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ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย งบลงทุนและงบเงินอุดหนุน
2. งานวิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนาสิ่งกอสรางประจําป
3. งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจําป งบลงทุน รายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
4. งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณตามความจําเปนเรงดวน งบลงทุน รายการคาครุภัณฑ และ
รายการคาสิ่งกอสราง
5. งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ งบลงทุน รายการคาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและสิ่งกอสรางอื่น เพื่อชวยเหลือสถานศึกษาที่ประสบอุบัติภัยและชํารุดทรุดโทรม
6. งานจัดสรรงบประมาณและจัดทําประมาณการ งบลงทุน รายการอุปกรณประกอบ
การเรียนการสอนสําหรับหองเรียน DLTV , DLIT
7. งานจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน รายการคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
8. งานจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
9. งานบริหารงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย งบลงทุน รายการคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง
10. งานรายงานขอมูลผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณรายจายในระบบฐานขอมูล BB
EvMis
11. งานรายงานขอมูลการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
12. งานรายงานผลการจัดจางสิ่งกอสราง
13. งานควบคุม กํากับ ติดตาม การเบิกจายงบประมาณ งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน ดวย
โปรแกรมทะเบียนคุมงบประมาณ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย
วัตถุประสงค
เพื่อการวิเคราะหงบประมาณรายจาย ของการจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดวยความถูกตอง เรียบรอย สามารถนําผลการวิเคราะหไปใชประโยชนในการบริหารจัดการ
ศึกษา และการเรียนการสอนนักเรียนในสถานศึกษาตอไป
ขอบเขตของงาน
1. การวิเคราะหขอมูลงบประมาณ
2. การวิเคราะหงบประมาณรายจาย
3. การจัดทํารายงานการวิเคราะหงบประมาณ
คําจํากัดความ
การวิเคราะหขอมูลงบประมาณ หมายถึง กระบวนการคนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กิจการใดกิจการหนึ่งจากงบการเงินของกิจการนั้น พรอมทั้งนําขอเท็จจริง
ดังกลาวมาประกอบการตัดสินใจ
การวิเคราะหงบประมาณรายจาย หมายถึง กระบวนการการวางแผนทางการเงินวาสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจะบรรลุจุดมุงหมายตามเปาหมายไดอยางไร โดยพิจารณาเงินรายไดจากทุกแหลงเปนตัวกําหนดขีดจํากัด
ในการจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการบริหารจัดการ
การจัดทํารายงานการวิเคราะหงบประมาณ หมายถึง การรายงานตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงของรายได รายจาย
และเงินทุนที่กอหนี้ผูกพันไว โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดรับ ซึ่งผูบริหารแตละคนตองการไดรับรายงานที่
ตางกัน ดังนั้นรายงานที่ดีจึงควรอานเขาใจไดงาย แตรายละเอียดที่ควรมีตองไมขาดตกบกพรอง รายงานที่ดีที่สุดตอง
ใหขอมูลที่ผูบริหารแตละระดับตองการ โดยจัดทําขึ้นอยางนอยเดือนละครั้ง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงสถานศึกษา กลุมหรือหนวยงานภายในทุกแหงสํารวจและรายงานขอมูล
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ
3. คณะกรรมการ ประชุมดําเนินการ วิเคราะหขอมูลแผนงาน/งาน/โครงการ วิเคราะหคาใชจาย แผนงาน/
งาน/โครงการที่สงผลผลิตหลักของหนวยงานและงบประมาณรายจายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา กรณีพิจารณา
ไมเห็นชอบเอกสารรายงาน มอบเจาหนาที่นาํ กลับไปเสนอคณะกรรมการฯ ปรับปรุงแกไข แลวนําเสนอผูอํานวยการฯ
พิจารณาใหม
5. จัดทํารายงานผลการวิเคราะหงบประมาณรายจาย / เผยแพรผูเกี่ยวของ
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

-32. งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
วัตถุประสงค
เพื่อจัดระบบการจัดตั้ง และเสนอของบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ขอบเขตของงาน
การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจําปและในกรณีเรงดวน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
คําจํากัดความ
การจัดตั้งงบประมาณ หมายถึงการจัดทํางบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมเพื่อใหสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจใชจายหรือใหกอหนี้ผูกพัน โดยเนน
การประมาณการ กิจกรรม โครงการ ตลอดจนคาใชจายและทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการดําเนินการโครงการให
บรรจุวัตถุประสงคตามระยะเวลาที่กําหนด ในที่นี้ หมายถึงการวิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของ
สถานศึกษาการเสนอของบประมาณ หมายถึง การเสนอคําของบประมาณตาพระราชบัญญั ติงบประมาณรายจาย
ประจําปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมเพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาไดเสนอ
คําขอตามแผนงานงานหรือโครงการตามหลักการจําแนกประเภทราย จายตามงบประมาณที่สํานักงบประมาณ และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไดแก งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และ
งบรายจายอื่นทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่ทําใหการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงคทรัพยากรทาง
การศึกษาจึงครอบคลุมอยูในความหมายตางๆไมวาจะมองในแงของทางเศรษฐศาสตร หรือทางการบริหารก็ตาม การ
ดําเนินการกับทรัพยากรเหลานี้ตองมีหลักการ วิธีการ และแนวคิดเปนกรอบเพื่อใหเกิดผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด
เชน ทรัพยากรทางการเงิน วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการรวมทั้งทรัพยากรบุคคลดวย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.1 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจําป งบลงทุน รายการคาครุภณ
ั ฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
1) สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา แจงนโยบายและแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายการคาครุภัณ ฑ
ที่ดินและสิ่งกอสรางใหสถานศึกษาดําเนินการจัดตั้งงบประมาณและเสนอขอมูลคําขอตั้งงบประมาณที่ขาดแคลนจําเปน
โดยศึกษารายละเอียดจากคูม ือการจัดตั้งงบประมาณปปจจุบัน
2) สถานศึกษาเสนอขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตามเกณฑมาตรฐาน
ครุภัณฑและสิ่งกอสราง ตามแบบที่ สพฐ. กําหนด เสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สําหรับแบบ ปร.4 ปร.5
และ ปร.6 ใหสง 2 ชุด
3) สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจําป งบลงทุ น
คาครุภัณ ฑ ที่ ดิ น และสิ่ งกอสราง ประกอบด วย ผู อํานวยการสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาเป น ประธาน ผู แทน
ผูบริหารสถานศึกษาหรือกลุมเครือขายโรงเรียน เจาหนาที่ผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดทํางบประมาณเปนกรรมการ
และผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน เปนกรรมการและเลขานุการ เพื่อทําหนาที่จัดตั้งงบประมาณใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค
4) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ตรวจสอบรายการขอจั ด ตั้ ง งบประมาณของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาและสถานศึกษา (งบปรับปรุงซอมแซมอาคาร หามมีครุภัณฑ เชน พัดลมติดเพดาน ถังขยะ เปนตน)

-4เปรียบเทียบประมาณการปรับปรุงซอมแซม (ปร.4) กับ ราคาสินคาเฉลี่ยวัสดุกอสรางของพานิชย
จังหวัด เดือนปจจุบัน บัญชีคาวัสดุและคาแรงงาน สําหรับปงบประมาณ ปปจจุบัน และบัญชีคาแรงงาน/ดําเนินการ
ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558 กรมบัญชีกลาง
5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ
ประจําป เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน คา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหกับสถานศึกษาที่ขาดแคลนจําเปนตามเกณฑมาตรฐานครุภัณฑและสิ่งกอสราง ตาม
นโยบาย โดยพิจารณาจากขอมูลนักเรียน 10 มิ.ย. ขอมูล B-Obec และขอมูล M-Obec ขอมูลการไดรับจัดสรร
ยอนหลัง 3 ป ของสถานศึกษา ทั้งนี้ อาคารบางรายการโรงเรียนขอไมได กอนการพิจารณาอนุมัติจะตองตรวจสอบ
เกณฑจํานวนนักเรียนกับแบบอาคารดวย
หากมีความจําเปนตองขอตั้งงบประมาณนอกเหนือจากรายการมาตรฐานที่กําหนด ใหดําเนินการดังนี้
- คาครุภัณฑ ใหดําเนินการจัดทําเกณฑคุณลักษณะและราคากลางตามมติ สพฐ. กําหนด กรณีที่
ตองการครุภัณฑ นอกเหนือจากรายการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงบประมาณกําหนด
คุณลักษณะและราคากลางไว ใหจัดสงเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1) คุณลักษณะของครุภัณฑ
2) ใบเสนอราคา 3 ยี่หอ
3) แบบรูปรายการครุภัณฑ (ถามี)
- สิ่งกอสราง ใหจัดทําแบบรูปรายการที่มีวิศวกรรับรองใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร
พรอมรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการดังกลาว และประมาณการราคา
6) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สรุปคําขอตั้งงบประมาณประจําป งบลงทุน รายการคาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามแบบคําขอตั้งงบประมาณตามแบบที่กําหนด
และเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
6.1) กรอกคําขอจัดตั้งงบประมาณในระบบ E-budget โดยจัดเรียงตามลําดับที่ไดรับการพิจารณา
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ คาปรับปรุงซอมแซมตองสแกน ปร.4 ปร.5 และ ปร.6 1 โรง ตอ 1 ไฟล แนบ
ในระบบดวย
ขอสังเกตการกรอกขอมูลในระบบ
1) บานพักครู ในแบบตองใสขอมูล “หลัง/หอง” ดวย ในระบบตองกรอก “หลัง”
2) รั้ว ในระบบถามวามีแลวกี่เมตร เกณฑควรมีกี่เมตร
3) คา Factor F งบคากอสราง ในระบบจะคิดใหอัตโนมัติ บางรายการไมตรงกับตาราง
คํ า นวณ Factor F ที่ เ ป น แบบฟอร ม Excel เช น งบประมาณ 1,4xx,xxx ในระบบใช ค า Factor F ของ
งบประมาณ 2,xxx,xxx
6.2) รวบรวมคําขอตั้งงบประมาณประจําป รายการคาครุภัณฑ และคาที่ดินและสิ่งกอสราง สง
สพฐ. ทางไปรษณีย
2.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณตามความจําเปนเรงดวน งบลงทุน รายการคาครุภัณฑ
1) สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ศึ ก ษาวิ เคราะห ห นั งสือ /แนวปฏิ บั ติ จ ากสํ านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้ น ฐาน เพื่ อแจงนโยบายและแนวทางการจั ดตั้ งงบประมาณตามความจําเป น เรงด วน รายการค า
ครุภัณฑ ใหสถานศึกษาดําเนินการจัดตั้งงบประมาณและเสนอขอมูลคําขอตั้งงบประมาณที่ขาดแคลนจําเปน โดยศึกษา
รายละเอียดจากคูมือการจัดตั้งงบประมาณปปจจุบัน

-52) สถานศึกษาเสนอขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน คาครุภัณฑ ตามเกณฑมาตรฐานครุภัณฑ ตามแบบที่
สพฐ. กําหนด เสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในกําหนดเวลา (โตะ-เกาอี้ จํานวนที่ขอหามเกินจํานวนนักเรียน)
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบรายการขอจัดตั้งงบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา พรอมเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจําป (ที่ตั้งไวตามขอ 2.1) เพื่อพิจารณา
จัดลําดับรายการคาครุภัณฑ ตามความขาดแคลน
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สรุปคําขอตั้งงบประมาณตามความจําเปนเรงดวน รายการคาครุภัณฑ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามแบบที่กําหนด และเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้
4.1) กรอกคําขอจัดตั้งงบประมาณในระบบ E-budget โดยจัดเรียงตามลําดับที่ไดรับการพิจารณา
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
4.2) รวบรวมคําขอตั้งงบประมาณประจําป รายการคาครุภัณฑ สงทางไปรษณีย
2.3 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณตามความจําเปนเรงดวน งบลงทุน รายการคาสิ่งกอสราง
1) สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ศึ ก ษาวิ เคราะห ห นั งสือ /แนวปฏิ บั ติ จ ากสํ านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้ น ฐาน เพื่ อแจงนโยบายและแนวทางการจั ดตั้ งงบประมาณตามความจําเป น เรงด วน รายการคา
สิ่งกอสราง ใหสถานศึกษาดําเนินการจัดตั้งงบประมาณและเสนอขอมูลคําขอตั้งงบประมาณที่ขาดแคลนจําเปน โดย
ศึกษารายละเอียดจากคูมือการจัดตั้งงบประมาณปปจจุบัน
2) สถานศึกษาเสนอขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน คาสิ่งกอสราง ตามเกณฑมาตรฐานสิ่งกอสราง ตามแบบ
ที่ สพฐ. กําหนด เสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในกําหนดเวลา
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบรายการขอจัดตั้งงบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา พรอมเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจําป (ที่ตั้งไวตามขอ 2.1) เพื่อพิจารณา
จัดลําดับรายการคาสิ่งกอสราง ตามความขาดแคลน (อาคารเรียน อาคารประกอบ สวม บานพัก รั้ว ถนน)
4) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สรุ ป คํ า ขอตั้ ง งบประมาณตามความจํ า เป น เร ง ด ว น รายการค า
สิ่ ง ก อ สร า ง ของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาตามแบบที่ กํ า หนด และเสนอต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
4.1) กรอกคําขอจัดตั้งงบประมาณในระบบ E-budget โดยจัดเรียงตามลําดับที่ไดรับการพิจารณา
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ คาปรับปรุงซอมแซมตองสแกน ปร.4 ปร.5 และ ปร.6 1 โรง ตอ 1 ไฟล แนบ
ในระบบดวย
ขอสังเกตการกรอกขอมูลในระบบ
1) บานพักครู ในแบบตองใสขอมูล “หลัง/หอง” ดวย ในระบบตองกรอก “หลัง”
2) รั้ว ในระบบถามวามีแลวกี่เมตร เกณฑควรมีกี่เมตร
3) คา Factor F งบคากอสราง ในระบบจะคิดใหอัตโนมัติ บางรายการไมตรงกับตาราง
คํ า นวณ Factor F ที่ เ ป น แบบฟอร ม Excel เช น งบประมาณ 1,4xx,xxx ในระบบใช ค า Factor F ของ
งบประมาณ 2,xxx,xxx
4.2) รวบรวมคํ า ขอตั้ งงบประมาณประจําป รายการคาสิ่งกอ สราง ส งทางไปรษณี ย ยกเว น
เอกสาร ปร.4 ปร.5 และ ปร.6 ใหเก็บไวที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

-62.4 งานวิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนาสิ่งกอสรางประจําป
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ
และวิธีการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการคาที่ดินและสิ่งกอสรางใหสถานศึกษาดําเนินการเสนอขอมูลคําขอตั้ง
งบประมาณที่ขาดแคลนจําเปน โดยศึกษารายละเอียดจากคูมือการจัดตั้งงบประมาณปปจจุบัน
2) สถานศึกษาเสนอขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน ที่ดินและสิ่งกอสราง ตามเกณฑมาตรฐานสิ่งกอสราง
ตามแบบที่ สพฐ. กําหนด เสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สําหรับแบบ ปร.4 ปร.5 และ ปร.6 ใหสง 2 ชุด
กรณีสิ่งกอสรางที่ไมใชรูปแบบรายการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหจัดทํา
แบบรูปรายการที่มีวิศวกรรับรองใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร พรอมรายละเอียดประกอบแบบรูป
รายการดังกลาว และประมาณการราคาสงไปพรอมกับแบบการขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจายในรายการ
นั้น ๆ ดวย
3) สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจําป งบลงทุ น
คาครุภัณ ฑ ที่ ดิ น และสิ่ งกอสราง ประกอบด วย ผู อํานวยการสํ านั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาเป น ประธาน ผู แทน
ผูบริหารสถานศึกษาหรือกลุมเครือขายโรงเรียน เจาหนาที่ผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดทํางบประมาณเปนกรรมการ
และผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน เปนกรรมการและเลขานุการ เพื่อทําหนาที่จัดตั้งงบประมาณใหเปนไปตาม
วัต ถุ ป ระสงค ในการนี้ จะขออนุ มัติโดยหลัก การจากที่ป ระชุมในการนําขอมูล สิ่งกอสรางที่ ไม ไดรับ การจัดสรร
งบประมาณประจําป มาเปนแผนพัฒนาสิ่งกอสรางประจําป โดยจัดลําดับไวใหเรียบรอย
4) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ตรวจสอบรายการขอจั ด ตั้ ง งบประมาณของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาและสถานศึกษา (งบปรับปรุงซอมแซมอาคาร หามมีครุภัณฑ เชน พัดลมติดเพดาน ถังขยะ เปนตน)
เปรียบเทียบประมาณการปรับปรุงซอมแซม (ปร.4) กับ ราคาสินคาเฉลี่ยวัสดุกอสรางของพานิชย
จังหวัด เดือนปจจุบัน บัญชีคาวัสดุและคาแรงงาน สําหรับปงบประมาณ ปปจจุบัน และบัญชีคาแรงงาน/ดําเนินการ
ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558 กรมบัญชีกลาง
5) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา สรุ ป คํ าขอตั้ งงบประมาณประจํ าป งบลงทุ น รายการค าที่ ดิน และ
สิ่งกอสราง ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามแบบคําขอตั้งงบประมาณตามแบบที่กําหนด และ
จัดทําแผนพัฒนาสิ่งกอสรางประจําป สําหรับรองรับการแจงใหขอตั้งงบระหวางปงบประมาณ
2.5 งานจัดทําคําของบลงทุนเพิ่มเติม กรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย รายการคาปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น
1) โรงเรียนที่ประสบภัยรายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และอําเภอที่โรงเรียนตั้งอยูภายใน
24 ชั่วโมง
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ ในกรณีที่โรงเรียนในสังกัด
ประสบอุบัติภัย ไดแก วาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย หรืออุบัติภัยอื่น ๆ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองเรง
ดําเนินการตรวจสอบความเสียหาย โดยกลุมอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อการตรวจสอบความเสียหายของ
โรงเรียนที่ประสบภัย และจัดทํารายละเอียดการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (ลงความเห็นในสมุดเยี่ยมถึง
สภาพความเสียหายโดยละเอียด ใหกรรมการลงชื่อในสมุดเยี่ยมทุกคน)

-73) สถานศึกษาสําเนาสมุดเยี่ยม และขอตั้งงบประมาณ รายการคาปรับปรุงซอมแซม เสนอ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิเคราะหความจําเปนขาดแคลนตามเกณฑการของบประมาณใหกับ
โรงเรียนในสังกัดที่ประสบอุบัติภัยดังกลาว และดําเนินการจัดทําขอมูลรายละเอียดในการของบประมาณสง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
4.1) ขอมูลความขาดแคลน (กรณีขอกอสรางอาคารเรียนใหมทดแทน) (2 ชุด)
4.2) ประมาณการราคาวัสดุ (กรณีขอปรับปรุงซอมแซม) แบบ ปร.4 ปร.5 และ ปร.6 2 ชุด
4.3) สําเนาสมุดเยี่ยมของคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย
4.4) สําเนาเอกสารความรับผิดทางละเมิด (บันทึกการสอบขอเท็จจริงเบื้องตนทางละเมิด) และ
ภาพถายความเสียหาย (จํานวนภาพที่สื่อใหเห็นถึงความเสียหายแตละดาน อยางชัดเจนประมาณ 3-5 ภาพ)
4.5) บันทึกรายงานเหตุการณที่เกี่ยวของ เชน กรณีเกิดเหตุการณตรงกับวันหยุดราชการ หรือ
เวลากลางคืน ใหใชบันทึกการอยูเวร กรณีเกิดเหตุการณวันปกติ (ทําการ) ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูรายงาน
5) กรณีวาตภัย กําหนดใหจัดทําเอกสารประกอบเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเสนอ
สพฐ. ดังนี้
5.1) ภาพถายความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน อยางนอย 5 ภาพ
5.2) สําเนาบันทึกสมุดการอยูเวรของครูเวรประจําโรงเรียนที่มีการระบุวัน เวลาในการเกิดวาต
ภัยดังกลาว
5.3) สําเนาบันทึกการตรวจสอบของคณะกรรมการที่ สพท. แตงตั้ง
5.4) รายละเอียดการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยถาเปนรายการปรับปรุง
ซอมแซม ตองแนบแบบ ปร.4 ปร.5 และ ปร.6 มาดวย (ตองสอดคลองกับขอมูลตามขอ 5.1-5.3)
ขอสังเกต
งบประสบภัยตองเปนความเสียหายที่ควรไดรับการแกไขอยางเรงดวนเทานั้น รายการที่
ไมจัดสรรงบให ไดแก รั้ว ถนน ถมดิน รางระบายน้ํา รองน้ํา ทาสี
3. งานจัดสรรงบประมาณ
วัตถุประสงค
เพื่ อใหการดํ าเนิน การจัดสรรงบประมาณที่ ไดรับ จากสํานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐานใหกับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบเปนไปดวยความเรียบรอย
ขอบเขตของงาน
การจัดสรรงบประมาณใหแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
คําจํากัดความ
งบประมาณ หมายถึง จํานวนเงินที่ประมาณวาจะไดรับและจะใชจายเพื่อการตาง ๆภายในชวงระยะเวลา
หนึ่งโดยจะเปนเงินงบประมาณทุกหมวดภายใต/แผนงาน/โครงการ ที่ไดรับแจงจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจายตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใชจายหรือกอหนี้
ผูกพั น ทั้งนี้ อาจดําเนิน การโดยใชการอนุมัติเงินประจํางวดหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่สํ านักงบประมาณกําหนด
แผนการใชจายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใชจายงบประมาณรายจายสําหรับสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ

-8ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1 งานจัดสรรงบประมาณและจัดทําประมาณการ งบลงทุน รายการคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
1) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา แจ งผลการจั ด สรรงบประมาณให ก ลุ ม ในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา และหรือ สถานศึกษารวมทั้งหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ (กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย หนวย
ตรวจสอบภายใน) พรอมทั้งตรวจสอบความถูกตอง ความจําเปนและความขาดแคลน
2) หากตรวจสอบแลว พบวา ไมขาดแคลนในรายการใดใหรายงานคืนงบประมาณไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีงบผูกพัน จะตองไปตรวจสอบพื้นที่วาเพียงพอในการกอสรางอาคารหรือไม
3) เมื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการตรวจสอบไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแลว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเปนผูขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ
รายจายให
4) ระหวางรอการอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ ใหโรงเรียนเตรียมดําเนินการจัดซื้อจัดจางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวของทุกฉบับ ทุกรายการ
ไวเปนการลวงหนา โดยดําเนินการใหสอดคลองกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ จะกอหนี้ผูกพันไดตอเมื่อไดรับอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจายแลวเทานั้น
5) การดําเนินการจัดซื้อใชวิธีการจัดซื้อตามวงเงิน ดังนี้
5.1) วงเงินไมเกิน 500,000 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
5.2) วงเงิน 500,000-2,000,000 บาท วิธี e-budding
กรณี e-budding ไมมีผูรับจางมายื่น ใหใชวิธีคัดเลือกซึ่งมีผูยื่นซองอยางนอย 3 ราย
6) กรณีที่มีปญหาในการจัดจาง เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบผล
การจัดจางวารายการใดมีปญหาและอุปสรรคในการจัดจาง จะไดหาแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคไดทันทวงที
ซึ่งแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคการจัดจาง คาที่ดินและสิ่งกอสราง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไดเสนอแนวทางไว 3 ประการ คือ
6.1) การพิจารณาปรับลดรายการกอสราง เชน ลดรายการครุภัณฑประจําหองเรียน งดทาสี
เปนตน
6.2) ขอเพิ่มวงเงินงบประมาณ
6.3) โอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจํางวด เปนรายการอื่น หรือสงงบประมาณกลับคืน
สวนกลาง กรณีดําเนินการจัดจางจนถึงที่สุดแลวไมสามารถดําเนินการไดตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติ โดยความเห็นจาก
ผูวาราชการจังหวัด แลวรายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบตอไป
7) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย จะดําเนินการแจงเมื่อ
ไดรับอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจาย
กรณีโรงเรียนมีความประสงคจะปรับรายละเอียดในสัญญา หลังจากทําสัญญาจางแลว เชน
ไมมีราคาแพง ตองการเปลี่ยนเปนเหล็ก เปนอํานาจของผูอํานวยการโรงเรียน สามารถดําเนินการไดดังนี้
- ผูควบคุมงานบันทึกเสนอเหตุผลความจําเปนตอกรรมการตรวจการจาง
- กรรมการตรวจการจางบันทึกเสนอขออนุมัติจากผูอํานวยการโรงเรียน เปรียบเทียบราคาวัสดุ
ที่ตองการปรับกับราคาวัสดุเดิม (หามนอยกวางบประมาณที่ไดรับ)
- ผูอํานวยการโรงเรียนอนุมัติ ใหกรรมการตรวจการจางเรียกผูรับจางมาทําความตกลงและ
ทํารายละเอียดแนบทายสัญญา

-93.2 งานจัดสรรงบประมาณและจัดทําประมาณการ งบลงทุน ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนดี
ประจําตําบล โรงเรียนในฝน และโรงเรียนสูมาตรฐานสากล
กรณีโรงเรียนประชารัฐ
1) สํานักพัฒนานวัตกรรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานศึกษานิเทศก
สํารวจรายชื่อโรงเรียนตามโครงการ
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกลุมนิเทศฯ สํารวจความตองการจําเปนดานครุภัณฑและ
สิง่ กอสราง บนความขาดแคลนของโรงเรียน ตรวจสอบและยืนยันรายชื่อโรงเรียนตามโครงการ
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกลุมนโยบายและแผน แจงใหโรงเรียนที่มีรายชื่อตามโครงการ
จัดทําประมาณการและแบบขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตามความขาดแคลนทีโ่ รงเรียนประสงค
หากโรงเรียนเลื อกรายการครุภั ณฑ นอกเหนื อจากรายการมาตรฐานที่ กําหนด ให ดําเนิ น การ
แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ จํานวน 3 คน เพื่อจัดทําเกณฑคุณลักษณะและราคากลางของครุภัณฑ
และใหจัดสงเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
3.1) คุณลักษณะของครุภัณฑ
3.2) ใบเสนอราคา 3 ยี่หอ / 3 ราน
3.3) แบบรูปรายการครุภัณฑ (ถามี)
4) สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา รวบรวมเอกสารที่ เกี่ ย วข อ งส งให สํ านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา
5) สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา แจ งผลการจั ด สรรงบประมาณให ก ลุ ม ในสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ กษา และหรือ สถานศึ กษารวมทั้ งหน วยงานภายในที่ เกี่ย วข อง (กลุ มนิ เทศฯ กลุมบริห ารงานการเงิน และ
สินทรัพย หนวยตรวจสอบภายใน) พรอมทั้งตรวจสอบความถูกตอง ความจําเปนและความขาดแคลน
6) หากตรวจสอบแลว พบวา ไมขาดแคลนในรายการใดใหรายงานคืนงบประมาณไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7) เมื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการตรวจสอบไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแลว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเปนผูขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ
รายจายให
8) ระหวางรอการอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ ใหโรงเรียนเตรียมดําเนินการจัดซื้อจัดจางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวของทุกฉบับ ทุกรายการ
ไวเปนการลวงหนา โดยดําเนินการใหสอดคลองกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ จะกอหนี้ผูกพันไดตอเมื่อไดรับอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจายแลวเทานั้น
9) การดําเนินการจัดซื้อใชวิธีการจัดซื้อตามวงเงิน ดังนี้
5.1) วงเงินไมเกิน 500,000 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
5.2) วงเงิน 500,000-2,000,000 บาท วิธี e-budding
กรณี e-budding ไมมีผูรับจางมายื่น ใหใชวิธีคัดเลือกซึ่งมีผูยื่นซองอยางนอย 3 ราย
10) กรณีที่มีปญหาในการจัดจาง เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบผล
การจัดจางวารายการใดมีปญหาและอุปสรรคในการจัดจาง จะไดหาแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคไดทันทวงที
ซึ่งแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคการจัดจาง คาที่ดินและสิ่งกอสราง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไดเสนอแนวทางไว 3 ประการ คือ

-10เปนตน

10.1) การพิจารณาปรับลดรายการกอสราง เชน ลดรายการครุภัณฑประจําหองเรียน งดทาสี

10.2) ขอเพิ่มวงเงินงบประมาณ
10.3) โอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจํางวด เปนรายการอื่น หรือสงงบประมาณกลับคืน
สวนกลาง กรณีดําเนินการจัดจางจนถึงที่สุดแลวไมสามารถดําเนินการไดตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติ โดยความเห็นจาก
ผูวาราชการจังหวัด แลวรายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบตอไป
11) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย จะดําเนินการแจงเมื่อ
ไดรับอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจาย
กรณีโรงเรียน ICU
1) สํานักพัฒนานวัตกรรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานศึกษานิเทศก
สํารวจรายชื่อโรงเรียนตามโครงการ
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกลุมนิเทศฯ สํารวจความตองการจําเปนดานครุภัณฑและ
สิง่ กอสราง บนความขาดแคลนของโรงเรียน ตรวจสอบและยืนยันรายชื่อโรงเรียนตามโครงการ
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกลุมนโยบายและแผน แจงใหโรงเรียนที่มีรายชื่อตามโครงการ
ยืนยันความพรอมการรับการจัดสรรงบประมาณทางเว็บไซต และลงนามในเอกสารแบบรายงานยืนยันการขอรับ
งบประมาณ โดยมี ผู อํานวยการกลุ ม นโยบายและแผน ศึ กษานิ เทศก ผูรับ ผิ ด ชอบโครงการโรงเรีย น ICU และ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ลงนามรับรอง และรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานพิจารณา
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย แจงอนุมัติโอนจัดสรร
งบประมาณรายจาย
5) โรงเรียนที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ จัดทําประมาณการราคา ปร.4 ปร.5 และ ปร.6 ตาม
วงเงินที่ไดรับจัดสรร จํานวน 2 ชุด ใหกลุมนโยบายและแผน ลงนามรับรองและประทับตราสํานักงานเขตพื้นที่
(สีแดง) เพื่อนําไปประกอบการจัดทําสัญญาจาง และแนบในระบบ e-gp
6) กลุมนโยบายและแผน ตรวจสอบรายการวัสดุ/ราคาวัสดุ/คาแรง (ครุภัณฑประกอบอาคาร ให
ซื้อไดเฉพาะคากอสรางเทานั้น คาปรับปรุงฯ ไมใหซื้อ) รายการวัสดุที่เปนงานชางไมใหซื้อ เชน กาพนสี แปรงทาสี
ลูกกลิ้ง เปนตน เอกสารสงคืนโรงเรียน จํานวน 1 ชุด เก็บไวที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 ชุด
3.3 งานจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน รายการระบบคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนสําหรับ
สถานศึกษา
1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจงใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบ
และยืนยันโรงเรียนทีไ่ ดรับจัดสรรระบบคอมพิวเตอรฯ
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงโรงเรียนที่ไดรับจัดสรร ยืนยันการขอรับจัดสรรงบประมาณ
เปนหนังสือราชการ
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวบรวมหนังสือยืนยันการขอรับจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน
ในรูปแบบไฟล PDF แจงยืนยันทางระบบอิเล็กทรอนิกสและสงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงผลการจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาเตรียมสถานที่สําหรับ
การติดตั้งระบบคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน และหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ (กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย หนวยตรวจสอบภายใน)

-115) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ดําเนินการจัดซื้อระบบ
คอมพิ ว เตอร เพื่ อ การเรี ย นการสอนของสถานศึ ก ษา ตามรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของครุ ภั ณ ฑ ร ะบบ
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แลวจัดสรรใหกับ
โรงเรียนตามบัญชีจัดสรร ในการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3.4 งานจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาแนวทางการดําเนินงานการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพ ดังนี้
การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมายถึง งบประมาณที่รัฐจัดสรรใหสถานศึกษา 5 รายการ ไดแก คาจัดการเรียนการสอน (คาใชจายรายหัว,
ปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน, คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน), คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน,
คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
เกณฑการจัดสรรงบประมาณและแนวทางการดําเนินงาน
1. คาจัดการเรียนการสอน หมายถึง งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก เงินอุดหนุนรายหัว ปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน คาจัดการศึกษาโดยครอบครัวและสถานประกอบการ
1.1 เงินอุดหนุนรายหัว
1.1.1 ระดับกอนประถมศึกษา
850 บาท/คน/ภาคเรียน (1,700 บาท/คน/ป)
1.1.2 ระดับประถมศึกษา
950 บาท/คน/ภาคเรียน (1,900 บาท/คน/ป)
1.1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1,750 บาท/คน/ภาคเรียน (3,500 บาท/คน/ป)
1.1.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,900 บาท/คน/ภาคเรียน (3,800 บาท/คน/ป)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 เห็นชอบใหเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว ใหนักเรียน
ในโรงเรียนขนาดเล็กตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 เปนตนไป ดังนี้
- โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา ใหเพิ่มจากรายหัวที่ไดรับปกติ
(กอนประถมศึกษา 1,700 บาท/ประถมศึกษา 1,900 บาท) เพิ่มอีก 250 บาท/คน/ภาคเรียน (500 บาท/คน/ป)
- โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน 300 คนลงมา ใหเพิ่มจากรายหัวที่ไดรับปกติ
(มัธยมศึกษาตอนตน 3,500 บาท/มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 บาท) เพิ่มอีก 500 บาท/คน/ภาคเรียน
(1,000 บาท/คน/ป)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 เห็นชอบใหเพิ่มเงินอุดหนุนใหโรงเรียน
ขยายโอกาสที่มีนักเรียน 300 คนลงมา ใหเพิ่มจากรายหัวที่ไดรับปกติ โดยจัดใหเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
เพิ่มใหอีก 500 บาท/คน/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ป)
1.2 ปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
1.2.1 ระดับประถมศึกษา
500 บาท/คน/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ป)
1.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1,500 บาท/คน/ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ป)

-121.3 คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน
1.3.1 ระดับประถมศึกษา
4,000 บาท/คน/ภาคเรียน (8,000 บาท/คน/ป)
1.3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 4,000 บาท/คน/ภาคเรียน (8,000 บาท/คน/ป)
1.4 คาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ
1.4.1 ระดับกอนประถมศึกษา 3,596 บาท/คน/ภาคเรียน (7,192 บาท/คน/ป)
1.4.2 ระดับประถมศึกษา
3,681 บาท/คน/ภาคเรียน (7,362 บาท/คน/ป)
1.4.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 5,138 บาท/คน/ภาคเรียน (10,276 บาท/คน/ป)
1.4.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5,303 บาท/คน/ภาคเรียน (10,606 บาท/คน/ป)
2. คาหนังสือเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับงบประมาณป 2561 เปนคาหนังสือเรียน
ทุกระดับชั้นและแบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐานเฉพาะ ป.1-ป.6 ใน 3 กลุมสาระการเรียนรูในการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
เปนคาหนังสือเสริมประสบการณในการศึกษาปฐมวัย เพื่อจัดสรรใหนักเรียนมีหนังสือใชเรียนครบทุกคน ดังนี้
มูลคาหนังสือตอชุด
กอนประถมศึกษา
200 บาท/คน/ป
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
625 บาท/คน/ป
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
619 บาท/คน/ป
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
622 บาท/คน/ป
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
673 บาท/คน/ป
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
806 บาท/คน/ป
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
818 บาท/คน/ป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
764 บาท/คน/ป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
877 บาท/คน/ป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
949 บาท/คน/ป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
1,318 บาท/คน/ป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
1,263 บาท/คน/ป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1,109 บาท/คน/ป
3. คาอุปกรณการเรียน
อุปกรณการเรียนที่จําเปนและสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก สีเทียน สีน้ํา
ดินน้ํามันไรสารพิษ กรรไกรสําหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทัด เครื่องมือเรขาคณิต
วัสดุฝกตามกลุมสาระการเรียนรู วัสดุฝกอาชีพ วัสดุดานICT กระเปานักเรียน ฯลฯ ในอัตราดังนี้
- ระดับกอนประถมศึกษา
100 บาท/คน/ภาคเรียน (200 บาท/คน/ป)
- ระดับประถมศึกษา
195 บาท/คน/ภาคเรียน (390 บาท/คน/ป)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
210 บาท/คน/ภาคเรียน (420 บาท/คน/ป)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 230 บาท/คน/ภาคเรียน (460 บาท/คน/ป)
ทั้งนี้ ผูปกครอง/นักเรียน สามารถถัวจายระหวางอุปการณการเรียนและเครื่องแบบนักเรียนได

-134. คาเครื่องแบบนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน ประกอบดวย เสื้อ/กางเกง/กระโปรง ในอัตรา ดังนี้
- ระดับกอนประถมศึกษา
300 บาท/คน/ป
- ระดับประถมศึกษา
360 บาท/คน/ป
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
450 บาท/คน/ป
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
500 บาท/คน/ป
กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแลว สามารถซื้อเข็มขัด รองเทา ถุงเทา ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ชุดกีฬาได
ทั้งนี้ ผูปกครอง/นักเรียน สามารถถัวจายระหวางอุปการณการเรียนและเครื่องแบบนักเรียนได
5. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ประกอบดวย
5.1 กิจกรรมวิชาการ
5.2 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน
5.3 กิจกรรมทัศนศึกษา
5.4 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
งบประมาณพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนตอนักเรียน 1 คน ดังนี้
- ระดับกอนประถมศึกษา
215 บาท/คน/ภาคเรียน (430 บาท/คน/ป)
- ระดับประถมศึกษา
240 บาท/คน/ภาคเรียน (480 บาท/คน/ป)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
440 บาท/คน/ภาคเรียน (880 บาท/คน/ป)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 475 บาท/คน/ภาคเรียน (950 บาท/คน/ป)
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
2.1) ภาคเรียนที่ 1 จัดสรรงบประมาณภาคเรียนละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 จัดสรร 70% ของจํานวนนักเรียนเดิมจากระบบ DMC ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน
ของปการศึกษากอน ที่เลื่อนชั้นไปอีกระดับหนึ่ง เปน อ.2 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6
สําหรับนักเรียนเขาใหม ชั้น อ.1 ป.1 ม.1 และ ม.4 จัดสรร 70% ของจํานวนนักเรียนชั้น อ.1 ป.1 ม.1 และ
ม.4 เดิม ปการศึกษากอน
ครั้งที่ 2 เมื่อสถานศึกษารายงานและยืนยันขอมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1
ณ วันที่ 10 มิถุนายน แลวจึงจัดสรรเพิ่มเติมใหครบ 100% ของจํานวนนักเรียนปจจุบัน
2.2) ภาคเรียนที่ 2 จัดสรรงบประมาณภาคเรียนละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 จัดสรร 70% ของจํานวนนักเรียนรายบุคคล โดยใชขอมูลนักเรียนของภาคเรียน
ที่ 1 ณ วันที่ 10 มิถุนายน ปปจจุบัน
ครั้งที่ 2 เมื่อสถานศึกษารายงานและยืนยันขอมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2
ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน แลวจึงจัดสรรเพิ่มเติมใหครบ 100% ของจํานวนนักเรียนปจจุบัน
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงผลการจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษา
ที่เปนหนวยเบิก เพื่อเตรียมการจัดซื้อ จัดหา จัดกิจกรรมตอไป และแจงหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ (กลุมบริหาร
งานการเงินและสินทรัพย หนวยตรวจสอบภายใน) พรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองของจํานวนงบประมาณที่ไดรับ
กับจํานวนนักเรียนรายบุคคล

-14กรณีโรงเรียนไดรับจัดสรรงบประมาณเกินจํานวนนักเรียนจริง (นักเรียนลดลง) ใหโรงเรียนเก็บ
เงินงบประมาณไวสมทบในการจัดสรรครั้งตอไป ซึ่งจะหักลบงบประมาณที่เกินในภาคเรียนถัดไป
4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะโอนงบประมาณใหแกสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อดําเนินการโอนงบประมาณเขาบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียน เพื่อดําเนินการใหนักเรียนไดรับหนังสือ
เรียน เครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณการเรียน สําหรับโรงเรียนที่เปนหนวยเบิก จะโอนเงินประจํางวดใหเพื่อเบิก
จากคลังจังหวัด
5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการดําเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการและกิจกรรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระบบ E-MES)
4. งานบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
วัตถุประสงค
เพื่อใหดําเนิ นการบริหารงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวตั ถุประสงค และเปาหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอบเขตของงาน
การดําเนินการบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตั้งแตกระบวนการสํารวจ ติดตามการเบิกจายงบประมาณรายจายทุกรายการ ทุกโครงการการวิเคราะหความสําคัญ
ความจําเปนในการใชจายงบประมาณโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณแจงผูเกี่ยวของทราบและดําเนินการ
คําจํากัดความ
การโอนงบประมาณรายจาย หมายถึง การโอนเงินงบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณของ
ผลผลิต หรือโครงการใดไปผลผลิต หรือโครงการอื่น ภายในงบรายจายเดีย วกัน หรือการโอนเงิน ตางงบรายจายใน
ผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใตแผนงบประมาณเดียวกันการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงรายการ และ/หรือจํานวนเงินของรายการที่กําหนดไวภายใตงบรายจายของแผนงบประมาณ ผลผลิต
หรือโครงการเดียวกัน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานบริหารงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย งบลงทุน รายการคาครุภณ
ั ฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง
กรณีโรงเรียนไดรับงบปรับปรุงซอมแซม แตทําสัญญาจางเปนตอเติมอาคาร
1) สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณที่จ ะขอโอนเปลี่ยนแปลง และแจ ง
โรงเรียนดําเนินการจัดสงเอกสาร ประกอบดวย
1.1) หนังสือราชการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณของโรงเรียน
1.2) รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีมติเห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
1.3) แบบรูปรายการที่ ขอต อเติ ม ที่มีส ามัญ วิศวกรเปน ผู รับรอง เนื่ องจากอาคารของโรงเรียนเป น
อาคารสาธารณะ
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทําบันทึกขออนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย
จาก “คาปรับปรุงซอมแซมฯ” เปน “คากอสราง ปรับปรุงซอมแซมฯ” ในโครงการเดิมและแผนงานเดิม เสนอผูวา
ราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ โดยผานความเห็นชอบจากหนวยตรวจสอบภายในของศาลากลางจังหวัด พรอมแนบ
เอกสารเพิ่มเติม ไดแก บัญชีจัดสรรจาก สพฐ. , แบบ ง241 , คําสั่ง สพฐ. มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด

-153) สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา รายงานการโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณให สํ านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกลุมนโยบายและแผนแจงสถานศึกษาและหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ
จากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย
5. งานรายงานขอมูลการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
การดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสวนราชการ (KRS) รายการ ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สวนราชการสามารถจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณตนทุนมาใชในการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารงานงบประมาณของหนวยงาน โดยจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
พรอมทั้งกําหนดเปาหมายการเพิ่มประสิทธิภาพใหชัดเจน สามารถวัดผลได (เชิงปริมาณ) รวมทั้งจัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินงานและผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและแผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกลาวไดรับ
ความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาคูมือการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ และคูมือกิจกรรมยอยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงกําหนดการรายงานตัวชี้วัด พรอมแนบ คําอธิบายชื่อกิจกรรมยอยตาม
แบบรายงาน ใหโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนที่เปนหนวยเบิก และหนวยงานภายในสํานักงาน เตรียมความพรอมของ
ขอมูลสําหรับรายงานภายในกําหนดเวลา (ภายในวันที่ 5 ตุลาคม)
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวบรวมขอมูลปริมาณงานกิจกรรมยอยของหนวยงาน โรงเรียนในสังกัด
และโรงเรียนที่เปนหนวยเบิก พรอมรายงานผลจํานวนปริมาณงานของกิจกรรมยอยประจําป (ขอมูลปริมาณงาน
ตั้งแต 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ปงบประมาณปจจุบัน) ในรูปแบบ Excel File ตามแบบฟอรมอางอิงตัวชี้วัดที่
4.2.12.1 ผานระบบ KRS ของ กพร. ในการประเมินรอบที่ 2 (ภายในวันที่ 15 ตุลาคม) ดังนี้
2.1) แบบที่ 1 บัญชีแสดงปริมาณงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2) แบบที่ 2 บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนภายใตกํากับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.3) แบบที่ 3 แบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียนภายใตกํากับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.4) แบบที่ 4 บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนที่เปนหนวยเบิก
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบการรับรองขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ทางระบบ KRS

-166. งานบันทึกผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ งบลงทุน ในระบบ BB EvMis
สํานักงบประมาณ ขอความรวมมือสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ดําเนินการบันทึกขอมูลผลการ
ปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ พรอมทั้งปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขใหครบถวน สมบูรณ ในระบบ
ฐานขอมูล BB EvMis
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาคูมือ/แนวทางการดําเนินงาน
2) กลุมนโยบายและแผน ประสานขอขอมูลการเบิกจายงบประมาณ งบลงทุน ทุกรายการ จากกลุม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บันทึกสถานะการดําเนินการในรายการงบลงทุนที่ไดรับงบประมาณในระบบ
ฐานขอมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ (BB EvMis) ทางเว็บไซต http://www.bb.go.th
ภายใน 7 วันของทุกสิ้นเดือนและสิ้นไตรมาส ดังนี้
-ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ภายใน 7 มกราคม 2561
-ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) ภายใน 7 เมษายน 2561
-ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) ภายใน 7 กรกฎาคม 2561
-ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) ภายใน 7 ตุลาคม 2561
4) สรุปรายงานผลการบันทึกขอมูลเสนอผูบังคับบัญชาเปนรายไตรมาส
7. งานรายงานผลการจัดจางสิ่งกอสราง
วัตถุประสงค
เพื่อทราบความกาวหนาในการดําเนินการจัดจางสิ่งกอสรางของโรงเรียน และเรงรัดการดําเนินการเบิกจาย
งบประมาณใหสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบรายการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป งบลงทุน
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บันทึกขอมูลรายการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป งบลงทุน
ในระบบ E-Budget
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงแนวทางการดําเนินงานใหโรงเรียนทราบและดําเนินการ
4) โรงเรียนดําเนินการบันทึกขอมูลผลการจัดจางในระบบ E-Budget ภายในเวลาที่กําหนด
5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบสถานะการดําเนินการจัดจางของโรงเรียนในระบบ E-Budget
6) โรงเรียนรายงานผลการดําเนินการจัดจาง พรอมภาพถาย ในรูปแบบไฟล PDF ภายในเวลาที่กําหนด
7) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวบรวมรายงานผลการดําเนินงานในรูปแบบไฟล PDF เมื่อสิ้นปงบประมาณ
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ระเบียบ/แนวทางที่เกี่ยวของ
 ระเบียบงานสารบรรณ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม
 เอกสารประกอบการวิเคราะหงบประมาณรายจาย
 คูมือการจัดตั้งงบประมาณประจําป .... งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง สพฐ.
 ราคาสินคาเฉลี่ยวัสดุกอสรางของพานิชยจังหวัด เดือนปจจุบัน
 บัญชีคาวัสดุและคาแรงงาน สําหรับปงบประมาณ ปปจจุบัน สพฐ.
 บัญชีคาแรงงาน/ดําเนินการ ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558 กรมบัญชีกลาง
 หลักเกณฑและตารางคํานวณหาคาวัสดุมวลรวมตอหนวย เดือนกุมภาพันธ 2555 กรมบัญชีกลาง
 แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลางงานกอสราง เดือนกุมภาพันธ 2555
กรมบัญชีกลาง
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สพฐ.
 คูมือการวิเคราะหและการจัดทําประมาณราคา สพฐ.
 แนวทางการบริหารงบประมาณของ สพท. และสถานศึกษา
 แนวทางการดําเนินงานการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ พ.ศ. 2561
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ
สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2551
 ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
 หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว 2181 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555 เรื่อง มอบอํานาจการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
 คําสั่ง สพฐ. ที่ 1449/2555 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555 เรื่อง มอบอํานาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 คําสั่งหัวหนารักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแกไขเพิ่มเติม
 พระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติม
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529

-18 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ. 2525
 ระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 – ปจจุบัน
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2549
 ระเบียบกระรวงศึกษาธิการ วาดวยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2527
 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2552 - 2554
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 - 11
 แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับปจจุบัน
 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารแหงชาติ ฉบับที่ 2
 แผนและนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 แผนและนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานที่เกี่ยวของ
 แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 แผนพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุมจังหวัด
 แผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
 นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
 นโยบายและกลยุทธของหนวยงานที่เกี่ยวของ
 ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ กพฐ.ไปยัง
คณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550
 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 รายงานการศึกษา การวิจัย ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
 เอกสารองคความรูดานระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 เอกสารประกอบการวิเคราะหงบประมาณรายจาย
 เอกสารการจัดทําคําของบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ของสํานักงบประมาณ
 โปรแกรมฐานขอมูลกลางและคูมือการใชงาน
 คุณลักษณะมาตรฐานและราคากลางวัสดุอุปกรณ ดานเทคโนโลยี
 กรอบการติดตามประเมินผลและรายงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
 หนังสือราชการจากหนวยตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ
 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ภาคผนวก


คําสั่งมอบหมายงาน

