แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กการศึกษา : ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอยละ 70)
กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

55.00
(เหรียญ
ทอง)

70.000
(เหรียญทอง)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ผลการแขงขัน
กรุงเทพมหานครไดรับเหรียญทอง จํานวน
70 เหรียญ เหรียญเงิน 29 เหรียญ เหรียญ
ทองแดง 31 เหรียญ รวมทงั ้ สน
ิ้  130 เหรี
ยญ ครองเจาเหรียญทองเป็ นปีที่ 12 ติด
ตอกัน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

3

ความครบถวนสมบูรณของขอมูลและ
สารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล
(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของนักเรียนที่ไดรับการศึกษาตอใน
ระดับปริญญาตรีทางการศึกษา

(ไตรมาส 3) - 13/5/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอน...ดําเนินการในงานงวดงานที่ 3 เพื่อ
สงมอบงาน ดังนี้ - ระบบการออกคําสัง่ 
การตรวจสอบคําสัง่ ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและการตรวจสอบ
คุณสมบัติขาราชการครูฯ - ระบบงานวินัย
- รายงานการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ
และขอกําหนดความตองการของซอ
ฟแวรของระบบงานสําหรับงวดงานที่ 3
11/6/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนิน
การงวดงานที่ 3-5 โดยทีมพัฒนาระบบ
บันทึกขอมูลปฐมภูมิประวัติการรับราชการ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรุงเทพมหานครสังกัดสํานักงานเขต
สํานักการศึกษา และสํานักพัฒนาสังคมที่
บรรจุใหม ยายหรือโอน มาบรรจุและแตง
ตัง้

(2.1). พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ สํานักงานการเจาหน าที่
ยกระดับสมรรถนะการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) 13/5/2562 : อยูระหวางขน
ั้
(3.1). ทุนเอราวัณ
ตอน...กรุงเทพมหานคร ไดดําเนินการสอบ ความกาวหน าของงาน :100.00%
คัดเลือกผูขอรับเงินทุนการศึกษาเรียบรอย
แลว จึงประกาศผลการคัดเลือกผูขอรับทุน
การศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยมีผูผาน
การคัดเลือกทงั ้ หมด จํานวน 90 ราย และ
นัดทําสัญญาในวันที่ 11-12มิถุนายน 2562
11/6/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
ทําสัญญารับเงินทุนการศึกษาและสัญญา
คํ้าประกันระหวางกรุงเทพมหานครกับผูได
รับทุนการศึกษา ในวันที่ 11-12 มิถุนายน
2562 รวมมีผูไดรับทุนทงั ้ สน
ิ้  87 ราย
19/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จ
ตามแผนงานที่วางไวแลว โครงการทุนเอ
ราวัณ คัดเลือกเป็ นนิสิต นักศึกษา ปี การ
ศึกษา 2562 โดยมีผูไดรับทุนการศึกษา
จํานวนทงั ้ สน
ิ้  87 ราย จําแนกตามการ
เลือกสถาบันการศึกษา ดังนี้ 1.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 30
ราย 2. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน
4 ราย 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จํานวน 5 ราย 4. มหาวิทยาลัยศิลปากร
จํานวน 7 ราย 5. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จํานวน 5 ราย 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา จํานวน 8 ราย 7.
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จํานวน 5 ราย
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานว
น 8 ราย 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
จํานวน 5 ราย 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม จํานวน 7 ราย 11.
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณใน
พระบรมราชูปถัมภ จํานวน 3 ราย งบ
ประมาณที่ใชไป จํานวนทงั ้ สน
ิ้ 
16,600,000.-บาท - เบิกจายทุนสําหรับนัก
ศึกษา ปี ที่ 1 จํานวน 87 ทุน งบประมาณ
8,700,000.- บาท - เบิกจายทุนสําหรับนัก
ศึกษา ปี ที่ 2 จํานวน 79 ทุน งบประมาณ
7,900,000.- บาท

สํานักงานการเจาหน าที่

ม

2

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(1.1). โครงการเขารวมการแขงขัน สํานักงานเลขานุการ
กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ครัง้ ที่ 36
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

นักเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขัน

าน

1

ห

มิติท่ี

กร
ุงเ

ท

พ

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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5

6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่ผานอบ
รม ไดนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาความ
กาวหน าในวิชาชีพครู
(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรุงเทพมหานครและหรือผูเกี่ยวของ
ดานการศึกษาของกรุงเทพมหานครไดรับ
ประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติ
(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
แกไขปัญหาการขาดแคลนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครในกลุมสาระการเรียนรูที่
สําคัญ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

20.00
(คน)

(คน)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

10.000
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3) 17/4/2562 : ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก...เป็ นการดําเนินการที่ซ้าํ ซอนกับ
การเปิ ดสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการเป็ นขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหนง
ครูผูชวย ตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการขาราชการครูกรุงเทพมหานคร
ครัง้ ที่ 1/2561 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.
ศ.2561

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลงานลาสุด

คร

4

าน

มิติท่ี
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กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 8. สํานักการศึกษาจัด
ทําหนังสือขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหแก
4 สํานักงานเขต ตามหนังสือดวนที่สุด ที่
กท 0803/605 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562
9. สํานักการศึกษาจัดทําหนังสือขออนุมัติ
จัดสรรงบประมาณรายจายดานการศึกษา 3
โครงการ สําหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ให
แก 50 สํานักงานเขต ตามหนังสือสํานัก
การศึกษา ดวนที่สุด ที่ กท 0803/651 ลง
วันที่ 22 มกราคม 2562 10. สํานักการ
ศึกษาจัดทําหนังสือถึงสํานักงบประมาณ
กรุงเทพมหานครขออนุมัติจัดสรรงบ
ประมาณรายจายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
ใหแก 4 สํานักงานเขตที่ไมเพียงพอสําหรับ
ภาคเรียนที่ 2/2562 ตามหนังสือสํานักการ
ศึกษา ดวนที่สุด ที่ กท 0803/819 ลงวันที่
25 มกราคม 2562 11. ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครไดพิจารณาอนุมัติจัดสรร
งบประมาณฯ รายการสนับสนุนอาหารเส
ริม (นม) สําหรับภาคเรียนที่ 1/2562 ให
แก 4 สํานักงานเขตตามหนังสือสํานักการ
คลังดวนที่สุด ที่ 1308/590 ลงวันที่ 29
มกราคม 2562 และสํานักการศึกษามี
หนังสือแจงการอนุมัติจัดสรรงบประมาณฯ
รายการ สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
สําหรับภาคเรียนที่ 1/2562 ใหแก 4
สํานักงานเขต ทราบและถือปฏิบัติ ตาม
หนังสือสํานักการศึกษาดวนที่สุด ที่ กท
0803/1148-1150 และ กท 0803/1154
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 12. ผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครไดพิจารณาอนุมัติ
จัดสรรงบประมาณรายจายดานการศึกษา 3
โครงการ สําหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ให
แก 50 สํานักงานเขต ตามหนังสือสํานัก
การคลังดวนที่สุด ที่ กท 1308/609 ลงวัน
ที่ 30 มกราคม 2562 และสํานักการศึกษา
เวียนแจงบัญชีจัดสรรงบประมาณฯ สําหรับ
ภาคเรียนที่ 2/2562 ให 50 สํานักงานเขต
ทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักการ
ศึกษา ดวนที่สุด ที่ กท 0803/1263 ลงวัน
ที่ 11 กุมภาพันธ 2562 13. สํานักงบ
ประมาณกรุงเทพมหานครมีหนังสือให
สํานักการศึกษาเบิกจายงบประมาณฯ
รายการสนับสนุน อาหารเสริม (นม) ใหแก
4 สํานักงานเขตที่ไมเพียงพอสําหรับภาค
เรียนที่ 2/2562 จากงบประมาณ รายการ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ตามหนังสือ
สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท
1905/00096 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2562
14. สํานักการศึกษามีหนังสือสํานักงบ
ประมาณกรุงเทพมหานคร ขออนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจาย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงิน
อุดหนุนรัฐบาล เพื่อโอนเปลี่ยนแปลง
สมทบรายการ สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
ตามหนังสือสํานักการศึกษาดวนที่สุด ที่
กท 0803/1206 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2
562 และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
พิจารณาอนุมัติฯ เรียบรอยแลว ตาม
หนังสือสํานัก งบประมาณกรุงเทพมหา
นคร ดวนที่สุด ที่ กท 1902/00289 ลงวัน
ที่ 25 กุมภาพันธ 2562 15. สํานักการ
ศึกษามีหนังสือแจงการอนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ.2562 พรอม
จัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล
รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับ
ภาคเรียนที่ 2/2562 ใหแก 4 สํานักงาน
เขต ทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือสํานัก
การศึกษาดวนที่สุด ที่ กท
0803/1806-1809 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ
2562

(กองคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(7.1). การกําหนดหลักเกณฑและ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคาใชจาย
สนับสนุนการศึกษาแกนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
และจัดสรรงบประมาณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองคลัง

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของนักเรียนที่ไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณเงินอุดหนุนทว
ั ่ ไปดานการศึกษา
ครบถวนและทนตามเวลาที่กําหนด

คร

7

าน

มิติท่ี

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

9

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
์ างการ
หลักสูตรสองภาษา มีผลสัมฤทธิืท
เรียนต้งั แตระดับ 2.5 ขึ้นไป (รอยละ 70)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

70.00
(รอยละ)

85.480
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

3.00
(เครือขาย)

4.000
(เครือขาย)

(หนวยงานศึกษานิเทศก)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนเครือขายความรวมมือในการจัดการ
ศึกษาและวัฒนธรรม
(หนวยงานศึกษานิเทศก)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) - ไตรมาศ 3 ไดดําเนินการ
(8.1). โรงเรียนสองภาษา
อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมเพื่อ ความกาวหน าของงาน :100.00%
เขาปฏิบัติการสอน ดําเนินการเรียบรอย
ซึ่งกิจกรรมนี้มีความสําคัญมากในการที่เรา
พัฒนา ปรับปรุงการสอนของครูที่เขามา
ใหมและครูที่สอนอยูแลว และในปีการ
ศึกษานี้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใน 2
สาระวิชาที่เป็ นสาระหลักของโครงการฯ
คือวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ซึ่ง
คุณครูที่เขารับการพัฒนาไดชน
ิ้ งานที่
เรียบรอยไปเป็ นแนวทางในการวิเคราะห
หตัวชว
ี้ ัด ในวิชาอ่ น
ื  ๆ อีกตอไป ดําเนิน
การระหวางวันที่ 1-3 เมษายน ๒๕๖2
ดําเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําสรุป
รายงาน ของโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
ทัง้ สองหลักสูตร ที่ดําเนินการในระดับ
ประถมศึกษา จํานวน ดําเนินการในวันที่ 2
1-23 มิถุนายน 2562

(ไตรมาส 3) -นิเทศติดตามการดําเนินงาน
ของโครงการที่เขารวมเป็ นเครือขายความ
รวมมือในการจัดการศึกษาและวัฒนธรรม
จํานวน 4 เครือขาย

หนวยงานศึกษานิเทศก

คร

8

าน

มิติท่ี

(9.1). คาใชจายในการพัฒนาการ
สอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ตามบันทึกความ
รวมมือและแลกเปลี่ยนทางการ
ศึกษาของกรุงเทพมหานครและ
เมืองเทียนจิน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หนวยงานศึกษานิเทศก

ห

(9.2). โครงการสนับสนุนการสอนใน หนวยงานศึกษานิเทศก
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิต
ย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ม

(9.3). แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและ
หนวยงานศึกษานิเทศก
วัฒนธรรมระหวางกรุงเทพมหานคร
และเมืองฟูกุโอกะ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(หนวยงานศึกษานิเทศก)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

11

รอยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย
(หนวยงานศึกษานิเทศก)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 7.ศึกษานิเทศกนิเทศติดตาม
การเรียนการสอนสารภาษาจีน ภาษาญี่ปุน
ภาษาอาหรับ และภาษามลายูในโรงเรียนที่
เขารวมโครงการและรวบรวมผลการ
ประเมินทักษะการส่ อ
ื สารของนักเรียน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

85.00
(รอยละ)

(9.5). เครือขายความรวมมือทศภา สํานักงานยุทธศาสตร
คี “ศูนยขาวนักเรียนกรุงเทพมหา
การศึกษา
นคร – อาเซียน”
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(10.1). โครงการสอนภาษาจีน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หนวยงานศึกษานิเทศก

(10.3). สอนภาษาอาหรับ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หนวยงานศึกษานิเทศก

(11.1). โครงศิลปะภาพวาด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หนวยงานศึกษานิเทศก

ท

รอยละของนักเรียนที่สามารถส่ อ
ื สารภาษา
ตางประเทศไดผานเกณฑตามที่โรงเรียน
กําหนด

กร
ุงเ

10

พ

(9.4). โครงการแลกเปลี่ยน
หนวยงานศึกษานิเทศก
วัฒนธรรมระหวางกรุงเทพมหานคร
และเมืองยาชิโย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

88.940
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ประเมินพัฒนาการนักเรียน
ทุกระดับชน
ั ้ ระหวางเดือนกรกฎาคมกันยายน 2562

(10.2). สอนภาษามลายู
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หนวยงานศึกษานิเทศก

(10.4). สอนภาษาญี่ปุน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หนวยงานศึกษานิเทศก

(11.2). เสริมสรางศักยภาพเด็กและ หนวยงานศึกษานิเทศก
เยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระ
ราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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12

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

์ างการ
รอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิท
ศึกษาทุกระดับชน
ั ้ ผานเกณฑคะแนนรอย
ละ 60

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

86.640
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) -อยูระหวางรวบรวมและ
์ องนักเรียน ปี
ติดตามขอมูลผลสัมฤทธิข
การศึกษา 2561 จํานวน 437 โรงเรียน

(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(12.1). ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อ
รองรับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี 
(Thailand 4.0)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานยุทธศาสตร
การศึกษา

(12.2). การอบรมเชิงปฏิบัติการการ สํานักงานยุทธศาสตร
วัดและประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษา
แกนกลางการศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
พุทธศักราช 2551
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

มิติท่ี

(12.3). โครงการพัฒนาคุณภาพการ หนวยงานศึกษานิเทศก
เรียนการสอนวิทยาศาสตร (STEM
& Robotics)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

16

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

17

18

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

4.00
(ระดับ)

4.000
(ระดับ)

..

ผลผลิต
(Output)

134.00
(โรงเรียน)

139.000
(โรงเรียน)

(ไตรมาส 3) -สํารวจขอมูลนักเรียนตาม
หนังสือสํานักการศึกษา ที่ กท
08085/5741 ลงวันที่ 25 มิย.62

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

135.00
(โรงเรียน)

139.000
(โรงเรียน)

(ไตรมาส 3) -ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) จํานวน
5 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดพรหม
สุวรรณสามัคคี สํานักงานเขตบางแค 2.
โรงเรียนบานขุนประเทศ สํานักงานเขต
หนองแขม 3. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
สํานักงานเขตสะพานสูง 4. โรงเรียนวัด
บําเพ็ญเหนือ สํานักงานเขตมีนบุรี 5.
โรงเรียนวัดแสมดํา สํานักงานเขตบางขุน
เทียน

(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ระดับความสําเร็จของการประมาณการ
จํานวนนักเรียนระดับการศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สํารวจขอมูลของเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ
(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่เปิ ดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม
สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ
นักเรียน
(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของนักเรียนมีกิจกรรมการปฏิบัติ
ตนที่สะทอนการมีคุณธรรมจริยธรรม
(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) สงหนังสือที่ กท 0805/6816
ลว. 30 ก.ค. 2562 เรื่อง บันทึกขอมูล
นักเรียนที่สําเร็จการศึกษา ปี การศึกษา 2
561 ศึกษาตอในปีการศึกษา 2562 ไปยัง
สํานักงานเขต เพื่อแจงโรงเรียนใหดําเนิน
การใหแลวเสร็จภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2
562

าน

100.000
(รอยละ)

(13.1). กิจกรรมสํารวจความ
สํานักงานยุทธศาสตร
ตองการศึกษาตอในระดับการศึกษา การศึกษา
ที่สูงข้ น
ึ ของนักเรียนทีสําเร็จการ
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
และมัธยมศึกษาปีที่ 6
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ห

90.00
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) เก็บขอมูลสารสนเทศสถิตินัก
เรียน ปี การศึกษา 2562 เรียบรอยแลว อยู
ระหวางการวิเคราะหขอมูลเพื่อดําเนินการ
ประมาณการนักเรียน

(14.1). กิจกรรมการประมาณการ
สํานักงานยุทธศาสตร
จํานวนนักเรียนสังกัด
การศึกษา
กรุงเทพมหานครระดับการศึกษาขน
ั้
พื้นฐาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ม

15

ผลผลิต
(Output)

พ

14

6.6.6

สํานักงานยุทธศาสตร
การศึกษา

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ศึกษาตอในระดับการ
ศึกษาที่สูงข้ น
ึ

กร
ุงเ
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(12.4). โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(17.1). โครงการเสริมสรางทัศนคติ สํานักงานเลขานุการ
ที่ดีใหแกนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครผานกิจกรรม
สรางสรรคในการจัดงานวันเด็ก
ความกาวหน าของงาน :100.00%

1.00
2.000
(ไตรมาส 3) โครงการสงเสริมพัฒนา
(โครงการ (โครงการ/กิจกร ศักยภาพของครูและนักเรียนดีเดน ดําเนิน
/กิจกรรม)
รม)
การสาํ เร็จลุลวง 100 %
(17.2). โครงการสงเสริมการพัฒนา สํานักงานยุทธศาสตร
ศักยภาพของครูและนักเรียนดีเดน การศึกษา
ความกาวหน าของงาน :100.00%
95.00
(รอยละ)

99.710
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -โรงเรียนดําเนินการจัด
กิจกรรมหรือโครงการที่สงเสริมใหนักเรียน
ไดปฏิบัติกิจกรรมเพื่อใหเกิดการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมหรือคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักสูตรโตไปไมโกงหรือ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
พุทธศักราช 2551-โรงเรียนดําเนินการจัด
กิจกรรมหรือโครงการที่สงเสริมใหนักเรียน
ไดปฏิบัติกิจกรรมเพื่อใหเกิดการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมหรือคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักสูตรโตไปไมโกงหรือ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
พุทธศักราช 2551

(18.1). กิจกรรมติดตามการพัฒนา สํานักงานยุทธศาสตร
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนใน การศึกษา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตาม
หลักสูตรโตไปไมโกงและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
พุทธศักราช 2551
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

75.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ตรวจฎีกาเบิกจายจํานวน
889,730 บาท และสงแบบฟอรมการ
รายงานผลการดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ปี การศึกษา 2562
ผานสํานักงานเขตไปยังโรงเรียนเพื่อให
โรงเรียนรายงานผลการดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษากลับมายัง
สํานักการศึกษา รวบรวมและติดตาม
รายงานผลการดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาจากโรงเรียน ติดตาม
รายงานผลการดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาจากโรงเรียนที่ยังไม
ไดนําสงสํานักการศึกษา

(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

20

รอยละของโรงเรียนมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

22

23

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

83.200
(รอยละ)

(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบการประเมิน
ผลนักเรียนนานาชาติของประเทศสมาชิก
องคกรเพื่อความรวมมือและพัฒนาเศรษฐ
กิจ (Programme for International
Student Assessment :PISA) ของ
นักเรียนในสังกัด กทม. (โดยกําหนดเป า
หมาย คือ 420 คะแนน)
(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

๑๗. รอยละของโรงเรียนที่มีผลงานของ
นักเรียนที่เกิดจากการนํ านวัตกรรมหรือส่ อ
ื
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชตามเกณฑ
ที่กําหนด
(กองเทคโนโลยีการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) ผลการสอบ O-NET ระดับ
สังกัดกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ ชัน
้ ประถม
ศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 57.71 วิชา
ภาษาอังกฤษ 41.11 วิชาคณิตศาสตร 37.
43 วิชาวิทยาศาสตร 40.17 ชัน
้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย 52.37
วิชาภาษาอังกฤษ 26.76 วิชาคณิตศาสตร
26.45 วิชาวิทยาศาสตร 33.54 ชัน
้
มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 43.61
วิชาภาษาอังกฤษ 27.65 วิชาคณิตศาสตร
24.16 วิชาวิทยาศาสตร 27.28 วิชาสังคม
ศึกษา 32.74

(20.2). พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานยุทธศาสตร
การศึกษา

(21.1). การประสานกับสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติใน
การจัดสอบ O-NET
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานยุทธศาสตร
การศึกษา

(21.2). Teach for Thailand
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หนวยงานศึกษานิเทศก

(22.1). คายภาษาอังกฤษภาคฤดู
รอนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หนวยงานศึกษานิเทศก

(22.2). เรียนภาษาอังกฤษในตาง
ประเทศสําหรับนักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หนวยงานศึกษานิเทศก

(23.1). ประกวดนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองเทคโนโลยีการศึก
ษา

(23.3). สงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการ
เรียนรู
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองเทคโนโลยีการศึก
ษา

ห

6.6.6

(20.1). บริหารจัดการคุณภาพและ สํานักงานยุทธศาสตร
มาตรฐานการศึกษาดวยระบบ SAR การศึกษา
Online
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลผลิต
(Output)

95.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร จํานวน 34 โรงเรียนเขารวมเป็ นกลุม
ตัวอยางในการเก็บขอมูลการวิจัยหลักตาม
โครงการ PISA 2018 เสร็จสน
ิ้ แลวเมื่อ
เดือนสิงหาคม 2561 โดยกระทรวง
ศึกษาธิการและสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ที่
เป็ นหนวยงานดําเนินการ มีกําหนด
ประกาศผลการประเมิน ในวันที่ 3
ธันวาคม 2562 นี้

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

์ างการเรียนในวิชาหลักจาก
ผลสัมฤทธิท
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื
ฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ น
ึ ตาม
เกณฑที่กําหนด

(ไตรมาส 3) ดําเนินการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ขาราชการกรุงเทพมหานครใหมีความ
สามารถในการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามโครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานสึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ ๓/อยูระหวาง
ตรวจรับงาน งวดที่ ๑ ตามโครงการบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ดวยระบบ SAR Online

96.800
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -โรงเรียนอยูระหวางดําเนิน
การตามแผนที่วางไว กําหนดสงรายงาน
ผลงานนักเรียนภายในวันที่ 27 มิถุนายน
2562 โดยรวมรวมรายงานชวงเดือน
กรกฏาคม - สิงหาคม 62 และสรุปผลภาย
ใน กันยายน 2562

กร
ุงเ

21

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(19.1). อบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริม สํานักงานยุทธศาสตร
สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษา
สถานศึกษา
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

กลยุทธ

าน

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของผูเรียนมีชว
ั ่ โมงในการเขาเรียน
ตามโครงสรางเวลาเรียนของหลักสูตร
สถานศึกษา

ม

19

พ

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(23.2). ผลิตแอปพลิเคชัน
่ มัลติมีเดีย กองเทคโนโลยีการศึก
เพื่อพัฒนาศักยภาพการอาน
ษา
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(23.4). พัฒนาระบบอินเทอรเน็ตใน กองเทคโนโลยีการศึก
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ษา
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สถาบันพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

99.890
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) โครงการที่ 1 อยูระหวางขน
ั้
ตอนทดสอบเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ
TKT โครงการที่ 2 ดําเนินการแลวเสร็จ
โครงการที่ 3 ดําเนินการแลวเสร็จ
โครงการที่ 4 ดําเนินการเสร็จสน
ิ้ เรียบรอย
แลว โครงการที่ 5 และโครงการที่ 8
ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่
วางไวแลว โครงการที่ 6 อยูระหวางขน
ั้
ตอนอยูระหวางเตรียมการฝึกอบรม
ประสานวิทยากรและสถานที่ฝึกอบรม รุน
ที่ 2 โครงการที่ 7 ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากสํานักงานการเจาหน าที่ สํานักการ
ศึกษา ไดมีหนังสือ ที่ กท 0802/1361 ลง
วันที่ 13 มีนาคม 2562 แจงวา อยูระหวาง
ดําเนินการขอปรับปรุง หลักเกณฑและวิธี
การคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อบรรจุ
และแตงตงั ้ ใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก
ยังไมแลเสร็จ จึงไมสามารถตัดเลือก
ศึกษานิเทศกได โครงการที่ 8 ดําเนินการ
เสร็จสน
ิ้ เรียบรอยแลว โครงการที่ 9 อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอนการศึกษาดูงานใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แบบไป –
กลับ 2 วันทําการ ดังนี้ รุนที่ 1 และรุนที่ 2
ระหวางวันอังคารที่ 2 และวันพุธที่ 3
กรกฎาคม 2562 รุนที่ 3 และรุนที่ 4
ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 4 และวันศุกรที่ 5
กรกฎาคม 2562 โครงการที่ 10 อยู
ระหวางฝึกอบรมขาราชการครูฯ ตําแหนง
ครูผูชวยรุนที่ 7 และ 8 โครงการที่ 11 อยู
ระหวางขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ จัดทําคําสัง่ เจาหน าที่ดําเนินการ
คําสัง่ ผูเขารับการอบรมกิจกรรมที่ 2

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(24.1). พัฒนาคุณภาพการเรียนการ สถาบันพัฒนา
สอนภาษาอังกฤษ
ขาราชการครูและ
ความกาวหน าของงาน :100.00% บุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
(24.2). โครงการฝึกอบรมผูบังคับ
บัญชายุวกาชาด
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(24.3). โครงการการฝึกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(24.4). การพัฒนาสมรรถนะและ
ศักยภาพศึกษานิเทศกสูความเป็ น
มืออาชีพ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สถาบันพัฒนา
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
สถาบันพัฒนา
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
สถาบันพัฒนา
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

(24.5). ฝึ กอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรุงเทพมหานครกอนแตงตงั ้
ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาน
ศึกษา
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(24.6). ฝึ กอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรุงเทพมหานครกอนแตงตงั ้
ใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษา
ความกาวหน าของงาน :90.00%

สถาบันพัฒนา
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
สถาบันพัฒนา
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

ห

รอยละขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรุงเทพมหานครผานการพัฒนาสมร
รถนะ

คร

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

24

าน

มิติท่ี

สถาบันพัฒนา
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

ม

(24.7). ฝึ กอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหนงผู
อํานวยการสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

พ

(24.8). ฝึ กอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหนงรอง
ผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

ท

(24.9). ปฐมนิเทศขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :95.00%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(24.10). ฝึ กอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาขาราชการครูกรุงเทพมหา
นคร กอนแตงตงั ้ ใหมีหรือเลื่อนเป็ น
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษและ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ความกาวหน าของงาน :90.00%

สถาบันพัฒนา
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
สถาบันพัฒนา
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
สถาบันพัฒนา
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

(24.11). การคัดเลือกขาราชการครู สํานักงานการเจาหน าที่
และบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแตง
ตัง้ ใหดํารงตําแหนงผูบริหารสถาน
ศึกษากรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(24.12). สอบแขงขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเขารับราชการเป็ นขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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สํานักงานการเจาหน าที่

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาสรรถนะ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ
6.6.6

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
1.00
(Outcome) (จํานวน)

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

1.000
(จํานวน)

(ไตรมาส 3) โครงการที่ 1 อยูระหวางขน
ั้
ตอนการเบิกจายงบประมาณ กิจกรรมที่ 2
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และ
รับคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญเพื่อสรุปผลที่
ไดรับจากการสัมมนาฯ

(สถาบันพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

27

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครมีจิตสํานึกหน าที่พลเมือง
โดยผานการประเมินตามเกณฑที่กําหนด
(สถาบันพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของโรงเรียนที่ไดรับการกอสราง
หรือปรับปรุงอาคารสถานที่ ใหเป็ นไปตาม
มาตรการปองกันและรักษาความปลอดภัย
ในโรงเรียนดานอาคารและสถานที่โดยรอบ
ของโรงเรียน

(25.2). รําลึกพระคุณบูรพาจารย
(งานวันครู)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานเลขานุการ

(25.3). จัดเลีย
้ งตอนรับคณะเยาวชน สํานักงานเลขานุการ
ภาคใตและครอบครัวอุปถัมภ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการแลวเสร็จ โดยมี
(26.1). โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ขาราชการครูฯ ผานการฝึกอบรมตาม
ลูกเสือชอสะอาด
เกณฑการประเมินที่กําหนดไวในหลักสูตร ความกา วหน าของงาน :100.00%
จํานวน 219 คน จากผู็เขารับการฝึกอบรม
ทัง้ หมด 219 คน

..

ผลผลิต
(Output)

70.00
(รอยละ)

90.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) สํานักการศึกษา รวบรวมและ
ติดตามขอมูลการสํารวจเกี่ยวกับมาตรการ
ป องกันและรักษาความปลอดภัยใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครัง้ ที่ 2
ทัง้ หมด 437 โรงเรียน เหลือยังไมสง
ขอมูลอีก จํานวน 17 โรงเรียน ซึ่งได
ประสานขอขอมูลเบื้องตนแลว

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

สถาบันพัฒนา
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

สถาบันพัฒนา
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

(27.1). โครงการกอสรางอาคาร
สํานักงานเลขานุการ
เรียน ๕ ชัน
้  โรงเรียนประชาอุทิศ
(จันทาบอนุสรณ) สํานักงานเขตดอน
เมือง
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(27.2). โครงการกอสรางอาคาร
สํานักงานเลขานุการ
เรียน ๕ ชัน
้  โรงเรียนคลองทวีวัฒนา
(ทองนวมอนุสรณ) สํานักงานเขตทวี
วัฒนา
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ห

26

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(25.1). โครงการการจัดทําแผน
พัฒนาสมรรถนะขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :95.00%

คร

25

าน

มิติท่ี

ม

(27.3). โครงการกอสรางอาคาร
สํานักงานเลขานุการ
เรียน ๕ ชัน
้  โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง
สํานักงานเขตบางกะปิ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

พ

(27.4). โครงการกอสรางอาคาร
สํานักงานเลขานุการ
เรียน ๕ ชัน
้  โรงเรียนสุเหราหะยีมินา
สํานักงานเขตหนองจอก
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(27.5). โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค 3 ชัน
้  โรงเรียนบาน
เกาะ สํานักงานเขตมีนบุรี
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานเลขานุการ

กร
ุงเ

ท

(27.6). โครงการกอสรางอาคารบาน สํานักงานเลขานุการ
พักอาศัย ๔ ชัน
้  โรงเรียนวัดพระยา
สุเรนทร สํานักงานเขตคลองสามวา
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(27.7). โครงการกอสรางอาคารบาน สํานักงานเลขานุการ
พักอาศัย ๔ ชัน
้  โรงเรียนวัดสามงาม
สํานักงานเขตหนองจอก
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(27.8). โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค ๒ ชัน
้  โรงเรียน
ราษฎรบูรณะ (มูฮําหมัดอุทิศ)
สํานักงานเขตทุงครุ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานเลขานุการ

(27.10). โครงการกอสรางอาคาร
เรียน 5 ชัน
้  โรงเรียนมีนบุรี
สํานักงานเขตมีนบุรี
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานเลขานุการ

(27.9). โครงการกอสรางอาคารบาน สํานักงานเลขานุการ
พักอาศัย ๔ ชัน
้  โรงเรียนวัดแป น
ทอง (สามวาวิทยา) สํานักงานเขต
คลองสามวา
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสอบ
แขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเป็ น
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ตําแหนง ครูผูชวย

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

85.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 11/6/2562 : ดําเนินโครงการ
แลวเสร็จตามแผนงานที่วางไวแลว โดย
ประกาศผลการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและ
แตงตงั ้ บุคคลเขารับราชการเป็ นขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหา
นคร ตําแหนง ครูผูชวย ครัง้ ที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู
ผานการสอบแขงขันทงั ้ สน
ิ้  2,399 ราย
และจัดสงใบสมัครพรอมเอกสารที่
เกี่ยวของของผูสอบแขงขันเพื่อบรรจุและ
แตงตงั ้ บุคคลเขารับราชการเป็ นขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครใหกับกลุมงานบรรจุและ
แตงตงั ้  สวนการบริหารอัตรากําลัง ดําเนิน
การในสวนที่เกี่ยวของตอไป

ผลลัพธ
7.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

29

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการคัด
เลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแตง
ตัง้ ใหดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา

(ไตรมาส 3) :: 11/1/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอน...ประกาศผลการคัดเลือกขาราชการ
ครูฯ เพื่อบรรจุและแตงตงั ้ ใหดํารงตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม
2561 มีผูผานการคัดเลือกข้ น
ึ บัญชีตําแห
นง จํานวน 228 คน ดังนี้ -ตําแหนง ผู
อํานวยการสถานศึกษา 84 คน -ตําแหนง
รองผูอํานวยการสถานศึกษา 144 คน 1.
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา โซน 1
จํานวน 20 คน 2.ตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษา โซน 2 จํานวน 25 คน 3.
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา โซน 3
จํานวน 18 คน 4.ตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษา โซน 4 จํานวน 21 คน 5.
ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา โซน
เอ จํานวน 44 คน 6.ตําแหนงรองผูอํานวย
การสถานศึกษา โซน บี จํานวน 100 คน

30

2.1.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม

6.6.6

(ไตรมาส 3) - รอจัดประชุมติดตามความ
คืบหน าการเบิกจายงบประมาณ ครัง้ ที่
8/2562 เดือนพฤษภาคม 2562 ณ หอง
ประชุมภวภูตานนท จากการประมวลผล
ไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
ดังนี้ 1. งบประมาณรายจายประจําปี  2562
ในภาพรวม 5 หมวดรายจาย - เบิกจายได
รอยละ 20.29 2. งบกลางที่ไดรับจัดสรร 2
1 รายการ - เบิกจายไดรอยละ 42.83 - รอ
จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามการ
ใชจายเงิน ครัง้ ที่ 9/2562 เดือนมิถุนายน
2562 ณ หองประชุมศิรินาม จากการ
ประมวลผลไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 31
พฤษภาคม 2562 ดังนี้ 1. งบประมาณ
ประจําปี  2562 ในภาพรวม 5 หมวดราย
จาย เบิกจายไดรอยละ 34.49 2. งบกลาง
ที่ไดรับจัดสรร 24 รายการ เบิกจายไดรอย
ละ 38.11 - รอจัดประชุมคณะกรรมการฯ
เพื่อติดตามการใชจายเงิน ครัง้ ที่ 10/2562
เดือนกรกฎาคม 2562 ณ หองประชุมศิริ
นาม จากการประมวลผลไตรมาสที่ 3 ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ดังนี้ 1. งบ
ประมาณประจําปี  2562 ในภาพรวม 5
หมวดรายจาย เบิกจายไดรอยละ 43.29 2.
งบกลางที่ไดรับจัดสรร 27 รายการ เบิก
จายไดรอยละ 42.75

(30.1). การเรงรัดติดตามการเบิก
จายงบประมาณของสวนราชการใน
สํานักการศึกษา
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองคลัง

กร
ุงเ

ท

พ

(กองคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ม

ห

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

28

าน

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

9/14

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
5.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) - รอจัดประชุมคณะกรรมการ
ฯ เพื่อติดตามการกอหนี้ผูกพัน ครัง้ ที่
8/2562 เดือนพฤษภาคม 2562 ณ หอง
ประชุมภวภูตานนท เพื่อเรงรัดติดตามงบ
ประมาณรายจายประจําปี  2562 และงบ
กลางใหส
 ามารถกอ
 ห
 นี้ผ
 ก
ู พ
 น
ั  ไดท
 น
ั ภ
 ายปี
งบประมาณ จะทราบการประมวลผลการ
กันเงินไวเบิกเหลื่อมปี 2562 แบบไมกอ
หนี้ผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รอจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อติดตาม
ความคืบหน าการดําเนินการงบประมาณ
รายจายประจําปี  ของสวนราชการ ครัง้ ที่ 9
/2562 เดือนมิถุนายน 2562 ณ หอง
ประชุมศิรินาม เพื่อเรงรัดติดตามงบประมา
ณ รายจายประจําปี  2562 และงบกลางให
สามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในปีงบประ
มาณ จะทราบการประมวลผล การกันเงิน
ไวเบิกเหลื่อมปี 2562 แบบไมกอหนี้ผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 - รอจัด
ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามความ
คืบหน าการดําเนินการงบประมาณรายจาย
ประจําปี  ของสวนราชการ ครัง้ ที่ 10/2562
เดือนกรกฎาคม 2562 ณ หองประชุมศิริ
นาม เพื่อเรงรัดติดตามงบประมาณ ราย
จายประจําปี  2562 และงบกลางใหสามารถ
กอหนี้ผูกพันไดทันภายในปีงบประมาณ จะ
ทราบการประมวลผล การกันเงินไวเบิก
เหลื่อมปี 2562 แบบไมกอหนี้ผูกพัน ณ
วันที่ 30 กันยายน 2562

(กองคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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34

35

2.3 รอยละความสําเร็จของการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(กองคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละของเด็กในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
เขาเรียนการศึกษาภาคบังคับในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับความสําเร็จของการศึกษาความ
ตองการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขน
ั้
พื้นฐานใหครบ ๑๒ ปี
(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละของสํานักงานเขตที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาผานเก
ณฑ
(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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จํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการ

เป าหมาย

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

30.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

4.00
(ระดับ)

4.000
(ระดับ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

98.150
(รอยละ)

(สถาบันพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(31.1). การเรงรัดติดตามความคืบ
หน าการดําเนินการงบประมาณราย
จายประจําปี ของสวนราชการใน
สํานักการศึกษา
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองคลัง

(ไตรมาส 3) - รวบรวมเอกสารหลักฐานใน (32.1). การจัดทําระบบบริหารความ กองคลัง
กิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(ไตรมาส 3) -ไดมีการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานการรับนักเรียน ของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร และ สํารวจเด็ก
ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานครที่มาเขาเรียน
การศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร (ระดับชน
ั ้  ป.1 – ม.3)

(33.1). กิจกรรมการสํารวจเด็กใน สํานักงานยุทธศาสตร
พื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีอายุถึง
การศึกษา
เกณฑการศึกษาภาคบังคับ ใหไดรับ
การศึกษา
ความกาวหน าของงาน :80.00%

(ไตรมาส 3) -สรุปผลการสํารวจความ
ตองการในการขยายชน
ั ้ เรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

(34.1). กิจกรรมการสํารวจความ
ตองการในการขยายชน
ั ้ เรียนและ
หรือหองเรียนโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานยุทธศาสตร
การศึกษา

(ไตรมาส 3) 17/1/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอนที่ สพฐ.ดําเนินการโอนเงินให สพป.
กทม.เพื่อจัดพิมพแบบทดสอบใหสังกัด
กทม. 8/2/2562 : สพป.กทม.กําลังดําเนิน
การจัดจางพิมพแบบทดสอบใหทุกสังกัดใน
กรุงเทพมหานคร 14/3/2562 : ดําเนินการ
ทดสอบเสร็จสน
ิ้ แลว และอยูระหวางดําเนิน
การสงคืนงบประมาณ 22/4/2562 : อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอนเก็บรวบรวมขอมูลผลสอบ
จากโรงเรียน 17/5/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอนการประมวลผลขอมูล

(35.1). กิจกรรมการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานยุทธศาสตร
การศึกษา

(35.2). กิจกรรมการพัฒนาคลัง
ขอสอบและประเมินผลการเรียนรู
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานยุทธศาสตร
การศึกษา

(35.3). โครงการพัฒนาคุณภาพ
เครือขายโรงเรียน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หนวยงานศึกษานิเทศก

(36.1). โครงการพิธีปฏิญาณตนและ
สวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สถาบันพัฒนา
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

(36.3). โครงการสงเสริมกีฬา
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :90.00%

สถาบันพัฒนา
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

กร
ุงเ

32

ระดับ

คร

ผลการดําเนิ นงาน

ผลลัพธ
2.00
(Outcome) (รอยละ)

าน

ผลงานลาสุด

6.6.6

ห

กลยุทธ

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

2.1.3 รอยละของเงินกันไวเบิกเหล่ อ
ื มปี

พ

31

ท

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) -โครงการที่ 1 ดําเนินการแลว
เสร็จ -โครงการที่ 2 รวบรวมเอกสารเบิก
จาย - โครงการที่ 3 จัดเ ตรียมวส
ั ดุอ
 ป
ุ กรณ
กีฬาและเตรียมความพรอมในพิธีเปิ ดการ
แขงขันกีฬา

(36.2). โครงการพิธีทบทวน
คําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุ
งเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :95.00%

10/14

สถาบันพัฒนา
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

มิติท่ี
37

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

2.2 ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน

กลยุทธ
6.6.6

เป าหมาย

ผลงานลาสุด
95.000
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) 1. การบันทึกบัญชีเป็ น
(37.1). การจัดทํางบการเงินทันเวลา กองคลัง
ปั จจุบัน สามารถสงงบเดือนใหสํานักงาน
และถก
ู ตอง
ตรวจสอบภายใน สํานักงานตรวจเงินแผน ความกา วหน าของงาน :95.00%
ดินได ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไไป 2.
จัดทํางบการเงินประจําปี  2561 ไดแก งบ
แสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดําเนิน
งานทางการเงิน งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน จัดทําบัญชี
สรุปมูลคาทรัพยสินประจําปี  2561 ที่ถูก
ตองตามหลักการและนโยบายบัญชีของ
กรุงเทพมหานครใหสํานักการคลัง
สํานักงานตรวจสอบภายใน และสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน ไดทันภายในกําหนด
เวลา 30 พฤศจิกายน 2561 และหนังสือ ที่
กท 0803/11300 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2561 3. อยูระหวางบันทึกบัญชี
ประจําเดือน ใหมีความเป็ นปัจจุบัน โดยมี
การบันทึกในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยก
ประเภท สมุดบัญชีย่อยและทะเบียนคุมให
ถูกตอง

38

2.1.1 รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูก
พัน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

5.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(38.1). การเรงรัดต
 ด
ิ ตามการกอ
 ห
 นี้ กองคลัง
ผูกพันของสวนราชการในสํานักการ
ศึกษา
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(กองคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ไตรมาส 3) - รอจัดประชุมติดตามความ
คืบหน าการกอหนี้ผูกพัน ครัง้ ที่ 8/2562
เดือนพฤษภาคม 2562 ณ หองประชุม
ภวภูตานนท จากการประมวลผลไตรมาส
ที่ 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 ดังนี้ 1.
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กอ
หนี้ผูกพันไดรอยละ 69.10 2. กันเงิน
เหลื่อมปีงบประมาณรายจายประจําปี  2
561 ไวเบิกจายในปี 2562 แบบไมมีหนี้
ผูกพัน 20 รายการ กอหนี้ผูกพันไดรอยละ
83.82 - รอจัดประชุมติดตามความคืบหน า
การกอหนี้ผูกพัน ครัง้ ที่ 9/2562 เดือน
มิถุนายน 2562 ณ หองประชุมศิรินาม
จากการประมวลผลไตรมาสที่ 3 ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ 1. หมวดคา
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กอหนี้ผูกพัน
ไดรอยละ 69.10 2. กันเงินเหลื่อม
ปี งบประมาณรายจายประจําปี  2561 ไว
เบิกจายในปี 2562 แบบไมมีหนี้ผูกพัน 20
รายการ กอหนี้ผูกพันไดรอยละ 83.82 รอจัดประชุมติดตามความคืบหน าการกอ
หนี้ผูกพัน ครัง้ ที่ 10/2562 เดือนกรกฏ
าคม 2562 ณ หองประชุมศิรินาม จากการ
ประมวลผลไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2562 ดังนี้ 1. หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง กอหนี้ผูกพันไดรอย
ละ 69.10 2. กันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ
รายจายประจําปี  2561 ไวเบิกจายในปี 2
562 แบบไมมีหนี้ผูกพัน 20 รายการ กอ
หนี้ผูกพันไดรอยละ 83.82

าน

คร

(กองคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับ

ผลลัพธ
5.00
(Outcome) (รอยละ)

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

..

ผลลัพธ
(Outcome)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

6.00
(ระดับ)

3.977
(ระดับ)

(ไตรมาส 3) สํานักการศึกษาไดรับคะแนน
ความพึงพอใจจากผูรับบริการในการสํารวจ
ครัง้ ที่ 1 ในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 3.
846 โดยประเด็นสํารวจที่ไดรับคะแนน
ความพึงพอใจสูงสุด คือ ดานเจาหน าที่ผูให
บริการ ไดรับความพึงพอใจที่ระดับ 4.072
และคะแนนความพึงพอใจต่าํ สุด คือ ดาน
การแกไขปัญหาตาง ๆ ไดรับความพึงพอใจ
ที่ระดับ 3.609 ขอคําถามที่ไดรับคะแนน
น อยที่สุด 2 ลําดับ ไดแก สิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ ที่สํานักการศึกษาไดจัดไว
บริการเพียงพอ ที่ระดับ 3.564 และ
ปั ญา/ขอคิดเห็น ไดรับการแกไขหรือตอบ
สนองอยางรวดเร็ว ที่ระดับ 3.543 เจา
หน าที่จากสถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เขาสํารวจความพึงพอใจฯ ครัง้ ที่ 2 เมื่อวัน
ที่ 7 มิถุนายน 2562 แบงเป็ นขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหา
นคร จํานวน 200 ชุด และเจาหน าที่
สํานักงานเขต จํานวน 50 ชุด รวมทงั ้ สน
ิ้  2
50 ชุด

(39.1). กิจกรรมสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการตอการให
บริการของสํานักการศึกษา
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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ระดับ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ นงาน

ผลลัพธ
8.00
(Outcome) (คะแนน)

8.000
(คะแนน)

(40.1). กิจกรรมตรวจสอบและ
แกไขเรื่องรองเรียนของสํานักการ
ศึกษา
ความกาวหน าของงาน :80.00%

สํานักงานเลขานุการ

6.6.6

ผลลัพธ
7.00
(Outcome) (รอยละ)

80.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 9/4/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอน...ไดตรวจสอบเรื่องรองเรียนทาง
ระบบ MIS ปรากฏวามีเรื่องรองเรียนจํานว
น 1 เรื่องเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
โดยไดดําเนินการตอบขอรองเรียน
เรียบรอยแลว 17/5/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอน...ไดตรวจสอบเรื่องรองเรียนในระบบ
Mis 2 ประจําเดือนเมษายน 2562
18/6/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...มีเรื่อง
รองเรียนจํานวน 1 เรื่อง เกี่ยวกับการสอบ
ครูพี่เลีย
้ งเพื่อแตงตงั ้ เป็ นครูผูชวยกรณี
พิเศษ สํานักการศึกษาไดดําเนินการชแ
ี้ จง
ผานระบบ MIS เรียบรอยแลว

สํานักงานเลขานุการ

(ไตรมาส 3) -อยูระหวางการนิเทศทักษะ
การจัดการเรียนรูของขาราชการครูผูสอน
ภาษาตางประเทศงหลังเขารวมโครงการ
โดยศึกษานิเทศกประจําโรงเรียนใช
กระบวนการสังเกตการสอนและประเมิน
ทักษะการสอน 5 ดาน ไดแก 1) ดานการ
ออกแบบการเรียนการสอน 2) ดานเทคนิค
การสอน 3) ดานการสรางบรรยากาศใน
การสอน 4) ดานการเลือกใชและพัฒนาส่ อ
ื
การสอน 5) ดานการวัดและประเมินผล

(41.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของขาราชการใน
สังกัดสํานักการศึกษา (ดานงบ
ประมาณและการพัสดุ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(42.1). โครงการพัฒนาทักษะการ
หนวยงานศึกษานิเทศก
สอนภาษาอังกฤษของขาราชการครู
กรุงเทพมหานครตามโมเดลการ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง 70 : 20:10
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

41

42

3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

3.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

92.870
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

95.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

..

ผลลัพธ
5.00
(Outcome) (รอยละ)

5.000
(รอยละ)

..

ผลลัพธ
2.00
(Outcome) (รอยละ)

4.000
(รอยละ)

(หนวยงานศึกษานิเทศก)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service) รักษารอบ

4.2.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การสรางเสริมสุขภาพของบุคลากรใน
หนวยงาน
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ไตรมาส 3) ครูใชคูมือ AR และ QR
(43.1). การสงเสริมทักษะการอาน กองเทคโนโลยีการศึก
Code สงเสริมทักษะการอานภาษาไทย
ภาษาไทยโดยใชเทคนิค QR Code ษา
ชัน
้ ประถมศึกษาปีที่ 3 และประชาสัมพันธ ความกา วหน าของงาน :100.00%
ขาวสารผานกลุมไลน QR Code และ
ทําการประเมินผลการอานรายเดือนตาม
แบบรายงานผลการอานของโรงเรียน และ
ดําเนินการประเมินความพึงพอใจส่ อ
ื การ
เรียนรูฯ และวิเคราะหขอมูลในเดือน
สิงหาคม 2562
(ไตรมาส 3) พิจารณาแผนการบริหารความ
เสี่ยงดานการทุจริตของสํานักการศึกษาให
เป็ นไปตามที่กําหนด การประชุมอีกครัง้ กับ
ปปช. เพื่อนําหลักเกณฑมาปรับใชกับทุก
หนวยงาน ขณะนี้ปปช.กําลังพิจารณา
เงื่อนไขใหกับกรุงเทพมหานคร

(44.1). โครงการเสริมสรางธรรม
าภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) เวียนแจงสวนราชการจัด
(45.1). โครงการ สนศ. ขยับกาย
กิจกรรมแกวงแขนทุกวัน วันละ 10 นาที สบายชีวี
ระหวางเวลา 14.30 - 14.40 น. ณ สถาน ความกา วหน าของงาน :100.00%
ที่ปฏิบัติงาน และรวมกิจกรรมการเตนแอ
โรบิค กับสํานักงานเขตคลองสาน ในวัน
พฤหัสบดี ระหวางเวลา 15.00 - 16.00 น.
ณ ป อมปองปัจจามิตร หรือกีฬาประเภท
อื่นๆ ตามความถนัด จัดกิจกรรมแกวง
แขนทุกวัน วันละ 10 นาที ระหวางเวลา
14.30 - 14.40 น. ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
และรวมกิจกรรมการเตนแอโรบิค กับ
สํานักงานเขตคลองสาน ทุกวันพฤหัสบดี
ระหวางเวลา 15.00 - 16.00 น. ณ ป อม
ป องปัจจามิตร หรือกีฬาประเภทอ่ น
ื ๆ ตาม
ความถนัด

สํานักงานเลขานุการ

สํานักงานเลขานุการ

กร
ุงเ

45

4.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ไตรมาส 3) -

ท

(กองเทคโนโลยีการศึกษา)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

44

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

ม

43

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลงานลาสุด

..

คร

กลยุทธ

าน

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

3.1 รอยละความสําเร็จในการจัดการเรื่องที่
ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ

ห

40

พ

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

4.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานของหนวย
งาน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

..

ผลผลิต
(Output)

4.00
(รอยละ)

4.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) เวียนแจงขอปฏิบัติฯให
บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ,
กํากับ ติดตามดําเนินโครงการใหเป็ นไป
ตามแผนงานที่กําหนด สวนราชการที่ไดรับ
มอบหมาย ดําเนินการกํากับ ติดตาม การ
ดําเนินโครงการใหเป็ นไปตามแผนงานที่
กําหนด และประเมินผลความสําเร็จของ
การดําเนินโครงการ ทุกสวนราชการ กํากับ
ติดตามการดําเนินโครงการใหเป็ นไปตาม
แผนงานที่กําหนด และประเมินผลความ
สําเร็จของการดําเนินโครงการ กํากับและ
ติดตามผลความคืบหน าการดําเนิน
โครงการจากทุกสวนราชการที่ไดรับมอบ
หมาย เพื่อประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการฯ

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 46 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

-

ม

กร
ุงเ

ท

............................................................

พ

ตําแหนง ............................................................

ห

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงช่ อ
ื .............................................................(ผูรายงาน)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(46.1). กิจกรรมการดําเนินการดาน สํานักงานเลขานุการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานของ
สํานักการศึกษา
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

46

าน

มิติท่ี

ลงช่ อ
ื .............................................................(หัวหน าหนวยงาน)
ตําแหนง ............................................................
............................................................

** หมายเหตุ ** กรณี ไมมีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงขอมูลไตรมาสกอนหน านี้..
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คร
กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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