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ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

 
 
  1.  งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย งบลงทุนและงบเงินอุดหนุน 
  2.  งานวิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนาส่ิงกอสรางประจําป 
  3.  งานจัดต้ังและเสนอของบประมาณประจําป งบลงทุน รายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  4.  งานจัดต้ังและเสนอของบประมาณตามความจําเปนเรงดวน งบลงทุน รายการคาครุภัณฑ  และ
รายการคาส่ิงกอสราง  
  5.  งานจัดต้ังและเสนอของบประมาณ งบลงทุน  รายการคาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  อาคาร
ประกอบและส่ิงกอสรางอื่น เพื่อชวยเหลือสถานศึกษาท่ีประสบอุบัติภัยและชํารุดทรุดโทรม  
  6.  งานจัดสรรงบประมาณและจัดทําประมาณการ  งบลงทุน  รายการอุปกรณประกอบ 
การเรียนการสอนสําหรับหองเรียน DLTV , DLIT 
  7.  งานจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน  รายการคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  8.  งานจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน   
  9.  งานบรหิารงบประมาณ การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจาย งบลงทุน  รายการคาครุภัณฑ
ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  10.  งานรายงานขอมลูผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณรายจายในระบบฐานขอมูล BB 
EvMis 
  11.  งานรายงานขอมูลการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต   
  12.  งานรายงานผลการจัดจางส่ิงกอสราง 
  13.  งานควบคุม กํากับ ติดตาม การเบิกจายงบประมาณ งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน ดวย
โปรแกรมทะเบียนคุมงบประมาณ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

1. งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย   

     วัตถุประสงค 
เพื่อการวิเคราะหงบประมาณรายจาย ของการจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดวยความถูกตอง เรียบรอย สามารถนําผลการวิเคราะหไปใชประโยชนในการบริหารจัดการ 
ศึกษา และการเรียนการสอนนักเรียนในสถานศึกษาตอไป 

     ขอบเขตของงาน 
1. การวิเคราะหขอมูลงบประมาณ 
2. การวิเคราะหงบประมาณรายจาย 
3. การจัดทํารายงานการวิเคราะหงบประมาณ 

     คําจํากัดความ 
การวิเคราะหขอมูลงบประมาณ หมายถึง กระบวนการคนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการ

ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กิจการใดกิจการหนึ่งจากงบการเงินของกิจการนั้น พรอมท้ังนําขอเท็จจริง
ดังกลาวมาประกอบการตัดสินใจ 

การวิเคราะหงบประมาณรายจาย หมายถึง กระบวนการการวางแผนทางการเงินวาสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจะบรรลุจุดมุงหมายตามเปาหมายไดอยางไร  โดยพิจารณาเงินรายไดจากทุกแหลงเปนตัวกําหนดขีดจํากัด
ในการจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการบริหารจัดการ 

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

  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
1. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แจงสถานศึกษา กลุมหรือหนวยงานภายในทุกแหงสํารวจและรายงานขอมูล 
2. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการ 
3. คณะกรรมการ ประชุมดําเนินการ วิเคราะหขอมูลแผนงาน/งาน/โครงการ วิเคราะหคาใชจาย แผนงาน/

งาน/โครงการท่ีสงผลผลิตหลักของหนวยงานและงบประมาณรายจายของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
4. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา นําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา กรณีพิจารณา

ไมเห็นชอบเอกสารรายงาน มอบเจาหนาท่ีนํากลับไปเสนอคณะกรรมการฯ ปรับปรุงแกไข แลวนําเสนอผูอํานวยการฯ 
พิจารณาใหม 

5. จัดทํารายงานผลการวิเคราะหงบประมาณรายจาย / เผยแพรผูเกี่ยวของ 
  6. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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2.  งานจัดต้ังและเสนอของบประมาณ 
  วัตถุประสงค 

เพื่อจัดระบบการจัดต้ัง และเสนอของบประมาณของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

  ขอบเขตของงาน 
การจัดต้ัง และเสนอของบประมาณประจําปและในกรณีเรงดวน ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษา 

  คําจํากัดความ 
การจัดต้ังงบประมาณ หมายถึงการจัดทํางบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมเพื่อใหสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจใชจายหรือใหกอหนี้ผูกพัน โดยเนน
การประมาณการ กิจกรรม โครงการ ตลอดจนคาใชจายและทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการโครงการให
บรรจุวัตถุประสงคตามระยะเวลาท่ีกําหนด ในท่ีนี้ หมายถึงการวิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของ
สถานศึกษาการเสนอของบประมาณ หมายถึง การเสนอคําของบประมาณตาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิม่เติมเพื่อใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาไดเสนอ
คําขอตามแผนงานงานหรือโครงการตามหลักการจําแนกประเภทราย จายตามงบประมาณท่ีสํานักงบประมาณ และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนดไดแก งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และ
งบรายจายอื่นทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ส่ิงตาง ๆ ท่ีทําใหการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงคทรัพยากรทาง
การศึกษาจึงครอบคลุมอยูในความหมายตางๆไมวาจะมองในแงของทางเศรษฐศาสตร หรือทางการบริหารก็ตาม การ
ดําเนินการกับทรัพยากรเหลานี้ตองมีหลักการ วิธีการ และแนวคิดเปนกรอบเพื่อใหเกิดผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
เชน ทรัพยากรทางการเงิน วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการรวมท้ังทรัพยากรบุคคลดวย 

  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  2.1  งานจัดต้ังและเสนอของบประมาณประจําป งบลงทุน รายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา   

     1) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แจงนโยบายและแนวทางการจัดต้ังงบประมาณรายการคาครุภัณฑ 
ท่ีดินและส่ิงกอสรางใหสถานศึกษาดําเนินการจัดต้ังงบประมาณและเสนอขอมูลคําขอต้ังงบประมาณท่ีขาดแคลนจําเปน 
โดยศึกษารายละเอียดจากคูมือการจัดต้ังงบประมาณปปจจุบัน 

     2) สถานศึกษาเสนอขอต้ังงบประมาณ งบลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง ตามเกณฑมาตรฐาน
ครุภัณฑและส่ิงกอสราง  ตามแบบท่ี สพฐ.  กําหนด เสนอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สําหรับแบบ ปร.4  ปร.5 
และ ปร.6  ใหสง 2 ชุด 

     3) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาจัดต้ังงบประมาณประจําป งบลงทุน   
คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง ประกอบดวย  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเปนประธาน  ผูแทน
ผูบริหารสถานศึกษาหรือกลุมเครือขายโรงเรียน  เจาหนาท่ีผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดทํางบประมาณเปนกรรมการ  
และผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน เปนกรรมการและเลขานุการ  เพื่อทําหนาท่ีจัดต้ังงบประมาณใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค 
       4) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตรวจสอบรายการขอจัดต้ังงบประมาณของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา (งบปรับปรุงซอมแซมอาคาร หามมีครุภัณฑ เชน พัดลมติดเพดาน ถังขยะ เปนตน)   
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 เปรียบเทียบประมาณการปรับปรุงซอมแซม (ปร.4)  กับ ราคาสินคาเฉล่ียวัสดุกอสรางของพานิชย
จังหวัด เดือนปจจุบัน   บัญชีคาวัสดุและคาแรงงาน สําหรับปงบประมาณ ปปจจุบัน และบัญชีคาแรงงาน/ดําเนินการ 
ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558 กรมบัญชีกลาง 

     5) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดทําระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดต้ังงบประมาณ
ประจําป เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดต้ังงบประมาณงบลงทุน  คา
ครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง  ใหกับสถานศึกษาท่ีขาดแคลนจําเปนตามเกณฑมาตรฐานครุภัณฑและส่ิงกอสราง ตาม
นโยบาย  โดยพิจารณาจากขอมูลนักเรียน 10 มิ.ย.   ขอมูล B-Obec  และขอมูล M-Obec  ขอมูลการไดรับจัดสรร
ยอนหลัง 3 ป  ของสถานศึกษา ท้ังนี้  อาคารบางรายการโรงเรียนขอไมได  กอนการพิจารณาอนุมัติจะตองตรวจสอบ
เกณฑจํานวนนักเรียนกับแบบอาคารดวย 

 หากมีความจําเปนตองขอต้ังงบประมาณนอกเหนือจากรายการมาตรฐานท่ีกําหนด ใหดําเนินการดังนี้ 
 - คาครุภัณฑ  ใหดําเนินการจัดทําเกณฑคุณลักษณะและราคากลางตามมติ สพฐ. กําหนด  กรณีท่ี

ตองการครุภัณฑ นอกเหนือจากรายการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและสํานักงบประมาณกําหนด
คุณลักษณะและราคากลางไว  ใหจัดสงเอกสารเพิ่มเติม  ดังนี้ 

     1) คุณลักษณะของครุภัณฑ 
     2) ใบเสนอราคา  3  ยี่หอ 
     3) แบบรูปรายการครุภัณฑ (ถามี) 
 - ส่ิงกอสราง  ใหจัดทําแบบรูปรายการท่ีมีวิศวกรรบัรองใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร 

พรอมรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการดังกลาว และประมาณการราคา 
     6) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สรุปคําขอต้ังงบประมาณประจําป งบลงทุน รายการคาครุภัณฑ  ท่ีดิน

และส่ิงกอสราง ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาตามแบบคําขอต้ังงบประมาณตามแบบท่ีกําหนด  
และเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังนี้ 

  6.1) กรอกคําขอจัดต้ังงบประมาณในระบบ E-budget  โดยจัดเรยีงตามลําดับท่ีไดรับการพิจารณา  
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ท้ังนี้  คาปรับปรุงซอมแซมตองสแกน ปร.4  ปร.5 และ ปร.6  1 โรง ตอ 1 ไฟล  แนบ
ในระบบดวย 
   ขอสังเกตการกรอกขอมูลในระบบ  
   1) บานพกัครู  ในแบบตองใสขอมูล  “หลัง/หอง”  ดวย  ในระบบตองกรอก  “หลัง” 
   2) รั้ว ในระบบถามวามีแลวกี่เมตร  เกณฑควรมีกี่เมตร 

  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) รวบรวมคําขอต้ังงบประมาณประจําป  รายการคาครุภัณฑ  และคาท่ีดินและส่ิงกอสราง สง
ทางไปรษณีย 

 2.2  งานจัดต้ังและเสนอของบประมาณตามความจําเปนเรงดวน งบลงทุน รายการคาครุภัณฑ   
     1) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษาวิเคราะหหนังสือ/แนวปฏิบัติจากสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อแจงนโยบายและแนวทางการจัดต้ังงบประมาณตามความจําเปนเรงดวน  รายการคา
ครุภัณฑ ใหสถานศึกษาดําเนินการจัดต้ังงบประมาณและเสนอขอมูลคําขอต้ังงบประมาณท่ีขาดแคลนจําเปน โดยศึกษา
รายละเอียดจากคูมือการจัดต้ังงบประมาณปปจจุบัน 
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     2) สถานศึกษาเสนอขอต้ังงบประมาณ งบลงทุน คาครุภัณฑ ตามเกณฑมาตรฐานครุภัณฑ ตามแบบท่ี 
สพฐ. กําหนด เสนอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภายในกําหนดเวลา (โตะ-เกาอี้ จํานวนท่ีขอหามเกินจํานวนนักเรียน) 

     3) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตรวจสอบรายการขอจัดต้ังงบประมาณของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา พรอมเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดต้ังงบประมาณประจําป (ท่ีต้ังไวตามขอ 2.1) เพื่อพิจารณา
จัดลําดับรายการคาครุภัณฑ ตามความขาดแคลน   

     4) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สรุปคําขอต้ังงบประมาณตามความจําเปนเรงดวน รายการคาครุภัณฑ  
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาตามแบบท่ีกําหนด  และเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  ดังนี้ 

  4.1) กรอกคําขอจัดต้ังงบประมาณในระบบ E-budget  โดยจัดเรยีงตามลําดับท่ีไดรับการพิจารณา  
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   

 4.2) รวบรวมคําขอต้ังงบประมาณประจําป  รายการคาครุภัณฑ  สงทางไปรษณีย 

 2.3  งานจัดต้ังและเสนอของบประมาณตามความจําเปนเรงดวน งบลงทุน รายการคาสิ่งกอสราง  
     1) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษาวิเคราะหหนังสือ/แนวปฏิบัติจากสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อแจงนโยบายและแนวทางการจัดต้ังงบประมาณตามความจําเปนเรงดวน  รายการคา
ส่ิงกอสราง  ใหสถานศึกษาดําเนินการจัดต้ังงบประมาณและเสนอขอมูลคําขอต้ังงบประมาณท่ีขาดแคลนจําเปน โดย
ศึกษารายละเอียดจากคูมือการจัดต้ังงบประมาณปปจจุบัน 

     2) สถานศึกษาเสนอขอต้ังงบประมาณ งบลงทุน คาส่ิงกอสราง ตามเกณฑมาตรฐานส่ิงกอสราง ตามแบบ
ท่ี สพฐ. กําหนด เสนอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภายในกําหนดเวลา  

     3) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตรวจสอบรายการขอจัดต้ังงบประมาณของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา พรอมเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดต้ังงบประมาณประจําป (ท่ีต้ังไวตามขอ 2.1) เพื่อพิจารณา
จัดลําดับรายการคาส่ิงกอสราง ตามความขาดแคลน  (อาคารเรยีน อาคารประกอบ สวม บานพัก รั้ว ถนน) 

     4) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สรุปคําขอต้ังงบประมาณตามความจําเปนเรงดวน รายการคา
ส่ิงกอสราง  ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาตามแบบท่ีกําหนด  และเสนอตอสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังนี้ 

  4.1) กรอกคําขอจัดต้ังงบประมาณในระบบ E-budget  โดยจัดเรยีงตามลําดับท่ีไดรับการพิจารณา  
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ท้ังนี้  คาปรับปรุงซอมแซมตองสแกน ปร.4  ปร.5 และ ปร.6  1 โรง ตอ 1 ไฟล  แนบ
ในระบบดวย 
   ขอสังเกตการกรอกขอมูลในระบบ  
   1) บานพกัครู  ในแบบตองใสขอมูล  “หลัง/หอง”  ดวย  ในระบบตองกรอก  “หลัง” 
   2) รั้ว ในระบบถามวามีแลวกี่เมตร  เกณฑควรมีกี่เมตร 

  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) รวบรวมคําขอต้ังงบประมาณประจําป  รายการคาส่ิงกอสราง  สงทางไปรษณีย  ยกเวน
เอกสาร  ปร.4 ปร.5 และ ปร.6  ใหเก็บไวท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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 2.4  งานวิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนาสิ่งกอสรางประจําป 

     1) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แจงนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักเกณฑ 
และวิธีการจัดต้ังงบประมาณ งบลงทุน  รายการคาท่ีดินและส่ิงกอสรางใหสถานศึกษาดําเนินการเสนอขอมูลคําขอต้ัง
งบประมาณท่ีขาดแคลนจําเปน    โดยศึกษารายละเอียดจากคูมือการจัดต้ังงบประมาณปปจจุบัน 

     2) สถานศึกษาเสนอขอต้ังงบประมาณ งบลงทุน ท่ีดินและส่ิงกอสราง ตามเกณฑมาตรฐานส่ิงกอสราง  
ตามแบบท่ี สพฐ.  กําหนด เสนอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สําหรับแบบ ปร.4  ปร.5 และ ปร.6  ใหสง 2 ชุด 

 กรณีส่ิงกอสรางท่ีไมใชรูปแบบรายการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ใหจัดทํา
แบบรูปรายการท่ีมีวิศวกรรับรองใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร พรอมรายละเอียดประกอบแบบรูป
รายการดังกลาว และประมาณการราคาสงไปพรอมกับแบบการขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจายในรายการ
นั้น ๆ  ดวย 

     3) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาจัดต้ังงบประมาณประจําป งบลงทุน   
คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง ประกอบดวย  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเปนประธาน  ผูแทน
ผูบริหารสถานศึกษาหรือกลุมเครือขายโรงเรียน  เจาหนาท่ีผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดทํางบประมาณเปนกรรมการ  
และผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน เปนกรรมการและเลขานุการ  เพื่อทําหนาท่ีจัดต้ังงบประมาณใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค  ในการนี้  จะขออนุมัติโดยหลักการจากท่ีประชุมในการนําขอมูลส่ิงกอสรางท่ีไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณประจําป มาเปนแผนพัฒนาส่ิงกอสรางประจําป  โดยจัดลําดับไวใหเรียบรอย 
      4) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตรวจสอบรายการขอจัดต้ังงบประมาณของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา (งบปรับปรุงซอมแซมอาคาร หามมีครุภัณฑ เชน พัดลมติดเพดาน ถังขยะ เปนตน)   

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

     5) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สรุปคําขอต้ังงบประมาณประจําป งบลงทุน รายการคาท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาตามแบบคําขอต้ังงบประมาณตามแบบท่ีกําหนด  และ
จัดทําแผนพัฒนาส่ิงกอสรางประจําป  สําหรับรองรับการแจงใหขอต้ังงบระหวางปงบประมาณ 

 2.5  งานจัดทําคําของบลงทุนเพิ่มเติม กรณีโรงเรียนประสบอบุัติภัย  รายการคาปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น   
       1) โรงเรียนท่ีประสบภัยรายงานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และอําเภอท่ีโรงเรียนต้ังอยูภายใน  
24 ช่ัวโมง   

 2) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะตองพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ ในกรณีท่ีโรงเรียนในสังกัด
ประสบอุบัติภัย ไดแก วาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย  หรืออุบัติภัยอื่น ๆ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะตองเรง
ดําเนินการตรวจสอบความเสียหาย โดยกลุมอํานวยการแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อการตรวจสอบความเสียหายของ
โรงเรียนท่ีประสบภัย และจัดทํารายละเอียดการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  (ลงความเห็นในสมุดเยี่ยมถึง
สภาพความเสียหายโดยละเอียด  ใหกรรมการลงช่ือในสมุดเยี่ยมทุกคน)    
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  3) สถานศึกษาสําเนาสมุดเยี่ยม  และขอต้ังงบประมาณ  รายการคาปรับปรุงซอมแซม  เสนอ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   4) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาวิเคราะหความจําเปนขาดแคลนตามเกณฑการของบประมาณใหกับ
โรงเรียนในสังกัดท่ีประสบอุบัติภัยดังกลาว   และดําเนินการจัดทําขอมูลรายละเอียดในการของบประมาณสง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 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  และภาพถายความเสียหาย (จํานวนภาพท่ีส่ือใหเห็น
ถึงความเสียหายแตละดาน อยางชัดเจนประมาณ 3-5 ภาพ) 
       4.5) บันทึกรายงานเหตุการณท่ีเกี่ยวของ เชน  กรณีเกิดเหตุการณตรงกับวันหยุดราชการ หรือ
เวลากลางคืน ใหใชบันทึกการอยูเวร   กรณีเกิดเหตุการณวันปกติ (ทําการ) ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูรายงาน 
  5) กรณีวาตภัย  กําหนดใหจัดทําเอกสารประกอบเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเสนอ 
สพฐ.  ดังนี้ 
      5.1) ภาพถายความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับโรงเรียน  อยางนอย 5  ภาพ 
      5.2) สําเนาบันทึกสมุดการอยูเวรของครูเวรประจําโรงเรียนท่ีมีการระบุวัน เวลาในการเกิดวาต
ภัยดังกลาว 
      5.3) สําเนาบันทึกการตรวจสอบของคณะกรรมการท่ี สพท. แตงต้ัง 
      5.4) รายละเอียดการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  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 

เพื่อใหการดําเนินการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานใหกับ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีระบบเปนไปดวยความเรียบรอย 
  ขอบเขตของงาน 

การจัดสรรงบประมาณใหแกสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 คําจํากัดความ 

งบประมาณ หมายถึง จํานวนเงินท่ีประมาณวาจะไดรับและจะใชจายเพื่อการตาง ๆภายในชวงระยะเวลา
หนึ่งโดยจะเปนเงินงบประมาณทุกหมวดภายใต/แผนงาน/โครงการ ท่ีไดรับแจงจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานการจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจายตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใชจายหรือกอหนี้
ผูกพัน ท้ังนี้ อาจดําเนินการโดยใชการอนุมัติเงินประจํางวดหรือโดยวิธีการอื่นใดตามท่ีสํานักงบประมาณกําหนด
แผนการใชจายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใชจายงบประมาณรายจายสําหรับสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ 
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  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 3.1  งานจัดสรรงบประมาณและจัดทําประมาณการ งบลงทุน  รายการคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
       1) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แจงผลการจัดสรรงบประมาณใหกลุมในสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา และหรือ สถานศึกษารวมท้ังหนวยงานภายในท่ีเกี่ยวของ (กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  หนวย
ตรวจสอบภายใน)  พรอมท้ังตรวจสอบความถูกตอง ความจําเปนและความขาดแคลน 

      2) หากตรวจสอบแลว พบวา ไมขาดแคลนในรายการใดใหรายงานคืนงบประมาณไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กรณีงบผูกพัน  จะตองไปตรวจสอบพื้นท่ีวาเพียงพอในการกอสรางอาคารหรือไม 
  3) เมื่อสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารายงานผลการตรวจสอบไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานแลว  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจะเปนผูขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ
รายจายให 
   4) ระหวางรอการอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ   ใหโรงเรียนเตรียมดําเนินการจัดซื้อจัดจางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบท่ีเกี่ยวของทุกฉบับ  ทุกรายการ
ไวเปนการลวงหนา   โดยดําเนินการใหสอดคลองกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ท้ังนี้  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) กรณีท่ีมีปญหาในการจัดจาง  เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทราบผล    
การจัดจางวารายการใดมีปญหาและอุปสรรคในการจัดจาง จะไดหาแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคไดทันทวงที   
ซึ่งแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคการจัดจาง  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานไดเสนอแนวทางไว 3 ประการ  คือ 
      6.1) การพิจารณาปรับลดรายการกอสราง  เชน  ลดรายการครุภัณฑประจําหองเรียน  งดทาสี  
เปนตน 
      6.2) ขอเพิ่มวงเงินงบประมาณ 
      6.3) โอนเปล่ียนแปลงรายการเงินประจํางวด เปนรายการอื่น  หรือสงงบประมาณกลับคืน
สวนกลาง   กรณีดําเนินการจัดจางจนถึงท่ีสุดแลวไมสามารถดําเนินการไดตามวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ  โดยความเห็นจาก
ผูวาราชการจังหวัด แลวรายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทราบตอไป 
  7) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย จะดําเนินการแจงเมื่อ
ไดรับอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจาย 
      กรณีโรงเรียนมีความประสงคจะปรับรายละเอียดในสัญญา หลังจากทําสัญญาจางแลว  เชน   
ไมมีราคาแพง ตองการเปล่ียนเปนเหล็ก เปนอํานาจของผูอํานวยการโรงเรียน  สามารถดําเนินการไดดังนี ้
       - ผูควบคุมงานบันทึกเสนอเหตุผลความจําเปนตอกรรมการตรวจการจาง    
       - กรรมการตรวจการจางบันทึกเสนอขออนุมัติจากผูอํานวยการโรงเรียน  เปรียบเทียบราคาวัสดุ
ท่ีตองการปรับกับราคาวัสดุเดิม (หามนอยกวางบประมาณท่ีไดรับ)   
      - ผูอํานวยการโรงเรียนอนุมัติ ใหกรรมการตรวจการจางเรียกผูรับจางมาทําความตกลงและ 
ทํารายละเอียดแนบทายสัญญา 
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 3.2  งานจัดสรรงบประมาณและจัดทําประมาณการ งบลงทุน ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ  โรงเรียนดี
ประจําตําบล  โรงเรียนในฝน  และโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 

 กรณีโรงเรียนประชารัฐ 
 1) สํานักพัฒนานวัตกรรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประสานศึกษานิเทศก  

สํารวจรายช่ือโรงเรียนตามโครงการ   
 2) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยกลุมนิเทศฯ  สํารวจความตองการจําเปนดานครุภัณฑและ

ส่ิงกอสราง บนความขาดแคลนของโรงเรียน  ตรวจสอบและยืนยันรายช่ือโรงเรียนตามโครงการ 
       3) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยกลุมนโยบายและแผน  แจงใหโรงเรียนท่ีมีรายช่ือตามโครงการ  

จัดทําประมาณการและแบบขอรับการจัดสรรงบประมาณ  ตามความขาดแคลนท่ีโรงเรียนประสงค   
     หากโรงเรียนเลือกรายการครุภัณฑ นอกเหนือจากรายการมาตรฐานท่ีกําหนด ใหดําเนินการ

แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ  จํานวน 3  คน  เพื่อจัดทําเกณฑคุณลักษณะและราคากลางของครุภัณฑ  
และใหจัดสงเอกสารเพิ่มเติม  ดังนี้ 

     3.1) คุณลักษณะของครุภัณฑ 
     3.2) ใบเสนอราคา  3  ยี่หอ  / 3 ราน 
     3.3) แบบรูปรายการครุภัณฑ (ถามี) 
 4) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  รวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวของสงใหสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานพิจารณา   
 5) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แจงผลการจัดสรรงบประมาณใหกลุมในสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา และหรือ สถานศึกษารวมท้ังหนวยงานภายในท่ีเกี่ยวของ (กลุมนิเทศฯ  กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย  หนวยตรวจสอบภายใน)  พรอมท้ังตรวจสอบความถูกตอง ความจําเปนและความขาดแคลน 

      6) หากตรวจสอบแลว พบวา ไมขาดแคลนในรายการใดใหรายงานคืนงบประมาณไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  7) เมื่อสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารายงานผลการตรวจสอบไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานแลว  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจะเปนผูขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ
รายจายให 
   8) ระหวางรอการอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ   ใหโรงเรียนเตรียมดําเนินการจัดซื้อจัดจางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบท่ีเกี่ยวของทุกฉบับ  ทุกรายการ
ไวเปนการลวงหนา   โดยดําเนินการใหสอดคลองกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ท้ังนี้  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) กรณีท่ีมีปญหาในการจัดจาง  เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทราบผล    
การจัดจางวารายการใดมีปญหาและอุปสรรคในการจัดจาง จะไดหาแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคไดทันทวงที   
ซึ่งแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคการจัดจาง  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานไดเสนอแนวทางไว 3 ประการ  คือ 
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      10.1) การพิจารณาปรับลดรายการกอสราง  เชน  ลดรายการครุภัณฑประจําหองเรียน  งดทาสี  
เปนตน 
      10.2) ขอเพิ่มวงเงินงบประมาณ 
      10.3) โอนเปล่ียนแปลงรายการเงินประจํางวด เปนรายการอื่น  หรือสงงบประมาณกลับคืน
สวนกลาง   กรณีดําเนินการจัดจางจนถึงท่ีสุดแลวไมสามารถดําเนินการไดตามวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ  โดยความเห็นจาก
ผูวาราชการจังหวัด แลวรายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทราบตอไป 
  11) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยกลุมบริหารงานการเงนิและสินทรัพย จะดําเนินการแจงเมื่อ
ไดรับอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจาย 

 กรณีโรงเรียน  ICU 
 1) สํานักพัฒนานวัตกรรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประสานศึกษานิเทศก  

สํารวจรายช่ือโรงเรียนตามโครงการ   
 2) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยกลุมนิเทศฯ  สํารวจความตองการจําเปนดานครุภัณฑและ

ส่ิงกอสราง บนความขาดแคลนของโรงเรียน  ตรวจสอบและยืนยันรายช่ือโรงเรียนตามโครงการ 
       3) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยกลุมนโยบายและแผน  แจงใหโรงเรียนท่ีมีรายช่ือตามโครงการ   

ยืนยันความพรอมการรับการจัดสรรงบประมาณทางเว็บไซต  และลงนามในเอกสารแบบรายงานยืนยันการขอรับ
งบประมาณ โดยมีผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน  ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียน ICU  และ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ลงนามรับรอง  และรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานพิจารณา 
  4) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย แจงอนุมัติโอนจัดสรร
งบประมาณรายจาย 
  5) โรงเรียนท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ  จัดทําประมาณการราคา ปร.4  ปร.5  และ ปร.6  ตาม
วงเงินท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 2 ชุด  ใหกลุมนโยบายและแผน  ลงนามรับรองและประทับตราสํานักงานเขตพื้นท่ี  
(สีแดง)   เพื่อนําไปประกอบการจัดทําสัญญาจาง และแนบในระบบ e-gp 
  6) กลุมนโยบายและแผน  ตรวจสอบรายการวัสดุ/ราคาวัสดุ/คาแรง  (ครุภัณฑประกอบอาคาร ให
ซื้อไดเฉพาะคากอสรางเทานั้น  คาปรับปรุงฯ ไมใหซื้อ)  รายการวัสดุท่ีเปนงานชางไมใหซื้อ เชน  กาพนสี  แปรงทาสี  
ลูกกล้ิง  เปนตน  เอกสารสงคืนโรงเรียน  จํานวน 1 ชุด  เก็บไวท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 1 ชุด 

 3.3  งานจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน  รายการระบบคอมพวิเตอรเพื่อการเรียนการสอนสําหรับ
สถานศึกษา 

       1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  แจงใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตรวจสอบ
และยืนยันโรงเรียนท่ีไดรับจัดสรรระบบคอมพิวเตอรฯ   

 2) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  แจงโรงเรียนท่ีไดรับจัดสรร  ยืนยันการขอรับจัดสรรงบประมาณ
เปนหนังสือราชการ 

 3) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  รวบรวมหนังสือยืนยันการขอรับจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน
ในรูปแบบไฟล PDF แจงยืนยันทางระบบอิเล็กทรอนิกสและสงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานพิจารณา 

  4) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แจงผลการจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาเตรียมสถานท่ีสําหรับ
การติดต้ังระบบคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน  และหนวยงานภายในท่ีเกี่ยวของ (กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย  หนวยตรวจสอบภายใน)   
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 5) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  ดําเนินการจัดซื้อระบบ
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา  ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑระบบ
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  แลวจัดสรรใหกับ
โรงเรียนตามบัญชีจัดสรร  ในการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 3.4  งานจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน   
  1) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ศึกษาแนวทางการดําเนินงานการสนบัสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามโครงการขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง
และมีคุณภาพ   ดังนี ้
  การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
หมายถึง งบประมาณท่ีรัฐจัดสรรใหสถานศึกษา 5 รายการ ไดแก คาจัดการเรียนการสอน (คาใชจายรายหัว, 
ปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน, คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน), คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน,  
คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
  เกณฑการจัดสรรงบประมาณและแนวทางการดําเนินงาน 
  1. คาจัดการเรียนการสอน หมายถึง งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนนุท่ัวไป  
เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 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) 
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2552 เห็นชอบใหเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว ใหนักเรียน 
ในโรงเรียนขนาดเล็กต้ังแตภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 เปนตนไป ดังนี ้
 - โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กท่ีมีนักเรียน 120 คนลงมา ใหเพิ่มจากรายหัวท่ีไดรับปกติ 
(กอนประถมศึกษา 1,700 บาท/ประถมศึกษา 1,900 บาท) เพิ่มอีก 250 บาท/คน/ภาคเรียน (500 บาท/คน/ป) 
 - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กท่ีมีนักเรียน 300 คนลงมา ใหเพิ่มจากรายหัวท่ีไดรับปกติ 
(มัธยมศึกษาตอนตน 3,500 บาท/มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 บาท) เพิ่มอีก 500 บาท/คน/ภาคเรียน  
(1,000 บาท/คน/ป) 
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2553 เห็นชอบใหเพิ่มเงินอุดหนุนใหโรงเรียน 
ขยายโอกาสท่ีมีนักเรียน 300 คนลงมา ใหเพิ่มจากรายหัวท่ีไดรับปกติ 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) 
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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 คาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ 
  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  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดรบังบประมาณป 2561  เปนคาหนังสือเรียน 
ทุกระดับช้ันและแบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐานเฉพาะ ป.1-ป.6 ใน 3 กลุมสาระการเรียนรูในการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
เปนคาหนังสือเสริมประสบการณในการศึกษาปฐมวัย เพื่อจัดสรรใหนักเรียนมีหนังสือใชเรียนครบทุกคน ดังนี้ 
  มูลคาหนังสือตอชุด 
  กอนประถมศึกษา     200 บาท/คน/ป 
  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1     625 บาท/คน/ป 
  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2       619 บาท/คน/ป 
  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3     622 บาท/คน/ป 
  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4     673 บาท/คน/ป 
  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5     806 บาท/คน/ป 
  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6     818 บาท/คน/ป 
  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1     764 บาท/คน/ป 
  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2     877 บาท/คน/ป 
  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3     949 บาท/คน/ป 
  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4   1,318 บาท/คน/ป 
  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5   1,263 บาท/คน/ป 
  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 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) 
   - 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) 
  ท้ังนี้ ผูปกครอง/นักเรียน สามารถถัวจายระหวางอุปการณการเรียนและเครื่องแบบนักเรียนได 
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  4. คาเคร่ืองแบบนักเรียน 
      เครื่องแบบนักเรียน ประกอบดวย เส้ือ/กางเกง/กระโปรง ในอัตรา ดังนี ้
   - 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  
  ท้ังนี้ ผูปกครอง/นักเรียน สามารถถัวจายระหวางอุปการณการเรียนและเครื่องแบบนักเรียนได 
  5. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ประกอบดวย 
 5.1 กิจกรรมวิชาการ 
 5.2 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน 
 5.3 กิจกรรมทัศนศึกษา 
 5.4 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
     งบประมาณพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนตอนักเรียน 1 คน ดังนี ้
   - 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) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ศึกษาแนวทางการจัดสรรงบประมาณ  ดังนี ้
      2.1) ภาคเรียนท่ี 1  จัดสรรงบประมาณภาคเรียนละ 2 ครั้ง   
    ครั้งท่ี 1  จัดสรร 70% ของจํานวนนักเรียนเดิมจากระบบ DMC  ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน  
ของปการศึกษากอน  ท่ีเล่ือนช้ันไปอีกระดับหนึ่ง  เปน  อ.2  ป.2  ป.3  ป.4  ป.5  ป.6  ม.2  ม.3  ม.5  และ ม.6  
สําหรับนักเรียนเขาใหม  ช้ัน อ.1  ป.1  ม.1  และ ม.4  จัดสรร 70%  ของจํานวนนักเรียนช้ัน อ.1  ป.1  ม.1  และ 
ม.4  เดิม  ปการศึกษากอน 
   ครั้งท่ี 2  เมื่อสถานศึกษารายงานและยืนยันขอมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนท่ี 1   
ณ วันท่ี  10  มิถุนายน  แลวจึงจัดสรรเพิ่มเติมใหครบ 100%  ของจํานวนนักเรียนปจจุบัน 
      2.2) ภาคเรียนท่ี 2  จัดสรรงบประมาณภาคเรียนละ 2 ครั้ง   
    ครั้งท่ี 1  จัดสรร 70% ของจํานวนนักเรียนรายบุคคล โดยใชขอมูลนักเรียนของภาคเรียน
ท่ี 1  ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน  ปปจจุบัน 
   ครั้งท่ี 2  เมื่อสถานศึกษารายงานและยืนยันขอมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนท่ี 2   
ณ วันท่ี  10  พฤศจิกายน  แลวจึงจัดสรรเพิ่มเติมใหครบ 100%  ของจํานวนนักเรียนปจจุบัน 

 3) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แจงผลการจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษา
ท่ีเปนหนวยเบิก  เพื่อเตรียมการจัดซื้อ จัดหา จัดกิจกรรมตอไป  และแจงหนวยงานภายในท่ีเกี่ยวของ (กลุมบริหาร 
งานการเงินและสินทรัพย  หนวยตรวจสอบภายใน)  พรอมท้ังตรวจสอบความถูกตองของจํานวนงบประมาณท่ีไดรับ 
กับจํานวนนักเรียนรายบุคคล 
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     กรณีโรงเรียนไดรับจัดสรรงบประมาณเกินจํานวนนักเรียนจริง  (นักเรียนลดลง)  ใหโรงเรียนเก็บ
เงินงบประมาณไวสมทบในการจัดสรรครั้งตอไป  ซึ่งจะหักลบงบประมาณท่ีเกินในภาคเรียนถัดไป 

 4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    จะโอนงบประมาณใหแกสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  เพื่อดําเนินการโอนงบประมาณเขาบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียน  เพื่อดําเนินการใหนักเรียนไดรับหนังสือ
เรียน เครื่องแบบนักเรียน  และอุปกรณการเรียน   สําหรับโรงเรียนท่ีเปนหนวยเบิก จะโอนเงินประจํางวดใหเพื่อเบิก
จากคลังจังหวัด 

 5) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  รายงานผลการดําเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการและกิจกรรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (ระบบ E-MES)  

4. งานบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
  วัตถุประสงค  

เพื่อใหดําเนินการบริหารงบประมาณ การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ขอบเขตของงาน 

การดําเนินการบริหารงบประมาณ การโอนและเปล่ียนแปลงงบประมาณ ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ต้ังแตกระบวนการสํารวจ ติดตามการเบิกจายงบประมาณรายจายทุกรายการ ทุกโครงการการวิเคราะหความสําคัญ 
ความจําเปนในการใชจายงบประมาณโอนและเปล่ียนแปลงงบประมาณแจงผูเกี่ยวของทราบและดําเนินการ 
  คําจํากัดความ 

การโอนงบประมาณรายจาย หมายถึง การโอนเงินงบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณของ
ผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจายเดียวกัน หรือการโอนเงินตางงบรายจายใน
ผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใตแผนงบประมาณเดียวกันการเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจาย หมายถึง 
การเปล่ียนแปลงรายการ และ/หรือจํานวนเงินของรายการท่ีกําหนดไวภายใตงบรายจายของแผนงบประมาณ ผลผลิต
หรือโครงการเดียวกัน 
  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 งานบริหารงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย งบลงทุน  รายการคาครุภัณฑท่ีดิน
และสิ่งกอสราง 

กรณีโรงเรียนไดรับงบปรับปรุงซอมแซม  แตทําสัญญาจางเปนตอเติมอาคาร 
1) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณท่ีจะขอโอนเปล่ียนแปลง  และแจง

โรงเรียนดําเนินการจัดสงเอกสาร  ประกอบดวย   
     1.1) หนังสือราชการขอเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณของโรงเรียน 
     1.2) รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีมติเห็นชอบใหเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณ    
     1.3) แบบรูปรายการท่ีขอตอเติม  ท่ีมีสามัญวิศวกรเปนผูรับรอง  เนื่องจากอาคารของโรงเรียนเปน

อาคารสาธารณะ 
2) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  จัดทําบันทึกขออนุมัติการโอนเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจาย 

จาก “คาปรับปรุงซอมแซมฯ”  เปน  “คากอสราง ปรับปรุงซอมแซมฯ” ในโครงการเดิมและแผนงานเดิม  เสนอผูวา
ราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ  โดยผานความเห็นชอบจากหนวยตรวจสอบภายในของศาลากลางจังหวัด  พรอมแนบ
เอกสารเพิ่มเติม  ไดแก  บัญชีจัดสรรจาก สพฐ. ,  แบบ ง241 , คําส่ัง สพฐ. มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 



-15- 
 

3) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รายงานการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณใหสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ 

4) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  โดยกลุมนโยบายและแผนแจงสถานศึกษาและหนวยงานภายในท่ีเกี่ยวของ
จากการเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจาย 

5. งานรายงานขอมูลการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต   
 การดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสวนราชการ (KRS)  รายการ ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต  หมายถึง  การท่ีสวนราชการสามารถจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณตนทุนมาใชในการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารงานงบประมาณของหนวยงาน โดยจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
พรอมท้ังกําหนดเปาหมายการเพิ่มประสิทธิภาพใหชัดเจน สามารถวัดผลได (เชิงปริมาณ)  รวมท้ังจัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินงานและผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและแผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกลาวไดรับ
ความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ 
 1) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ศึกษาคูมือการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ  และคูมือกิจกรรมยอยของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 2) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  แจงกําหนดการรายงานตัวช้ีวัด  พรอมแนบ คําอธิบายช่ือกิจกรรมยอยตาม
แบบรายงาน  ใหโรงเรียนในสังกัด  โรงเรียนท่ีเปนหนวยเบิก และหนวยงานภายในสํานักงาน  เตรียมความพรอมของ
ขอมูลสําหรับรายงานภายในกําหนดเวลา  (ภายในวันท่ี 5 ตุลาคม)   
 3) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวบรวมขอมูลปริมาณงานกิจกรรมยอยของหนวยงาน  โรงเรียนในสังกัด 
และโรงเรียนท่ีเปนหนวยเบิก  พรอมรายงานผลจํานวนปริมาณงานของกิจกรรมยอยประจําป (ขอมูลปริมาณงาน
ต้ังแต 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ปงบประมาณปจจุบัน)  ในรปูแบบ Excel File ตามแบบฟอรมอางอิงตัวช้ีวัดท่ี 
4.2.12.1 ผานระบบ KRS  ของ กพร. ในการประเมินรอบท่ี 2  (ภายในวันท่ี  15  ตุลาคม)  ดังนี ้
  2.1) แบบท่ี 1 บัญชีแสดงปริมาณงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  2.2) แบบท่ี 2 บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนภายใตกํากับของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  2.3) แบบท่ี 3 แบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียนภายใตกํากับของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  2.4) แบบท่ี 4 บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนท่ีเปนหนวยเบิก 
 4) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตรวจสอบการรับรองขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน ทางระบบ KRS  
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6. งานบันทึกผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ งบลงทุน ในระบบ BB EvMis 
 สํานักงบประมาณ ขอความรวมมือสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ดําเนินการบันทึกขอมูลผลการ
ปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ  พรอมท้ังปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขใหครบถวน สมบูรณ ในระบบ
ฐานขอมูล BB EvMis   
 1) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ศึกษาคูมือ/แนวทางการดําเนินงาน  
 2) กลุมนโยบายและแผน  ประสานขอขอมูลการเบิกจายงบประมาณ งบลงทุน  ทุกรายการ จากกลุม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย  
 3) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา บันทึกสถานะการดําเนินการในรายการงบลงทุนท่ีไดรับงบประมาณในระบบ
ฐานขอมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ (BB EvMis)  ทางเว็บไซต http://www.bb.go.th 
ภายใน 7 วันของทุกส้ินเดือนและส้ินไตรมาส 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 
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ระเบียบ/แนวทางทีเ่ก่ียวของ 
 

 ระเบียบงานสารบรรณ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม 
 เอกสารประกอบการวิเคราะหงบประมาณรายจาย 
 คูมือการจัดต้ังงบประมาณประจําป .... งบลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง สพฐ. 
 ราคาสินคาเฉล่ียวัสดุกอสรางของพานิชยจังหวัด 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 
 แนวทางการดําเนินงานการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานฯ พ.ศ. 2561 
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ  
     สาขาวิศวกรรมโยธา  พ.ศ. 2551 
 ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551  แกไขเพิ่มเติม  
     (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2552  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2554  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555 
 หนังสือ สพฐ. ท่ี ศธ 04002/ว 2181  ลงวันท่ี 5 กันยายน 2555  เรื่อง มอบอํานาจการเปล่ียนแปลง 
     งบประมาณ 
 คําส่ัง สพฐ. ท่ี 1449/2555  ลงวันท่ี 5 กันยายน 2555 เรื่อง มอบอํานาจการเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
 คําส่ังหัวหนารักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 
 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 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 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 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 
 ระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตร ีวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 – ปจจุบัน 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2549 
 ระเบียบกระรวงศึกษาธิการ วาดวยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดต้ัง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2550 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ (ฉบับท่ี 2 )พ.ศ. 2527 
 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2552 - 2554 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 - 11 
 แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับปจจุบัน 
 แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารแหงชาติ ฉบับท่ี 2 
 แผนและนโยบายดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 แผนและนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุมจังหวัด 
 แผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) 
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 นโยบายและกลยุทธของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ กพฐ.ไปยัง 
     คณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันท่ี 10  กรกฎาคม 2550 
 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 รายงานการศึกษา การวิจัย ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 เอกสารองคความรูดานระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 เอกสารประกอบการวิเคราะหงบประมาณรายจาย 
 เอกสารการจัดทําคําของบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ 
     ของสํานักงบประมาณ 
 โปรแกรมฐานขอมูลกลางและคูมือการใชงาน 
 คุณลักษณะมาตรฐานและราคากลางวัสดุอุปกรณ ดานเทคโนโลยี 
 กรอบการติดตามประเมินผลและรายงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 หนังสือราชการจากหนวยตนสังกัดและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
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