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ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

 
 
  1.  งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย งบลงทุนและงบเงินอุดหนุน 
  2.  งานวิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนาสิ่งกอสรางประจําป 
  3.  งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจําป งบลงทุน รายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  4.  งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณตามความจําเปนเรงดวน งบลงทุน รายการคาครุภัณฑ  และ
รายการคาสิ่งกอสราง  
  5.  งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ งบลงทุน  รายการคาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  อาคาร
ประกอบและสิ่งกอสรางอ่ืน เพ่ือชวยเหลือสถานศึกษาท่ีประสบอุบัติภัยและชํารุดทรุดโทรม  
  6.  งานจัดสรรงบประมาณและจัดทําประมาณการ  งบลงทุน  รายการอุปกรณประกอบ 
การเรียนการสอนสําหรับหองเรียน DLTV , DLIT 
  7.  งานจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน  รายการคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  8.  งานจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน   
  9.  งานบริหารงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย งบลงทุน  รายการคาครุภัณฑ
ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  10.  งานรายงานขอมูลผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณรายจายในระบบฐานขอมูล BB 
EvMis 
  11.  งานรายงานขอมูลการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต   
  12.  งานรายงานผลการจัดจางสิ่งกอสราง 
  13.  งานควบคุม กํากับ ติดตาม การเบิกจายงบประมาณ งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน ดวย
โปรแกรมทะเบียนคุมงบประมาณ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

1. งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย   

     วัตถุประสงค 
เพ่ือการวิเคราะหงบประมาณรายจาย ของการจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดวยความถูกตอง เรียบรอย สามารถนําผลการวิเคราะหไปใชประโยชนในการบริหารจดัการ 
ศึกษา และการเรียนการสอนนักเรียนในสถานศึกษาตอไป 

     ขอบเขตของงาน 
1. การวิเคราะหขอมูลงบประมาณ 
2. การวิเคราะหงบประมาณรายจาย 
3. การจัดทํารายงานการวิเคราะหงบประมาณ 

     คําจํากัดความ 
การวิเคราะหขอมูลงบประมาณ หมายถึง กระบวนการคนหาขอเท็จจริงเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการ

ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กิจการใดกิจการหนึ่งจากงบการเงินของกิจการนั้น พรอมท้ังนําขอเท็จจริง
ดังกลาวมาประกอบการตัดสินใจ 

การวิเคราะหงบประมาณรายจาย หมายถึง กระบวนการการวางแผนทางการเงินวาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาจะบรรลุจุดมุงหมายตามเปาหมายไดอยางไร  โดยพิจารณาเงินรายไดจากทุกแหลงเปนตัวกําหนดขีดจํากัด
ในการจัดสรรงบประมาณรายจายเพ่ือการบริหารจัดการ 

การจัดทํารายงานการวิเคราะหงบประมาณ หมายถึง การรายงานตัวเลขท่ีเกิดข้ึนจริงของรายได รายจาย 
และเงินทุนท่ีกอหนี้ผูกพันไว โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีไดรับ ซ่ึงผูบริหารแตละคนตองการไดรับรายงานท่ี
ตางกัน ดังนั้นรายงานท่ีดีจึงควรอานเขาใจไดงาย แตรายละเอียดท่ีควรมีตองไมขาดตกบกพรอง รายงานท่ีดีท่ีสุดตอง
ใหขอมูลท่ีผูบริหารแตละระดับตองการ โดยจัดทําข้ึนอยางนอยเดือนละครั้ง 

  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แจงสถานศึกษา กลุมหรือหนวยงานภายในทุกแหงสํารวจและรายงานขอมูล 
2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ 
3. คณะกรรมการ ประชุมดําเนินการ วิเคราะหขอมูลแผนงาน/งาน/โครงการ วิเคราะหคาใชจาย แผนงาน/

งาน/โครงการท่ีสงผลผลิตหลักของหนวยงานและงบประมาณรายจายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา กรณีพิจารณา

ไมเห็นชอบเอกสารรายงาน มอบเจาหนาท่ีนาํกลับไปเสนอคณะกรรมการฯ ปรับปรุงแกไข แลวนําเสนอผูอํานวยการฯ 
พิจารณาใหม 

5. จัดทํารายงานผลการวิเคราะหงบประมาณรายจาย / เผยแพรผูเก่ียวของ 
  6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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2.  งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
  วัตถุประสงค 

เพ่ือจัดระบบการจัดตั้ง และเสนอของบประมาณของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

  ขอบเขตของงาน 
การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจาํปและในกรณีเรงดวน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษา 

  คําจํากัดความ 
การจัดตั้งงบประมาณ หมายถึงการจัดทํางบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมเพ่ือใหสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจใชจายหรือใหกอหนี้ผูกพัน โดยเนน
การประมาณการ กิจกรรม โครงการ ตลอดจนคาใชจายและทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการโครงการให
บรรจุวัตถุประสงคตามระยะเวลาท่ีกําหนด ในท่ีนี้ หมายถึงการวิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของ
สถานศึกษาการเสนอของบประมาณ หมายถึง การเสนอคําของบประมาณตาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมเพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาไดเสนอ
คําขอตามแผนงานงานหรือโครงการตามหลักการจําแนกประเภทราย จายตามงบประมาณท่ีสํานักงบประมาณ และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดไดแก งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และ
งบรายจายอ่ืนทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง สิ่งตาง ๆ ท่ีทําใหการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงคทรัพยากรทาง
การศึกษาจึงครอบคลุมอยูในความหมายตางๆไมวาจะมองในแงของทางเศรษฐศาสตร หรือทางการบริหารก็ตาม การ
ดําเนินการกับทรัพยากรเหลานี้ตองมีหลักการ วิธีการ และแนวคิดเปนกรอบเพ่ือใหเกิดผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
เชน ทรัพยากรทางการเงิน วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการรวมท้ังทรัพยากรบุคคลดวย 

  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  2.1  งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจําป งบลงทุน รายการคาครุภณัฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง  
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา   

     1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แจงนโยบายและแนวทางการจัดต้ังงบประมาณรายการคาครุภัณฑ 
ท่ีดินและสิ่งกอสรางใหสถานศึกษาดําเนินการจัดตั้งงบประมาณและเสนอขอมูลคําขอตั้งงบประมาณท่ีขาดแคลนจําเปน 
โดยศึกษารายละเอียดจากคูมือการจัดตั้งงบประมาณปปจจุบัน 

     2) สถานศึกษาเสนอขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ตามเกณฑมาตรฐาน
ครุภัณฑและสิ่งกอสราง  ตามแบบท่ี สพฐ.  กําหนด เสนอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สําหรับแบบ ปร.4  ปร.5 
และ ปร.6  ใหสง 2 ชุด 

     3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจําป งบลงทุน   
คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ประกอบดวย  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนประธาน  ผูแทน
ผูบริหารสถานศึกษาหรือกลุมเครือขายโรงเรียน  เจาหนาท่ีผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดทํางบประมาณเปนกรรมการ  
และผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน เปนกรรมการและเลขานุการ  เพ่ือทําหนาท่ีจัดตั้งงบประมาณใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค 
       4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตรวจสอบรายการขอจัดตั้งงบประมาณของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา (งบปรับปรุงซอมแซมอาคาร หามมีครุภัณฑ เชน พัดลมติดเพดาน ถังขยะ เปนตน)   
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 เปรียบเทียบประมาณการปรับปรุงซอมแซม (ปร.4)  กับ ราคาสินคาเฉลี่ยวัสดุกอสรางของพานิชย
จังหวัด เดือนปจจุบัน   บัญชีคาวัสดุและคาแรงงาน สําหรับปงบประมาณ ปปจจุบัน และบัญชีคาแรงงาน/ดําเนินการ 
ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558 กรมบัญชีกลาง 

     5) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ
ประจําป เพ่ือเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน  คา
ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ใหกับสถานศึกษาท่ีขาดแคลนจําเปนตามเกณฑมาตรฐานครุภัณฑและสิ่งกอสราง ตาม
นโยบาย  โดยพิจารณาจากขอมูลนักเรียน 10 มิ.ย.   ขอมูล B-Obec  และขอมูล M-Obec  ขอมูลการไดรับจัดสรร
ยอนหลัง 3 ป  ของสถานศึกษา ท้ังนี้  อาคารบางรายการโรงเรียนขอไมได  กอนการพิจารณาอนุมัติจะตองตรวจสอบ
เกณฑจํานวนนักเรียนกับแบบอาคารดวย 

 หากมีความจําเปนตองขอตั้งงบประมาณนอกเหนือจากรายการมาตรฐานท่ีกําหนด ใหดําเนินการดังนี้ 
 - คาครุภัณฑ  ใหดําเนินการจัดทําเกณฑคุณลักษณะและราคากลางตามมติ สพฐ. กําหนด  กรณีท่ี

ตองการครุภัณฑ นอกเหนือจากรายการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงบประมาณกําหนด
คุณลักษณะและราคากลางไว  ใหจัดสงเอกสารเพ่ิมเติม  ดังนี้ 

     1) คุณลักษณะของครุภัณฑ 
     2) ใบเสนอราคา  3  ยี่หอ 
     3) แบบรูปรายการครุภัณฑ (ถามี) 
 - สิ่งกอสราง  ใหจัดทําแบบรูปรายการท่ีมีวิศวกรรับรองใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร 

พรอมรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการดังกลาว และประมาณการราคา 
     6) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สรุปคําขอตั้งงบประมาณประจําป งบลงทุน รายการคาครุภัณฑ  ท่ีดิน

และสิ่งกอสราง ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาตามแบบคําขอตั้งงบประมาณตามแบบท่ีกําหนด  
และเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

  6.1) กรอกคําขอจัดตั้งงบประมาณในระบบ E-budget  โดยจัดเรียงตามลําดับท่ีไดรับการพิจารณา  
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ท้ังนี้  คาปรับปรุงซอมแซมตองสแกน ปร.4  ปร.5 และ ปร.6  1 โรง ตอ 1 ไฟล  แนบ
ในระบบดวย 
   ขอสงัเกตการกรอกขอมูลในระบบ  
   1) บานพักครู  ในแบบตองใสขอมูล  “หลัง/หอง”  ดวย  ในระบบตองกรอก  “หลัง” 
   2) รั้ว ในระบบถามวามีแลวก่ีเมตร  เกณฑควรมีก่ีเมตร 

  3) คา Factor F  งบคากอสราง  ในระบบจะคิดใหอัตโนมัติ  บางรายการไมตรงกับตาราง
คํานวณ Factor F  ท่ี เปนแบบฟอรม Excel  เชน  งบประมาณ 1,4xx,xxx  ในระบบใชคา Factor F ของ
งบประมาณ 2,xxx,xxx   

  6.2) รวบรวมคําขอตั้งงบประมาณประจําป  รายการคาครุภัณฑ  และคาท่ีดินและสิ่งกอสราง สง 
สพฐ. ทางไปรษณีย 

 2.2  งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณตามความจําเปนเรงดวน งบลงทุน รายการคาครุภัณฑ   
     1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษาวิเคราะหหนังสือ/แนวปฏิบัติจากสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือแจงนโยบายและแนวทางการจัดตั้งงบประมาณตามความจําเปนเรงดวน  รายการคา
ครุภัณฑ ใหสถานศึกษาดําเนินการจัดตั้งงบประมาณและเสนอขอมูลคําขอตั้งงบประมาณท่ีขาดแคลนจําเปน โดยศึกษา
รายละเอียดจากคูมือการจัดตั้งงบประมาณปปจจุบัน 
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     2) สถานศึกษาเสนอขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน คาครุภัณฑ ตามเกณฑมาตรฐานครุภัณฑ ตามแบบท่ี 
สพฐ. กําหนด เสนอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภายในกําหนดเวลา (โตะ-เกาอ้ี จํานวนท่ีขอหามเกินจํานวนนักเรียน) 

     3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตรวจสอบรายการขอจัดตั้งงบประมาณของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา พรอมเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจําป (ท่ีตั้งไวตามขอ 2.1) เพ่ือพิจารณา
จัดลําดับรายการคาครุภัณฑ ตามความขาดแคลน   

     4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สรุปคําขอตั้งงบประมาณตามความจําเปนเรงดวน รายการคาครุภัณฑ  
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาตามแบบท่ีกําหนด  และเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

  4.1) กรอกคําขอจัดตั้งงบประมาณในระบบ E-budget  โดยจัดเรียงตามลําดับท่ีไดรับการพิจารณา  
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   

 4.2) รวบรวมคําขอตั้งงบประมาณประจําป  รายการคาครุภัณฑ  สงทางไปรษณีย 

 2.3  งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณตามความจําเปนเรงดวน งบลงทุน รายการคาส่ิงกอสราง  
     1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษาวิเคราะหหนังสือ/แนวปฏิบัติจากสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือแจงนโยบายและแนวทางการจัดตั้งงบประมาณตามความจําเปนเรงดวน  รายการคา
สิ่งกอสราง  ใหสถานศึกษาดําเนินการจัดตั้งงบประมาณและเสนอขอมูลคําขอตั้งงบประมาณท่ีขาดแคลนจําเปน โดย
ศึกษารายละเอียดจากคูมือการจัดตั้งงบประมาณปปจจุบัน 

     2) สถานศึกษาเสนอขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน คาสิ่งกอสราง ตามเกณฑมาตรฐานสิ่งกอสราง ตามแบบ
ท่ี สพฐ. กําหนด เสนอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภายในกําหนดเวลา  

     3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตรวจสอบรายการขอจัดตั้งงบประมาณของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา พรอมเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจําป (ท่ีตั้งไวตามขอ 2.1) เพ่ือพิจารณา
จัดลําดับรายการคาสิ่งกอสราง ตามความขาดแคลน  (อาคารเรียน อาคารประกอบ สวม บานพัก รั้ว ถนน) 

     4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สรุปคําขอต้ังงบประมาณตามความจําเปนเรงดวน รายการคา
สิ่งกอสราง  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาตามแบบท่ีกําหนด  และเสนอตอสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

  4.1) กรอกคําขอจัดตั้งงบประมาณในระบบ E-budget  โดยจัดเรียงตามลําดับท่ีไดรับการพิจารณา  
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ท้ังนี้  คาปรับปรุงซอมแซมตองสแกน ปร.4  ปร.5 และ ปร.6  1 โรง ตอ 1 ไฟล  แนบ
ในระบบดวย 
   ขอสงัเกตการกรอกขอมูลในระบบ  
   1) บานพักครู  ในแบบตองใสขอมูล  “หลัง/หอง”  ดวย  ในระบบตองกรอก  “หลัง” 
   2) รั้ว ในระบบถามวามีแลวก่ีเมตร  เกณฑควรมีก่ีเมตร 

  3) คา Factor F  งบคากอสราง  ในระบบจะคิดใหอัตโนมัติ  บางรายการไมตรงกับตาราง
คํานวณ Factor F  ท่ี เปนแบบฟอรม Excel  เชน  งบประมาณ 1,4xx,xxx  ในระบบใชคา Factor F ของ
งบประมาณ 2,xxx,xxx 

 4.2) รวบรวมคําขอตั้งงบประมาณประจําป  รายการคาสิ่งกอสราง  สงทางไปรษณีย  ยกเวน
เอกสาร  ปร.4 ปร.5 และ ปร.6  ใหเก็บไวท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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 2.4  งานวิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนาส่ิงกอสรางประจําป 

     1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แจงนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักเกณฑ 
และวิธีการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน  รายการคาท่ีดินและสิ่งกอสรางใหสถานศึกษาดําเนินการเสนอขอมูลคําขอตั้ง
งบประมาณท่ีขาดแคลนจําเปน    โดยศึกษารายละเอียดจากคูมือการจัดตั้งงบประมาณปปจจุบัน 

     2) สถานศึกษาเสนอขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน ท่ีดินและสิ่งกอสราง ตามเกณฑมาตรฐานสิ่งกอสราง  
ตามแบบท่ี สพฐ.  กําหนด เสนอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สําหรับแบบ ปร.4  ปร.5 และ ปร.6  ใหสง 2 ชุด 

 กรณีสิ่งกอสรางท่ีไมใชรูปแบบรายการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ใหจัดทํา
แบบรูปรายการท่ีมีวิศวกรรับรองใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร พรอมรายละเอียดประกอบแบบรูป
รายการดังกลาว และประมาณการราคาสงไปพรอมกับแบบการขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจายในรายการ
นั้น ๆ  ดวย 

     3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจําป งบลงทุน   
คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ประกอบดวย  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนประธาน  ผูแทน
ผูบริหารสถานศึกษาหรือกลุมเครือขายโรงเรียน  เจาหนาท่ีผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดทํางบประมาณเปนกรรมการ  
และผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน เปนกรรมการและเลขานุการ  เพ่ือทําหนาท่ีจัดตั้งงบประมาณใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค  ในการนี้  จะขออนุมัติโดยหลักการจากท่ีประชุมในการนําขอมูลสิ่งกอสรางท่ีไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณประจําป มาเปนแผนพัฒนาสิ่งกอสรางประจําป  โดยจัดลําดับไวใหเรียบรอย 
      4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตรวจสอบรายการขอจัดต้ังงบประมาณของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา (งบปรับปรุงซอมแซมอาคาร หามมีครุภัณฑ เชน พัดลมติดเพดาน ถังขยะ เปนตน)   

 เปรียบเทียบประมาณการปรับปรุงซอมแซม (ปร.4)  กับ ราคาสินคาเฉลี่ยวัสดุกอสรางของพานิชย
จังหวัด เดือนปจจุบัน   บัญชีคาวัสดุและคาแรงงาน สําหรับปงบประมาณ ปปจจุบัน และบัญชีคาแรงงาน/ดําเนินการ 
ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558 กรมบัญชีกลาง 

     5) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สรุปคําขอตั้งงบประมาณประจําป งบลงทุน รายการคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาตามแบบคําขอต้ังงบประมาณตามแบบท่ีกําหนด  และ
จัดทําแผนพัฒนาสิ่งกอสรางประจําป  สําหรับรองรับการแจงใหขอตั้งงบระหวางปงบประมาณ 

 2.5  งานจัดทําคําของบลงทุนเพ่ิมเติม กรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย  รายการคาปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงกอสรางอ่ืน   
       1) โรงเรียนท่ีประสบภัยรายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และอําเภอท่ีโรงเรียนตั้งอยูภายใน  
24 ชั่วโมง   

 2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ ในกรณีท่ีโรงเรียนในสังกัด
ประสบอุบัติภัย ไดแก วาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย  หรืออุบัติภัยอ่ืน ๆ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองเรง
ดําเนินการตรวจสอบความเสียหาย โดยกลุมอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือการตรวจสอบความเสียหายของ
โรงเรียนท่ีประสบภัย และจัดทํารายละเอียดการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  (ลงความเห็นในสมุดเยี่ยมถึง
สภาพความเสียหายโดยละเอียด  ใหกรรมการลงชื่อในสมุดเยี่ยมทุกคน)    
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  3) สถานศึกษาสําเนาสมุดเยี่ยม  และขอตั้งงบประมาณ  รายการคาปรับปรุงซอมแซม  เสนอ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาวิเคราะหความจําเปนขาดแคลนตามเกณฑการของบประมาณใหกับ
โรงเรียนในสังกัดท่ีประสบอุบัติภัยดังกลาว   และดําเนินการจัดทําขอมูลรายละเอียดในการของบประมาณสง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 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 (จํานวนภาพท่ีสื่อใหเห็นถึงความเสียหายแตละดาน อยางชัดเจนประมาณ 3-5 ภาพ) 
       4.5) บันทึกรายงานเหตุการณท่ีเก่ียวของ เชน  กรณีเกิดเหตุการณตรงกับวันหยุดราชการ หรือ
เวลากลางคืน ใหใชบันทึกการอยูเวร   กรณีเกิดเหตุการณวันปกติ (ทําการ) ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูรายงาน 
  5) กรณีวาตภัย  กําหนดใหจัดทําเอกสารประกอบเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเสนอ 
สพฐ.  ดังนี้ 
      5.1) ภาพถายความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับโรงเรียน  อยางนอย 5  ภาพ 
      5.2) สําเนาบันทึกสมุดการอยูเวรของครูเวรประจําโรงเรียนท่ีมีการระบุวัน เวลาในการเกิดวาต
ภัยดังกลาว 
      5.3) สําเนาบันทึกการตรวจสอบของคณะกรรมการท่ี สพท. แตงตั้ง 
      5.4) รายละเอียดการเสนอขอรับการสนับสนนุงบประมาณ  โดยถาเปนรายการปรับปรุง
ซอมแซม  ตองแนบแบบ ปร.4  ปร.5 และ ปร.6  มาดวย  (ตองสอดคลองกับขอมูลตามขอ 5.1-5.3) 
 ขอสังเกต งบประสบภัยตองเปนความเสียหายท่ีควรไดรับการแกไขอยางเรงดวนเทานั้น  รายการท่ี 
ไมจัดสรรงบให  ไดแก  รั้ว ถนน ถมดิน รางระบายน้ํา  รองน้ํา ทาสี 

3. งานจัดสรรงบประมาณ 
  วัตถุประสงค 

เพ่ือใหการดําเนินการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหกับ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีระบบเปนไปดวยความเรียบรอย 
  ขอบเขตของงาน 

การจัดสรรงบประมาณใหแกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 คําจํากัดความ 

งบประมาณ หมายถึง จํานวนเงินท่ีประมาณวาจะไดรับและจะใชจายเพ่ือการตาง ๆภายในชวงระยะเวลา
หนึ่งโดยจะเปนเงินงบประมาณทุกหมวดภายใต/แผนงาน/โครงการ ท่ีไดรับแจงจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานการจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจายตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใชจายหรือกอหนี้
ผูกพัน ท้ังนี้ อาจดําเนินการโดยใชการอนุมัติเงินประจํางวดหรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีสํานักงบประมาณกําหนด
แผนการใชจายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใชจายงบประมาณรายจายสําหรับสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ 
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  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 3.1  งานจัดสรรงบประมาณและจัดทําประมาณการ งบลงทุน  รายการคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 
       1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แจงผลการจัดสรรงบประมาณใหกลุมในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และหรือ สถานศึกษารวมท้ังหนวยงานภายในท่ีเก่ียวของ (กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  หนวย
ตรวจสอบภายใน)  พรอมท้ังตรวจสอบความถูกตอง ความจําเปนและความขาดแคลน 

      2) หากตรวจสอบแลว พบวา ไมขาดแคลนในรายการใดใหรายงานคืนงบประมาณไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กรณีงบผูกพัน  จะตองไปตรวจสอบพ้ืนท่ีวาเพียงพอในการกอสรางอาคารหรือไม 
  3) เม่ือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารายงานผลการตรวจสอบไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแลว  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะเปนผูขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ
รายจายให 
   4) ระหวางรอการอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ   ใหโรงเรียนเตรียมดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบท่ีเก่ียวของทุกฉบับ  ทุกรายการ
ไวเปนการลวงหนา   โดยดําเนินการใหสอดคลองกับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ท้ังนี้  จะกอหนี้ผูกพันไดตอเม่ือไดรับอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจายแลวเทานั้น 
  5) การดําเนินการจัดซ้ือใชวิธีการจัดซ้ือตามวงเงิน  ดังนี้ 
      5.1) วงเงินไมเกิน  500,000 บาท  วิธีเฉพาะเจาะจง 
      5.2) วงเงิน  500,000-2,000,000 บาท วิธี e-budding 
      กรณี e-budding  ไมมีผูรับจางมายื่น  ใหใชวิธีคัดเลือกซ่ึงมีผูยื่นซองอยางนอย 3 ราย 
  6) กรณีท่ีมีปญหาในการจัดจาง  เพ่ือใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบผล    
การจัดจางวารายการใดมีปญหาและอุปสรรคในการจัดจาง จะไดหาแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคไดทันทวงที   
ซ่ึงแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคการจัดจาง  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานไดเสนอแนวทางไว 3 ประการ  คือ 
      6.1) การพิจารณาปรับลดรายการกอสราง  เชน  ลดรายการครุภัณฑประจําหองเรียน  งดทาสี  
เปนตน 
      6.2) ขอเพ่ิมวงเงินงบประมาณ 
      6.3) โอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจํางวด เปนรายการอ่ืน  หรือสงงบประมาณกลับคืน
สวนกลาง   กรณีดําเนินการจัดจางจนถึงท่ีสุดแลวไมสามารถดําเนินการไดตามวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ  โดยความเห็นจาก
ผูวาราชการจังหวัด แลวรายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบตอไป 
  7) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย จะดําเนินการแจงเม่ือ
ไดรับอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจาย 
      กรณีโรงเรียนมีความประสงคจะปรับรายละเอียดในสัญญา หลังจากทําสัญญาจางแลว  เชน   
ไมมีราคาแพง ตองการเปลี่ยนเปนเหล็ก เปนอํานาจของผูอํานวยการโรงเรียน  สามารถดําเนินการไดดังนี้ 
       - ผูควบคุมงานบันทึกเสนอเหตุผลความจําเปนตอกรรมการตรวจการจาง    
       - กรรมการตรวจการจางบันทึกเสนอขออนุมัติจากผูอํานวยการโรงเรียน  เปรียบเทียบราคาวัสดุ
ท่ีตองการปรับกับราคาวัสดุเดิม (หามนอยกวางบประมาณท่ีไดรับ)   
      - ผูอํานวยการโรงเรียนอนุมัติ ใหกรรมการตรวจการจางเรียกผูรับจางมาทําความตกลงและ 
ทํารายละเอียดแนบทายสัญญา 
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 3.2  งานจัดสรรงบประมาณและจัดทําประมาณการ งบลงทุน ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ  โรงเรียนดี
ประจําตําบล  โรงเรียนในฝน  และโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 

 กรณีโรงเรียนประชารัฐ 
 1) สํานักพัฒนานวัตกรรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ประสานศึกษานิเทศก  

สํารวจรายชื่อโรงเรียนตามโครงการ   
 2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยกลุมนิเทศฯ  สํารวจความตองการจําเปนดานครุภัณฑและ

สิง่กอสราง บนความขาดแคลนของโรงเรียน  ตรวจสอบและยนืยันรายชื่อโรงเรียนตามโครงการ 
       3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยกลุมนโยบายและแผน  แจงใหโรงเรียนท่ีมีรายชื่อตามโครงการ  

จัดทําประมาณการและแบบขอรับการจัดสรรงบประมาณ  ตามความขาดแคลนท่ีโรงเรียนประสงค   
     หากโรงเรียนเลือกรายการครุภัณฑ นอกเหนือจากรายการมาตรฐานท่ีกําหนด ใหดําเนินการ

แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ  จํานวน 3  คน  เพ่ือจัดทําเกณฑคุณลักษณะและราคากลางของครุภัณฑ  
และใหจัดสงเอกสารเพ่ิมเติม  ดังนี้ 

     3.1) คุณลักษณะของครุภัณฑ 
     3.2) ใบเสนอราคา  3  ยี่หอ  / 3 ราน 
     3.3) แบบรูปรายการครุภัณฑ (ถามี) 
 4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของสงใหสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณา   
 5) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แจงผลการจัดสรรงบประมาณใหกลุมในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และหรือ สถานศึกษารวมท้ังหนวยงานภายในท่ีเก่ียวของ (กลุมนิเทศฯ  กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย  หนวยตรวจสอบภายใน)  พรอมท้ังตรวจสอบความถูกตอง ความจําเปนและความขาดแคลน 

      6) หากตรวจสอบแลว พบวา ไมขาดแคลนในรายการใดใหรายงานคืนงบประมาณไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  7) เม่ือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารายงานผลการตรวจสอบไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแลว  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะเปนผูขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ
รายจายให 
   8) ระหวางรอการอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ   ใหโรงเรียนเตรียมดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบท่ีเก่ียวของทุกฉบับ  ทุกรายการ
ไวเปนการลวงหนา   โดยดําเนินการใหสอดคลองกับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ท้ังนี้  จะกอหนี้ผูกพันไดตอเม่ือไดรับอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจายแลวเทานั้น 
  9) การดําเนินการจัดซ้ือใชวิธีการจัดซ้ือตามวงเงิน  ดังนี้ 
      5.1) วงเงินไมเกิน  500,000 บาท  วิธีเฉพาะเจาะจง 
      5.2) วงเงิน  500,000-2,000,000 บาท วิธี e-budding 
      กรณี e-budding  ไมมีผูรับจางมายื่น  ใหใชวิธีคัดเลือกซ่ึงมีผูยื่นซองอยางนอย 3 ราย 
  10) กรณีท่ีมีปญหาในการจัดจาง  เพ่ือใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบผล    
การจัดจางวารายการใดมีปญหาและอุปสรรคในการจัดจาง จะไดหาแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคไดทันทวงที   
ซ่ึงแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคการจัดจาง  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานไดเสนอแนวทางไว 3 ประการ  คือ 
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      10.1) การพิจารณาปรับลดรายการกอสราง  เชน  ลดรายการครุภัณฑประจําหองเรียน  งดทาสี  
เปนตน 
      10.2) ขอเพ่ิมวงเงินงบประมาณ 
      10.3) โอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจํางวด เปนรายการอ่ืน  หรือสงงบประมาณกลับคืน
สวนกลาง   กรณีดําเนินการจัดจางจนถึงท่ีสุดแลวไมสามารถดําเนินการไดตามวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ  โดยความเห็นจาก
ผูวาราชการจังหวัด แลวรายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบตอไป 
  11) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย จะดําเนินการแจงเม่ือ
ไดรับอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจาย 

 กรณีโรงเรียน  ICU 
 1) สํานักพัฒนานวัตกรรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ประสานศึกษานิเทศก  

สํารวจรายชื่อโรงเรียนตามโครงการ   
 2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยกลุมนิเทศฯ  สํารวจความตองการจําเปนดานครุภัณฑและ

สิง่กอสราง บนความขาดแคลนของโรงเรียน  ตรวจสอบและยนืยันรายชื่อโรงเรียนตามโครงการ 
       3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยกลุมนโยบายและแผน  แจงใหโรงเรียนท่ีมีรายชื่อตามโครงการ   

ยืนยันความพรอมการรับการจัดสรรงบประมาณทางเว็บไซต  และลงนามในเอกสารแบบรายงานยืนยันการขอรับ
งบประมาณ โดยมีผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน  ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียน ICU  และ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ลงนามรับรอง  และรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานพิจารณา 
  4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย แจงอนุมัติโอนจัดสรร
งบประมาณรายจาย 
  5) โรงเรียนท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ  จัดทําประมาณการราคา ปร.4  ปร.5  และ ปร.6  ตาม
วงเงินท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 2 ชุด  ใหกลุมนโยบายและแผน  ลงนามรับรองและประทับตราสํานักงานเขตพ้ืนท่ี  
(สีแดง)   เพ่ือนําไปประกอบการจัดทําสัญญาจาง และแนบในระบบ e-gp 
  6) กลุมนโยบายและแผน  ตรวจสอบรายการวัสดุ/ราคาวัสดุ/คาแรง  (ครุภัณฑประกอบอาคาร ให
ซ้ือไดเฉพาะคากอสรางเทานั้น  คาปรับปรุงฯ ไมใหซ้ือ)  รายการวัสดุท่ีเปนงานชางไมใหซ้ือ เชน  กาพนสี  แปรงทาสี  
ลูกกลิ้ง  เปนตน  เอกสารสงคืนโรงเรียน  จํานวน 1 ชุด  เก็บไวท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1 ชุด 

 3.3  งานจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน  รายการระบบคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอนสําหรับ
สถานศึกษา 

       1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  แจงใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตรวจสอบ
และยืนยันโรงเรียนท่ีไดรับจัดสรรระบบคอมพิวเตอรฯ   

 2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  แจงโรงเรียนท่ีไดรับจัดสรร  ยืนยันการขอรับจัดสรรงบประมาณ
เปนหนังสือราชการ 

 3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  รวบรวมหนังสือยืนยันการขอรับจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน
ในรูปแบบไฟล PDF แจงยืนยันทางระบบอิเล็กทรอนิกสและสงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณา 

  4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แจงผลการจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาเตรียมสถานท่ีสําหรับ
การติดต้ังระบบคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน  และหนวยงานภายในท่ีเก่ียวของ (กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย  หนวยตรวจสอบภายใน)   
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 5) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  ดําเนินการจัดซ้ือระบบ
คอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอนของสถานศึกษา  ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑระบบ
คอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอนของสถานศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  แลวจัดสรรใหกับ
โรงเรียนตามบัญชีจัดสรร  ในการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 3.4  งานจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
  1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ศึกษาแนวทางการดําเนินงานการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามโครงการขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง
และมีคุณภาพ   ดังนี้ 
  การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
หมายถึง งบประมาณท่ีรัฐจัดสรรใหสถานศึกษา 5 รายการ ไดแก คาจัดการเรียนการสอน (คาใชจายรายหัว, 
ปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน, คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน), คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน,  
คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
  เกณฑการจัดสรรงบประมาณและแนวทางการดําเนินงาน 
  1. คาจัดการเรียนการสอน หมายถึง งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป  
เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก เงินอุดหนุนรายหัว ปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน คาจัดการศึกษาโดยครอบครัวและสถานประกอบการ 
 1.1 เงินอุดหนุนรายหัว 
  1.1.1 ระดบักอนประถมศึกษา     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 ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย  1,900 บาท/คน/ภาคเรียน (3,800 บาท/คน/ป) 
 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2552 เห็นชอบใหเพ่ิมเงินอุดหนุนรายหัว ใหนักเรียน 
ในโรงเรียนขนาดเล็กตั้งแตภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 เปนตนไป ดังนี้ 
 - โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กท่ีมีนักเรียน 120 คนลงมา ใหเพ่ิมจากรายหัวท่ีไดรับปกติ 
(กอนประถมศึกษา 1,700 บาท/ประถมศึกษา 1,900 บาท) เพ่ิมอีก 250 บาท/คน/ภาคเรียน (500 บาท/คน/ป) 
 - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กท่ีมีนักเรียน 300 คนลงมา ใหเพ่ิมจากรายหัวท่ีไดรับปกติ 
(มัธยมศึกษาตอนตน 3,500 บาท/มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 บาท) เพ่ิมอีก 500 บาท/คน/ภาคเรียน  
(1,000 บาท/คน/ป) 
 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2553 เห็นชอบใหเพ่ิมเงินอุดหนุนใหโรงเรียน 
ขยายโอกาสท่ีมีนักเรียน 300 คนลงมา ใหเพ่ิมจากรายหัวท่ีไดรับปกติ โดยจัดใหเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
เพ่ิมใหอีก 500 บาท/คน/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ป) 
 1.2 ปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
  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) 
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 1.3 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 คาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ 
  1.4.1 ระดบักอนประถมศึกษา   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  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรับงบประมาณป 2561  เปนคาหนังสือเรียน 
ทุกระดับชั้นและแบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐานเฉพาะ ป.1-ป.6 ใน 3 กลุมสาระการเรียนรูในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
เปนคาหนังสือเสริมประสบการณในการศึกษาปฐมวัย เพ่ือจัดสรรใหนักเรียนมีหนังสือใชเรียนครบทุกคน ดังนี้ 
  มูลคาหนังสือตอชุด 
  กอนประถมศึกษา     200 บาท/คน/ป 
  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1     625 บาท/คน/ป 
  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2       619 บาท/คน/ป 
  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3     622 บาท/คน/ป 
  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4     673 บาท/คน/ป 
  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5     806 บาท/คน/ป 
  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6     818 บาท/คน/ป 
  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1     764 บาท/คน/ป 
  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2     877 บาท/คน/ป 
  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3     949 บาท/คน/ป 
  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4   1,318 บาท/คน/ป 
  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5   1,263 บาท/คน/ป 
  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6   1,109 บาท/คน/ป 
  3. คาอุปกรณการเรียน 
       อุปกรณการเรียนท่ีจําเปนและสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 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) 
   - ระดบัประถมศึกษา  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) 
  ท้ังนี้ ผูปกครอง/นักเรียน สามารถถัวจายระหวางอุปการณการเรียนและเครื่องแบบนักเรยีนได 
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  4. คาเครื่องแบบนักเรียน 
      เครื่องแบบนักเรียน ประกอบดวย เสื้อ/กางเกง/กระโปรง ในอัตรา ดังนี้ 
   - ระดับกอนประถมศึกษา   300 บาท/คน/ป 
   - ระดบัประถมศึกษา   360 บาท/คน/ป 
   - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  450 บาท/คน/ป 
   - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  500 บาท/คน/ป 
  กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแลว สามารถซ้ือเข็มขัด รองเทา ถุงเทา ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ 
ยุวกาชาด/ชุดกีฬาได  
  ท้ังนี้ ผูปกครอง/นักเรียน สามารถถัวจายระหวางอุปการณการเรียนและเครื่องแบบนักเรียนได 
  5. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ประกอบดวย 
 5.1 กิจกรรมวิชาการ 
 5.2 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสอื/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน 
 5.3 กิจกรรมทัศนศึกษา 
 5.4 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
     งบประมาณพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนตอนักเรียน 1 คน ดังนี้ 
   - ระดับกอนประถมศึกษา  215 บาท/คน/ภาคเรียน (430 บาท/คน/ป) 
   - ระดบัประถมศึกษา  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) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ศึกษาแนวทางการจัดสรรงบประมาณ  ดังนี้ 
      2.1) ภาคเรียนท่ี 1  จัดสรรงบประมาณภาคเรียนละ 2 ครั้ง   
    ครั้งท่ี 1  จัดสรร 70% ของจํานวนนักเรียนเดิมจากระบบ DMC  ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน  
ของปการศึกษากอน  ท่ีเลื่อนชั้นไปอีกระดับหนึ่ง  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  จดัสรร 70%  ของจํานวนนักเรียนชั้น อ.1  ป.1  ม.1  และ 
ม.4  เดิม  ปการศึกษากอน 
   ครั้งท่ี 2  เม่ือสถานศึกษารายงานและยืนยันขอมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนท่ี 1   
ณ วันท่ี  10  มิถุนายน  แลวจึงจัดสรรเพ่ิมเติมใหครบ 100%  ของจํานวนนักเรียนปจจุบัน 
      2.2) ภาคเรียนท่ี 2  จัดสรรงบประมาณภาคเรียนละ 2 ครั้ง   
    ครั้งท่ี 1  จัดสรร 70% ของจํานวนนักเรียนรายบุคคล โดยใชขอมูลนักเรียนของภาคเรียน
ท่ี 1  ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน  ปปจจุบัน 
   ครั้งท่ี 2  เม่ือสถานศึกษารายงานและยืนยันขอมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนท่ี 2   
ณ วันท่ี  10  พฤศจิกายน  แลวจึงจัดสรรเพ่ิมเติมใหครบ 100%  ของจํานวนนักเรียนปจจุบัน 

 3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แจงผลการจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษา
ท่ีเปนหนวยเบิก  เพ่ือเตรียมการจัดซ้ือ จัดหา จัดกิจกรรมตอไป  และแจงหนวยงานภายในท่ีเก่ียวของ (กลุมบริหาร 
งานการเงินและสินทรัพย  หนวยตรวจสอบภายใน)  พรอมท้ังตรวจสอบความถูกตองของจํานวนงบประมาณท่ีไดรับ 
กับจํานวนนักเรียนรายบุคคล 
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     กรณีโรงเรียนไดรับจัดสรรงบประมาณเกินจํานวนนักเรียนจริง  (นักเรียนลดลง)  ใหโรงเรียนเก็บ
เงินงบประมาณไวสมทบในการจัดสรรครั้งตอไป  ซ่ึงจะหักลบงบประมาณท่ีเกินในภาคเรียนถัดไป 

 4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    จะโอนงบประมาณใหแกสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  เพ่ือดําเนินการโอนงบประมาณเขาบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียน  เพ่ือดําเนินการใหนักเรียนไดรับหนังสือ
เรียน เครื่องแบบนักเรียน  และอุปกรณการเรียน   สําหรับโรงเรียนท่ีเปนหนวยเบิก จะโอนเงินประจํางวดใหเพ่ือเบิก
จากคลังจังหวัด 

 5) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  รายงานผลการดําเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการและกิจกรรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (ระบบ E-MES)  

4. งานบริหารงบประมาณ การโอนและเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
  วัตถุประสงค  

เพ่ือใหดําเนินการบริหารงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวตัถุประสงค และเปาหมายของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ขอบเขตของงาน 

การดําเนินการบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ตั้งแตกระบวนการสํารวจ ติดตามการเบิกจายงบประมาณรายจายทุกรายการ ทุกโครงการการวิเคราะหความสําคัญ 
ความจําเปนในการใชจายงบประมาณโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณแจงผูเก่ียวของทราบและดําเนินการ 
  คําจํากัดความ 

การโอนงบประมาณรายจาย หมายถึง การโอนเงินงบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณของ
ผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอ่ืนภายในงบรายจายเดียวกัน หรือการโอนเงินตางงบรายจายใน
ผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใตแผนงบประมาณเดียวกันการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย หมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงรายการ และ/หรือจํานวนเงินของรายการท่ีกําหนดไวภายใตงบรายจายของแผนงบประมาณ ผลผลิต
หรือโครงการเดียวกัน 
  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 งานบริหารงบประมาณ การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจาย งบลงทุน  รายการคาครุภณัฑท่ีดิน
และส่ิงกอสราง 

กรณีโรงเรียนไดรับงบปรับปรุงซอมแซม  แตทําสัญญาจางเปนตอเติมอาคาร 
1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณท่ีจะขอโอนเปลี่ยนแปลง  และแจง

โรงเรียนดําเนินการจัดสงเอกสาร  ประกอบดวย   
     1.1) หนังสือราชการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณของโรงเรยีน 
     1.2) รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีมติเห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ    
     1.3) แบบรูปรายการท่ีขอตอเติม  ท่ีมีสามัญวิศวกรเปนผูรับรอง  เนื่องจากอาคารของโรงเรียนเปน

อาคารสาธารณะ 
2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จัดทําบันทึกขออนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย 

จาก “คาปรับปรุงซอมแซมฯ”  เปน  “คากอสราง ปรับปรุงซอมแซมฯ” ในโครงการเดิมและแผนงานเดิม  เสนอผูวา
ราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ  โดยผานความเห็นชอบจากหนวยตรวจสอบภายในของศาลากลางจังหวัด  พรอมแนบ
เอกสารเพ่ิมเติม  ไดแก  บัญชีจัดสรรจาก สพฐ. ,  แบบ ง241 , คําสั่ง สพฐ. มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 
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3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณใหสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ 

4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  โดยกลุมนโยบายและแผนแจงสถานศึกษาและหนวยงานภายในท่ีเก่ียวของ
จากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย 

5. งานรายงานขอมูลการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต   
 การดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสวนราชการ (KRS)  รายการ ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต  หมายถึง  การท่ีสวนราชการสามารถจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณตนทุนมาใชในการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ฐานขอมูลเพ่ือสนบัสนุนการบริหารงานงบประมาณของหนวยงาน โดยจัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน
พรอมท้ังกําหนดเปาหมายการเพ่ิมประสิทธิภาพใหชัดเจน สามารถวัดผลได (เชิงปริมาณ)  รวมท้ังจัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินงานและผลสําเร็จตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานและแผนเพ่ิมประสิทธิภาพดังกลาวไดรับ
ความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ 
 1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ศึกษาคูมือการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ  และคูมือกิจกรรมยอยของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
 2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  แจงกําหนดการรายงานตัวชี้วัด  พรอมแนบ คําอธิบายชื่อกิจกรรมยอยตาม
แบบรายงาน  ใหโรงเรียนในสังกัด  โรงเรียนท่ีเปนหนวยเบิก และหนวยงานภายในสํานักงาน  เตรียมความพรอมของ
ขอมูลสําหรับรายงานภายในกําหนดเวลา  (ภายในวันท่ี 5 ตุลาคม)   
 3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวบรวมขอมูลปริมาณงานกิจกรรมยอยของหนวยงาน  โรงเรียนในสงักัด 
และโรงเรียนท่ีเปนหนวยเบิก  พรอมรายงานผลจํานวนปริมาณงานของกิจกรรมยอยประจําป (ขอมูลปริมาณงาน
ตั้งแต 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ปงบประมาณปจจุบัน)  ในรปูแบบ Excel File ตามแบบฟอรมอางอิงตัวชี้วัดท่ี 
4.2.12.1 ผานระบบ KRS  ของ กพร. ในการประเมินรอบท่ี 2  (ภายในวันท่ี  15  ตุลาคม)  ดังนี้ 
  2.1) แบบท่ี 1 บัญชีแสดงปริมาณงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  2.2) แบบท่ี 2 บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนภายใตกํากับของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  2.3) แบบท่ี 3 แบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียนภายใตกํากับของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  2.4) แบบท่ี 4 บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนท่ีเปนหนวยเบิก 
 4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตรวจสอบการรับรองขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน ทางระบบ KRS  
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6. งานบันทึกผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ งบลงทุน ในระบบ BB EvMis 
 สํานักงบประมาณ ขอความรวมมือสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ดําเนินการบันทึกขอมูลผลการ
ปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ  พรอมท้ังปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขใหครบถวน สมบูรณ ในระบบ
ฐานขอมูล BB EvMis   
 1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ศึกษาคูมือ/แนวทางการดําเนินงาน  
 2) กลุมนโยบายและแผน  ประสานขอขอมูลการเบิกจายงบประมาณ งบลงทุน  ทุกรายการ จากกลุม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย  
 3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา บันทึกสถานะการดําเนินการในรายการงบลงทุนท่ีไดรับงบประมาณในระบบ
ฐานขอมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ (BB EvMis)  ทางเว็บไซต http://www.bb.go.th 
ภายใน 7 วันของทุกสิ้นเดือนและสิ้นไตรมาส ดังนี้ 
   -ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)  ภายใน 7 มกราคม 2561 
   -ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม-มีนาคม)  ภายใน 7 เมษายน 2561 
   -ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน-มิถุนายน)  ภายใน 7 กรกฎาคม 2561 
   -ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม-กันยายน) ภายใน 7 ตุลาคม 2561 
  4) สรุปรายงานผลการบันทึกขอมูลเสนอผูบังคับบัญชาเปนรายไตรมาส 
 
7. งานรายงานผลการจัดจางส่ิงกอสราง 
 วัตถุประสงค  

เพ่ือทราบความกาวหนาในการดําเนินการจัดจางสิ่งกอสรางของโรงเรียน และเรงรัดการดําเนินการเบิกจาย
งบประมาณใหสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี  
 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตรวจสอบรายการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป งบลงทุน 
 2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา บันทึกขอมูลรายการท่ีไดรับจดัสรรงบประมาณรายจายประจาํป งบลงทุน 
ในระบบ E-Budget 
 3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แจงแนวทางการดําเนินงานใหโรงเรียนทราบและดําเนินการ 
 4) โรงเรียนดําเนินการบันทึกขอมูลผลการจัดจางในระบบ E-Budget  ภายในเวลาท่ีกําหนด 
 5) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตรวจสอบสถานะการดําเนินการจัดจางของโรงเรียนในระบบ E-Budget 
 6) โรงเรียนรายงานผลการดําเนินการจัดจาง พรอมภาพถาย ในรูปแบบไฟล PDF ภายในเวลาท่ีกําหนด 
 7) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวบรวมรายงานผลการดําเนินงานในรูปแบบไฟล PDF เม่ือสิ้นปงบประมาณ  
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ระเบียบ/แนวทางท่ีเก่ียวของ 
 

 ระเบียบงานสารบรรณ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแกไขเพ่ิมเติม 
 เอกสารประกอบการวิเคราะหงบประมาณรายจาย 
 คูมือการจัดตั้งงบประมาณประจําป .... งบลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 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 
 แนวทางการดําเนินงานการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ พ.ศ. 2561 
 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ  
     สาขาวิศวกรรมโยธา  พ.ศ. 2551 
 ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551  แกไขเพ่ิมเติม  
     (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2552  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2554  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555 
 หนังสือ สพฐ. ท่ี ศธ 04002/ว 2181  ลงวันท่ี 5 กันยายน 2555  เรื่อง มอบอํานาจการเปลี่ยนแปลง 
     งบประมาณ 
 คําสั่ง สพฐ. ท่ี 1449/2555  ลงวันท่ี 5 กันยายน 2555 เรื่อง มอบอํานาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 คําสั่งหัวหนารักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 
 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแกไขเพ่ิมเติม 
 พระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติม 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 
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 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ(ฉบับท่ี 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 หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2550 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ (ฉบับท่ี 2 )พ.ศ. 2527 
 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2552 - 2554 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 - 11 
 แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับปจจุบัน 
 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารแหงชาติ ฉบับท่ี 2 
 แผนและนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 แผนและนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุมจังหวัด 
 แผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 นโยบายรฐับาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) 
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 นโยบายและกลยุทธของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ กพฐ.ไปยัง 
     คณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันท่ี 10  กรกฎาคม 2550 
 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 รายงานการศึกษา การวิจัย ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 เอกสารองคความรูดานระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 เอกสารประกอบการวิเคราะหงบประมาณรายจาย 
 เอกสารการจัดทําคําของบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ 
     ของสํานักงบประมาณ 
 โปรแกรมฐานขอมูลกลางและคูมือการใชงาน 
 คุณลักษณะมาตรฐานและราคากลางวัสดุอุปกรณ ดานเทคโนโลยี 
 กรอบการติดตามประเมินผลและรายงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 หนังสือราชการจากหนวยตนสังกัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
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