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3. เป้าหมาย (ไม่ต้องแยกปรมิาณและคุณภาพ) 
 3.1 .........................................………………………………………………………………………………………………………… 
 3.2 ………………………………………………………………………………………………..................................................... 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ 
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2 
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(กิจกรรมที่ด าเนินการตัง้แต่แรกจน
สิ้นสุด)      เช่น 
 
 
 
ประชุมคณะกรรมการฯ 
อบรมฯ 
นิเทศ ก ากับฯ 
 
 

ก าหนดในแต่ละกจิกรรม
ให้ชัดเจน กรณีการ
ประชุม อบรม พฒันา 
ให้ระบุเดือนที่จะท า 

 
พฤศจิกายน 2558 

ธันวาคม 2558 
มกราคม – กุมภาพันธ์ 

2559 

 



 
5. งบประมาณที่ใช้ จ านวน ....................... บาท  (ให้ระบุตามที่ก าหนด ยกเว้นงบที่ได้จากแหล่งอื่น) 

 ใช้งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 ท่ีได้รับจัดสรรตามปกติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  แผนงานขยายโอกาสและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับ
โรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน  (ขอถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นค่าวัสดุและค่าน้ ามัน) รายละเอียดดังนี้ 
 
 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(ยกจากกิจกรรม ข้อ 4 มาใส่
ทั้งหมด) 
 
 
 
 
 

ระบุค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ โปรดระบุให้
ชัดเจน เช่น กี่คน กี่วัน วันละ 

ระบุยอดแตล่ะ
รายการ 
 

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ก าหนดเป็นร้อยละ หรือจ านวน
ให้ชัดเจน  
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวปฏบิตัิและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ประกอบการเสนอของบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของส านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

 

1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
    บุคคลทั่วไป อาหารมือ้ละ 90 บาท/คน อาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท/คน  
    นักเรียน  อาหารมือ้ละ 60 บาท/คน อาหารว่างและเครือ่งดื่ม มื้อละ 25 บาท/คน  

 2. ค่าเบี้ยเลี้ยง     
    ระดับ 1-8       ประเภท ก. = 240 บาท/วัน       
    ระดับ 9 และระดบั 8 เต็มข้ัน      ประเภท ก. = 270 บาท/วัน      

     หมายเหตุ  กรณีไปราชการไม่ครบ 12 ชม. แต่มากกว่า 6 ชม. ให้ขอตั้งครึ่งหนึ่งของแต่ละกรณี 
         กรณีไปราชการภายในเขตพื้นที่ ให้เสนอขอตั้งไมเ่กิน 12 ช่ัวโมง/วัน/ครั้ง 
 3. ค่าที่พัก    

    กรณีการไปราชการพักเป็นคณะเหมาจ่ายไม่เกิน 800 บาท/คน(ไม่มีใบเสร็จ)  
    กรณีการไปอบรม สัมมนาพักเป็นคณะเหมาจ่ายไมเ่กิน 600 บาท/คน(ไม่มีใบเสรจ็)  
ราคามากกว่าที่ก าหนดต้องมีใบเสร็จ 

 4. ค่าชดเชยน้ ามัน กม.ละ 4 บาท ในการเสนอขอค่าชดเชยน้ ามัน ให้เสนอขออนุญาตใช้รถยนต์
ส่วนตัว พร้อมแจ้งเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาอนุญาตก่อนการไปราชการ และกอ่น
เสนอของบประมาณทุกครัง้ 
 5. ค่าพาหนะ  เบิกจ่ายตามอัตราที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด   
 6. ค่าวัสดุ คนละไม่เกิน 100 บาท (พิจารณาจากกิจกรรมและความเหมาะสม) 
 7. ค่าจัดสถานที่ ไม่เกิน 200 บาท/ครั้ง กรณีใช้สถานที่ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ กรณีค่าเช่าห้อง
ประชุมใช้อัตราของหน่วยงานหรอืสถานทีท่ี่ใช้จัดประชุม หรอืพิจารณาตามความเหมาะสม 
 8. ค่าจ้างจัดท าป้ายผ้า  ไม่เกิน 540 บาท/ครั้ง      
 9. ค่าจ้างจัดท าเกียรติบัตร (ไมม่ีกรอบ) แผ่นละ 30 บาท 
 10. ค่าจ้างจัดท าเกียรติบัตร (พร้อมกรอบ) แผ่นละ 150 บาท 
 11. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง พิจารณาตามระยะทาง ข้ันต่ า 1,000 บาท กรณีการปฏิบัติภายในเขตพื้นที่
การศึกษา ไม่ต้องตั้งรายการนี ้
 12. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 50 บาท/คน (พิจารณาจากเอกสารในแต่ละกจิกรรมและความเหมาะสม) 
 13. ค่าตอบแทนวิทยากร    

- ข้าราชการ คนละ 600 บาท/ชม. 
- บุคคลภายนอก คนละ 1,200 บาท/ชม. 

 14. ค่าผ่านทางด่วน ให้เบกิจ่ายเป็นไปตามใบเรียกเก็บ 
 15. ค่าล่วงเวลา ไม่ให้ก าหนดไว้ในโครงการ ให้เสนอขอเป็นการเฉพาะเรือ่ง 
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 


