สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2564 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)

10.00
(ลดลงรอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(ลดลงรอยละ)

4

5

(หนวยงานศึกษานิเทศก)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานการเจาหน าที่

16/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ศึกษาขอมูล

90.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานการเจาหน าที่
(รอยละ)

(2.1). สงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

จํานวนโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่ทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาไปสู
หลักสูตรที่เน นสมรรถนะผูเรียน
(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของโรงเรียนที่เขารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก มีผลการ
ประเมินอยูในระดับดีมากข้ น
ึ ไป

ความกาวหน าของงาน :20%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: หนวยงานศึกษานิเทศก

28/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน ขออนุมัติโครง
การฯ และขออนุมัติเงินประจํางวด

ม

(หนวยงานศึกษานิเทศก)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของโรงเรียนที่ดําเนินการ
ประเมินพัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็กปฐมวัยผานระดับดีข้ น
ึ ไป

ความกาวหน าของงาน :15%

(2.2). พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยและการดําเนินงานบานนักวิทยาศาสตร
น อย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

80.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: หนวยงานศึกษานิเทศก

(รอยละ)

0.00
(จํานวน)

ความกาวหน าของงาน :25%
28/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน ไดรับการ
อนุมัติโครงการจากผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ตามบันทึกขอความ ที่ กท 0804/1916 วันที่ 9
ตุลาคม 2563

(3.1). กิจกรรมประเมินพัฒนาการและการเรียนรู ความกาวหน าของงาน :40%
ของเด็ก
10/28/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...การขออนุมัติ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กิจกรรม
:: หนวยงานศึกษานิเทศก

ท

3

(1.1). โครงการทุนเอราวัณ

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัย

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(1.2). โครงการความรวมมือการผลิตครูกรณี
ความกาวหน าของงาน :10%
พิเศษ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพ
มหานคร
16/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ศึกษาขอมูล

(สํานักงานการเจาหน าที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2

โครงการ/กิจกรรม

าน

จํานวนอัตรากําลังที่วางและการโอน
กลับภูมิลําเนาของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครลดลง

เป าหมาย

ห

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พ

ลําดับ

คร

สํานั กการศึกษา (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

(จํานวน)

(4.1). โรงเรียนนํารองหลักสูตรที่เน นสมรรถนะผู ความกาวหน าของงาน :15%
เรียน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา

60.00
(รอยละ)

(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(รอยละ)

(5.1). พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ความกาวหน าของงาน :20%
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา

29/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติ
โครงการและจัดทําขอมูลสอบถามโรงเรียนที่คัด
เลือกเป็ นกลุมตัวอยางสําหรับการดําเนินการ
กิจกรรมที่ 1
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของนักเรียนระดับประถม
ศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
(O-NET) แตละวิชาผานเกณฑ
คะแนนรอยละ ๕๐ ขึ้นไป

เป าหมาย
34.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(6.1). กิจกรรมการวิเคราะหผลการทดสอบ
เตรียมความพรอมสําหรับการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน (Pre O-NET) ชัน
้
ประถมศึกษาปีที่ 6
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา

(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(6.2). โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

9

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(กองเทคโนโลยีการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของนักเรียนรระดับประถม
ศึกษาที่มีผลคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
(O-NET) แตะละวิชาผานเกณฑ
คะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป

(รอยละ)

(7.1). กิจกรรมการสงเสริมการพัฒนาผลการ
ความกาวหน าของงาน :50%
ประเมินค
 ณ
ุ ภาพผเู รียน (NT) ชัน
้ ป
 ระถมศก
ึ ษาปี
ที่ 3
17/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเตรียมการและ
ประสานงานเพื่อรวมประชุมชแ
ี้ จงศูนยสอบใน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
การจัดทําแผนและส่ อ
ื สารสรางความเขาใจเกี่ยว
:: สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา
กับการประเมินคุณภาพผูเรียน จัดโดย สพฐ.
พรอมผูแทนจาก 50 สํานักงานเขต

ห

100.00
(รอยละ)

(8.1). โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการจัดการศึกษา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองเทคโนโลยีการศึกษา

80.00
(รอยละ)

17/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการชแ
ี้ จง
แนวทางการดําเนินงานใหแกสํานักงานเขตและ
โรงเรียน

ม

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการ ปฏิบัติราชการและมี
ฐานขอมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสิน
ใจของ ผูบริหารระดับหนวยงานและ
ระดับกรุงเทพมหานคร

(รอยละ)

พ

8

(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

50.00
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :80%

ความกาวหน าของงาน :65%

12/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ
ตามสัญญา

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละคะแนนเฉลี่ยของผลการ
ประเมินความสามารถพ้ น
ื ฐานของ
นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑

5/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน ชแ
ี้ จงแนวทาง
ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขัน
้ พ้ น
ื ฐาน (O-NET) โดยการวิเคราะหและนําผล
การทดสอบ Pre O-NET มาเป็ นขอมูลยอนกลับ
เพื่อวางแผนการดําเนินโครงการเพิ่มศักยภาพ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร และสงแบบฟอรมคูมือให
โรงเรียนรายงานการวิเคราะหการสอบ Pre ONET

(รอยละ)

กร
ุงเ

7

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :65%

คร

6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

(กองเทคโนโลยีการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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10

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละที่เพิ่มข้ น
ึ ของคาเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
ั้
พื้นฐาน (O-Net) วิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนในเครือขายการศึกษา

เป าหมาย
5.00
(รอยละ)

(หนวยงานศึกษานิเทศก)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(10.1). โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

ความกาวหน าของงาน :27%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: หนวยงานศึกษานิเทศก

2/11/2563 : อยูระหวางดําเนินการสํารวจความ
ตองการส่ อ
ื /แบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออาน
ประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนภาษาจีนจากโรง
เรียน

คร

ลําดับ

(10.2). โครงการโรงเรียนสองภาษา

ความกาวหน าของงาน :25%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: หนวยงานศึกษานิเทศก

2/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนแตงตงั ้ คณะ
กรรมการดําเนินโครงการ

าน

(10.3). โครงการสนับสนุนการสอนในศูนยศึกษา ความกาวหน าของงาน :50%
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย
ประสานเขตขอรายช่ อ
ื ผูเขารับการอบรมและจัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ทําหนังสือขออนุมัติตัวบุคคล
:: หนวยงานศึกษานิเทศก
(10.4). โครงการพัฒนาส่ อ
ื การเรียนรูดิจิทัลเพื่อ
์ างการเรียนในวิชาหลัก
ยกระดับผลสัมฤทธิท

2/5/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนตอรองราคาการ
จางพัฒนาส่ อ
ื การเรียนรูดิจิทัลฯ แลว ตามหนังสือ
กองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/พิเศษ 16
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ยืนยันราคาการ
จางพัฒนาส่ อ
ื การเรียนรูดิจิทัลฯ แลว ตามหนังสือ
ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ที่
อว 7604.3/202 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 รายงานผลการพิจารณาจางพัฒนาส่ อ
ื การเรียนรู
ดิจิทัลฯ แลว ตามหนังสือคณะกรรมการซ้ อ
ื หรือ
จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่ กท 0806/พิเศษ 18
ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 - รายงานผลการ
พิจารณาและขออนุมัติสงั ่ จางพัฒนาส่ อ
ื การเรียนรู
ดิจิทัลฯ แลว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการ
ศึกษา ที่ กท 0806/070 ลงวันที่ 14 มกราคม 2
564 - ประกาศผูชนะการเสนอราคาจางพัฒนาส่ อ
ื
การเรียนรูดิจิทัลฯ แลว ตามประกาศกรุงเทพ
มหานคร เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคาจาง
พัฒนาส่ อ
ื การเรียนรูดิจิทัลเพื่อยกระดับผล
์ างการเรียนในวิชาหลัก โดยวิธีเฉพาะ
สัมฤทธิท
เจาะจง ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 - ขอความ
อนุเคราะหนิติกรผูมีความรูดานกฎหมายตรวจ
สอบรางสัญญาจางพัฒนาส่ อ
ื การเรียนรูดิจิทัลฯ
แลว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท
0806/088 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 - แจง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ลง
นามในสัญญา แลว ตามหนังสือกองเทคโนโลยี
การศึกษา สํานักการศึกษา ที่ กท 0806/136 ลง
วันที่ 28 มกราคม 2564 - ลงนามในสัญญาจาง
พัฒนาส่ อ
ื การเรียนรูดิจิทัลเพื่อยกระดับผล
์ างการเรียนในวิชาหลัก แลว สัญญาเลข
สัมฤทธิท
ที่ 22-3-64 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 ผูรับจาง
ตองเริ่มทํางานภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2564
และจะตองทํางานใหแลวเสร็จบริบูรณภายในวัน
ที่ 29 ตุลาคม 2564

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองเทคโนโลยีการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :60%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
13

(กองเทคโนโลยีการศึกษา)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของนักเรียนมีคาดัชนีมวล
กายอยูในระดับปกติ

80.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

10.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(คะแนน)

(คะแนน)

85.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

2/5/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนประกาศเผยแพร
การรับฟังความคิดเห็นครัง้ ที่ 2 - กําลังดําเนิน
การพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ
ราคากลาง

(12.1). กิจกรรมนักเรียนกทม.ยุคใหมสดใสไรพุง ความกาวหน าของงาน :25%
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรียน

30/10/2563 : อยูระหวางดําเนินการสํารวจ
ขอมูลดัชนีมวลกายของนักเรียน...

(13.1). โครงการสนับสนุนตัวชว
ี้ ัดองคประกอบที่ ความกาวหน าของงาน :20%
4
16/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...การคนหา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
และรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับสภาพปัญหาหรือ
:: สํานักการศึกษา
ความตองการที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียม
นํ าเขาที่ประชุมคณะผูบริหารของสํานักการศึกษา
เพื่อพิจารณาคัดเลือกแนวคิดไปจัดทําโครงการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของสํานักการศึกษา
(14.1). กิจกรรมการติดตามเรงรัดและรายงาน ความกาวหน าของงาน :18%
ผลการใชจายงบประมาณของสวนราชการใน
สํานักการศึกษา หรือการประชุมหัวหน าสวนราช 5/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนติดตามและ
การ
ประเมินผลการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2564 จากการประมวล
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ผล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ดังนี้ 1. งบ
:: กองคลัง
ประมาณรายจายประจําปี  2564 ในภาพรวม 5
หมวดรายจาย เบิกจายไดรอยละ 0.09 2. งบ
กลางที่ไดรับจัดสรร (ไมมี)

ท

(15.1). กิจกรรมพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูล
สํานักการศึกษา

กร
ุงเ

5.2 ความสําเร็จในการพัฒนาและจัด
เก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการ

ความกาวหน าของงาน :15%

พ

(กองคลัง)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

15

(11.1). โครงการพัฒนาความคิดสรางสรรคเชิง
นวัตกรรมโดยหุนยนต

ห

(สํานักการศึกษา)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

14

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองเทคโนโลยีการศึกษา

(กองเสริมสรางสมรรถนะนักเรียน)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน

โครงการ/กิจกรรม

คร

12

รอยละของโรงเรียนที่จัดารเรียนรู
Coding โดยใชส่ อ
ื เทคโนโลยีหุน
ยนตอยางมีคุณภาพ (ผลผลิต)

เป าหมาย

าน

11

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

ลําดับ

(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :20%

28/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนศึกษาขอมูลใน
การดําเนินการตัวชว
ี้ ัด

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 15 ตัวชว
ี้ ัด //
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กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

คร

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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