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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวงศึกษาธิการ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กลุ่มนโยบายและแผน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2



 

ค ำน ำ 
 

เอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเอกสาร

ที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการก ากับ ติดตาม และรายงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ซึ่งได้รับงบประมาณ

จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับการบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด ตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้อย่างดียิ่ง 

 

 กลุ่มนโยบายและแผน 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 



 

สารบัญ 
 

 หน้า 

ค าน า 

 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  1 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 2 
  ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน 3 
 งบจัดสรรเพิ่มเติม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 
 งบหน่วยงานอื่นๆ  5 

 แบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 6 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 แบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน 7 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

งบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายการงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ ร้อยละของการ
จัดสรรในการบริหาร

จัดการเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

สพป.นฐ.2 สพฐ. หน่วยงานอื่น รวม 

1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงาน 
    (งบประจ า) 

3,000,000 - - 3,000,000 1.69 

2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจ 
   ของกลุ่มในส านักงาน 

3,000,000 - - 3,000,000 1.69 

3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม 
เพ่ือขับเคลื่อนตามนโยบาย สพฐ. 

- 170,875,968 36,400 170,912,368 96.62 

รวมท้ังสิ้น 6,000,000 170,875,968 36,400 176,912,368 100.00 

หมายเหตุ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
 เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ จ านวน 6,000,000 บาท 
 กลุ่มนโยบายและแผน จัดท าเครื่องมือการติดตามผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม  
 ก าหนดติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม (งบพัฒนาตามกลยุทธ์) รายไตรมาส ดังนี้ 

- ไตรมาสที่ 2 ผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
  รายงานผลภายในวันที่ 30  เมษายน  2564 
- ไตรมาสที่ 3 ผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564 
  รายงานผลภายในวันที่ 10  สิงหาคม  2564 
- ไตรมาสที่ 4 ผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
  รายงานผลภายในวันที่  5  ตุลาคม  2564 

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน 
 

 

 

 



 2 
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

1. โครงการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
 จ านวน 3,000,000 บาท แยกตามภารกิจงาน ดังนี้ 

ที่ รายการ 
งบประมาณ 

ทั้งหมด 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
 ค่าตอบแทน ใช้สอย      

1. ค่าอาหารท าการนอกเวลา 100,000 24,000 24,000 24,000 24,000 
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 84,000 21,000 21,000 21,000 21,000 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 47,000 11,750 11,750 11,750 11,750 
4. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 100,000 24,000 24,000 24,000 28,000 
5. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 
6. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
7. ค่าบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 70,000 17,500 17,500 17,500 17,500 
8. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 
9. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 360,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
10. ค่าจ้างพนักงานขับรถ 240,000 60,000 60,000 60,000 60,000 
11. ค่าจ้างเหมาบริการแมบ่้าน 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
12. ค่าจ้างเหมาลูกจา้งชัว่คราว 360,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
13. ค่าประกันสังคม 30,000 7,500 7,500 7,500 7,500 
14. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35,000 8,750 8,750 8,750 8,750 

 รวมค่าตอบแทน ใช้สอย 1,746,000 434,500 434,500 434,500 442,500 
 ค่าวัสดุ      

15. ค่าวัสดุส านักงาน 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
16. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 130,000 32,500 32,500 32,500 32,500 
17. ค่าวัสดุงานพิธ ี 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 รวมค่าวัสดุ 534,000 133,500 133,500 133,500 133,500 
 ค่าสาธารณูปโภค      

18. ค่าไฟฟา้ 550,000 137,000 137,000 138,000 138,000 
19. ค่าน้ าประปา 20,800 5,200 5,200 5,200 5,200 
20. ค่าโทรศัพท ์ 25,000 6,250 6,250 6,250 6,250 
21. ค่าอินเทอร์เน็ต 70,000 17,500 17,500 17,500 17,500 
22. ค่าไปรษณยี์โทรเลข 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 
23. ค่าเคเบิ้ลทีว ี 4,200 1,050 1,050 1,050 1,050 

 รวมค่าสาธารณูปโภค 720,000 179,500 179,500 180,500 180,500 

รวมทั้งสิ้น 3,000,000 747,500 747,500 748,500 756,500 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน จ านวน 21 โครงการ/กิจกรรม 3,000,000 บาท ดังนี้ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค.63 ม.ค.-มี.ค.64 เม.ย.-มิ.ย.
64 

ก.ค.-ก.ย.64  

1. โครงการพัฒนาสภานกัเรียน  
สพป.นครปฐม เขต 2 

20,000 - 4,000 11,600 4,400 นางสาววีรวรรณ เจริญสุข 

2. โครงการส่งเสริมความปลอดภัย 
ในสถานศึกษา 

60,000 - - 54,300 5,700 นางสาวปิยาภรณ์  
ทองรักษ์ 

3. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 

130,130 6,330 51,900 49,650 22,250 นางพรสวรรค์  
ตันมงคลกาญจน 

4. โครงการวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งระบบ สพป.นครปฐม  
เขต 2 

200,000 - 20,000 80,000 100,000 น.ส.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ 

5. โครงการคัดเลือกข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อรับ
รางวัล NPT2 AWARDS 

100,000 - 21,000 6,900 72,100 นางเสาวภา  คนเท่ียง 

6. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย 
สู่การเป็นครูมืออาชีพ 

150,000 - 1,520 148,480 - นางเสาวภา  คนเท่ียง 

7. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่การ
พัฒนารูปแบบโรงเรียนนวัตกรรม 

31,800 2,280 26,000 2,270 1,250 นายเมธี อ้นทอง 

8. โครงการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัด 
สพป.นครปฐม เขต 2 

21,200 5,700 2,850 12,200 450 น.ส.สายใจ ฉิมมณ ี

9. โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 

40,470 2,470 3,000 33,000 2,000 นายสุภัค แฝงเพ็ชร 

10
. 

โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม 
เขต 2 

250,000 50,000 50,000 50,000 100,000 น.ส.สุวรรณีย์ อินทร์แก้ว 

11
. 

โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
คุณภาพการศึกษาทั้งระบบ 

345,800 19,700 131,700 89,600 104,800 
(15,000) 

น.ส.บุญสุพร เพ็งทา 

 ** รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจาก สพฐ. 15,000 บาท รวมเป็นเงินในโครงการทั้งสิ้น 360,800 บาท** 

12
. 

โครงการพัฒนางานและระบบการ
บริหารจัดการดา้นการบริหารงานบุคคล 

244,500 - 32,350 130,840 81,310 นางสุวิมล สุรัตน์เรืองชัย 

13
. 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การตรวจสอบภายใน 

13,000 - 7,920 1,920 3,160 น.ส.นวลลออ ไทยนิยม 

14
. 

โครงการประชาสัมพันธ ์สพป.นครปฐม 
เขต 2 

100,000 - 40,000 40,000 20,000 นางพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง 

15
. 

โครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้  
สพป.นครปฐม เขต 2 

134,600 7,200 57,000 27,400 43,000 น.ส.เกริน ช้อยเครือ 

16
. 

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรใน สพป.นครปฐม เขต 2 

500,000 - 80,000 327,000 93,000 นางรัตนากร พงษ์สุธีถาวร 

17
. 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 
(ส านักงานเขตพื้นที่สุจริต) 

220,000 - 217,250 2,750 - น.ส.วริมน ฟอลเล็ต 

18
. 

โครงการจ้างบุคลากรปฏบิัติหน้าที่ระบบ
สารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

108,000 - 36,000 36,000 36,000 นางกัญญา อิ่มใจ 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค.-ธ.ค.63 ม.ค.-มี.ค.64 เม.ย.-มิ.ย.64 ก.ค.-ก.ย.64 

19. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารจัดท า
แผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

246,000 - 240,000 6,000 - นางสาวสริิพร แสงบุญเกิด 

20. โครงการ Big Cleaning Day ของ  
สพป.นครปฐม เขต 2 

30,000 5,000 10,000 10,000 5,000 นางรัตนากร พงษ์สุธีถาวร 

21. - นโยบายเร่งด่วนตามความจ าเป็น 54,500 - - 54,500 - กลุ่มนโยบายและแผน 

 รวมทั้งสิ้น 3,000,000 98,680 1,028,490 1,172,820 700,010  

3. งบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรเพิ่มเติมเพื่อด าเนินกิจกรรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค.-ธ.ค.63 ม.ค.-มี.ค.64 เม.ย.-มิ.ย.64 ก.ค.-ก.ย.64 

1. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

18,000 - 18,000 - - กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมนิผลการจัดการศึกษา 

2. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนจาก 
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 และการประเมิน 
ความสามารถดา้นการอา่น ของผู้เรียน 
 (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 โดยใช้ 
เครือข่ายชุมชนวิชาชพี 

109,100 - 68,800 40,300 - กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

3. โครงการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 

387,393 - 341,703 45,690 - กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมนิผลการจัดการศึกษา 

4. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 

59,980 - 50,000 9,980 - กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมนิผลการจัดการศึกษา 

5. โครงการให้ข้าราชการครู และ 
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง  
ครู มีและเลื่อนวิทยฐานะตาม 
หลักเกณฑ์และวธิีการ (ว 21/2560) 

15,300 5,300 5,000 5,000 - กลุ่มบริหารงานบุคคล 

6. โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา 
เท่าเทียมกัน ปกีารศึกษา 2564 

10,000 - 7,000 2,000 1,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด 
การศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

91,337,795 41,569,383 37,353,000 12,415,412 - 1. กลุ่มนโยบายและแผน 
2. กลุ่มบริหารงาน 
การเงินและสินทรัพย ์

8. กิจกรรม เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 
นักเรียนยากจน 

4,482,500 - 4,482,500 - - กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

9. กิจกรรม ค่าเช่าใช้บริการสัญญา 
อินเทอร์เน็ต และค่าซ่อมบ ารุง DLTV 

1,738,000 - 1,738,000 - - กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี และ
สารสนเทศ 

10. กิจกรรม มาตรฐานดา้นโครงสร้าง 
พื้นฐาน 4 ด้าน 

64,021,300 - 64,021,300 - - ทุกกลุ่ม/หน่วย 

 - ค่ากอ่สร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม 
อาคารเรียน อาคารประกอบ 

(36,812,300)      

 - ค่าครุภัณฑ์ 14 รายการ (8,942,280)      
 - ค่าจา้งอัตราครูผู้สอน 

 
(18,266,720)      
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค.-ธ.ค.63 ม.ค.-มี.ค.64 เม.ย.-มิ.ย.64 ก.ค.-ก.ย.64 

11.  โครงการรณรงค์ เฝ้าระวัง และ 
ส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ 
ประจ าป ี2564 ภายใต้มาตรการ 
ป้องกันการแพร่ระบายของโครงติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

5,000 - 5,000 - - กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

12. โครงการพัฒนาระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนกัเรียนและการแนะแนว 

15,000 - - 11,650 3,350 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

13. โครงการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
คุณภาพการศึกษาทั้งระบบ 

15,000 - - - 15,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

14. โครงการคัดเลือกนักเรียนและ 
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ า 
ปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด 

22,000 - 12,000 10,000 - กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

15. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

50,000 - 20,000 30,000 - กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

16. กิจกรรม จัดสรรอัตราจา้ง 
ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

8,589,600 2,829,600 5,760,000 - - 1. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. กลุ่มนโยบายและแผน 
3. กลุ่มบริหารงาน 
การเงินและสินทรัพย ์

 รวมทั้งสิ้น 170,875,968 44,404,283 113,882,303 12,570,032 19,350  

4. งบหน่วยงานอ่ืนๆ  จัดสรรเพิ่มเติมเพื่อด าเนินกิจกรรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค.-ธ.ค.63 ม.ค.-มี.ค.64 เม.ย.-มิ.ย.64 ก.ค.-ก.ย.64 

1. โครงการพัฒนาอัจฉรยิภาพทาง 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

36,400 36,400 - - - กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 รวมทั้งสิ้น 36,400 36,400 - - -  
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

แบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ข้อมูล ณ วันที่ ......... เดือน ................................. พ.ศ. 2564 

1. โครงการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประจ า) 

ที ่ รายการ งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย คงเหลือ 
1. ค่าอาหารท าการนอกเวลา 100,000   
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 84,000   
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 47,000   
4. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 100,000   
5. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000   
6. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 100,000   
7. ค่าบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 70,000   
8. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 50,000   
9. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 360,000   
10. ค่าจ้างพนักงานขับรถ 240,000   
11. ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน 120,000   
12. ค่าจ้างบริการธุรการ 360,000   
13. ค่าประกันสังคม 30,000   
14. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35,000   
15. ค่าวัสดุส านักงาน 400,000   
16. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 130,000   
17. ค่าวัสดุงานพิธี 4,000   
18. ค่าไฟฟา้ 550,000   
19. ค่าน้ าประปา 20,800   
20. ค่าโทรศัพท ์ 25,000   
21. ค่าอินเทอร์เน็ต 70,000   
22. ค่าไปรษณยี์โทรเลข 50,000   
23. ค่าเคเบิ้ลทีว ี 4,200   

 รวมทั้งสิ้น 3,000,000   
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน  

แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
    ไตรมาสที่................. ปีงบประมาณ 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
----------------------------------------------- 

กลุ่ม/กลุ่มงาน    ............................................. ผู้รับผิดชอบ  ……………………………….…………………………… 
โครงการ /กิจกรรม   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
สนองกลยุทธ์  1      2  3      4  5      6 

 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา..................................บาท 
 งบ สพฐ.... ............................................................บาท 
 งบอ่ืนๆ (ระบุ).......................................................บาท 

 งบที่ได้รับเพ่ิมเติมระหว่างปี 64  (โปรดระบุ) 
จาก สพฐ.…………………………………….…..…บาท 
จากหน่วยงานอื่น...................................................บาท 

 เปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมเป็น________________________________________________________ 

 ใช้งบไปแล้ว___________________________________คงเหลือ_______________________________บาท 

วิธีด าเนินงาน (ท าอะไร / กลุ่มเป้าหมายคือใคร / กี่คน  กี่โรงเรียน / เม่ือไร / ที่ไหน / อย่างไร) 
................................................................................... ................................................................................................. 
............................................................................................................ ........................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................................... 

ผลการด าเนินงาน ทั้งด้านปริมาณ/คุณภาพ 

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค 
............................................................................................................................. ....................................................... 
....................................................................................................................................................... ............................. 

ข้อเสนอแนะ 

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

............................................................................................................................. ....................................................... 
หมายเหตุ  ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม รายไตรมาส ดังนี้ 

- ไตรมาสที่ 2 ผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
  รายงานผลภายในวันที่ 30  เมษายน  2564 
- ไตรมาสที่ 3 ผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564 
  รายงานผลภายในวันที่ 10  กรกฎาคม  2564 
- ไตรมาสที่ 4 ผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
  รายงานผลภายในวันที่  5  ตุลาคม  2564 



 

คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ 

นายชาญกฤต  น ้าใจดี  ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
นายธนะชน    ทัศนะเกตุ  รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
นางรัชนี        เมตตา  ผู้อ้านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 

ผู้จัดท ำ 
นางสาวสิริพร  แสงบุญเกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 



ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ก ลุ่ ม น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ


