
หมายเหตุ

สพป.กทม. สพฐ. อ่ืนๆ
1 การพฒันาศักยภาพเร่ืองความปลอดภยัจากภยัคุกคามรูปแบบใหม่และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1 กสศ. (น.ส.พชัรี) 33,800
2 การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การ

เรียน
2 กสศ. (น.ส.พชัราภรณ์) 70,000

3 ส่งเสริมโอกาสด้านการศึกษาของประชาวยัเรียนอย่างทั่วถึงและลดอัตราการออกกลางคัน 2 กสศ. (นายอับดุลเล๊าะ) 12,000

4 งานแข่งขันศิลปหตักรรมนักเรียน คร้ังที่ 70 ปกีารศึกษา 2565 3 กสศ. (น.ส.จิราพร) 560,000
5 การพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมด้วยระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

3 กนต. (ศน.จิดาภา/
อุษณีย)์

10,000

6 การพฒันาการจัดประสบการณ์ครูผู้สอนระดับปฐมวยั ประจ าปงีบประมาณ 2566 3 กนต. (ศน.จิดาภา/
อุษณีย)์

10,000

7 พฒันากระบวนการเรียนการสอน การวดัผลและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ (Active Learning) ผ่าน
ชุมชนทางวชิาชีพด้วยกระบวนการ PLC

3 กนต. (ศน.ณภทัร) 94,340

8 นิเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ ที่พฒันาสมรรถนะความฉลาดรู้พื้นฐาน ด้านคณิตศาสตร์ใน
ชีวติประจ าวนัของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา

3 กนต. (ศน.ณภทัร) 10,000

9 การพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เพื่อใหผู้้เรียนที่เปน็ผู้พกิารเข้าถึงบริการทางการศึกษา และ
พฒันาสมรรถนะหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจ าเปน็

3 กนต. (ศน.ชาตรี) 15,000

10 BKKP Innovative Digital Learning คลังส่ือออนไลน์  สพป.กทม. ต่อยอดสู่นวตักรรม 3 กนต. (ศน.สุธาทพิย์) 30,000
11 พฒันาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
3 กนต. (ศน.ปวนัรัตน์) 13,000

โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ที่ โครงการ กลยุทธ์ ผู้รบัผิดชอบ
งบประมาณ

ด้านความปลอดภัย  1  โครงการ          ด้านโอกาส  2  โครงการ          ด้านคุณภาพ  26  โครงการ          ด้านประสิทธิภาพ  10  โครงการ 
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ที่ โครงการ กลยุทธ์ ผู้รบัผิดชอบ

งบประมาณ

12 พฒันาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทอ้งถิ่น และหลักสูตรฐานสมรรถนะ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

3 กนต. (ศน.ปวนัรัตน์/
มโนธรรม)

30,000

13 นิเทศเพื่อสงเสริมการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) วชิาภาษาจีน ผ่านชุมชนทางวชิาชีพด้วยกระบวนการ 
PLC ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่เปดิสอนภาษาจีน

3 กนต. (ศน.กนกกร) 12,000

14 น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การบรูณาการเพื่อ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

3 กนต. (ศน.มโนธรรม/
วทิวสั)

30,000

15 พฒันาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร (Communicative 
Language Teaching : CLT) ด้วยระบบออนไลน์

3 กนต. (ศน.เสาวภา) 12,500

16 ย้อนรอยบนัทกึ ส านึกรักชาติ ประวติัศาสตร์ชาติไทย (Retracing Thai history and the cultivation of 
patriotism)

3 กนต. (ศน.วทิวสั/มโน
ธรรม)

135,640

17 พฒันาระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้น
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

3 กนต. (ศน.สมศักด์ิ) 100,000

18 การพฒันาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active
 Learning

3 กนต. (ศน.อุษณีย)์ 10,000

19 เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้นวตักรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ (The Best in Bangkok) 3 กนต. (ศน.ณภทัร) 170,000
20 เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏบิติัที่เปน็เลิศตามนโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร 3 กนต. (ศน.ณภทัร) 10,000
21 การพฒันาโรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก ระดับปฐมวยั ในโรงเรียนคุณภาพระดับ

ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
3 กนต. (ศน.จิดาภา) ไม่ใช้งบประมาณ

(นอกแผน)

22 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) ปกีารศึกษา 2565 3 กนต. (ศน.ณภทัร) 304,560 งบประมาณจาก สทศ.
(นอกแผน)

23 บา้นนักวทิยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวยั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 3 กนต. (ศน.จิดาภา) 15,000 (นอกแผน)

24 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา (โครงการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

3 กอ. (นายนฤสรณ์) 50,000
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ที่ โครงการ กลยุทธ์ ผู้รบัผิดชอบ

งบประมาณ

25 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ ประจ าป ี2566 3 กพค. (ผอ.สมฤทยั) 100,000
26 พฒันาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 3 กพค./กนต. (ผอ.สม

ฤทยั/ศน.เสาวภา)
40,000

27 ส่งเสริมใหค้วามรู้ทางด้านวนิัย และการทจุริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

3 กพค./กฎหมาย (ผอ.
สมฤทยั/ผอ.ธวชัชัย)

20,000

28 อบรมพฒันาการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินต าแหน่งและวทิยฐานะข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2566

3 กพค. (ผอ.สมฤทยั) 20,000

29 อบรมเชิงปฏบิติัการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเปน็ครูมืออาชีพ 3 กพค. (ผอ.สมฤทยั) 20,000
30 ขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 4 กนต. (ศน.ชาตรี) 20,000
31 ขับเคล่ือนโรงเรียนส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน 4 กนต. (ศน.สมศักด์ิ) 20,000
32 ขับเคล่ือนโรงเรียนวถิีพทุธพระราชทานและโรงเรียนวถิีพทุธชั้นน า 4 กนต. (ศน.สมศักด์ิ) 80,000
33 ขับเคล่ือนโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 4 กนต. (ศน.สมศักด์ิ) 10,000
34 การตรวจสอบภายใน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2566
4 ตสน. (ผอ.ยุพา) ไม่ใช้งบประมาณ

35 พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานของ สพป.กทม. 4 DLICT (น.ส.สุชญา) 25,667
36 สรรหาบคุคลเปน็พนักงานจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งนิติกร 4 กบค. (นายนิกร) 136,000
37 PA Support Team 4 กบค. (ผอ.กฤติมา) 10,000
38 พธิรัีบพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากวา่สายสะพาย และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจ าป ี2563 

และประจ าป ี2564
4 กบค. (นางวาสนา) 30,000

39 จัดท าแผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ป ีพ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏบิติัราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

4 กผ. (นายชัยยุทธ)์ 57,200

1,995,147 27,000 304,560

2,326,707
รวม


