุน

(ผลงานลาสุด :12.00%)

(7). พัฒนาความสามารถดานภาษาไทยของ
นักเรียนระดับชน
ั ้ ประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)
(8). โครงศิลปะภาพวาด

(ผลงานลาสุด :12.00%)

(9). พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :30.00%)

(10). เปิ ดโลกกวางสรางเสนทางสูอาชีพ
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(11). โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพลูกจาง
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(12). สอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
เป็ นขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(13). การเลือกตงั ้ กรรมการในคณะอนุกรรมการ
สามัญขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :30.00%)

(14). พัฒนาระบบคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูตอ
เนื่อง
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(15). โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุว
กาชาดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :25.00%)

(16). โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(17). โครงการพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวน
สนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(18). ฝึ กอบรมหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(19). ฝึ กอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
มหานครระดับสูง (นศส.) รุนที่ 9
(ผลงานลาสุด :0.00%)

(20). โครงการฝึกอบรมผูบังคับบัญชายุวกาชาด
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(21). ฝึ กอบรมหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครกอน
แตงตงั ้ ใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก
(ผลงานลาสุด :7.00%)

(22). โครงการการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูก
เสือ
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(23). โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
บุคลากรทางการลูกเสือ
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(24). ฝึ กอบรมหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(25). สงเสริมความพรอมดานภาษาในกลุม
ประชาคมอาเซียน สําหรับนักเรียนชน
ั ้ ประถม
ศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(26). โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานครดานการวิจัย
ทางการศึกษา
(ผลงานลาสุด :70.00%)

(27). ปฐมนิเทศขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(28). ฝึ กอบรมหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครู
กรุงเทพมหานคร กอนแตงตงั ้ ใหมีหรือเลื่อนเป็ น
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยว
ชาญ
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(29). โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็ น
ครูแนะแนวในศตวรรษที่ 21
(ผลงานลาสุด :60.00%)

(30). ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(31). โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการจัดการศึกษา
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(32). เครือขายความรวมมือ “ศูนยขาวนักเรียน
กรุงเทพมหานคร – อาเซียน”
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(33). แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรม
ระหวางกรุงเทพมหานครและเมืองฟูกุโอกะ
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(34). ความรวมมือเพื่อสรางโอกาสทางการศึกษา
ดานภาษาและวัฒนธรรมใหแกนักเรียน ใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ เทศบาลเมือง
ฮิกาชิคาวะ ประเทศญี่ปุน
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(35). แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวาง
กรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย
(ผลงานลาสุด :35.00%)

(36). โครงการสนับสนุนการสอนในศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(ผลงานลาสุด :40.00%)

(37). เพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิใ์ น
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :30.00%)
(38). สอนภาษามลายู

(ผลงานลาสุด :100.00%)

(39). โครงการกอสรางอาคารบานพักอาศัย ๔ ชัน
้ 
โรงเรียนวัดสามงาม สํานักงานเขตหนองจอก
(ผลงานลาสุด :65.00%)

(40). โครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
ครูและนักเรียนดีเดน
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(41). โครงการเสริมสรางทัศนคติที่ดีใหแก
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผาน
กิจกรรมสรางสรรคในการจัดงานวันเด็ก
(ผลงานลาสุด :50.00%)

(42). โครงการกอสรางอาคารบานพักอาศัย ๔ ชัน
้ 
โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร สํานักงานเขตคลอง
สามวา
(ผลงานลาสุด :61.00%)

(43). โครงการกอสรางอาคารบานพักอาศัย ๔ ชัน
้ 
โรงเรียนวัดแป นทอง (สามวาวิทยา) สํานักงาน
เขตคลองสามวา
(ผลงานลาสุด :55.00%)

(44). โครงการกอสรางอาคารเรียน 5 ชัน
้ 
โรงเรียนมีนบุรี สํานักงานเขตมีนบุรี
(ผลงานลาสุด :65.00%)

(45). โครงการกอสรางอาคารเรียน ๕ ชัน
้ 
โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ) สํานักงาน
เขตดอนเมือง
(ผลงานลาสุด :65.00%)

(46). โครงการกอสรางอาคารเรียน ๕ ชัน
้ 
โรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองนวมอนุสรณ)
สํานักงานเขตทวีวัฒนา
(ผลงานลาสุด :65.00%)

(47). โครงการกอสรางอาคารเรียน ๕ ชัน
้ 
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สํานักงานเขตบางกะปิ
(ผลงานลาสุด :65.00%)

(48). โครงการกอสรางอาคารเรียน ๕ ชัน
้ 
โรงเรียนสุเหราหะยีมินา สํานักงานเขตหนองจอก
(ผลงานลาสุด :65.00%)

สวนราชการ

11,655,600.00

หนวยงานศึกษานิเทศก

18,000,000.00

หนวยงานศึกษานิเทศก

2,051,400.00

หนวยงานศึกษานิเทศก

2,834,100.00

หนวยงานศึกษานิเทศก

26,009,800.00

หนวยงานศึกษานิเทศก

306,100.00

หนวยงานศึกษานิเทศก

13,774,400.00

หนวยงานศึกษานิเทศก

1,878,300.00

หนวยงานศึกษานิเทศก

462,000.00

สํานักงานยุทธศาสตรการศึก
ษา

1,090,000.00

สํานักงานยุทธศาสตรการศึก
ษา

4,203,200.00

สํานักงานเลขานุการ

17,230,000.00

สํานักงานการเจาหน าที่

218,300.00

สํานักงานการเจาหน าที่

63,298,900.00

กองเทคโนโลยีการศึกษา

0.00

สถาบันพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

0.00

สถาบันพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

0.00

สถาบันพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

0.00

สถาบันพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

2,171,100.00

สถาบันพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

0.00

สถาบันพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

5,465,500.00

สถาบันพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

0.00

สถาบันพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

0.00

สถาบันพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

0.00

สถาบันพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

16,322,900.00

หนวยงานศึกษานิเทศก

0.00

สถาบันพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

0.00

สถาบันพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

0.00

สถาบันพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

0.00

สถาบันพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

0.00

หนวยงานศึกษานิเทศก

18,226,400.00

กองเทคโนโลยีการศึกษา

8,958,700.00

สํานักงานยุทธศาสตรการศึก
ษา

3,514,500.00

สํานักงานยุทธศาสตรการศึก
ษา

3,180,800.00

สํานักงานยุทธศาสตรการศึก
ษา

3,777,300.00

สํานักงานยุทธศาสตรการศึก
ษา

476,500.00

หนวยงานศึกษานิเทศก

8,349,600.00

สํานักงานยุทธศาสตรการศึก
ษา

0.00

หนวยงานศึกษานิเทศก

7,513,759.00

สํานักงานเลขานุการ

500,000.00

กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรี
ยน

640,500.00

กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรี
ยน

8,670,200.00

สํานักงานเลขานุการ

8,516,530.00

สํานักงานเลขานุการ

24,659,100.00

สํานักงานเลขานุการ

17,560,000.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

0.00

17,284,469.00

0.00

สํานักงานเลขานุการ

สํานักงานเลขานุการ

สํานักงานเลขานุการ

สํานักงานเลขานุการ

กร
ุงเ

(49). โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค 3
ชัน
้  โรงเรียนบานเกาะ สํานักงานเขตมีนบุรี

งบประมาณ (บาท)

คร

โครงการ/กิจกรรม

(1). ยกระดับคุณภาพครูผูดูแลเด็กโดยใชส่ อ
ื สราง
เสริมประสบการณการเรียนรู เพื่อพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

าน

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ม
ห

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

รอยละความสําเร็จของการดําเนิ นการ
โครงการประจําพืน
้ ฐานของสํานั กการศึกษา

พ

27

ท

ลําดับ

(ผลงานลาสุด :65.00%)

(50). โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(ผลงานลาสุด :12.00%)

(51). โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือ
ขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(52). โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรูของครูผูสอน ณ เมือง บริสเบน
(Brisbane) เครือรัฐออสเตรเลีย
(ผลงานลาสุด :40.00%)

(53). โครงการวายน้ํ าเป็ น เลนน้ํ าไดปลอดภัย
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(54). โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครู เพื่อ
ยกระดับคุณภาพนักเรียนดวยส่ อ
ื นวัตกรรมใหม
สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :30.00%)

(55). สถาบันพัฒนาขาราชการครูฯ01
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(56). โครงการสํานักงานเลขานุการ 01
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(57). สถาบันพัฒนาขาราชการครูฯ02
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(58). โครงการสํานักงานเลขานุกาาร 02
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(59). สถาบันพัฒนาขาราชการครูฯ03
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(60). โครงการสํานักงานเลขานุการ 03
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(61). สถาบันพัฒนาขาราชการครูฯ04
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(62). โครงการสํานักงานเลขานุการ 04
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(63). สถาบันพัฒนาขาราชการครูฯ05
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(64). โครงการสํานักงานเลขานุการ 05
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(65). โครงการสํานักงานเลขานุการ 06
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(66). โครงการสํานักงานเลขานุการ 07
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(67). โครงการสํานักงานเลขานุการ 08
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(68). โครงการสํานักงานเลขานุการ 09
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(69). โครงการสํานักงานเลขานุการ 010
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(70). โครงการจางเหมายามดูแลทรัพยสินและ
รักษาความปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(71). โครงการเขารวมรวมการแขงขันทักษะ
วิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาทอง
ถิ่น ระดับประเทศ
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(72). โครงการกองเสริมสรางสมรรถนะนักเรียน
02
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(73). โครงการกองเสริมสรางสมรรถนะนักเรียน
03
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(74). โครงการกองเสริมสรางสมรรถนะนักเรียน
04
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(75). โครงการกองเสริมสรางสมรรถนะนักเรียน
05
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(76). หนวยศึกษานิเทศก 1
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(77). หนวยศึกษานิเทศก 2
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(78). หนวยศึกษานิเทศก 3
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(79). จัดเลีย
้ งตอนรับคณะเยาวชนภาคใตและ
ครอบครัวอุปถัมภ
(ผลงานลาสุด :70.00%)

(80). โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนเขารวม
การแขงขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(81). สัมมนาเพื่อพัฒนาองคการสํานักการศึกษา
(ผลงานลาสุด :40.00%)

(82). ประชาสัมพันธการจัดการศึกษา
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(83). ปรับปรุงคายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (พิศ
ลยบุตร)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(84). ปรับปรุงคายลูกเสือกรุงธน

3,641,400.00

สํานักงานยุทธศาสตรการศึก
ษา

918,100.00

สํานักงานยุทธศาสตรการศึก
ษา

2,988,440.00

สถาบันพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

20,697,300.00

กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรี
ยน

29,287,600.00

สถาบันพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

0.00

สถาบันพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

สํานักงานเลขานุการ

สถาบันพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
สํานักงานเลขานุการ

สถาบันพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
สํานักงานเลขานุการ

สถาบันพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
สํานักงานเลขานุการ

สถาบันพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

245,821,800.00

กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรี
ยน

0.00

กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรี
ยน

0.00

กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรี
ยน

0.00

กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรี
ยน

0.00

กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรี
ยน

0.00

กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรี
ยน

0.00

หนวยงานศึกษานิเทศก

0.00

หนวยงานศึกษานิเทศก

0.00

หนวยงานศึกษานิเทศก

0.00

สํานักงานเลขานุการ

8,657,600.00

สํานักงานเลขานุการ

906,900.00

สํานักงานเลขานุการ

5,088,000.00

สํานักงานเลขานุการ

24,820,000.00

สํานักงานเลขานุการ

20,060,000.00

สํานักงานเลขานุการ

(ผลงานลาสุด :5.00%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 12-12-2019

ลําดับ
28

29

30

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

2.2.1 (รายงาน)การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562

(1). กิจกรรมจัดทํางบการเงินใหทันเวลาและถูก
ตอง

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (คะแนน)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :60.00%)

งบประมาณ (บาท)

สวนราชการ

0.00

กองคลัง

500,000.00

หนวยงานศึกษานิเทศก

0.00

2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการจัด
(1). กิจกรรมจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบทรัพยสิน) (งบทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบฟอรม
ของกองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ)
(ผลงานลาสุด :64.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (คะแนน)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

2.1 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(1). โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดําริโดย
กรุงเทพมหานคร ปี  ๒๕๖๓
(ผลงานลาสุด :90.00%)

(2). กิจกรรมการเรงรัดติดตามการเบิกจายงบ
ประมาณของสวนราชการในสํานักการศึกษา
31

32

33

34

35

36

37

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 6.00 (ระดับ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :25.00%)

(1). กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับ
บริการตอการใหบริการของสํานักการศึกษา
(ผลงานลาสุด :10.00%)

3.1(ก) รอยละความสําเร็จในการจัดการ
เรื่องท่ไี ดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ

(1). กิจกรรมตรวจสอบและแกไขเรื่องรองเรียน
ของสํานักการศึกษา

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 8.00 (คะแนน)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :10.00%)

3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนิ น
โครงการใหบริการท่ด
ี ีท่ส
ี ุด (Best Service)

(1). โครงการสํานักการศึกษารวมใจประหยัดไฟ
ฟ า

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 7.00 (รอยละ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :20.00%)

3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของหน วยงาน
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 7.00 (รอยละ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนิ น
โครงการใหบริการท่ด
ี ีท่ส
ี ุด (Best Service)
รักษารอบ

(1). การเพิ่มความรู ทักษะ และประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเรื่องการจัดซ้ อ
ื จัดจาง การเบิกจายเงิน
และการบริหารงบประมาณรายจายประจําปี
(ผลงานลาสุด :30.00%)

(1). โครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
ของขาราชการครูกรุงเทพมหานครตามโมเดล
การเรียนรูและพัฒนาตนเอง 70 : 20:10

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :20.00%)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 4.00 (รอยละ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :20.00%)

4.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาฐาน
ขอมูล

(1). กิจกรรมพัฒนาฐานขอมูลของสํานักการศึก
ษา

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :7.00%)

4.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนิ นการ
(1). กิจกรรมการดําเนินการดานความปลอดภัย
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
แวดลอมในการทํางานของหน วยงาน
ของสํานักการศึกษา
(2). เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร ตามพ
ระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุ
มารี

กองคลัง

0.00

กองคลัง

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

หนวยงานศึกษานิเทศก

0.00

สํานักงานเลขานุการ

2,226,200.00

หนวยงานศึกษานิเทศก

0.00

สํานักงานยุทธศาสตรการศึก
ษา

(ผลงานลาสุด :20.00%)

าน

คร

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 37 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 129 โครงการ/กิจกรรม

กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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