สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2563 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)

6

7

8

9

10

11

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

12

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

13

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ตัวชว
ี้ ัดสํานักการศึกษา 02

(สํานักการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี้ ัดสํานักการศึกษา 03

(สํานักการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี้ ัดสํานักการศึกษา 04

(สํานักการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี้ ัดสํานักการศึกษา 05

(สํานักการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี้ ัดสํานักการศึกษา 07

(สํานักการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี้ ัดสํานักการศึกษา 08

(สํานักการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี้ ัดสํานักการศึกษา 09

(สํานักการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี้ ัดสํานักการศึกษา 10

(สํานักการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการแขงขัน
กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงประเทศไทย ของ
นักกีฬากรุงเทพมหานคร

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

30.00
(รอยละ)

(รอยละ)

รอยละของนักเรียนที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทว
ั ่ ไป
ดานการศึกษาครบถวนและทนตาม
เวลาที่กําหนด

100.00
(รอยละ)

(กองคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนหลักสูตรสองภาษามีผล
์ างการเรียนตงั ้ แตระดับ 2.
สัมฤทธิท
5 ขึ้นไป

(11.1). โครงการเขารวมการแขงขันกีฬา
นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ครัง้ ที่ 37
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานเลขานุการ

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

0.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

าน

5

(สํานักการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ห

4

ตัวชว
ี้ ัดสํานักการศึกษา 01

ผลการดําเนิ น
งาน

85.00
(รอยละ)

ม

3

(สํานักการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

พ

2

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

ท

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ความกาวหน าของงาน :30.00%

4/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สํานักการ
ศึกษาไดจัดพิธีรับมอบโอวาทจากผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ระหวางเวลา 13.30 - 15.30 น. ณ หองรัตนโกสิ
นทร ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร โดยมีนาย
ขจิต ชัชวานิชย รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็ น
ประธานในพิธี

กร
ุงเ

ลําดับ

คร

สํานั กการศึกษา (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

(รอยละ)

(12.1). รําลึกพระคุณบูรพาจารย (งานวันครู)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานเลขานุการ

ความกาวหน าของงาน :20.00%

4/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขอรายช่ อ
ื จัด
ทําคําสัง่ ดําเนินโครงการ พรอมจัดทํารูปแบบปาย
ประชาสัมพันธ วิดีทัศน ของที่ระลึกใหกับผูเกษี
ยณ

(12.2). กิจกรรมการกําหนดหลักเกณฑและ
ความกาวหน าของงาน :45.00%
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคาใชจายสนับสนุนการ
ศึกษาแกนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา 2/12/2562 : ผูวาราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติ
นคร และจัดสรรงบประมาณ
หลักเกณฑและบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจาย
ดานการศึกษา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
สวนราชการที่รับผิดชอบ
พรอมอนุมัติใหสํานักงานเขตเบิกจายเงินอุดหนุน
:: กองคลัง
ทัว
่ ไป เพื่อนําฝากเป็ นเงินนอกงบประมาณของ
สํานักงานเขต เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
และสํานักการศึกษาเวียนแจงหลักเกณฑและ
บัญชีจัดสรรฯ ให 50 สํานักงานเขตทราบและ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ตามหนังสือ สํานัก
การศึกษา ดวนที่สุด ที่ กท 0803/10786 ลงวันที่
13 พฤศจิกายน 2562

(รอยละ)

(13.1). โรงเรียนสองภาษา

ความกาวหน าของงาน :12.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: หนวยงานศึกษานิเทศก

3/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการขออนุมัติตัว
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครและบุคคลภายนอกที่ชวย
ปฏิบัติราชการดานการสอนใหเขารวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง ระหวางวัน
ที่ 19-22 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซพา
เลซ เขตปอมปราบศัตรูพาย

(หนวยงานศึกษานิเทศก)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของนักเรียนมีพัฒนาการสม
วัย (นศน.)

เป าหมาย
85.00
(ผูเรียน)

ผลการดําเนิ น
งาน
(ผูเรียน)

(หนวยงานศึกษานิเทศก)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(14.1). พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: หนวยงานศึกษานิเทศก
(14.2). โครงการนักสืบตาสับประรด

รอยละของนักเรียนมีกิจกรรมการ
ปฏิบัติตนที่สะทอนการมีคุณธรรม
จริยธรรม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

4/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดทําคําสัง่
คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมที่ 1 การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัด
ประสบการณระดับปฐมวัยในโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :25.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรียน
15

ความกาวหน าของงาน :10.00%

คร

14

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

10/12/2562 : อยูระหวางดําเนินการจัดซ้ อ
ื วัสดุ
โครงการ. 2.ประสานขอรายช่ อ
ื นักเรียนและจัด
ทําคําสัง่  3.จัดเตรียมการอบรมในกิจกรรมที่ 1 .

(15.1). ติดตามการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ความกาวหน าของงาน :15.00%
ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตามหลักสูตรโตไปไมโกงและหลักสูตรแกนกลาง 9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการปรับปรุง
การศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน พุทธศักราช 2551
แบบสงั เกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล) และ
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
หลักสูตรโตไปไมโกง และจัดทําแบบสังเกต
:: สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา
พฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล) และแบบ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
ตานทุจริตศึกษา

าน

ลําดับ

(15.2). โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือชอสะ ความกาวหน าของงาน :15.00%
อาด
9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน..จัดทําคําสัง่ ผู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เขารับการฝึกอบรม
:: สถาบันพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

รอยละของสํานักงานเขตที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการตรวจสอบคุณภาพการ
ศึกษาผานเกณฑ

90.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

์ างการเรียนในวิชาหลัก
ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน (O-NET) มีคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มข้ น
ึ ตามเกณฑที่กําหนด
(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(16.1). กิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ความกาวหน าของงาน :20.00%
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา

9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนแจงจํานวน
นักเรียนให สพฐ. เพื่อจัดพิมพแบบทดสอบ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา

9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนแกปัญหา

(16.2). กิจกรรมการพัฒนาคลังขอสอบมาตรฐาน ความกาวหน าของงาน :0.00%

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(17.1). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริม
สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :5.00%

11/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเตรียมจัด
อบรมปฏิบัติการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การดําเนินงานดานหลักสูตรสถานศึกษา
(ประสานวิทยากร/สถานที่ในการจัดอบรม/ขอราย
ชื่อ จัดทําและแจงคําสัง่ ผูเขารับการอบรมกอนฝึก
อบรมอยางนอย 3 เดือน)

พ

17

6/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนติดตอวิทยากร
และขอรายช่ อ
ื ผูเขารับการอบรม

ม

16

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรียน

ความกาวหน าของงาน :2.00%

ห

(15.3). โครงการพัฒนานักเรียนแกนนําเสริม
สรางทัศนคติที่ดีตอผูสูงอายุ

กร
ุงเ

ท

(17.2). วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูเพื่อ ความกาวหน าของงาน :25.00%
ผลิตส่ อ
ื เทคโนโลยีเสมือนจริง
9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดหารผูรับจาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ตามหนังสือที่ กท 0806/1633 ลงวันที่ 14
:: กองเทคโนโลยีการศึกษา
พฤศจิกายน 2562 และขอตอรองราคาและขอ
ความรวมมือดําเนินโครงการตามหนังสือเลขที่
กท 0806/1694 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ขณะนี้กําลังดําเนินการประกาศผูรับจาง

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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รอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ ์
ทางการศึกษาทุกระดับชน
ั ้ ผาน
เกณฑคะแนนรอยละ 60

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย
90.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(18.1). คายภาษาอังกฤษภาคฤดูรอนของ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: หนวยงานศึกษานิเทศก

(18.2). โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร (STEM & Robotics)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: หนวยงานศึกษานิเทศก

(18.3). โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรี
ยน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: หนวยงานศึกษานิเทศก

(18.4). พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิต
ศาสตร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: หนวยงานศึกษานิเทศก

(18.5). พัฒนาส่ อ
ื การเรียนรูดิจิทัลเพื่อยกระดับ
์ างการเรียนในวิชาหลัก
ผลสัมฤทธิท

3/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการติดตอสถาน
ที่และวิทยากรในการดําเนินกิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :15.00%
9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน..ขอรายช่ อ
ื ครู
และนักเรียน
ความกาวหน าของงาน :10.00%
4/12/2562 : อยูระหวางการเตรียมดําเนิน
กิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และรอการ
อนุมัติคําสัง่  2 ฉบับ ดังนี้ 1. คําสัง่ เจาหน าที่และ
กรรมการดําเนินโครงการ 2. คําสัง่ ผูเขารวม
กิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 5 (กลุมเป าหมาย
เดียวกัน)
ความกาวหน าของงาน :15.00%

6/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการจัดทําบันทึก
ขอรายช่ อ
ื ครูเขารับการอบรม
ความกาวหน าของงาน :50.00%
9/12/2562 : - ขอความเห็นชอบใชรางขอบเขต
ของงาน (TOR) และราคากลางจางดําเนินการ
พัฒนาส่ อ
ื การเรียนรูฯ เรียบรอยแลว ตามหนังสือ
ที่ กท 0806/1634 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2
562 เรื่อง ขอความเห็นชอบใชรางขอบเขตของ
งาน (TOR) และราคากลางจางดําเนินการพัฒนา
สื่อการเรียนรูดิจิทัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนในวิชาหลัก - รายงานขอจางพัฒนา
สื่อการเรียนรูฯ เรียบรอยแลว ตามหนังสือ ที่ กท
0806/1658 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง
รายงานขอจางพัฒนาส่ อ
ื การเรียนรูดิจิทัลเพื่อยก
์ างการเรียนในวิชาหลัก - แตง
ระดับผลสัมฤทธิท
ตัง้ คณะกรรมการซ้ อ
ื หรือจางโดยวิธีฉพาะเจาะจง
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สําหรับการจาง
พัฒนาส่ อ
ื การเรียนรูฯ เรียบรอยแลว ตามคําสัง่
กรุงเทพมหานคร ที่ 135/2562 ลงวันที่ 18
พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แตงตงั ้  คณะกรรมการ
ซื้อหรือจางโดยวิธีฉพาะเจาะจง และคณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ สําหรับการจางพัฒนาส่ อ
ื
์ างการ
การเรียนรูดิจิทัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท
เรียนในวิชาหลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - คณะ
กรรมการซ้ อ
ื หรือจางฯ ไดทําหนังสือเชิญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
เสนอราคาจางพัฒนาส่ อ
ื การเรียนรูฯ เรียบรอย
แลว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท
0806/พิเศษ 7 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาการจางพัฒนาส่ อ
ื การ
์ างการ
เรียนรูดิจิทัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท
เรียนในวิชาหลัก ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี ไดเสนอราคาการจางพัฒนา
สื่อการเรียนรูฯ ในวงเงิน 3,500,000.- บาท ตาม
หนังสือคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี ที่ อว 7604.3/026 ลงวันที่
20 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอเสนอราคาการ
จางพัฒนาส่ อ
ื การเรียนรูดิจิทัลเพื่อยกระดับผล
์ างการเรียนในวิชาหลัก - คณะ
สัมฤทธิท
กรรมการซ้ อ
ื หรือจางฯ ไดทําหนังสือตอรองราคา
การจางพัฒนาส่ อ
ื การเรียนรูฯ เรียบรอยแลว ตาม
หนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท
0806/พิเศษ 8 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขอตอรองราคาการจางพัฒนาส่ อ
ื การเรียนรู
์ างการเรียนใน
ดิจิทัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท
วิชาหลัก ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี ไดยืนยันราคาคงเดิม คือ
3,500,000.- บาท ตามหนังสือคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ที่ อว 7604.
3/027 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การ
จางพัฒนาส่ อ
ื การเรียนรูดิจิทัลเพื่อยกระดับผล
์ างการเรียนในวิชาหลัก - คณะ
สัมฤทธิท
กรรมการซ้ อ
ื หรือจางฯ ไดพิจารณาและรายงาน
ผลการพิจารณาจางพัฒนาส่ อ
ื การเรียนรูฯ
เรียบรอยแลว ตามหนังสือ ที่ กท 0806/พิเศษ 9
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายงานผล
การพิจารณาจางพัฒนาส่ อ
ื การเรียนรูดิจิทัลเพื่อ
์ างการเรียนในวิชาหลัก
ยกระดับผลสัมฤทธิท
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... ขอ
อนุมัติดําเนินการจาง

กร
ุงเ

ท

พ

ม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองเทคโนโลยีการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :15.00%

คร

18

าน

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

ลําดับ

(18.6). จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ความกาวหน าของงาน :7.00%

15/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...การจัด
ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดรายละเอียด
ขอบเขตการดําเนินงาน (Term of Reference
:TOR) โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขน
ั้
พื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2564-2569)
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของโรงเรียนที่มีผลงานของ
นักเรียนที่เกิดจากการนํ านวัตกรรม
หรือส่ อ
ื หรือเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชตามเกณฑที่กําหนด

ผลการดําเนิ น
งาน

เป าหมาย
80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(19.1). กิจกรรมการจัดทํารายงานการประเมิน
ผลความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา

95.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(20.1). กิจกรรมการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองเทคโนโลยีการศึกษา

(กองเทคโนโลยีการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(20.2). สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรค
ผลงานเพื่อการเรียนรู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองเทคโนโลยีการศึกษา

21

รอยละในการพัฒนาและปรับปรุง
เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทสใหมี
ประสิทธฺิภาพและครอบคลุมทุกสวน
ราชการ

0.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(21.1). พัฒนาระบบอินเทอรเน็ตในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองเทคโนโลยีการศึกษา

(กองเทคโนโลยีการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(21.2). พัฒนาเครือขายคอมพิวเตอรภายใน
สํานักการศึกษา

95.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(สถาบันพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหา
นคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

25

(กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่
เปิ ดสอนถึงระดับมัธยมศึกษามี
นักเรียนและครูแกนนํากิจกรรม
รณรงคปองกัน
(กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของเด็กในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครเขาเรียนการศึกษา
ภาคบังคับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

9/12/2562 : - จัดทําคําอธิบายรายละเอียดการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ ใหโรงเรียนทราบ
เรียบรอยแลว ตามหนังสือ ที่ กท 0806/11704
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง การดําเนินงาน
ตามโครงการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - อยูระหวางรอ
การรายงานการวางแผนงานการจัดกิจกรรมสง
เสริมสนับสนุนฯ และแผนการใชจายงบประมาณ
จากโรงเรียน จะแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม
2562
ความกาวหน าของงาน :80.00%

6/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการตรวจรับ
ความกาวหน าของงาน :10.00%
6/12/2562 : เชิญประชุมคณะกรรมการราง
ขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางฯ ตาม
หนังสือที่ กท 0806/1631 ลงวันที่ 14
พฤศจิกายน 2562

(22.2). พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอัง ความกาวหน าของงาน :20.00%
กฤษ
7/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เวียนหนังสือ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สํารวจรายช่ อ
ื ขาราชการครูฯ ผูสอนภาษาอังกฤษ
:: สถาบันพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานการเจาหน าที่

2.00
(จํานวนชมรม
TO BE
NUMBER
ONE)

(จํานวนชมรม
TO BE
NUMBER
ONE)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(23.1). โครงการสงเสริมการดําเนินงานชมรม
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรียน

(24.1). โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร
ปลอดยาเสพติด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรียน

0.00
(รอยละ 40)

ความกาวหน าของงาน :5.00%

8/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...การเตรียม
การ
ความกาวหน าของงาน :10.00%

อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดทําคําสัง่ เพื่อแตงตงั ้ คณะ
กรรมการดําเนินโครงการสงเสริมการดําเนินงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร

กร
ุงเ

24

ชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่
เปิ ดสอนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีศูนย
เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
เขารวมประกวดผลการดําเนินงาน
ระดับภาค/ประเทศ ตามโควตาและ
เกณฑที่กําหนด

ความกาวหน าของงาน :20.00%

(22.1). โครงการจัดทําหลักสูตรตามเสนทางการ ความกาวหน าของงาน :8.00%
พัฒนาสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนศึกษาขอมูลการ
จัดทําแผนที่เสนทางการพัฒนาตามหลักสมรรถ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
นะฯ
:: สถาบันพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

(22.3). ทุนเอราวัณ

23

9/12/2562 : - เผยแพรตัวอยางส่ อ
ื การเรียนรู/ผล
งานนักเรียนโดดเดน จากกิจกรรมใบ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 และแหลงการเรียนรู
ในการผลิตส่ อ
ื การเรียนรู บนเว็บไซต
BMAmedia เรียบรอยแลว - อยูระหวางขน
ั ้ ตอน.
.. การติดตามการจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนฯ
จากรายงานของโรงเรียนตามแบบรายงานที่
กําหนด

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครผานมาตรฐานวิชา
ชีพ

ความกาวหน าของงาน :20.00%

ท

22

11/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการติดตามการ
ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางฯ และระบบ SAR
เพื่อแกไขหน าจอระบบใหสอดคลองกับขอมูลที่
ตองการ

ม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองเทคโนโลยีการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :5.00%

คร

20

นักเรียนมีผลการประเมินรายวิชา
พื้นฐานผานทุกรายวิชา และมีผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคระดับผานข้ น
ึ ไป

าน

19

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

ลําดับ

(รอยละ 40)

ความกาวหน าของงาน :2.00%

6/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนติดตอวิทยากร
และขอรายช่ อ
ื ผูเขารับการอบรม

(25.1). กิจกรรมการรับนักเรียน

ความกาวหน าของงาน :7.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรียน

6/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเสนอคําสัง่
กรุงเทพมหานครแตงตงั ้ คณะกรรมการรับ
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

(25.2). กิจกรรมสํารวจและติดตามการเขาเรียน ความกาวหน าของงาน :25.00%
ของเด็กในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
6/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...1. จัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ทําประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวปฏิบัติ
:: กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรียน
เกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 2.ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอระหวางสถาน
ศึกษาที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ปี การ
ศึกษา 2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 แจง
เวียนเขตเรียบรอยแลว

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

จํานวนของโรงเรียนสังกัด
2.00
(26.1). พัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียน
กรุงเทพมหานครที่เปิ ดการจัดการ
(จํานวนโรงเรียน (จํานวนโรงเรียน สังกัดก
 รุงเทพมหานคร
ศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) สําหรับเด็ก
(ไมนอยกวา))
(ไมนอยกวา))
ที่มีความตองการพิเศษ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: หนวยงานศึกษานิเทศก
(กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรียน)
(26.2). กิจกรรมการเปิ ดการจัดการศึกษาพิเศษ
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(เรียนรวม) สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรียน

4/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขอรายช่ อ
ื ผู
บริหารสถานศึกษาและขาราชการครูเพื่อเขารวม
กิจกรรม ในกิจกรรมที่ ๑ และ ๒
ความกาวหน าของงาน :20.00%

6/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน จัดทําหนังสือ
เวียนแจงสํานักงานเขตเพื่อสํารวจโรงเรียนใน
สังกัดที่มีความประสงคขอเปิ ดสอนการจัดการ
ศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)

ห

าน

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 26 ตัวชว
ี้ ัด //

ความกาวหน าของงาน :10.00%

คร

ลําดับ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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