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การก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติ 
                  ราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ าหนัก : ร้อยละ 12 
ค าอธิบาย :  
   ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  
ของหน่วยงาน พิจารณาจากจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานที่มี
ผลการด าเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ของแต่ละโครงการ คิดเทียบเป็นร้อยละจากจ านวนโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งหมด แล้วน าผลการค านวณท่ีได้เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 
             ในกรณีที่โครงการตามแผนปฏิบัติราชการมีลักษณะเป็นโครงการใหญ่ที่ประกอบด้วย  โครงการย่อยหรือ
กิจกรรมย่อย ให้นับจ านวนกิจกรรมย่อยเหล่านั้นเป็นจ านวนโครงการด้วย เช่น ส านัก ก. มีโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 10 โครงการ แต่ในจ านวนนี้ มีหนึ่งโครงการที่มีลักษณะเป็นโครงการใหญ่
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยรวม 5 กิจกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีลักษณะเป็นโครงการที่ด าเนินการแยกจากกัน 
แต่อยู่ภายใต้โครงการใหญ่ ให้นับจ านวนโครงการตามแผนรวม เท่ากับ 14 โครงการ (9 โครงการเดี่ยว + 5 โครงการ
ย่อย) แล้วจึงพิจารณาผลการด าเนินงานเป็นรายโครงการตามเกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
    ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนนที่ 1 ระดับคะแนนที่ 2 ระดับคะแนนที่ 3 ระดับคะแนนที่ 4 ระดับคะแนนที่ 5 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

เงื่อนไขการประเมิน : เกณฑ์การผ่านผลสัมฤทธิ์ 
 1. กรณีโครงการที่ก าหนดประเมินความพึงพอใจ ต้องมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2. กรณีเป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดฝึกอบรม ต้องวัดผลสัมฤทธิ์  โดยก าหนดค่าเป้าหมาย  
เป็น “ผลสัมฤทธิ์หลังการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80” 
 3. โครงการที่มีลักษณะต่างจากข้อ 1. และ 2. ให้วัดผลสัมฤทธิ์จากเป้าหมายของแต่ละโครงการ 
 4. ให้ระบุรายชื่อโครงการและค่าเป้าหมายที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทั้งหมดทุกโครงการมาพร้อมค าอธิบายตัวชี้วัด 
ในการจัดท าเล่มคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดด้วย 
รายช่ือโครงการและค่าเป้าหมาย : 

ล าดับที่ โครงการ ค่าเป้าหมาย 
1 จั ด ท า แ ล ะ ท บ ท ว น แ ผ น พั ฒ น า

การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร
และจัดท าแผนปฏิบัติราชการของ
ส า นั ก ง า น ศึ ก ษ า ธิ ก า ร จั ง ห วั ด
กรุงเทพมหานคร(71,700 บาท ได้รับ
จัดสรรจาก สป.ศธ. 60,000 บาท 
และส่วนเกินจ านวน 11,700 บาท ใช้
จ า ก ง บ ด า เ นิ น ง า น ข อ ง  ศ ธ จ .
กรุงเทพมหานคร)   

เชิงปริมาณ  
- มีการประชุมทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2562–2565) พร้อมจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 (ฉบับจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ของ ศธจ.
กรุงเทพมหานคร เป็นทิศทางและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
พ.ศ.2563 (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)  1 เล่ม 
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ล าดับที่ โครงการ ค่าเป้าหมาย 
  เชิงคุณภาพ  

-ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการการศึกษา ทบทวนและและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
กรุงเทพมหานคร4 ปี (พ.ศ.2562–2565) และจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 (ฉบับจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) จังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถ
รายงานตามก าหนดและแจ้งทุกหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน  
ระดับ 4 
- ข้าราชการในสังกัด มีความตระหนัก ความเข้าใจในการน า
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสู่การปฏิบัติ  ให้ เชื่ อมโยงกับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ของ ศธจ.
กรุงเทพมหานคร และเสนอตั้งงบประมาณตามแผน ปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ระดับ 4 
- น าน โ ยบายของส านั ก ง านปลั ดกระทรว งศึ กษาธิ ก า ร 
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล ขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัด
กรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพและยั่งยืน ระดับ 4  

2 พัฒนาระบบกา รตรวจ  ติ ดตาม 
ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ 
(120,000 บาท) 

เชิงคุณภาพ            
1. หน่วยงานทางการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานครมีความเข้มแข็ง ในการด าเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ช่วยสนับสนุนให้ตรวจ 
ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานได้มีประสิทธิภาพ  
2.ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครมีข้อมูลสารสนเทศ
จากผลการรายงานการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการ
ด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการแบบ
บูรณาการ มีความถูกต้อง เชื่อมั่นได้ สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาแผนในปีต่อไป 
3.ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครมีแผนการตรวจ 
ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ 
4.ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครมีรายงานผลการ
ตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ 
5. จัดท าข้อมูลเพ่ือรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
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ล าดับที่ โครงการ ค่าเป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทางการศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย  
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าระบบสารสนเทศ ในการ
ด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ช่วยสนับสนุนให้การนิเทศ ตรวจ ติดตาม และประเมินผลมี
ประสิทธิภาพ  
2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทางการศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย มีการ
ประสานความร่วมมือและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการตรวจ ติดตาม ประเมินผล
และนิ เทศการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ ในสถานศึกษาเป้าหมายมี
ความพึงพอใจต่อการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการ
ด าเนินงาน 
4.ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมผ่าน
การประเมินการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการใน
ระดับ 4 ขึ้นไป  

3 Teams for Education เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา(630,000 บาท) 

เชิงปริมาณ 
1. มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด  
2. มีสถานศึกษาน าร่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับ
จังหวัดจ านวน 6 แห่ง  
3. มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์
คะแนน ร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน ในระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 แนวทาง 
เชิงคุณภาพ 
1. มีศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับภาคและระดับ
จังหวัดเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในการสร้างคุณลักษณะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเกิดการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อย
ละ 50 เพ่ิมข้ึน ระดับภาคและระดับจังหวัดร่วมกัน 
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ล าดับที่ โครงการ ค่าเป้าหมาย 
4 Coaching Teams เพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร (411,200 บาท) 

เชิงปริมาณ  
1. มีแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่
ระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 แนวทางต่อ 1 จังหวัด 
2. มี Supervisor Teams ระดับจังหวัด 
3. มีเอกสารผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในจังหวัด ที่สอดคล้อง
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ เพื่อเสนอผู้บริหารของ
กระทรวงศึกษาธิการ และเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ 
จังหวัดละ 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีแนวทางและเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของแต่ละ
พ้ืนที่ เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพ
ของผู้เรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

5 ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นท่ี(300,000 บาท) 

เชิงปริมาณ  
1. จ านวนผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย จ านวน 150 คน 
2. ร้อยละสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
(รอ้ยละ 50) 
3. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการน าไปขยายผล ต่อยอดหรือ
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(จ านวน 2 โรงเรียน) 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับอนุบาล(อนุบาล 1-3)  
มีคุณภาพตามมาตรฐาน(ร้อยละ 50 ) 
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ล าดับที่ โครงการ ค่าเป้าหมาย 
6 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษา

ของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางัน 
และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม
(274,000 บาท) 

เชิงปริมาณ  
1. ร้อยละของเด็กออกกลางคันที่ได้รับการศึกษาในรูปแบบที่
เหมาะสม(ร้อยละ 60) 
2. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเรียนในระบบได้รับ
การศึกษาที่เหมาะสม (ร้อยละ 60) 
เชิงคุณภาพ 
 เด็กออกกลางคันและเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาตามศักยภาพ
อย่างเสมอภาคและทั่วถึง (ร้อยละ 60) 

7 เ ส ริ ม ส ร้ า ง ศั ก ยภ าพบุ คล ากร ใน
ส า นั ก ง า น ศึ ก ษ า ธิ ก า ร จั ง ห วั ด
กรุงเทพมหานคร (54,800 บาท) 

เชิงปริมาณ  
บุคลากรทางการศึ กษา ในส านั ก งานศึกษาธิการจั งหวั ด
กรุงเทพมหานคร จ านวน  27  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มศักยภาพ เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและประเทศชาติ
โดยรวม 
2. บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร มีทัศนคติที่ดี สามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการ
ปฏิบัติงานท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

8 น้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร 
(647,800 บาท) 

เชิงปริมาณ  
ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถานบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป้นประมุขให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรม 
จริยธรรม ปลอดภัยและสมานฉันท์ (ร้อยละ 100) 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ของลูกเสือ เนตรนารี สามารถน าสิ่งที่ได้รับจากการ
พัฒนาตนเองมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุขและท า
ประโยชน์ต่อสังคม 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 
ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มี
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ  

ร้อยละ - 5.0000 5.0000 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
                 1. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2. รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


