
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

กระทรวงศึกษาธิการ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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ค าน า 

เอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้  

ในการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการใช้งบประมาณตามแผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับการบริหารส านักงาน โรงเรียนในสังกัด ตามภาระงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ 

จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้อย่างดียิ่ง 

 

 

กลุ่มนโยบายและแผน งานงบประมาณ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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สารบัญ 

หน้า 

ค าน า ก 

สารบัญ ข 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

    1. งบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่ 1 

    2. งบติดตามการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่/งบด าเนินงานนโยบายเร่งด่วน 2 

    3. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2 

คณะผู้จัดท า 9 

ภาคผนวก 10
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

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

 การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด 

ที่ ศธ 04002/ว133 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

งบรายจ่าย 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย 
รายจ่าย
ประจ า 

34.00 35.33 23.00 20.45 22.00 25.98 19.00 18.24 98.00 100.00 

รายจ่าย
ลงทุน 

13.00 28.96 16.00 29.19 17.00 23.50 29.00 18.35 75.00 100.00 

รายจ่าย
ภาพรวม 

30.00 34.08 21.00 22.16 21.00 25.50 21.00 18.26 93.00 100.00 

หน่วย : ร้อยละ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ก าหนดแผนการใช้งบประมาณปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแนวทางและข้อก าหนดในการใช้จ่ายงบประมาณ และก ากับ ติดตาม ในการใช้งบประมาณของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณ 4,000,000 บาท 
ซ่ึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ งบบริหารจัดการ (งบประจ า) งบประมาณ (บาท) 

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 1,790,750 
2 ค่าสาธารณูปโภค 900,000 
3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1,309,250 

รวมทั้งสิ้น 4,000,000 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรอง
การบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base) งบด าเนินงาน เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน 
และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 จ านวน 2,000,000 บาท ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว3465 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 และครั้งที่ 2 จ านวน 1,500,000 บาท  
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ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว984 ลงวันที่ 24 มีนาคม 
2565 รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงิน 3,500,000 บาท ซึ่งได้ด าเนินการจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
แผนการใช้
งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2565 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
3,500,000 บาท 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
ก ค่าตอบแทน  ใช้สอย  และวัสดุ 
1 ค่าท าการนอกเวลา 100,000 25,000 25,000 
2 ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 100,000 25,000 25,000 

3 
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าเลี้ยง
รับรองและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น 
โดยขออนุมัติจาก ผอ. สพป.กทม. 

150,000 73,930 50,000 

4 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 
   

 
1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000 40,000 - 

 
2) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 50,000 - - 

 
3) ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 50,000 25,000 25,000 

5 ค่าวัสดุส านักงาน 200,000 100,000 50,000 
6 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 50,000 3,145 
7 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในส านักงานฯ 990,750 495,375 495,375 

รวมค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,790,750 
  

ข ค่าสาธารณูปโภค 900,000 400,000.00 300,000 

ค 
โครงการจ าเป็นเร่งด่วน สพฐ. /สพป.
กทม. 

309,250 309,250.00 - 

ง 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

1,000,000 456,445.00 526,480 

รวมทั้งสิ้น 4,000,000 2,000,000 1,500,000 
 

ค. งบประมาณเพ่ือใช้ส าหรับโครงการจ าเป็นเร่งด่วน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน /
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวนเงิน 309,250 บาท   

ง. งบประมาณเพ่ือใช้ส าหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ตารางกิจกรรมงบประมาณและผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียด
งบประมาณเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวนเงิน 1,000,000 บาท  โครงการประจ าปีที่ด าเนินการ
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 30 โครงการ รายละเอียด ดังนี้ 
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โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

ที ่ โครงการ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1 กสศ. 70,000  
2 ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้ก ากับ

ลูกเสือ ประจ าปี พ.ศ. 2565 
1 กสศ. 60,000  

3 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวและ 
ศูนย์การเรียน 

2 กสศ. 65,000  

4 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
และเรียนรวม โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

2 กนต. 10,000  

5 สพป.กทม. ห่วงใย พาน้องกลับบ้าน 2 กสศ. 13,800  
6 การจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับ

นานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบแรก ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา) 

2 กสศ. 4,080  

7 การพัฒนาการจัดประสบการณ์ครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3 
 

กนต. 20,000  

8 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีส่วน
ร่วมด้วยระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

3 
 

กนต. 
 

15,000  

9 พัฒนาระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และส่งเสริม
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

3 
 

กนต. 
 

60,000  

10 พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะอาชีพและการน า
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใช้ในการสร้างอาชีพ 

3 
 

กนต. 
 

35,000  

11 วิจัยการขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

3 กนต. 9,990  

12 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่าน
ขั้นสูง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

3 กนต. 20,000  

13 ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 3 กนต. 20,000  
14 พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็น

ในศตวรรษท่ี 21 
3 กนต. 20,000  
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ที ่ โครงการ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 
14 พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็น

ในศตวรรษท่ี 21 
3 กนต. 20,000  

15 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active 
Learning) ผ่านชุมชนทางวิชาชีพ ด้วย
กระบวนการ PLC 

3 กนต. 10,000  

16 การนิเทศเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้
ที่พัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้พื้นฐานด้าน
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันของ ผู้เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา 

3 กนต. 10,000  

17 พัฒนาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(บูรณาการ SMT/PISA/STEM/CODING) 

3 กนต. 20,000  

18 BKKP Innovative Digital Learning สู่คลังสื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัล สพป.กทม. 

3 กนต. 30,000  

19 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
ของครูกลุ่มสาระต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ 

3 กนต. 10,000  

20 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย 
สู่การเป็นครูมืออาชีพ 

3 กพค. 
 

50,000  

21 เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับ
ลูกจ้างประจ า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

3 กพค. 32,200  

22 อบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพเกี่ยวกับกฎหมายและวินัย 
ส าหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

3 กพค. 55,000  

23 พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ด้วย
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 

3 กพค. 40,000  

24 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า  ประจ าปี 2565 

3 กพค. 89,200  
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นอกจากนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ งบลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์ แยกเป็นรายไตรมาส 

ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 

ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – มีนาคม 2565 

ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565 

ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 
25 พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ 
3 กพค. 54,440  

26 วิจัยเพื่อศึกษาสภาพและแก้ปัญหาภารกิจงานเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สพป.กทม. 

4 กนผ. 35,000  

27 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานของ สพป.กทม. 

4 DLICT 10,100  

28 ส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุ
โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

4 กง. 73,000  

29 อบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ การเขียน
หนังสือราชการ และระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 

4 กอ. 20,000  

30 จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

4 กนผ. 30,000  

งบประมาณรวม 991,810  
กรอบวงเงินงบประมาณ  1,000,000  

คงเหลือ 8,190  



 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หน้า 6 
 

1. รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน  

 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565) 

ที ่ โรงเรียน งบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ส่งคืนเงิน
เหลือจ่าย 

ไตรมาส
ที่ 1 

ไตรมาส
ที่ 2 

ไตรมาส
ที่ 3 

ไตรมาส
ที่ 4 

1.1 แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 

 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล/กจิกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรยีนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรับ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (4875 ครั้งท่ี 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) 

1.11 
 

โรงเรียนอนุบาล 
วัดนางนอง 

2,176,300      2,176,300  

1.12 
โรงเรียนโฆสิต
สโมสร 

121,600     121,494 106  

1.13 
โรงเรียนวดัอมริน 
ทราราม 

123,200     123,200   

1.14 โรงเรียนวดัเจ้ามูล 999,600     715,000 284,600 284,000 

1.15 
โรงเรียนประถม
ทวีธาภิเศก 

3,291,000     1,200,000 2,091,000  

1.16 
โรงเรียนวดัหงส์
รัตนาราม 

399,400     399,400   

1.17 
โรงเรียนบ้านหนอง
บอน 

346,200     346,200   

1.18 โรงเรียนวดัโสมนสั 457,200      457,200  

1.19 
โรงเรียนวดัชนะ
สงคราม 

395,000      395,000  

1.20 โรงเรียนพญาไท 1,732,000     1,695,528 36,471.80 36,400 

1.21 
โรงเรียนพระยา
ประเสริฐสุนทราศรัย 

202,000     172,400 29,600 29,600 

1.22 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 2,804,000      2,804,000  

1.23 
โรงเรียนวดัอุทัย
ธาราม 

554,100     545,000 9,100 9,100 

รวม 13,601,600  
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ที ่ โรงเรียน งบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ส่งคืนเงิน
เหลือจ่าย 

ไตรมาส
ที่ 1 

ไตรมาส 
ที่ 2 

ไตรมาส
ที่ 3 

ไตรมาส
ที่ 4 

1.2 แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ/กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบส าหรับโรงเรยีน
ปกติ (4839 ครั้งท่ี 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) 

1.21 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 619,400      619,400  

1.22 
โรงเรียนวดัชัยชนะ
สงคราม (วัดตึก) 

770,500     731,975 38,525  

1.23 โรงเรียนวดัพลับพลาชัย 471,600     471,600   
1.24 สพป.กทม. 995,500      995,500  

รวม 2,857,000  
 

ที ่ โรงเรียน งบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ส่งคืนเงิน
เหลือจ่าย 

ไตรมาส
ที่ 1 

ไตรมาส 
ที่ 2 

ไตรมาส
ที่ 3 

ไตรมาส
ที่ 4 

1.3 แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ/กิจกรรม : ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรบัโรงเรยีนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นท่ีสูงและถิ่นทุรกันดาร  (4839 ครั้งท่ี 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) 

1.31 
 

โรงเรียนทีปังกรวิทยา
พัฒน ์

850,000     666,000 184,000  

1.32 
โรงเรียนพระต าหนัก
สวนกุหลาบ 

1,578,000      1,578,000  

1.33 โรงเรียนราชวินิต 3,559,000      3,559,000  

1.34 
โรงเรียนราชวินิต
ประถมบางแค 

3,611,800      3,611,800  

รวม 9,598,800  

 

ที ่ โรงเรียน งบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ส่งคืนเงิน
เหลือจ่าย 

ไตรมาส
ที่ 1 

ไตรมาส 
ที่ 2 

ไตรมาส
ที่ 3 

ไตรมาส
ที่ 4 

1.4 แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 

 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล/กิจกรรม : การยกระดับคณุภาพการศึกษา (โรงเรียนคณุภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดสีี่มมุ
เมือง)  (4914 ครั้งท่ี 50 ลว. 18  พ.ย. 2564) 

1.41 
 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
75 เฉลิมพระเกยีรต ิ

317,400     317,400   

รวม 317,400  
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2. รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ 

    ตามความขาดแคลนและจ าเป็นเร่งด่วน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565) 

ที ่ โรงเรียน งบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ส่งคืนเงิน
เหลือจ่าย 

ไตรมาส
ที่ 1 

ไตรมาส 
ที่ 2 

ไตรมาส
ที่ 3 

ไตรมาส
ที่ 4 

2.1 แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 

 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล/กจิกรรม : โรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคณุภาพ)  (5206 ครั้งท่ี 89 
ลว. 9  ธ.ค. 2564) 

2.11 
โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

2,941,200      2,941,200  

รวม 2,941,200  
 

ที ่ โรงเรียน งบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ส่งคืนเงิน
เหลือจ่าย 

ไตรมาส
ที่ 1 

ไตรมาส 
ที่ 2 

ไตรมาส
ที่ 3 

ไตรมาส
ที่ 4 

2.2 แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ/กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ  (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) 

2.21 
โรงเรียนปกติและ
โรงเรียนในโครงการ
พระราชด าร ิ

522,900      522,900  

รวม 522,900  

 

ที ่ โรงเรียน งบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ส่งคืนเงิน
เหลือจ่าย 

ไตรมาส
ที่ 1 

ไตรมาส 
ที่ 2 

ไตรมาส
ที่ 3 

ไตรมาส
ที่ 4 

2.3 แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา/กิจกรรม : การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (5206 ครั้งท่ี 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) 

2.31 โรงเรียนปกต ิ 139,800      139,800  
รวม 139,800  
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คณะผู้จัดท า 

 

ที่ปรึกษา 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

ผู้จัดท า 

นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะ  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นางสาวไอลดา คงสมโอษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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ภาคผนวก 



 ครัง้ที่ 1  ครัง้ที่ 2

ก ค่าตอบแทน  ใช้สอย  และวัสดุ
1 ค่าท าการนอกเวลา 100,000.00             25,000.00               25,000.00               
2 ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 100,000.00             25,000.00               25,000.00               

3
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าเล้ียงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่นที่

จ าเป็นโดยขออนุมัติจาก ผอ.สพป.กทม.

150,000.00             73,930.00               50,000.00               

4 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000.00               40,000.00               -                       
2) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 50,000.00               -                       -                       
3) ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 50,000.00               25,000.00               25,000.00               

5 ค่าวัสดุส านักงาน 200,000.00             100,000.00             50,000.00               
6 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00             50,000.00               3,145.00                
7 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในส านักงานฯ 990,750.00             495,375.00             495,375.00             

1,790,750.00         
ข ค่าสาธารณูปโภค 900,000.00             400,000.00             300,000.00             
ค โครงการจ าเป็นเร่งด่วน สพฐ. /สพป.กทม. 309,250.00             309,250.00             -                       
ง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 1,000,000.00           456,445.00             526,480.00             

4,000,000.00         2,000,000.00         1,500,000.00         
หมายเหตุ

 สพฐ. จัดสรร คร้ังที่ 1 งบประมาณ 2,000,000 บาท

 สพฐ. จัดสรร คร้ังที่ 2 งบประมาณ 1,500,000 บาท

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

(นายวิทยา เกษาอาจ)

รวมค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

รวมทั้งสิ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565

หมายเหตุ
 งบประมาณที่ได้รบัจัดสรร 3,500,000 บาท

แผนรายการใช้จ่าย งบบริหารจัดการส านักงานฯ ปี 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ที่ รายการ
 แผนการใช้งบประมาณ

ปงีบประมาณ 2565



 รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ก ค่าตอบแทน  ใชส้อย  และวสัดุ
1 ค่าท าการนอกเวลา 100,000.00      25,000.00          25,000.00          25,000.00          25,000.00          
2 ค่าใชจ้า่ยในการไปราชการ 100,000.00      25,000.00          25,000.00          25,000.00          25,000.00          

3
ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุ ค่าเล้ียงรับรองและค่าใชจ้า่ยอื่นที่

จ าเป็นโดยขออนุมติัจาก ผอ.สพป.กทม.

150,000.00      37,500.00          37,500.00          37,500.00          37,500.00          

4 ค่าซ่อมแซมทรัพยสิ์น
1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000.00        30,000.00          10,000.00          10,000.00          -                   
2) ค่าซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง 50,000.00        -                   -                   50,000.00          -                   
3) ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 50,000.00        12,500.00          12,500.00          12,500.00          12,500.00          

5 ค่าวสัดุส านักงาน 200,000.00      100,000.00        50,000.00          25,000.00          25,000.00          
6 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00      25,000.00          25,000.00          25,000.00          25,000.00          
7 ค่าจา้งบุคลากรปฏิบัติงานในส านักงานฯ 990,750.00      247,690.00        247,685.00        247,685.00        247,690.00        

1,790,750.00   
ข ค่าสาธารณูปโภค 900,000.00      240,000.00        240,000.00        240,000.00        180,000.00        
ค โครงการจ าเป็นเร่งด่วน สพฐ. /สพป.กทม. 309,250.00      77,313.00          77,313.00          77,312.00          77,312.00          
ง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 1,000,000.00   200,000.00        250,000.00        400,000.00        150,000.00        

4,000,000.00   1,020,003.00     999,998.00       1,174,997.00     805,002.00       
หมายเหตุ

 สพฐ. จดัสรร คร้ังที่ 1 งบประมาณ 2,000,000 บาท

 สพฐ. จดัสรร คร้ังที่ 2 งบประมาณ 1,500,000 บาท

ลงชื่อ ผู้อนุมติั

รวมค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ

รวมทั้งสิ้น

    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

(นายวทิยา เกษาอาจ)

แผนรายการใช้จ่าย งบบริหารจัดการส านักงานฯ ป ี2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ที่ รายการ
แผนการใชง้บประมาณปีงบประมาณ 2565



   

                                                              บันทึกขอความ
สวนราชการ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  กลุมนโยบายและแผน

ที่.............................................................................. วันที่   ๒๘   ตุลาคม   ๒๕๖๔

เรื่อง   ขอเชิญประชุมการจัดสรรงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๕ สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

                    เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง

                    ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑ เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด

ตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิตผูจบการศึกษา

ภาคบังคับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองการบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโดยใชพื้นที่

เปนฐาน (Area-base) งบดําเนินงาน ใหกับ สพป.กทม. จํานวน ๒,ooo,ooo บาท (สองลานบาทถวน) นั้น

                   เพื่อใหการดําเนินการจัดสรรงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๕ สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเปนไปดวยความ

เรียบรอย ตามวัตถุประสงค จึงขอเชิญประชุม ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา o๙.oo น. เปนตนไป ณ หองประชุมใหญ ชั้น ๓ อาคารพญาไท 

                    กฎหมาย/ระเบียบและแนวปฏิบัติ

                   - 

                    ขอพิจารณา/ขอเสนอ

                    กลุมนโยบายและแผนพิจารณาแลวเห็นควร ดําเนินการแจงรอง ผอ.สพป.กทม./ผูอํานวยการกลุมและผูที่เกี่ยวของ เขารวมการประชุมในวัน

เวลา และสถานที่ดังกลาว

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรด

                    ๑. อนุญาตใหใชบันทึกแจงผูที่เกี่ยวของทราบ

                    ๒. สั่งการอื่นตามที่เห็นสมควร

 

เอกสารแนบ : แผนการใชจาย งบบริหารจัดการสํานักง , แผนคาจางบุคลากรปฏิบัติงานในสํานั� , เรื่องเดิม , หนังสือ สพฐ. และบัญชีจัดสรร ,

 

(น.ส.ไอลดา คงสมโอษฐ) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

เพื่อโปรดพิจารณา 

ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญทาน ผอ.สพป.กทม.เปนประธานในการ

ประชุมดังกลาว 

 

(น.ส.วิภาวดี เหล็มเตะ) 

เห็นควร ดําเนินการตามเสนอ 

 

(นายวิทยา เกษาอาจ) 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๔

http://202.29.211.9/myoffice/data/tkk1/25641029_130320_6188.pdf
http://202.29.211.9/myoffice/data/tkk1/25641029_130347_8186.pdf
http://202.29.211.9/myoffice/data/tkk1/25641029_130516_3730.pdf
http://202.29.211.9/myoffice/data/tkk1/25641029_130540_3285.pdf


ผูอํานวยการกลุมฯ

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๔

- ผอ. สพท.ติดราชการ อบรม รอง ผอ.สพท. - มอบทานรองฯวิทยา เปนประธาน แทน ผอ.

สพท. - เห็นชอบในหลักการตามรางแผนงบประมาณที่ฝายเลขาฯเสนอ 

ทราบ,มอบ 

 

(นายพิเชฐร วันทอง) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๔



คณะกรรมการประชุมพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบบริหารจัดการ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

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

คณะกรรมการ 

1. นายวิทยา เกษาอาจ   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

2. นางนภัทร ธัญญวณิชกุล  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

3. นายยุทธนา ส าราญกิจ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

4. นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   

5. นางรุ่งรัตน์ สงปาน      ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

6. นางกฤติมา จินดาธนกิตติ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

7. นางสาวชมกมล หาพันนา       ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

8. นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

9. นางสาวธนพร คนเสงี่ยม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

10. นางยุพา มงคลทิพย์รัตน์  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

11. นายสรายุทธ์ แก้วสลับนิล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลย ี

   สารสนเทศและการสื่อสาร 

12. นางสาวสมฤทัย ธรรมมา  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

13. นางสาวบุษบา คุณพาที      พนักงานราชการกลุ่มกฎหมายและคดี แทนผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

14. นางสาวไอลดา คงสมโอษฐ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   

15. นายโกวิท สังข์ศรีเพชร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

16. นางสาวพรสวรรค์ จันอิน พนักงานราชการกลุ่มนโยบายและแผน     
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