
ที่ รายการ ปงีบประมาณ
พ.ศ.2564 แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ

ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย

ก ค่าตอบแทน  ใช้สอย  และวสัดุ
1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ กตปน.
2 ค่าอาหารท าการนอกเวลา 100,000    25,000      25,000      25,000      25,000      100,000     
3 ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 100,000    25,000      25,000      25,000      25,000      100,000     
4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าเล้ียงรับรองและ 150,000    37,500      37,500      37,500      37,500      150,000     

ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็โดยขออนุมัติจาก ผอ.สพป.กทม. -           
5 ค่าซ่อมแซมทรัยพสิ์น -           

1) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 50,000      12,500      12,500      12,500      12,500      50,000      
2) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 50,000      12,500      12,500      12,500      12,500      50,000      
3) ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 50,000      12,500      12,500      12,500      12,500      50,000      

6 วสัดุส านักงาน 200,000    50,000      50,000      50,000      50,000      200,000     
7 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000    25,000      25,000      25,000      25,000      100,000     
8 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร -           
9 ค่าจ้างบคุลากรปฏบิติังานในส านักงานฯ 981,960    244,410    245,850    245,850    245,850    981,960     

ข ค่าสาธารณูปโภค 900,000    225,000    225,000    225,000    225,000    900,000     
ค โครงการจ าเปน็เร่งด่วน สพฐ. /สพป.กทม. 572,865    122,865    150,000    150,000    150,000    572,865     
ง โครงการตามแผนปฏบิติัราชการประจ าปี 1,745,175  300,000    500,000    500,000    500,000    1,745,175  

รวมทั้งส้ิน 5,000,000 1,092,275 1,320,850 1,320,850 1,320,850 5,000,000  

แผนการใชจ้่าย งบบริหารจัดการส านักงานฯ ปี 2564 ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ  สพฐ.จัดสรร คร้ังที่ 1 จ านวน 2,000,000 บาท /จัดสรรคร้ังที่ 2 จ านวน 1,000,000 บาท

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาเสรมิสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ แหล่งเงนิ ตามใบงวดที่ ศธ 04002/ว4632 ลว10 ตค.2563 และใบงวดที่ 48 ที่ ศธ 04002/ว1293 ลว 31 มีค.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมทั้งปี



สพป.กทม. แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย

1 โครงการรณรงค์การปอ้งกัน ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 65,000 กสศ. P 65,000    

เพื่อปอ้งกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (พชัราภรณ์)
(COVID-19)

2 โครงการอบรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กสศ. P P 40,000    

(ฌัชชา)

3 โครงการฝึกอบรมบคุลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ 60,000 กสศ. P 60,000    

ต้านภยัยาเสพติด (ณัฐพงศ์)

4 โครงการสร้างหลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน  50,000 กนต. 50,000    

(ศน.สมศักด์ิ)
5 โครงการเสริมสร้างและพฒันาระบบนิเวศทางการศึกษายกก าลังสอง 450,000 กนต. P P 450,000  

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (ผอ.รัชนีวลัย์)
6 โครงการนิเทศการศึกษาและพฒันาศักยภาพการบริหารงาน กนต. P P P

ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 226,500 (ศน.ปวนัรัตน์/ 226,500  

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปงีบประมาณ 2564 ศน.สมศักด์ิ)
7 โครงการพฒันาการจัดประสบการณ์และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 200,000 กนต. P 200,000  

ทางการเรียนสู่ความเปน็เลิศทางวชิาการ
8 โครงการวจิัยเพื่อพฒันาประสิทธผิลการบริหารและการจัดการ 15,000 กนต. P P 15,000    

ศึกษาของ สพป.กทม.
9 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย 150,000 กพค. 150,000  

สู่การเปน็ครูมืออาชีพ (ผอ.ชมกมล) P

10 โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 40,000 ICT P 40,000    

ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) (ผอ.ชมกมล)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งปี
แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แหล่งเงิน ตามใบงวดที ่ศธ 04002/ว4632 ลว.10 ตลุาคม 2563

40,000

ที่ โครงการ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
รายละเอียดแผนการบริหารงบประมาณ  โครงการ ตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



สพป.กทม. แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งปี
ที่ โครงการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

11 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการเจ้าหน้าที่ธรุการและเจ้าหน้าที่ 3,675 ICT P 3,675      

ผู้ดูแลระบบข้อมูลสาสนเทศ (DMC) (ผอ.ชมกมล)
12 โครงการพฒันาศักยภาพและส่งเสริมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 95,000 กพค. P 95,000    

สู่ความเปน็เลิศ (ผอ.ชมกมล)

13 โครงการจัดงานวนัครูและยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจ าปพีทุธศักราช 35,000 กพค. P 35,000    

2564 (ผอ.ชมกมล)
14 โครงการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบคุลากรทางการศึกษา 50,000 กพค. 50,000    

ลูกจ้างประจ า ประจ าปงีบประมาณ 2564 (ผอ.ชมกมล) P

15 โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน 65,000 กสศ. P P P 65,000    

(พชัราภรณ์)

16 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม 150,000 กสศ./กอก. 150,000  

(สุธาทพิย์/ P P P

นวรัตน์)
17 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาล กนต. P P

ในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (ITA)
 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

18 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาล กนต. P P P

ในสถานศึกษา “ปอ้งกันการทจุริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)
19 โครงการจัดหาระบบเพื่อการบริหารงบประมาณ 20,000 กบง./กนผ. P 20,000    

(ผอ.วภิาวดี)
20 โครงการส่งเสริมประสิทธภิาพการปฏบิติังานการเงินและบญัชี ตสน. P P P

พสัดุสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.ยุพา)
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปงีบประมาณ 2564

21 โครงการเผยแพร่ความรู้ระเบยีบกฎหมายทางเครือข่ายสารสนเทศ กลุ่มกฏหมาย P P P

ใหแ้ก่ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาของส านักงาน (ผอ.ธวชัชัย)



สพป.กทม. แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งปี
ที่ โครงการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

22 โครงการประชุมจัดท าแผนปฏบิติัราชการ ประจ าปงีบประมาณ 30,000 กนผ. P 30,000    

พ.ศ 2564 (ชัยยุทธ)์
รวมทั้งสิ้น 1,745,175 1,745,175 



 
 
 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด ตาราง
กิจกรรมงบประมาณและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรอบวงเงินงบประมาณ 5,000,000 บาท  จากแผนงานพ้ืนฐานด้านพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แหล่งเงิน ตามใบงวดที่ 3 ที่ ศธ 04002/ว4632 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2563 และใบงวดที่ 48 ที่ ศธ 04002/ว1293 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่ง สพฐ.โอนงบประมาณแล้ว จำนวน 
3,000,000 บาท  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี รายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ งบบริหารจัดการ (งบประจำ) งบประมาณ (บาท) 

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 2,354,825 
2 ค่าสาธารณูปโภค 900,000 
3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,745,175 

รวมทั้งสิ้น 5,000,000 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่ โครงการ สนอง 
กลยุทธ์ที ่

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม : จัดโครงการอบรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1 40,000 กสศ.  

2 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร 
ผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
กิจกรรม : ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 

1 60,000 กสศ.  

3 โครงการการสร้างหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   
กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาชีพระสั้น 

2 50,000 กนต.  

4 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาระบบนิเวศทางการศึกษา
ยกกำลั งสองของสำนั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
กิจกรรม : 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
เครื่องมือ “ระบบนิเวศ ห้ายกกำลังสอง”  
               2. การพัฒนาระบบนิเวศยกกำลังสองของ
สถานศึกษา 37 แห่ง 
               3. การประกวด/คัดเลือก“ระบบนิเวศห้า
ยกกำลังสอง” ระดับกลุ่มโรงเรียน 
               4. การแลกเปลี่ยนเรียนร ู้และการประกวด/
แข่งขัน “ระบบนิเวศห้ายกกำลังสอง” /ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
               5. การสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ 

3 450,000 กนต.  



 
ที ่ โครงการ สนอง 

กลยุทธ์ที ่
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5 โครงการนิ เทศการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานของโรงเรียนในสังกัด สพป.กทม. 
กิจกรรม : 1. การนิเทศโรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียน
จำนวน 3 กลุ่ม ภาคเรียนท่ี 2 / 2563 
             2. การดำเนินงานตามกิจกรรมของ ก.ต.ป.น. 

3 226,500 กนต.  

6 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์และการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม : 1. การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เพื่อเตรียม
ความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่การเรียนรู้ Coding ในอนาคต 
(Coding for Kids) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 
             2. การพัฒนาเทคนิค และวิธีการจัดการ
เรียนรู้  เพื่ อแก้ ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
             3 . การพัฒ นาสมรรถนะการคิ ดขั้ น สู ง  
(Higher Order Thinking : HOT ) ขอบข่ายการเรียนรู้
ด้านคณิตศาสตร์ รากฐานความฉลาดรู้  ของผู้ เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา  
             4. การพัฒนาเทคนิค และวิธีการจัดการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : การพัฒนา
แนวคิดเชิงคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 
  5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษา CEFR 

3 200,000 กนต.  

7 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและ 
การจัดการศึกษาของ สพป.กทม. 
กิจกรรม : 1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
             2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

3 15,000 กนต.  

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครู
ผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
กิจกรรม : 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้าง
สมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

3 150,000 กพค.  

9 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
กิจกรรม : 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพ
ก า รศึ ก ษ าด้ ว ย เท ค โน โล ยี ก า รศึ ก ษ าท า ง ไก ล 
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

3 40,000 ICT  

 
 



ที ่ โครงการ สนอง 
กลยุทธ์ที ่

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ธุรการและ
เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบข้อมูลสาสนเทศ (DMC) 
กิจกรรม : 1. อบรมเจ้าหน้าที่ธุรการ เรื่อง การใช้
โปรแกรม My office 
               2. อบรมเจ้ าหน้าที่ ผู้ ดู แลระบบข้อมู ล
สารสนเทศ (DMC) 

3 3,675 ICT งบบริหาร
จัดการ

สำนักงานฯ 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสมรรถนะผู้บริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

3 95,000 
 

กพค.  

12 โครงการจัดงานวันครูและยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี
พุทธศักราช 2564 
กิจกรรม  : จัดงานวันครูและยกย่องเชิด ชู เกียรติ  
ประจำปีพุทธศักราช 2564 

3 35,000 กพค.  

13 โครงการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรม : จัดงานมุฑิตาจิต ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาลูกจ้างประจำ และลูกจ้างช่ัวคราวเพื่อยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

3 50,000 กพค.  

14 โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและ 
ศูนย์การเรียน 
กิจกรรม : - จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัด
การศึกษาฯ  
               - จัดประชุมปฐมนิเทศ ผู้จัดการศึกษารายใหม่  

               - จัดประชุมให้ความรู้ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของศูนย์การเรียน  
               - จั ด ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   

4 70,000 กสศ.  

15 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม : การอนุรักษ์น้ำ การจัดภูมิทัศน์ ลดขยะ 
ประหยัดพลังงาน และลดมลพิษในอากาศ 

5 150,000 กสศ./กอก.  

16 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต (ITA)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6  กนต. งบประมาณ
จาก สพฐ. 

17 โครงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

6  กนต. งบประมาณ
จาก สพฐ. 

 
 
 



ที ่ โครงการ สนอง 
กลยุทธ์ที ่

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

18 โครงการจัดหาระบบเพื่อการบริหารงบประมาณ 
กิจกรรม : การจัดหาระบบเพื่อการบริหารงบประมาณ 

6 20,000 กนผ./กบง.  

19 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชี พัสดุสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปี
งบประมาณ 2564 
กิจกรรม : การตรวจสอบติดตามสถานศึกษาตามปฏิทิน 
สรุปผลการตรวจและรายงานผลส่งหน่วยรับตรวจ 

6  ตสน. ไม่ใช้
งบประมาณ 

20 โครงการเผยแพร่ความรู้ระเบียบกฎหมายทางเครือข่าย
สารสนเทศให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
กิจกรรม : การจัดทำเอกสารให้ความรู้ ระเบียบกฎหมาย 
ผ่านทางเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (My office) 

6  กลุ่ม
กฏหมายฯ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

21 โครงการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ 2564 
กิจกรรม : การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6 30,000 กนผ.  

รวม  1,745,175   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ท่ี งบประมาณ
แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ คงเหลือ ส่งคืนเงินเหลือจ่าย

ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย จากการท าสัญญา

1

     36,867,800 

1.1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และส่ิงก่อสร้างอ่ืน (ง 241/111 คร้ังท่ี 180 ลว. 

8  ม.ค. 2564)

โรงเรียนบางบัว (เพ่งต้ังตรงจิตร
วิทยาคาร)

       3,119,000 P      3,119,000        2,320,000 799,000       799,000.00      

1.2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และส่ิงก่อสร้างอ่ืน (ง 241/111 คร้ังท่ี 180 ลว. 

8  ม.ค. 2564)

โรงเรียนวัดหนัง        2,330,600 P      2,330,600        2,230,000 100,600       100,600.00      

1.3 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และส่ิงก่อสร้างอ่ืน (ง 241/111 คร้ังท่ี 180 ลว. 

8  ม.ค. 2564)

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง           115,000 P         115,000          115,000 -              

1.4 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และส่ิงก่อสร้างอ่ืน (ง 241/111 คร้ังท่ี 180 ลว. 

8  ม.ค. 2564)

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัด
โบสถ์) ในพระราชุปถัมภ์ฯ

       1,523,000 P      1,523,000          989,950 533,050       

1.5 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และส่ิงก่อสร้างอ่ืน (ง 241/111 คร้ังท่ี 180 ลว. 

8  ม.ค. 2564)

โรงเรียนราชวินิต        4,670,400 P      4,670,400        1,949,500 2,720,900     

1.6 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และส่ิงก่อสร้างอ่ืน (ง 241/111 คร้ังท่ี 180 ลว. 

8  ม.ค. 2564)

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส        1,582,600 P      1,582,600        1,106,600 476,000       476,000.00      

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 จ าแนกดังต่อไปน้ี

ช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรม

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล / กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

(1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) รายการงบปีเดียว ดังน้ี

1.  งบลงทุน   รายการท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังปี

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์



ท่ี งบประมาณ
แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ คงเหลือ ส่งคืนเงินเหลือจ่าย

ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย จากการท าสัญญา

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 จ าแนกดังต่อไปน้ี

ช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรม

1.  งบลงทุน   รายการท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังปี

1.7 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และส่ิงก่อสร้างอ่ืน (ง 241/111 คร้ังท่ี 180 ลว. 

8  ม.ค. 2564)

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค        3,716,000 P      3,716,000                  -   3,716,000     

1.8 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และส่ิงก่อสร้างอ่ืน (ง 241/111 คร้ังท่ี 180 ลว. 

8  ม.ค. 2564)

โรงเรียนวัดโสมนัส           943,800 P         943,800          500,000 443,800       

1.9 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และส่ิงก่อสร้างอ่ืน (ง 241/111 คร้ังท่ี 180 ลว. 

8  ม.ค. 2564)

โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก        3,233,500 P      3,233,500        1,645,000 1,588,500     

1.10 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และส่ิงก่อสร้างอ่ืน (ง 241/111 คร้ังท่ี 180 ลว. 

8  ม.ค. 2564)

โรงเรียนวัดนาคปรก        1,299,000 P      1,299,000          326,000 973,000       49,000.00        

1.11 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และส่ิงก่อสร้างอ่ืน (ง 241/111 คร้ังท่ี 180 ลว. 

8  ม.ค. 2564)

โรงเรียนประถมนนทรี        3,716,800 P      3,716,800        3,600,000 116,800       116,800.00      

1.12 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และส่ิงก่อสร้างอ่ืน (ง 241/111 คร้ังท่ี 180 ลว. 

8  ม.ค. 2564)

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทรา
ศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

       3,524,000 P      3,524,000                  -   3,524,000     

1.13 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และส่ิงก่อสร้างอ่ืน (ง 241/111 คร้ังท่ี 180 ลว. 

8  ม.ค. 2564)

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์        4,149,700 P      4,149,700                  -   4,149,700     



ท่ี งบประมาณ
แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ คงเหลือ ส่งคืนเงินเหลือจ่าย

ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย จากการท าสัญญา

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 จ าแนกดังต่อไปน้ี

ช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรม

1.  งบลงทุน   รายการท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังปี

1.14 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และส่ิงก่อสร้างอ่ืน (ง 241/111 คร้ังท่ี 180 ลว. 

8  ม.ค. 2564)

โรงเรียนวัดมหาบุศย์           766,100 P         766,100          686,000 80,100         

1.15 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และส่ิงก่อสร้างอ่ืน (ง 241/111 คร้ังท่ี 180 ลว. 

8  ม.ค. 2564)

โรงเรียนวัดนาคปรก           303,900 P         303,900          303,900 -              -                 

1.16 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และส่ิงก่อสร้างอ่ืน (ง 241/111 คร้ังท่ี 180 ลว. 

8  ม.ค. 2564)

โรงเรียนสายน้้าทิพย์        1,874,400 P      1,874,400          880,000 994,400       

รวม 36,867,800   16,651,950    20,215,850  1,541,400       

ท่ี งบประมาณ
แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ คงเหลือ ส่งคืนเงินเหลือจ่าย

ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย จากการท าสัญญา

2

      4,222,600 

2.1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และส่ิงก่อสร้างอ่ืน (ง 241/4871 คร้ังท่ี 39 ลว. 

11  พ.ย. 2563)

โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 957,100          P 957,100        -                957,100       

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ / กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและส่ิงก่อสร้างประกอบส าหรับโรงเรียนปกติ รายการงบปีเดียว ดังน้ี

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังปี

ช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรม



ท่ี งบประมาณ
แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ คงเหลือ ส่งคืนเงินเหลือจ่าย

ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย จากการท าสัญญา

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 จ าแนกดังต่อไปน้ี

ช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรม

1.  งบลงทุน   รายการท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังปี

2.2 ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) (ง 

241/48971 คร้ังท่ี 39 ลว. 11  พ.ย. 2563)

โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 159,100          P 159,100        -                159,100       

2.3 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และส่ิงก่อสร้างอ่ืน (ง 241/4871 คร้ังท่ี 39 ลว. 

11  พ.ย. 2563)

โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 1,213,000       P 1,213,000     782,300         430,700       

2.4 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และส่ิงก่อสร้างอ่ืน (ง 241/4871 คร้ังท่ี 39 ลว. 

11  พ.ย. 2563)

โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 902,000          P 902,000        -                902,000       

2.5 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และส่ิงก่อสร้างอ่ืน (ง 241/4871 คร้ังท่ี 39 ลว. 

11  พ.ย. 2563)

สพป.กทม 991,400          P 991,400        -                991,400       

รวม 4,222,600    782,300        3,440,300    



ท่ี งบประมาณ
แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ คงเหลือ ส่งคืนเงินเหลือจ่าย

ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย จากการท าสัญญา

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 จ าแนกดังต่อไปน้ี

ช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรม

1.  งบลงทุน   รายการท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังปี

3

      1,838,000 

3.1 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

และส่ิงก่อสร้างอ่ืน ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และ
ส่ิงก่อสร้าง ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้่ากว่า 10 ล้าน

บาท (4930 คร้ังท่ี 71 ลว. 16  พ.ย. 2563)

โรงเรียนพระต้าหนักสวนกุหลาบ 1,838,000       P 1,838,000     1,690,000       148,000       148,000           

รวม 1,838,000    1,690,000      148,000       148,000          

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ / กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับโรงเรียนใน
โครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีสูง
และถ่ินทุรกันดาร รายการงบปีเดียว ดังน้ี



ท่ี งบประมาณ
แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ คงเหลือ ส่งคืนเงินเหลือจ่าย

ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย จากการท าสัญญา

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 จ าแนกดังต่อไปน้ี

ช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรม

1.  งบลงทุน   รายการท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังปี

4

      9,415,100 

4.1 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และส่ิงก่อสร้างอ่ืน ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และ
ส่ิงก่อสร้าง อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ช้ัน ท่ีมี

ราคาต่อหน่วยต้่ากว่า 10 ล้านบาท (4930 คร้ังท่ี

 71 ลว. 16  พ.ย. 2563)

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทรา
ศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

7,939,600       P 7,939,600     -                -              -                 

4.2 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

และส่ิงก่อสร้างอ่ืน ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และ
ส่ิงก่อสร้าง อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ช้ัน 

ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาท

ข้ึนไป รายการผูกพันเดิม (คร้ังท่ี 2) (1749 คร้ังท่ี

 414 ลว. 26  เม.ย. 2564)

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทรา
ศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

1,475,500       P 1,475,500     -                -              -                 

รวม 9,415,100    

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ / กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน
และส่ิงก่อสร้างประกอบส าหรับโรงเรียนปกติ รายการงบผูกพันเดิม ดังน้ี

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์



ท่ี งบประมาณ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ คงเหลือ

ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย  ใช้จ่าย

1

       1,189,600 

1.1 ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนส าหรับ

สถานศึกษา IC3

โรงเรียนวัดโสมนัส           297,400 P         297,400 

1.2 ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนส าหรับ

สถานศึกษา IC3

โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คง
เท่ียง อนุสรณ์)

          297,400 P         297,400 

1.3 ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนส าหรับ

สถานศึกษา IC3

โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม           297,400 P         297,400 

1.4 ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนส าหรับ

สถานศึกษา IC3

โรงเรียนวัดนาคปรก           297,400 P         297,400 

รวม      1,189,600 

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 จ าแนกดังต่อไปน้ี

2.  งบลงทุน   รายการค่าครุภัณฑ์
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังปี

ช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรม

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล / กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1

 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ดังน้ี



ท่ี งบประมาณ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ คงเหลือ

ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย  ใช้จ่าย

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 จ าแนกดังต่อไปน้ี

2.  งบลงทุน   รายการค่าครุภัณฑ์
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังปี

ช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรม

2

       2,467,900 

2.1 ครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
(เลือกรายการ)

โรงเรียนราชวินิต           400,000 P         400,000 

2.2 เคร่ืองท าน  าเย็น แบบท่อต่อ ขนาด 2 ก๊อก โรงเรียนวัดช่างเหล็ก             58,400 P          58,400 

2.3 ครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
(ประถมศึกษา) (เลือกรายการ)

โรงเรียนโฆสิตสโมสร           126,000 P         126,000 

2.4 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับ
ประถมศึกษา

โรงเรียนวัดอมรินทราราม             65,500 P          65,500 

2.5 ครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
(ประถมศึกษา) (เลือกรายการ)

โรงเรียนวัดอมรินทราราม           126,000 P         126,000 

2.6 เคร่ืองท าน  าเย็น แบบท่อต่อ ขนาด 2 ก๊อก โรงเรียนวัดเจ้ามูล             43,800 P          43,800 

2.7 โต๊ะเก้าอี นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก           133,200 P         133,200 

2.8 โต๊ะเก้าอี นักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก           189,600 P         189,600 

2.9 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อน
ประถมศึกษา

โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก             59,800 P          59,800 

2.10 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อน
ประถมศึกษา

โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม             59,800 P          59,800 

2.11 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับ
ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนา
นนท์อนุสรณ์)

            65,500 P          65,500 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล / กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1

 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ค่าครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท ดังน้ี



ท่ี งบประมาณ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ คงเหลือ

ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย  ใช้จ่าย

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 จ าแนกดังต่อไปน้ี

2.  งบลงทุน   รายการค่าครุภัณฑ์
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังปี

ช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรม

2.12 ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก             18,500 P          18,500 

2.13 เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจอเตอร์ ระดับ XGA ขนาด
 3,500 ANSI Lumens

โรงเรียนประถมนนทรี           121,200 P         121,200 

2.14 จอรับภาพ ชนิดมอนิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทะแยงมุม ขนาด 200 นิ ว

โรงเรียนประถมนนทรี           182,000 P         182,000 

2.15 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อน
ประถมศึกษา

โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คง
เท่ียง อนุสรณ์)

            59,800 P          59,800 

2.16 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับ
ประถมศึกษา

โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คง
เท่ียง อนุสรณ์)

            65,500 P          65,500 

2.17 ครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
(ประถมศึกษา) (เลือกรายการ)

โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คง
เท่ียง อนุสรณ์)

          126,000 P         126,000 

2.18 ครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
(ประถมศึกษา) (เลือกรายการ)

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทรา
ศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

          126,000 P         126,000 

2.19 โต๊ะเก้าอี นักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์           316,000 P         316,000 

2.20 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับ
ประถมศึกษา

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ             65,500 P          65,500 

2.21 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อน
ประถมศึกษา

โรงเรียนวัดอุทัยธาราม             59,800 P          59,800 

รวม      1,774,600 



ท่ี งบประมาณ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ คงเหลือ

ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย  ใช้จ่าย

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 จ าแนกดังต่อไปน้ี

2.  งบลงทุน   รายการค่าครุภัณฑ์
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังปี

ช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรม

3

         622,220 

3.1 โต๊ะเก้าอี นักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดพลับพลาชัย           158,000 P         158,000 

3.2 เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจอเตอร์ ระดับ XGA ขนาด
 3,500 ANSI Lumens

โรงเรียนวัดพลับพลาชัย           151,500 P         151,500 

3.3 อุปกรณ์ส าหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
(ประถมศึกษา) (เลือกรายการ)

โรงเรียนมหาวีรานุวัตร           126,000 P         126,000 

3.4 ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต โรงเรียนมหาวีรานุวัตร             18,500 P          18,500 

3.5 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน โรงเรียนมหาวีรานุวัตร             60,500 P          60,500 

3.6 โต๊ะพับเอนกประสงค์ โรงเรียนมหาวีรานุวัตร             36,400 P          36,400 

3.7 พัดลม แบบตั งพื น ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ ว (400

 มิลลิเมตร)
โรงเรียนมหาวีรานุวัตร              4,520 P            4,520 

3.8 ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)              6,500 P            6,500 

3.9 เคร่ืองขัดพื น โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)             20,000 P          20,000 

3.10 เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)             14,000 P          14,000 

3.11 เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดละเอียด แบบ
ท าลายครั งละ 10 แผ่น

โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)             26,300 P          26,300 

รวม        622,220 

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ / กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับ

โรงเรียนปกติ  ค่าครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท ดังน้ี



ท่ี งบประมาณ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ คงเหลือ

ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย  ใช้จ่าย

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 จ าแนกดังต่อไปน้ี

2.  งบลงทุน   รายการค่าครุภัณฑ์
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังปี

ช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรม

4

         250,270 

4.1 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด า

สพป.กทม             36,000 P          36,000 

4.2 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED สี

สพป.กทม             45,000 P          45,000 

4.3 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

สพป.กทม              7,500 P            7,500 

4.4 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network 
แบบท่ี 1 (18 หน้า/นาที)

สพป.กทม             10,000 P          10,000 

4.5 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network 
แบบท่ี 1 (18 หน้า/นาที)

สพป.กทม             10,000 P          10,000 

4.6 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป สพป.กทม              3,200 P            3,200 

4.7 เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens

สพป.กทม             67,400 P          67,400 

4.8 ตู้ล าโพงเคล่ือนท่ี สพป.กทม              8,000 P            8,000 

4.9 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 
ความเร็วไม่น้อยกว่า 10 แผ่น/นาที

สพป.กทม             50,000 P          50,000 

4.10 ตู้เหล็กแบบเตี ย บานเล่ือนทึบ พร้อมฐานรอง สพป.กทม              7,400 P            7,400 

4.11 พัดลม แบบโคจรติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16

 นิ ว (400 มิลลิเมตร)

สพป.กทม              4,640 P            4,640 

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ /  การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับ

โรงเรียนปกติ ค่าครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท ดังน้ี



ท่ี งบประมาณ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ คงเหลือ

ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย  ใช้จ่าย

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 จ าแนกดังต่อไปน้ี

2.  งบลงทุน   รายการค่าครุภัณฑ์
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังปี

ช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรม

4.12 พัดลม แบบตั งพื น ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ ว (400

 มิลลิเมตร)

สพป.กทม              1,130 P            1,130 

รวม        250,270 

ท่ี งบประมาณ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ แผนการ ผลการ คงเหลือ

ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย ใช้จ่าย  ใช้จ่าย

5

         200,650 

5.1 เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด
ไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI Lumens

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ             62,500 P          62,500 

5.2 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง
มุม ขนาด 180 นิ ว

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ             35,200 P          35,200 

5.3 โต๊ะเก้าอี นักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ             55,300 P          55,300 

5.4 เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ             20,000 P          20,000 

5.5 พัดลม แบบโคจรติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16

 นิ ว (400 มิลลิเมตร)

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ             22,000 P          22,000 

5.6 พัดลม แบบตั งพื น ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ ว (400

 มิลลิเมตร)

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ              5,650 P            5,650 

รวม        200,650 

 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังปี

 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ / กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับโรงเรียนใน
โครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีสูง
และถ่ินทุรกันดาร ดังน้ี

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรม
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