แนวทางการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ งบดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
ด้ ว ย ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ด ำเนิ น กำรให้ ส อดรั บ กั บ นโยบำยของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ว่ำกำรจัดทำคำของบประมำณต้อง
เป็นไปตำมควำมต้องกำรของพื้นที่ ในกำรนี้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอนุมัติให้สำนักนโยบำย
และแผนกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรจั ด ท ำคู่ มื อ แนวทำงกำรจั ด ท ำงบประมำณประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึ กษำ ระหว่ำงวันที่ 16-20 กรกฏำคม 2560 ณ โรงแรม บี
ยอนด์ สวีท กรุงเทพมหำนคร เพื่อดำเนินกำรให้สอดรับกับนโยบำยดังกล่ำว
คู่มือแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สำหรับสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ (1) กลุ่มงบบริหำรสำนักงำน (2) กลุ่มงบตำมภำรกิจของกลุ่มในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ (3) กลุ่มงบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยได้กำหนดแบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมำณในกำร
จัดทำเป็นโปรแกรมบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ http://area-plan61.jobobec.in.th ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ดำเนิ น กำรบั น ทึกข้อมูล ระหว่ำงวัน ที่ 1-15 สิ งหำคม 2560 เมื่อได้รับข้อมูล ดังกล่ ำวแล้ ว ส ำนักนโยบำยและ
แผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจะได้ประมวลผลกำรจัดทำคำขอตั้งงบประมำณของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำภำยใน
เดือนสิงหำคม 2560 และพิจำรณำกำรจัดสรรกรอบวงเงินให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พร้อมทั้งแจ้งจัดสรรงบ
ประมำณในส่ ว นนี้ ให้ ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำทรำบและจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี พ.ศ. 2561 ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำภำยในเดือนกันยำยน 2560 ต่อไป

สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

แนวทางการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ งบดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำ เสนอขอตั้งงบประมำณ งบดำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ที่สอดคล้องกับนโยบำย ยุทธศำสตร์ ดังนี้
1. เป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals : SDGs) ของยู เ นสโก
ในเป้ำหมำยที่ 4 สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงครอบคลุมและเท่ำเทียม และสนับสนุน
โอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 แผนกำรศึกษำชำติ
20 ปี (พ.ศ.2560-2579) นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
3. ยุทธศำสตร์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่
3.1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
3.2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
3.5 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
แนวทางการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ
1. ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เสนอคำขอตั้งงบประมำณเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1.1 กลุ่มงบบริหำรสำนักงำน (งบประจำ) หมำยถึง งบประมำณที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใช้สนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนตำมปกติ จำนวน 1 โครงกำร งบประมำณ 3 – 5 ล้ำนบำท
1.2 กลุ่มงบตำมภำรกิจของกลุ่มในสำนักงำน หมำยถึง งบประมำณตำมโครงกำรที่แต่ละกลุ่มในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำจัดทำขึ้น เพื่อให้กำรทำงำนตำมภำรกิจของกลุ่มสำเร็จตำมเป้ำหมำย ซึ่งไม่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรนี้โดยตรง จำนวนโครงกำรตำมภำรกิจ
ของกลุ่มในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (7 กลุ่ม/หน่วย) งบประมำณ 2 – 3 ล้ำนบำท
1.3 กลุ่มงบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ หมำยถึง งบประมำณที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดทำโครงกำร
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำหรื อ แก้ ไ ขปั ญ หำที่ ส อดคล้ อ งกั บ 6 ยุ ท ธศำสตร์ ข องส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวนโครงกำรตำมยุทธศำสตร์ งบประมำณ 2 – 3 ล้ำนบำท
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำสำมำรถเสนอโครงกำรค ำขอตั้ ง งบประมำณได้ ไ ม่ เ กิ น 14 โครงกำร
(ตำมข้อ 1.1 – 1.3) วงเงินงบประมำณรวมทั้งสิ้น 8 – 10 ล้ำนบำท
2. ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ได้ ก ำหนดแบบฟอร์ ม ค ำขอตั้ ง งบประมำณ ให้ ส ำนั ก งำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ดำเนินกำรดังนี้
2.1 แบบที่ 1 – แบบสรุป เป็นแบบแสดงรำยละเอียดคำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2561
จำแนกตำมยุทธศำสตร์และกลุ่ มงบประมำณ ซึ่งแบบที่ 1 จะเชื่อมโยงข้อมูลมำจำกแบบที่ 2-1, 2-2 และ 2-3
โดยเมื่ อ จั ด ท ำในโปรแกรมแล้ ว ต้ อ ง บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในเว็ บ ไซต์ http://area-plan61.jobobec.in.th ตำม
เวลำที่กำหนด

-22.2 แบบโครงกำร เป็ น แบบที่ แ สดงรำยละเอี ย ดกำรด ำเนิ น งำนโครงกำรที่ เ สนอขอตั้ ง งบประมำณ
ตำมยุทธศำสตร์ ของกลุ่มงบบริหำรสำนักงำน (งบประจำ) กลุ่มงบตำมภำรกิจ ของกลุ่มในสำนักงำน และกลุ่ม
งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
2.3 แบบที่ 2-1 เป็นแบบแสดงรำยละเอียดกิจกรรมหลัก เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน และวิธีกำรคำนวณ
จำนวนเงินของกลุ่มงบบริหำรสำนักงำน (งบประจำ)
2.4 แบบที่ 2-2 เป็นแบบแสดงรำยละเอียดกิจกรรมหลัก เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน และวิธีกำรคำนวณ
จำนวนเงินของกลุ่มงบตำมภำรกิจของกลุ่มในสำนักงำน
2.5 แบบที่ 2-3 เป็นแบบแสดงรำยละเอียดกิจกรรมหลัก เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน และวิธีกำรคำนวณ
จำนวนเงินของกลุ่มงบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
3. ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จัดทำคำขอตั้งงบประมำณตำมแบบฟอร์มที่กำหนดตำมลำดับ ดังนี้
3.1 จั ด ท ำแบบโครงกำรตำมที่ ก ำหนด ยกเว้ น ข้ อ 6 และข้ อ 7 โปรแกรมจะเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล มำจำก
แบบที่ 2-1, 2-2 และ 2-3
3.2 จัดทำแบบที่ 2-1, 2-2 และ 2-3 ตำมที่กำหนด ข้อมูลจะเชื่อมไปยังแบบโครงกำรในข้อ 6 , ข้อ 7
และแบบที่ 1 - แบบสรุป
ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมแบบฟอร์ม เพื่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
จักได้นำข้อมูลไปประมวลผลภำพรวมต่อไป
4. กำรเสนอโครงกำร (แผนขอเงิน) ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมแบบฟอร์มที่กำหนด เป็นกำรเสนอ
เพื่อขอตั้งงบประมำณปี พ.ศ. 2561 ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จะใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เมื่อได้รับจัดสรรกรอบวงเงินแล้ว ให้ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจัดทาโครงการเพื่อใช้งบประมาณตามความต้องการจาเป็นอีกครั้ง (แผนใช้เงิน) โดยให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่กระทรวงการคลังกาหนดและมาตรการประหยัดของแต่ละสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำหนดให้ส่งข้อมูล ดังนี้
5.1 จัดส่งข้อมูลตำมแบบที่โปรแกรมกำหนดในรูปแบบเอกสำร และไฟล์ (CD) ภำยในวันที่ 15 สิงหำคม
2560
5.2 น ำข้ อ มู ล ตำมแบบที่ 1- แบบสรุ ป และแบบ 2 ของทุ ก ครงกำร ไปบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในเว็ บ ไซต์
http://area-plan61.jobobec.in.th ภำยในวันที่ 15 สิงหำคม 2560 โดยสำมำรถศึกษำวิธีกำรบันทึกข้อมูลใน
เว็บซต์ได้โดยกำร Download คู่มือจำกเว็บไซต์

-3คาอธิบายแบบฟอร์มการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ งบดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. แบบที่ 1 – แบบสรุป
สดมภ์
คาอธิบาย
กลุ่มงบประมำณ
หมำยถึ ง กำรก ำหนดกลุ่ ม งบประมำณเป็ น
3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มงบบริหำรสำนักงำน (งบประจำ)
2. กลุ่มงบตำมภำรกิจของกลุ่มในสำนักงำน
3. กลุ่มงบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
โปรแกรมได้ระบุไว้แล้ว
ยุทธศำสตร์
หมำยถึ ง หมำยเลขยุ ท ธศำสตร์ ข อง สพฐ.
(6 ยุ ท ธศำสตร์ ) ที่ โ ครงกำรสอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศำสตร์นั้น กรณีโครงกำรสอดคล้องมำกกว่ำ
1 ยุทธศำสตร์ ให้ระบุหมำยเลขยุทธศำสตร์หลัก
เพี ย งยุ ท ธศำสตร์ เ ดี ย ว (1 โครงกำรต่ อ 1
ยุทธศำสตร์) โปรแกรมจะเชื่อมโยงข้อมูลให้
โครงกำร
หมำยถึ ง กำร ก ำหนดโครงกำรตำมกลุ่ ม
งบประมำณ ดังนี้
1. กลุ่ ม งบบริ ห ำรส ำนั ก งำน (งบประจ ำ)
จำนวน 1 โครงกำร ได้กำหนดชื่อโครงกำร คือ
โครงกำรบริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้
มีประสิทธิภำพ
2. กลุ่ ม งบตำมภำรกิ จ ของกลุ่ ม ในส ำนั ก งำน
ให้ ร ะบุ โ ครงกำรตำมภำรกิ จ ของกลุ่ มใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยแต่ละโครงกำร
เป็ น ภ ำรกิ จ ประจ ำของแต่ ล ะกลุ่ ม ที่ ต้ อ ง
ดำเนินกำร เช่น โครงกำรบริหำรงำนของกลุ่ ม
อ ำนวยกำร มี กิ จ กรรมหลั ก ได้ แ ก่ กิ จ กรรม
ประชำสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมกำรควบคุ ม ภำยใน
กิจกรรมกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
กิ จ กรรมกำรประชุ ม ผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำ
กิจกรรมกำรประชุมบุคลำกรของสำนักงำนเขต
พื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ โดยก ำหนดให้ จั ด ท ำไม่ เ กิ น
7 โครงกำร (1 กลุ่มต่อ 1 โครงกำรๆละไม่เกิน
10 กิจกรรมหลัก)
3. กลุ่ ม งบพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ ให้ ร ะบุ
โครงกำรที่ขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพ

วิธีการกรอก/ตัวอย่าง
-

-

-
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สดมภ์

คาอธิบาย
กำรศึ ก ษำหรื อ แก้ ไ ขปั ญ หำที่ ส อดคล้ อ งกั บ 6
ยุ ท ธศำสตร์ ข องส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน โดยก ำหนดให้ จั ด ท ำ
ไ ม่ เ กิ น 6 โ ค ร ง ก ำ ร ( 1 ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ ต่ อ
1 โครงกำรๆละ ไม่เกิน 10 กิจกรรมหลัก)
โปรแกรมจะเชื่อมโยงข้อมูลให้
หมำยเหตุ ชื่อโครงกำรตำมข้อ 2 และข้อ 3 ให้
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ก ำหนดได้ ต ำม
ควำมเหมำะสม
ร ว ม ง บ ป ร ะ ม ำ ณ หมำยถึง ยอดรวมงบประมำณของโครงกำรเป็น
ที่เสนอขอ
รำยโครงกำร และเป็ น รำยกลุ่ ม งบประมำณ
ที่โปรแกรมจะคำนวณให้แล้ว
งบดำเนินงำน
หมำยถึง กำรระบุรำยกำรงบประมำณ แยกเป็น
ค่ ำ ต อ บ แ ท น ค่ ำ ใ ช้ ส อ ย ค่ ำ วั ส ดุ แ ล ะ
ค่ำสำธำรณูปโภค ของแต่ล ะโครงกำรเป็นรำย
โครงกำร ที่โ ปรแกรมจะคำนวณให้จำกแบบที่
2-1, 2-2 และ 2-3 ส ำหรั บ ค่ ำ สำธำรณูปโภค
มี เ ฉพำะโครงกำรบริ ห ำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึ ก ษำให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ก ำหนดไว้ เ พี ย ง
โครงกำรเดียว โปรแกรมจะเชื่อมโยงข้อมูลให้

วิธีการกรอก/ตัวอย่าง

-52. แบบโครงการ
ใช้สาหรับจัดทาโครงการ ในแบบโครงการบริหาร 2-1-1, แบบโครงการภารกิจ 2-2-1 ถึง 2-2-7 และแบบ
โครงการพัฒนา 2-3-1 ถึง 2-3-6 (ที่ระบุชื่อในโปรแกรม)
หัวข้อ
คาอธิบาย
วิธีการกรอก/ตัวอย่าง
1. ชื่อโครงกำร
หมำยถึ ง กำรระบุ ชื่ อ โครงกำรตำมควำม โครงกำรบริหำรสำนักงำน
เหมำะสม สื่ อ ควำมหมำยได้ อ ย่ ำ งชั ด เจน เขตพื้นที่กำรศึกษำให้มี
สอดคล้องกับเนื้อหำและยุทธศำสตร์ที่กำหนด ประสิทธิภำพ
2. สอดคล้องกับ
หมำยถึ ง กำรระบุ ห มำยเลขยุ ท ธศำสตร์ ข อง
6
ยุทธศำสตร์ สพฐ. ข้อที่ สพฐ. (6 ยุทธศำสตร์) ที่โครงกำรสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์นั้น กรณีโครงกำรสอดคล้องมำกกว่ำ
1 ยุทธศำสตร์ ให้ระบุหมำยเลขยุทธศำสตร์หลัก
เพี ย งยุ ท ธศำสตร์ เ ดี ย ว (1 ยุ ท ธศำสตร์ ต่ อ
1 โครงกำร)
3. หลักกำรและเหตุผล หมำยถึง กำรระบุสภำพปัญหำและสำเหตุควำม ให้บรรยำยได้ไม่เกิน 13 บรรทัด
จำเป็นที่ต้องจัดทำโครงกำร โดยต้องพรรณนำ
ควำมที่ ห ำเหตุ ผ ล หลั ก กำร ทฤษฎี แนวทำง
นโยบำย ตลอดจนควำมต้องกำรในกำรพัฒ นำ
ให้เห็นควำมสำคัญที่ต้องดำเนินกำร เพื่อแสดง
ควำมคุ้ ม ค่ ำ และน่ ำ เชื่ อ ถื อ โดยมี ก ำรอ้ ำ งอิ ง
ข้อมูลที่ชัดเจนและแหล่งที่ มำ เพื่อประกอบกำร
ตัดสินใจของผู้อนุมัติโครงกำร
4. วัตถุประสงค์
หมำยถึง กำรระบุถึงเจตจำนงในกำรดำเนินงำน เพื่ อ บริ ห ำรจั ด กำรส ำนั ก งำน
โครงกำร แสดงให้เห็นถึงผลที่ต้องกำรจะบรรลุ เ ข ต พื้ น ที่ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ใ ห้ มี
มีควำมชัดเจน สำมำรถวัดได้ ตรวจสอบได้
ประสิทธิภำพ
5. เป้ำหมำย
หมำยถึง กำรระบุผลงำนในช่วงระยะเวลำต่ำง ๆ - เชิงปริมำณ
ของกำรปฏิ บั ติ ง ำน จะแสดงให้ เ ห็ น ว่ ำ จะ สนั บ สนุ น งบประมำณเพื่ อ เป็ น
ปฏิบั ติงำนอย่ ำงไร ในจำนวนเท่ำใด ในเงื่อน ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยงบประจ ำ ส ำหรั บ
เวลำอย่ำงไร เพื่อนำไปสู่กำรบรรลุวัตถุประสงค์ ทุ ก กลุ่ ม ในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
โครงกำรนั้ น เป้ ำ หมำยระบุ ทั้ ง ผลที่ เ ป็ น เชิ ง กำรศึกษำ
ปริมำณ และผลเชิงคุณภำพ
- เชิงคุณภำพ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
มี ค วำมพร้ อ มในกำรให้ บ ริ ก ำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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หัวข้อ
6. งบประมำณ
7. กิจกรรมหลัก

8. ผลผลิต (output)

คาอธิบาย
หมำยถึ ง กำรระบุ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ ต้ อ งใช้ ใ นกำร
ด ำเนิ น งำนในภำพรวมของกิ จ กรรมหลั ก ของ
โครงกำร โปรแกรมจะเชื่อมโยงข้อมูลให้
หมำยถึ ง กำรระบุ กิ จ กรรมหลั ก ที่ ต อบสนอง
วัตถุป ระสงค์ และเป้ำหมำยของโครงกำร โดย
กิจกรรมหลักและงบประมำณของแต่ละกิจกรรม
หลักจะเชื่อมโยงมำจำกแบบที่ 2-1, 2-2 และ
2-3
หมำยถึง ผลงำนที่เกิดขึ้นโดยตรงจำกกำรดำเนิน
โครงกำรเสร็จสิ้น

9. ผลลัพธ์ (outcome) ผลระยะยำวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมำยปลำยทำง
หรือผลที่ต่อเนื่องจำกผลผลิต (output)
10. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ - ดัชนีชี้วัดหรือหน่วยวัดควำมสำเร็จของกำร
ดำเนินงำนตำมโครงกำรที่แสดงผลสำเร็จของ
กำรวัดตำมวัตถุประสงค์
- ตัวชี้วัดที่มีค่ำเป้ำหมำยหรือเกณฑ์ที่ต้องกำรให้
บรรลุ สะท้อนให้เห็นมุมมองในมิติ ปริมำณ
คุณภำพ ต้นทุน หรือเวลำ

วิธีการกรอก/ตัวอย่าง
5,000,000 บำท
กำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ

ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
มี ท รั พ ยำกรในกำรปฏิ บั ติ ง ำน
ประจำ
โ ร ง เ รี ย น แ ล ะ ผู้ รั บ บ ริ ก ำ ร
มีควำมพึงพอใจ
สำนักงำนเขตมีกำรบริหำรจัดกำร
ที่ดีในระดับดีขึ้นไป (มฐ.1/ตบช.1)
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3. กลุ่มงบบริหารสานักงาน (งบประจา)
กลุ่มงบบริหำรสำนักงำน (งบประจำ) หมำยถึง งบประมำณที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใช้สนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนตำมปกติ จำนวน 1 โครงกำร งบประมำณ 3 – 5 ล้ำนบำท
3.1 กรอบวงเงินงบประมำณในกำรขอตั้งงบบริหำรสำนักงำน (งบประจำ) วงเงิน 3-5 ล้ำนบำท
3.2 แบบฟอร์มในกำรขอตัง้ ใช้แบบกำรขอตั้งงบบริหำรสำนักงำน (งบประจำ) (แบบที่ 2-1-1)
3.3 ประเภทรำยจ่ำยในกำรขอตัง้ ประกอบด้วย ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
ตำมเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด ดังนี้
ประเภทรายจ่าย
คาอธิบาย
วิธีการกรอก/ตัวอย่าง
1.ค่ำอำหำรทำกำรนอกเวลำ หมำยถึง เงินที่จ่ำยตอบแทนให้แก่
ระบุจำนวนคน จำนวนวัน
ผู้ปฏิบัติงำนให้ทำงรำชกำรนอกเวลำ
โปรแกรมระบุไว้ 200 บำทต่อวันต่อคน
รำชกำรที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ใน
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
จ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำร พ.ศ.2550 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
2.ค่ำเบี้ยประชุม ก.ต.ป.น.
หมำยถึง ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำร ระบุจำนวนครั้ง และงบประมำณต่อครั้ง
ก.ต.ป.น. ไม่เกินอัตรำ ตำมที่กฎหมำย
กำหนด
3.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม
หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนจัด ระบุจำนวนครั้ง และงบประมำณต่อครั้ง
ประชุมต่ำง ๆ ตำมระเบียบที่
กระทรวงกำรคลังกำหนด เช่น กำร
ประชุมคณะทำงำน กำรประชุม
คณะกรรมกำร ซึ่งได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรกลำงวัน
อำหำรเย็น (ไม่รวมค่ำวัสดุ)
4.ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง
หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร ระบุจำนวนคน จำนวนวัน และจำนวนครั้ง
(ทั่วไป)
หรือประชุมทั่วไป
โปรแกรมระบุ 240 บำทต่อคนต่อวัน
5.ค่ำเช่ำที่พัก (ทั่วไป)
หมำยถึง ค่ำเช่ำที่พักในกำรเดินทำงไป ระบุจำนวนคน จำนวนวัน และจำนวนครั้ง
รำชกำร / ประชุมภำยในประเทศ
โปรแกรมระบุ 600 บำทต่อคนต่อวัน
6.ค่ำพำหนะ (ทั่วไป)
หมำยถึง ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงไป ระบุจำนวนคน และจำนวนครั้ง
รำชกำร / ประชุมภำยในประเทศ
โปรแกรมระบุ 1,800 บำทต่อคนต่อครั้ง
7.ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร
หมำยถึง ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำรสำเนำ
คิดค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อเดือน
เอกสำรต้นฉบับเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติ
รำชกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
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ประเภทรายจ่าย
8.ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

คาอธิบาย
หมำยถึง ค่ำจ้ำงในกำรจ้ำงทำกำรอย่ำง
หนึ่งอย่ำงใดซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้ำง แต่มิใช่เป็นกำรประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง เช่น กำรจ้ำงทำ
ควำมสะอำด กำรจ้ำงทำเว็บไซด์ กำร
จ้ำงทำป้ำยประชำสัมพันธ์ เป็นต้น
9.ค่ำกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยในกำรกำจัดขยะมูล
ปฏิกูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลของสำนักงำน
10.ค่ำเช่ำครุภัณฑ์
หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำครุภัณฑ์
เช่น ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร,เช่ำ
รถยนต์ เป็นต้น
11.ค่ำซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง
หมำยถึง ค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำ
สิ่งก่อสร้ำง เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ โดยมิได้เพิ่มอำยุกำรใช้งำน
หรือเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำน เช่น
ค่ำเปลี่ยนแผ่นกระเบื้องพื้น/หลังคำที่
แตก เป็นต้น
12.ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์/
หมำยถึง ค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำ
บำรุงรักษำ
ครุภัณฑ์ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ โดยมิได้เพิ่มอำยุกำรใช้งำน
หรือเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำน เช่น
ค่ำซ่อมคอมพิวเตอร์ที่เสีย/ชำรุด เป็นต้น

วิธีการกรอก/ตัวอย่าง
ระบุค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อเดือน

ระบุค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อเดือน
ระบุค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อเดือน
ระบุจำนวนครั้ง และจำนวนเงินต่อครั้ง

ระบุจำนวนครั้ง และจำนวนเงินต่อครั้ง

13.ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ
ขนส่ง/บำรุงรักษำ

หมำยถึง ค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำ
ระบุจำนวนครั้ง และจำนวนเงินต่อครั้ง
ยำนพำหนะขนส่ง เพื่อให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ โดยมิได้เพิ่มอำยุกำรใช้งำน
หรือเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำน เช่น
ค่ำถ่ำยน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนยำงรถยนต์
เป็นต้น

14.ค่ำจ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติงำน (ปริญญำตรี/สูง
กว่ำ)

หมำยถึง ค่ำจ้ำงบุคคลธรรมดำที่มีวุฒิ
ระบุจำนวนคน
กำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ โปรแกรมกำหนด 15,000 บำทต่อคนต่อ
เพื่อปฏิบัติงำนให้แก่ทำงรำชกำรภำยใน เดือน
ระยะเวลำที่กำหนดตำมสัญญำจ้ำง
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ประเภทรายจ่าย
15.ค่ำจ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติงำน
(ต่ำกว่ำปริญญำตรี)
16.ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำน
ขับรถ
17.ค่ำจ้ำงเหมำแม่บ้ำน/
พนักงำนทำควำมสะอำด
18.ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำม
ปลอดภัย/ยำม
19.ค่ำวัสดุสำนักงำน/
คอมพิวเตอร์
20.ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น
21.ค่ำไฟฟ้ำ
22.ค่ำประปำ
23.ค่ำโทรศัพท์
24.ค่ำบริกำรไปรษณีย์
โทรเลข
25.ค่ำบริกำรสื่อสำรและ
โทรคมนำคม

คาอธิบาย
หมำยถึง ค่ำจ้ำงบุคคลธรรมดำที่มีวุฒิ
กำรศึกษำต่ำกว่ำระดับปริญญำตรีเพื่อ
ปฏิบัติงำนให้แก่ทำงรำชกำรภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนดตำมสัญญำจ้ำง
หมำยถึง ค่ำจ้ำงบุคคลธรรมดำเพื่อ
ปฏิบัติหน้ำที่ขับรถให้แก่ทำงรำชกำร
ภำยในระยะเวลำที่กำหนดตำมสัญญำ
จ้ำง
หมำยถึง ค่ำจ้ำงบุคคลธรรมดำเพื่อ
ปฏิบัติหน้ำที่แม่บ้ำน/พนักงำนทำควำม
สะอำด ให้แก่ทำงรำชกำรภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนดตำมสัญญำจ้ำง
หมำยถึง ค่ำจ้ำงบุคคลธรรมดำเพื่อ
ปฏิบัติหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยให้แก่
ทำงรำชกำรภำยในระยะเวลำที่กำหนด
ตำมสัญญำจ้ำง
หมำยถึง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ
ที่เป็นวัสดุสำนักงำน/คอมพิวเตอร์
หมำยถึง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ
ที่เป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
หมำยถึง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
ไฟฟ้ำ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่ต้องชำระพร้อม
กัน
หมำยถึง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
ประปำ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่ต้องชำระ
พร้อมกัน
หมำยถึง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
โทรศัพท์ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่ต้องชำระ
พร้อมกัน
หมำยถึง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
ไปรษณีย์โทรเลข รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่ต้อง
ชำระพร้อมกัน
หมำยถึง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
สื่อสำรและโทรคมนำคม รวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยที่ต้องชำระพร้อมกัน

วิธีการกรอก/ตัวอย่าง
ระบุจำนวนคน
โปรแกรมกำหนด 9,000 บำทต่อคนต่อ
เดือน
ระบุจำนวนคน
โปรแกรมกำหนด 9,000 บำทต่อคนต่อ
เดือน
ระบุจำนวนคน
โปรแกรมกำหนด 9,000 บำทต่อคนต่อ
เดือน
ระบุจำนวนคน
โปรแกรมกำหนด 9,000 บำทต่อคนต่อ
เดือน
ระบุงบประมำณเฉลี่ยต่อเดือน
ระบุงบประมำณเฉลี่ยต่อเดือน
ระบุงบประมำณเฉลี่ยต่อเดือน
ระบุงบประมำณเฉลี่ยต่อเดือน
ระบุงบประมำณเฉลี่ยต่อเดือน
ระบุงบประมำณเฉลี่ยต่อเดือน
ระบุงบประมำณเฉลี่ยต่อเดือน

-104. กลุ่มงบตามภารกิจของกลุ่มในสานักงาน
4.1 กลุ่มงบตามภารกิจของกลุ่มในสานักงาน หมำยถึง งบประมำณตำมโครงกำรที่แต่ละกลุ่มในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำจัดทำขึ้น เพื่อให้กำรทำงำนตำมภำรกิจของกลุ่มสำเร็จตำมเป้ำหมำย ซึ่งไม่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรนี้โดยตรง จำนวนโครงกำรตำมภำรกิจ
ของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ได้แก่
4.1.1 กลุ่มอำนวยกำร
4.1.2 กลุ่มนโยบำยและแผน
4.1.3 กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
4.1.4 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
4.1.5 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
4.1.6 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
4.1.7 หน่วยตรวจสอบภำยใน
โดยกำหนดให้กลุ่ม/หน่วย ขอตั้งงบประมำณได้กลุ่ม/หน่วยละ 1 โครงกำรๆ ละไม่เกิน 10 กิจกรรมหลัก
4.2 กรอบวงเงินงบประมาณ
4.2.1 กรอบวงเงินงบประมำณในกำรขอตั้งกลุ่มงบตำมภำรกิจของกลุ่มในสำนักงำน วงเงิน 2-3 ล้ำนบำท
4.2.2 แบบฟอร์มในกำรขอตัง้ ใช้แบบกำรขอตัง้ กลุ่มงบตำมภำรกิจของกลุ่มในสำนักงำน (แบบที่ 2-2-1
ถึง 2-2-7)
4.2.3 ประเภทรำยจ่ำยในกำรขอตัง้ ประกอบด้วย ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย และค่ำวัสดุ ตำมเกณฑ์ที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด ดังนี้
ประเภทรายจ่าย
ค่ำอำหำรทำกำรนอกเวลำ

ค่ำตอบแทนวิทยำกร

คาอธิบาย
หมำยถึง เงินที่จ่ำยตอบแทนให้แก่
ผู้ปฏิบัติงำนให้ทำงรำชกำรนอกเวลำ
รำชกำรที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ใน
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
จ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำร พ.ศ.2550 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
หมำยถึง เงินสมนำคุณวิทยำกรในกำร
ฝึกอบรมของส่วนรำชกำร

วิธีการกรอก/ตัวอย่าง
ระบุจำนวนคน จำนวนวัน
โปรแกรมกำหนด 200 บำทต่อวัน
ต่อคน

ระบุจำนวนคน จำนวนชั่วโมง
และจำนวนครั้ง
โปรแกรมกำหนด 600 บำท/คน/
ชั่วโมง
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ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร/
รำงวัล

คาอธิบาย
วิธีการกรอก/ตัวอย่าง
หมำยถึง เงินที่จ่ำยตอบแทนให้แก่ผู้ที่ ระบุจำนวนคน จำนวนครั้ง และ
ปฏิบัติงำนให้ทำงรำชกำรตำมระเบียบ ค่ำตอบแทนต่อครั้ง
ที่กระทรวงกำรคลังกำหนด

ค่ำเบี้ยเลี้ยง (ทั่วไป)

หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร
หรือประชุมทั่วไป เช่น ประชุม
รำชกำรของสำนักงำน, ประชุม
ประจำเดือน, ประชุมคณะทำงำน
ตำมภำรกิจของกลุ่มในสำนักงำน
เป็นต้น
หมำยถึง ค่ำเช่ำที่พักในกำรเดินทำงไป
รำชกำร / ประชุมภำยในประเทศ
เช่น ประชุมรำชกำรของสำนักงำน,
ประชุมประจำเดือน, ประชุม
คณะทำงำน
ตำมภำรกิจของกลุ่มในสำนักงำน
เป็นต้น
หมำยถึง ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงไป
รำชกำร/ประชุม (ในประเทศ) เช่น
ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ตำมภำรกิจของกลุ่มในสำนักงำน
เป็นต้น
หมำยถึง ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
สำหรับกำรประชุมรำชกำร ตำม
ภำรกิจของกลุ่มในสำนักงำน เป็นต้น

ค่ำที่พัก (ทั่วไป)

ค่ำพำหนะ (ทั่วไป)

ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(ทั่วไป)
ค่ำเบี้ยเลี้ยง (อบรม/สัมมนำ)

หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
อบรม/สัมมนำ

ค่ำที่พัก (อบรม/สัมมนำ)

หมำยถึง ค่ำที่พักในกำรเดินทำงไป
อบรม/สัมมนำ

ระบุจำนวนคน จำนวนวัน และ
จำนวนครั้ง
โปรแกรมกำหนด 240 บำทต่อคน
ต่อวัน
ระบุจำนวนคน จำนวนวันและ
จำนวนครั้ง
โปรแกรมกำหนด 600 บำทต่อคน
ต่อวัน

ระบุจำนวนคน และจำนวนครั้ง
โปรแกรมกำหนด 1,800 บำท/
คน/ครั้ง
ระบุจำนวนคน จำนวนวัน และ
จำนวนครั้ง
โปรแกรมกำหนด 100 บำท/คน/
วัน
ระบุจำนวนคน จำนวนวัน และ
จำนวนครั้ง
โปรแกรมกำหนด 240 บำท/คน/
วัน/ครั้ง
ระบุจำนวนคน จำนวนวัน และ
จำนวนครั้ง
โปรแกรมกำหนด 600 บำท/คน/
วัน/ครั้ง
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ค่ำพำหนะ (อบรม/สัมมนำ)
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(อบรม/สัมมนำ)
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

ค่ำรับรองและพิธีกำร

ค่ำวัสดุ

คาอธิบาย
วิธีการกรอก/ตัวอย่าง
หมำยถึง ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงไป ระบุจำนวนคน และจำนวนครั้ง
อบรม/สัมมนำ
โปรแกรมกำหนด 1,800 บำท/
คน/ครั้ง
หมำยถึง ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ระบุจำนวนคน จำนวนวัน และ
สำหรับกำรอบรม/สัมมนำ
จำนวนครั้ง
โปรแกรมกำหนด 100 บำท/คน/
วัน
หมำยถึง ค่ำจ้ำงในกำรจ้ำงทำกำร
ระบุค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อครั้ง และ
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดซึ่งอยู่ในควำม
จำนวนครั้ง
รับผิดชอบของผู้รับจ้ำง แต่มิใช่เป็น
กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
เช่น ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร, งำนทำ
ควำมสะอำด จ้ำงเหมำยำนพำหนะ
จ้ำงเหมำทำอำหำร จ้ำงเหมำกำร
วิเครำะห์ข้อมูล เป็นต้น
หมำยถึง รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรอง ระบุค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อครั้ง และ
พิธีกำร เช่น รำยจ่ำยในกำรเลี้ยง
จำนวนครั้ง
รับรองของทำงรำชกำร, ค่ำรับรอง
ประเภทเครื่องดื่ม, ค่ำใช้จ่ำยในพิธี
ทำงศำสนำ
หมำยถึง สิ่งของซึ่งโดยสภำพเมื่อใช้ ระบุค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อครั้ง และ
แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไปเอง แปร จำนวนครั้ง
สภำพ หรือไม่คงสภำพเดิม เช่น ค่ำ
กระดำษ, หมึกพิมพ์, ดินสอ, ปำกกำ,
ซองเอกสำร, ลวดเย็บกระดำษ เป็น
ต้น

หมายเหตุ
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (ทั่วไป) หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยสำหรับค่ำเบี้ยเลี้ยงที่พัก และพำหนะ ในกำร
เดินทำงไปรำชกำรในกรณีทั่วไปที่ไม่ใช่กำรไปประชุมเพื่ออบรม/สัมมนำ
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (สาหรับการอบรม/สัมมนา) หมำยถึง ค่ำตอบแทนในกำรอบรม/สัมมนำโดยมี
หลักสูตรและองค์ควำมรู้ใหม่ มีช่วงเวลำจัดที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน

-135. กลุ่มงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.1 กลุ่มงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมำยถึง งบประมำณที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดทำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำหรือแก้ไขปัญหำที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศำสตร์ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
โดยกำหนดให้แต่ละยุทธศำสตร์ มี 1 โครงกำรๆละไม่เกิน 10 กิจกรรม
5.2 กรอบวงเงินงบประมาณ
5.2.1 กรอบวงเงินงบประมำณในกำรขอตั้งงบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ วงเงิน 2-3 ล้ำนบำท
5.2.2 แบบฟอร์มในกำรขอตัง้ ใช้แบบกำรขอตั้งงบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (แบบที่ 2-3-1 ถึง 2-3-6)
5.2.3 ประเภทรำยจ่ำยในกำรขอตัง้ กำหนด ประกอบด้วย ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย และค่ำวัสดุ ตำมเกณฑ์
ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนดังนี้
ประเภทรายจ่าย
คาอธิบาย
วิธีการกรอก/ตัวอย่าง
ค่ำอำหำรทำกำรนอกเวลำ
หมำยถึง เงินที่จ่ำยตอบแทนให้แก่
ระบุจำนวนคน จำนวนวัน
ผู้ปฏิบัติงำนให้ทำงรำชกำรนอกเวลำ โปรแกรมกำหนด 200 บำทต่อวัน
รำชกำรที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ใน ต่อคน
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
จ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำร พ.ศ.2550 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
ค่ำตอบแทนวิทยำกร
หมำยถึง เงินสมนำคุณวิทยำกรในกำร ระบุจำนวนคน จำนวนชั่วโมง
ฝึกอบรมของส่วนรำชกำร
และจำนวนครั้ง
โปรแกรมกำหนด 600 บำท/คน/
ชั่วโมง
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร/ หมำยถึง เงินที่จ่ำยตอบแทนให้แก่ผู้ที่ ระบุจำนวนคน จำนวนครั้ง และ
รำงวัล
ปฏิบัติงำนให้ทำงรำชกำรตำมระเบียบ ค่ำตอบแทนต่อครั้ง
ที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
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ประเภทรายจ่าย
ค่ำเบี้ยเลี้ยง (ทั่วไป)

ค่ำที่พัก (ทั่วไป)

ค่ำพำหนะ (ทั่วไป)

ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(ทั่วไป)
ค่ำเบี้ยเลี้ยง (อบรม/สัมมนำ)

ค่ำที่พัก (อบรม/สัมมนำ)

ค่ำพำหนะ (อบรม/สัมมนำ)

คาอธิบาย
หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร
หรือประชุมทั่วไป เช่น ประชุม
รำชกำรของสำนักงำน, ประชุม
ประจำเดือน, ประชุมคณะทำงำน
ตำมภำรกิจของกลุ่มในสำนักงำน
เป็นต้น
หมำยถึง ค่ำเช่ำที่พักในกำรเดินทำงไป
รำชกำร / ประชุมภำยในประเทศ
เช่น ประชุมรำชกำรของสำนักงำน,
ประชุมประจำเดือน, ประชุม
คณะทำงำน
ตำมภำรกิจของกลุ่มในสำนักงำน
เป็นต้น
หมำยถึง ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงไป
รำชกำร/ประชุม (ในประเทศ) เช่น
ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ตำมภำรกิจของกลุ่มในสำนักงำน
เป็นต้น
หมำยถึง ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
สำหรับกำรประชุมรำชกำร ตำม
ภำรกิจของกลุ่มในสำนักงำน เป็นต้น

วิธีการกรอก/ตัวอย่าง
ระบุจำนวนคน จำนวนวัน และ
จำนวนครั้ง
โปรแกรมกำหนด 240 บำทต่อคน
ต่อวัน
ระบุจำนวนคน จำนวนวันและ
จำนวนครั้ง
โปรแกรมกำหนด 600 บำทต่อคน
ต่อวัน

ระบุจำนวนคน และจำนวนครั้ง
โปรแกรมกำหนด 1,800 บำท/
คน/ครั้ง

ระบุจำนวนคน จำนวนวัน และ
จำนวนครั้ง
โปรแกรมกำหนด 100 บำท/คน/
วัน
หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป ระบุจำนวนคน จำนวนวัน และ
อบรม/สัมมนำ
จำนวนครั้ง
โปรแกรมกำหนด 240 บำท/คน/
วัน/ครั้ง
หมำยถึง ค่ำที่พักในกำรเดินทำงไป
ระบุจำนวนคน จำนวนวัน และ
อบรม/สัมมนำ
จำนวนครั้ง
โปรแกรมกำหนด 600 บำท/คน/
วัน/ครั้ง
หมำยถึง ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงไป ระบุจำนวนคน และจำนวนครั้ง
อบรม/สัมมนำ
โปรแกรมกำหนด 1,800 บำท/
คน/ครั้ง
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ประเภทรายจ่าย
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(อบรม/สัมมนำ)

คาอธิบาย
หมำยถึง ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
สำหรับกำรอบรม/สัมมนำ

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

หมำยถึง ค่ำจ้ำงในกำรจ้ำงทำกำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดซึ่งอยู่ในควำม
รับผิดชอบของผู้รับจ้ำง แต่มิใช่เป็น
กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
เช่น ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร, งำนทำ
ควำมสะอำด จ้ำงเหมำยำนพำหนะ
จ้ำงเหมำทำอำหำร จ้ำงเหมำกำร
วิเครำะห์ข้อมูล เป็นต้น
หมำยถึง รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรอง
พิธีกำร เช่น รำยจ่ำยในกำรเลี้ยง
รับรองของทำงรำชกำร, ค่ำรับรอง
ประเภทเครื่องดื่ม, ค่ำใช้จ่ำยในพิธี
ทำงศำสนำ
หมำยถึง สิ่งของซึ่งโดยสภำพเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไปเอง แปร
สภำพ หรือไม่คงสภำพเดิม เช่น ค่ำ
กระดำษ, หมึกพิมพ์, ดินสอ, ปำกกำ,
ซองเอกสำร, ลวดเย็บกระดำษ เป็น
ต้น

ค่ำรับรองและพิธีกำร

ค่ำวัสดุ

วิธีการกรอก/ตัวอย่าง
ระบุจำนวนคน จำนวนวัน และ
จำนวนครั้ง
โปรแกรมกำหนด 100 บำท/คน/
วัน
ระบุค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อครั้ง และ
จำนวนครั้ง

ระบุค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อครั้ง และ
จำนวนครั้ง

ระบุค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อครั้ง และ
จำนวนครั้ง

หมายเหตุ
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (ทั่วไป) หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยสำหรับค่ำเบี้ยเลี้ยงที่พัก และพำหนะ ในกำร
เดินทำงไปรำชกำรในกรณีทั่วไปที่ไม่ใช่กำรไปประชุมเพื่ออบรม/สัมมนำ
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (สาหรับการอบรม/สัมมนา) หมำยถึง ค่ำตอบแทนในกำรอบรม/สัมมนำโดยมี
หลักสูตรและองค์ควำมรู้ใหม่ มีช่วงเวลำจัดที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน

ภาคผนวก

