
ที่ โครงการ งบประมาณ กลยุทธ์ ข้อ ระยเวลา หมายเหตุ

1 การบริหารจัดการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 50,000 1 นิเทศฯ ศุภศิตา พย. 58 - มี.ค.59

2 เพิ่มพูนศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้คีวามสามารถด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 80,000 1 นิเทศฯ อุษา มี.ค. - พค.59

3 การพฒันาศูนย์วชิาการ สพป.กทม. 550,000 1 นิเทศฯ อาบทพิย์ พย.58-กย.59

4 การพฒันากระบวนการวดัและประเมินผลอย่างมีคุณภาพด้วยเคร่ืองมือประเมินภาคปฏบิติั 40,000 1 นิเทศฯ ศุภศิตา ธค.58, เมย.59

5 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลกระบวนการเรียนการสอนแบบแลกเปล่ียนเรียนรู้(KS) 200,000 1 นิเทศฯ อารยา พย.58-กย.59

6 คัดเลือกนักเรียนร่วมประกวดและแข่งขันงานศิลปหตัถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 65 ปกีารศึกษา 2558 260,000 1 สศจ. กฤตยา สค.58 -มค.59

7 กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ สพป.กทม.  คร้ังที่ 5 ปกีารศึกษา 2559 250,000 1 สศจ. กฤตยา มิย. - สค.59

8 ประชุมเชิงปฏบิติัการครูกิจกรรมพฒันาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด) 35,000 3 สศจ. เอกชัย มค 59

9 อบรมลูกเสือ ยุวกาชาด ต้านภยัยาเสพติด 120,000 1 สศจ. รองฯ /คณะ กค. 59

10 ประชุมเชิงปฏบิติัการนักเรียนไทยสุขภาพดี 30,000 1 สศจ. นงเยาว์ พค. , มิย. -กค.59

11 ประชาธปิไตย กิจกรรมพฒันาความเข้มแข็งสภานักเรียน 40,000 2 สศจ. จารุ พค. - มิ.ย. 59

12 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานการรับนักเรียน ปกีารศึกษา2559  (ใช้งบ สพฐ.20,000.บาท) 0 2 สศจ. อารมณ์ ตค58 - พค 59

13 เชื่อมรอยต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยระดับปฐมวยัและชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 140,000 1,3 นิเทศฯ วภิา ธค. 58 -กค.59

14 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษทีเ่ป็นสากล (CEFR) 100,000 1,3 นิเทศฯ อักษรา ธค. 58 - มิย.59

15 การวจิัยในชั้นเรียนเพื่อพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนของครูในสังกัด สพป.กทม. 100,600 3 ศูนย์ ICT วมิาน ก.พ.-59

16 การพฒันารูปแบบการนิเทศแบบร่วมพฒันาวชิาชีพผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 91,010 3 ศูนย์ ICT วมิาน ธ.ค.58 - เม.ย.59

17 อบรมบคุลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร ผู้ก ากับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 200,000 3 สศจ. รองฯ /คณะ  เมย.59

18 อบรมเจ้าหน้าที่และผู้บงัคับบญัชายุวกาชาด หลักสูตร ผู้น ายุวกาชาด 120,000 3 สศจ. รองฯ /คณะ พ.ค.-59

19 ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 100,000 4 นิเทศฯ สยาม พ.ค. - ก.ค. 59

20 พฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ (กตปน.) 63,800 4 นิเทศฯ ยุพาวรรณ ม.ค. - ก.ย. 59

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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ที่ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงาน 19 กิจกรรม งบประมาณ กลยุทธ์ ข้อ ระยเวลา หมายเหตุ
กิจกรรมที่ 1   ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ลูกจ้างที่เกษยีณอายุราชการ ป ี2559 150,000 4 บคุคล สุชาดา มิ.ย.. - กย.59
กิจกรรมที่ 2  พฒันาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย 120,000 4 บคุคล สุชาดา มค.-กพ.59
กิจกรรมที่ 3   พฒันาศักยภาพบคุลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า สพป.กทม. 200,000 4 บคุคล สุชาดา มีค. - สค.59
กิจกรรมที่ 4   การอบรมปฏบิติัการจัดท าค ารับรองการปฏบิติัราชการและรายงานผลตามแผนปฏบิติัราชการฯ 30,000 4 กอ. รุ่งรัตน์ มี.ค. - พ.ค.59
กิจกรรมที่ 5   อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 34,000 4 กอ. วภิารัตน์ กพ. - พ.ค.59
กิจกรรมที่ 6   การพฒันาองค์กรสู่ความเปน็เลิศ 420,000 4 กอ. รุ่งรัตน์ มีค. - พค.59
กิจกรรมที่ 7  การจัดงานวนัครู ประจ าป ี2559 300,000 4 กอ. รุ่งรัตน์ มค. 59
กิจกรรมที่ 8  การพฒันากระบวนการจัดการความรู้สู่องค์กรแหง่ความเปน็เลิศ 100,000 4 กอ. ชมกมล ม.ค. - มี.ค. 59
กจิกรรมที่ 9  อบรมเชงิปฏบิัติการงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการและระบบงานสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ 30,000 4 กอ. รุ่งรัตน์ เมย. - กค.59
กิจกรรมที่ 10 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาตามนโยบายลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 200,000 4 กอ. วรรณพร สค. - กย. 59
กิจกรรมที่ 11  จัดท าแผนปฏบิติัราชการ ประจ าปงีบประมาณ 2559 200,000 4 กนผ. กฤติมา/คณะ 28-30 ตค58

กิจกรรมที่ 12 อบรมจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบคุคลด้วยโปรแกรม DMC 2016 20,000 4 กนผ. นรินทร พค.59

กิจกรรมที่ 13  ติดตามนโยบาย กลยุทธ ์จุดเน้นตามแผนการปฏบิติัราชการ ประจ าปงีบประมาณ 2559 20,000 4 กนผ. นวรัตน์ มค. - กค. 59
กิจกรรมที่ 14 เสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และเทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ 50,000 4 กนผ. รองฯ /คณะ ก.พ. - มี.ค. 59
กิจกรรมที่ 15  พฒันาประสิทธภิาพเจ้าหน้าที่พสัดุในสังกัด สพป.กทม. 70,000 4 การเงินฯ ยุพา 15-16 ธค. 58
กิจกรรมที่ 16 การจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารองค์กร สพป.กทม. 100,180 4 ศูนย์ ICT วมิาน ก.พ.. - พ.ค. 59
กิจกรรมที่ 17  การพฒันาคุณธรรมของข้าราชการครู บคุลากรและลูกจ้าง เฉลิมพระเกียรติฯ 130,000 4 กอ. รุ่งรัตน์ เมย. - กค. 59
กิจกรรมที่ 18  ครูดีศรีประถมกรุงเทพ 20,000 4 บคุคล สุชาดา มิย. - สค. 59
กิจกรรมที่ 19 อบรมเชิงปฏบิติัการส่งเสริมศักยภาพและความก้าวหน้าทางวชิาการ 30,000 4 บคุคล สุชาดา มีค. - เมย.59

รวม 4,794,590
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