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ประกอบด้วย 
 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

 งานจัดต้ังและเสนอของบประมาณ  

    งานจัดสรรงบประมาณ 

    งานบรหิารงบประมาณ 
 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน “งานวเิคราะห์งบประมาณ” 
 
 
 
 
 
 

      ค าน า 
  การบริหารงบประมาณ เป็นกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจ

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน “งานวิเคราะห์งบประมาณ”ตาม

มาตรฐานกระบวนการบริหารงบประมาณขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการที่สร้าง

คุณค่าของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกิดคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประสิทธิภาพ

การท างานของเจา้หนา้ที่วเิคราะห์งบประมาณ ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

  คู่มือการปฏิบัติงาน “งานวิเคราะห์งบประมาณ” มีสาระส าคัญของความเป็นมาและ

ความส าคัญในการจัดท าคู่มือ วัตถุประสงค์ ขอบเขต กรอบแนวคิด ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ

ค าจ ากัดความ  ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ มุ่งหวังให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็น

ฐานในการพัฒนาการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนสร้างคุณค่า

หลักของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาให้ดียิ่งขึน้ต่อไป  

  ผูจ้ัดท า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบัติงานในด้านการจัดตัง้และเสนอ

ของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ และการบริหารงบประมาณ ตอ่ผูท้ี่สนใจ ซึ่งได้ใชป้ระโยชน์จาก

คู่มอืฉบับนีใ้นการปฏิบัติงาน  

   

       นางเสาวรรณี  ธรรมโร 

             นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ 
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     สารบัญ 

ค าน า          หนา้ 

ส่วนที่ 1  บทน า 

หลักการเหตุผล/แนวคิด      1 

    วัตถุประสงค์       2 

  ขอบข่าย/ภารกิจ      2 

  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน    2 

ส่วนที่ 2 งานวิเคราะหง์บประมาณรายจ่าย    3 

ส่วนที่ 3 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ    8 

ส่วนที่ 4 งานจัดสรรงบประมาณ      20 

ส่วนที่ 5 การบริหารงบประมาณ      27 

 

ภาคผนวก 
   กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ 

   ค าสั่ง ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา ที่ 342/2561 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความ

      รับผิดชอบปฏิบัติราชการของขา้ราชการและบุคลากร  

   แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน 
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หลักการเหตุผล 

  งบด าเนินงาน และงบบุคลากร  เป็นกลไกหนึ่งที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เป็นงบประมาณที่ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส าหรับ

ด าเนินการสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเป็นอิสระคล่องตัว สามารถบริหารจัดการศึกษาได้สะดวก 

รวดเร็ว มีประสทิธิภาพ บรรลุตามเจตนารมณข์องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

และพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 

  งบด าเนินงาน ความหมายตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ 

หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อบริหารงานประจ า ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้

สอยและวัสดุ และค่า สาธารณูปโภค รวมถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จา่ยจากงบรายจา่ยอื่นๆ 

  งบบุคลากร  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับอนุมัติกรอบ

อัตราก าลังพนักงานราชการ จาก ส านักงาน กพ. โดยคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ได้

พิจารณาถึงการใช้ก าลังคนในภาพรวมให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความจ าเป็นตามภารกิจ และ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ภายใต้แนวทางที่มีความเป็นอิสระและยึดหยุ่นในการด าเนินงาน ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบบุคลากร และจัดสรรให้ส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา ตามกรอบอัตราก าลัง 4 ปี ปัจจุบันใช้กรอบอัตราก าลัง รอบที่ 4 งบประมาณปี 

พ.ศ.2560 – พ.ศ.2563                                       

แนวคิด 

  กลุ่มนโยบายและแผน เป็นกลุ่มงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย     

ให้สถานศึกษาจัดการศึกษา เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน

ตามยุทธศาสตร์เป็นส าคัญ (Strategic Result Based Management : SRBM) ใช้ระบบงบประมาณแบบ

มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Base Budgeting : SPBB) โดยเน้นความโปร่งใส 

ทันสมัย  ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม 

(Participation) การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management) โดยมี

กระบวนการวางแผนการด าเนินงานตามแผน การก ากับ ตดิตามรายงานผลอย่างเป็นระบบ 



 

                              คู่มือการปฏิบัติงาน “งานวเิคราะห์งบประมาณ” 
 

 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุ

เป้าหมายของการปฏิรูปการศกึษา 

2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหาร 

และการจัดการศกึษาให้มคีุณภาพสอดคล้องกับความตอ้งการของท้องถิ่น 

 

 ขอบข่าย/ภารกิจ 

1. งานวิเคราะหง์บประมาณรายจ่าย 

2. งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 

3. งานจัดสรรงบประมาณ 

4. งานบริหารงบประมาณ 

 กระบวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1) ศกึษา กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย 

2) ศกึษา วเิคราะห์ วิจัย ขอ้มูลสารสนเทศ สภาพความจ าเป็นและปัญหา 

3) ก าหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การด าเนินงาน 

4) การวางแผนการด าเนินงาน 

5) ด าเนนิงานตามแผน/โครงการ 

6) ส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่ม/สถานศกึษาด าเนินงาน 

7) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมนิผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
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1. งานวเิคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

 วัตถุประสงค ์

  เพื่อการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ของการจัดการศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย สามารถน าผลการ

วิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา และการเรียนการสอนนักเรียนในสถานศึกษาต่อไป  

                               

 ขอบเขตของงาน 

1. การวิเคราะหข์้อมูลงบประมาณ 

2. การวิเคราะหง์บประมาณรายจ่าย 

3. การจัดท ารายงานการวิเคราะหง์บประมาณ 

 

 ค าจ ากัดความ 

  การวเิคราะห์ข้อมูลงบประมาณ หมายถึง กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะ

ทางการเงินและผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กิจการใดกิจการหนึ่งจากงบการเงิน

ของกิจการนัน้ พร้อมทั้ง น าข้อเท็จจรงิดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจ 

การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย  หมายถึง กระบวนการวางแผนทางการเงิน 

ว่าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะบรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าหมายได้อย่างไร โดยพิจารณาเงินรายได้ 

จากทุกแหล่งเป็นตัวก าหนดขดีจ ากัด ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพื่อการบริหารจัดการ  

การจัดท ารายงานการวิเคราะห์งบประมาณ หมายถึง การรายงานตัวเลขที่เกิดขึ้น 

จริงของรายได้ รายจ่าย และเงินทุนที่ก่อหนี้ผูกพันไว้ โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งผู้บริหารแต่

ละคนต้องการได้รับรายงานที่ต่างกัน ดังนั้น รายงานที่ดีจึงควรอ่านเข้าใจได้ง่าย แต่รายละเอียดที่ควร

มีต้องไม่ขาดตกบกพร่อง รายงานที่ดีที่สุดต้องให้ข้อมูลที่ผู้บริหารแต่ละระดับต้องการ โดยจัดท าขึ้นอย่าง

น้อยเดือนละครั้ง 
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 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา แจง้สถานศกึษา กลุ่ม หรือ หนว่ยงานภายในส ารวจ 

และรายงานข้อมูล 

2. ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา แต่งตัง้คณะกรรมการฯ 

3. คณะกรรมการฯ ประชุมด าเนินการ วิเคราะหข์้อมูล แผนงาน/งาน/โครงการ 

 วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย แผนงาน/งาน/โครงการที่ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงานและงบประมาณรายจ่ายของ

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศกึษา                     

4. ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา น าเสนอผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา เพื่อ 

พิจารณา กรณีพิจารณาไม่เห็นชอบเอกสารรายงาน มอบเจ้าหน้าที่ น ากลับไปเสนอคณะกรรมการฯ 

ปรับปรุง แก้ไข แล้วน าเสนอผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา พิจารณาใหม่ 

5. จัดท ารายงานผลการวิเคราะหง์บประมาณรายจ่าย/เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง 

6. ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา รายงานคณะกรรมการการศกึษาจังหวัด และส านักงาน 

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

 

Flow Chart  การปฏิบัติงาน 
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เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

  1.ระเบียบงานสารบรรณ ส านักนายกรัฐมนตร ีพ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  2.เอกสารประกอบการวิเคราะหง์บประมาณรายจา่ย 

  3.ประกาศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการ

บริหารและการจัดการศกึษาของ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการเขต

พืน้ที่การศกึษา และสถานศกึษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
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2. งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 

 วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อจัดระบบการจัดตั้ง และเสนอของบประมาณของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

และสถานศกึษา 

2) เพื่อใหก้ารเสนอขอรับงบประมาณ จากส านักงานคณะกรรมการการศกึษา 

ขั้นพืน้ฐาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 ขอบเขตของงาน 

1) การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจ าปีและในกรณีเร่งด่วน ของส านักงานเขต 

พืน้ที่การศกึษา และสถานศกึษา 

2) การประสานงาน และขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศกึษา จากหน่วยงานอื่น 

ทีเ่กี่ยวข้อง 

 ค าจ ากัดความ 

  การจัดตั้งงบประมาณ หมายถึง การจัดท างบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ

ใช้จ่าย หรือก่อหนี้ผูกพัน โดยเน้นการประมาณการ กิจกรรม โครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่

จ าเป็นส าหรับการด าเนินการโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่ก าหนด ในที่นี้ หมายถึง การ

วิเคราะหก์ารจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศกึษา  

                    การเสนอของบประมาณ หมายถึง การเสนอค าของบประมาณตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา และสถานศึกษา ได้เสนอค าขอตามแผนงาน งาน หรือโครงการ ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่าย ตามที่ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด ได้แก่ งบ

บุคลากร งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจา่ยอื่น 

  ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่ท าใหก้ารจัดการศกึษา บรรลวุัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรทางการศึกษา จึงครอบคลุมอยู่ในความหมายต่างๆ ไม่ว่าจะมองในแง่ของทางเศรษฐศาสตร์ 

หรอืทางการบริหารก็ตาม การด าเนินการกับทรัพยากรเหล่านี ้ต้องมีหลักการ วิธีการ และแนวคิดเป็น 
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กรอบ เพื่อให้เกิดผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ทรัพยากรทางการเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหาร

จัดการ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลด้วย 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจ าปี และในกรณเีร่งด่วน ของส านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาและสถานศึกษา 

1) ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา แจง้นโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศกึษาด าเนินการ 

2) สถานศกึษา จัดท าค าของบประมาณ เสนอส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

3) คณะกรรมการจัดท าและเสนอของบประมาณ วิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้ง  

งบประมาณและหรอืของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา และสถานศกึษา 

4) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันก าหนดเป้าหมายและผลผลิต  

ทั้งเชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ 

5) จัดท าค าของบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

6) คณะกรรมการการศกึษาจังหวัด  เห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 

7) แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผูบ้ังคับบัญชา ให้สถานศกึษารับทราบ 

เพื่อด าเนนิการประสานกับหนว่ยงานภายนอกต่อไป 

8) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานต่อส านักงานคณะ 

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ  ประกอบด้วย 

1. งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

 ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1) ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน จัดสรรงบประมาณ (ครั้งที่ 1) พร้อมทั้ง 

ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานรายละเอียดการจ้างพนักงานราชการรายบุคคล ที่เลื่อนขั้น

ค่าตอบแทนประจ าปีแลว้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ค่าตอบแทนพนักงาน

ราชการ (ครั้งที่ 2) 
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2) ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา รายงานรายละเอียดการจ้างพนักงานราชการรายบุคคล 

ส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน จัดสรรงบประมาณ (ครั้งที่ 2)  

4) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งจัดสรรงบประมาณ ให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบ 

และด าเนินการ 

5) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานการเบิกจ่ายจริง งบบุคลากร ให้ส านักงาน 

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานทราบภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

2. งบด าเนินงาน ประกอบด้วย 

 2.1 ค่าเช่าบ้าน 

 ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1) ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณ (ครั้งที่ 1) พรอ้ม 

ทั้งให้ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา รายงานการเบิกจ่ายจรงิรายคนของผูม้ีสทิธิเบิกค่าเชา่บ้าน   เพื่อเป็น

ข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณ (ครั้งที่ 2) 

2) ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา รายงานการเบิกจ่ายจรงิรายคน ของผู้มสีิทธิเบิก 

ค่าเชา่บ้านทุกกรณี ส่ง ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

  3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน จัดสรรงบประมาณ (ครั้งที่ 2)  

4) แจ้งจัดสรรงบประมาณ ให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบและด าเนนิการ 

2.2 ค่าเช่าที่ดิน (วัดรา้ง) 

 ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้ง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

เพื่อรายงานข้อมูลการเช่าที่ดินที่เป็นปัจจุบัน (วัดร้าง)  

2) ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา แจง้โรงเรียน/หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ตอ่อายุสัญญาเช่า 

ที่ดนิ และส่งส าเนาสัญญาเชา่ ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
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3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานข้อมูลการเช่าที่ดิน  (วัดร้าง)  พร้อมส าเนา 

สัญญาเช่า ให้ ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ 

4) ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ค่าเชา่ 

ที่ดนิ (วัดร้าง) 

5) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งจัดสรรงบประมาณ ค่าเช่าที่ดิน ให้โรงเรียน และ  

ผูเ้กี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการ  

 

2.3 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอสิลามศึกษา 

 ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1) โรงเรียนส่งค าขอตั้งงบประมาณ ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

2) ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา รายงานค าขอตั้งงบประมาณใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณ 

รายการ ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศกึษา 

4) ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา แจง้จัดสรรงบประมาณ ให้โรงเรยีน/ผูเ้กี่ยวข้องเพื่อ 

ด าเนนิการ 

4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการจัดสรรงบประมาณ ให้ส านักงาน 

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานทราบ 

                   2.4 ค่าตดิตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา 

 ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1) โรงเรียนจัดท าปริมาณงานและราคา (ปร.4,5 และ6) พร้อมเอกสารหลักฐาน  

(ถ้ามี) ส่ง ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2) ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา วเิคราะห์/ตรวจสอบ/รวบรวม ปริมาณงานและราคา 

ของโรงเรียน พร้อมจัดท ารายละเอียดการขอตัง้งบประมาณ 

3) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดเรียงล าดับความจ าเป็นเร่งด่วน ตามหลักเกณฑ ์

แนวทางที่เหมาะสม และวธิีการที่ก าหนด 
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4) ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา จัดท ารายละเอียดการขอตั้งงบประมาณ พร้อมแบบ 

ปริมาณงานและราคา เรยีงล าดับตามความจ าเป็น ตามมตขิองคณะกรรมการ ส่ง ส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

  5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน แจ้งอนุมัตจิัดสรรงบประมาณ 

  6) ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา แจง้อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน/ผูเ้กี่ยวข้อง 

เพื่อด าเนนิการ 

2.5 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้งและควบคุมงานก่อสร้าง 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติหลักเกณฑ์การเบิกจา่ย 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายเป็นการภายใน 

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

1. คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ได้รับแตง่ตัง้ เบิกได้อัตรา 350 บาท/คน/งาน 

2. จ านวนคณะกรรมการตรวจการจา้งไม่เกิน 5 คน/สัญญา 

3. ต้องเป็นสัญญาจ้างที่มวีงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 

 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผูค้วบคุมงาน 

1. หัวหนา้ผูค้วบคุมงานก่อสร้าง  350 บาท/วัน/งาน 

2. ผูค้วบคุมงานก่อสรา้งผู้ปฏิบัติการ 300 บาท/วัน/งาน 

3. ผูท้ี่ได้รับแต่งตั้งเบิกได้เฉพาะวันหยุดราชการ 

 สัญญาจ้างต้องเป็นสัญญาจ้างที่มวีงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 

 เอกสารประกอบการเสนอของบประมาณ ค่าตอบแทนตรวจการจ้างและผูค้วบคุมงานก่อสร้าง 

1. บัญชีสรุปการของบประมาณ  จ านวน  2 ชุด 

2. ส าเนาสัญญาจ้าง   จ านวน  2 ชุด 

3. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจา้งและผูค้วบคุมงานก่อสร้าง จ านวน 2 ชุด 
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 เอกสารประกอบการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ ค่าตอบแทนตรวจการจา้งและผูค้วบคุมงานก่อสร้าง 

กรณีได้รับอนุมัตจิัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 

         คณะกรรมการตรวจการจ้าง               ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 

1.ส าเนาสัญญาจา้ง 

2.ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจา้ง 

3.หลักฐานการตรวจการจ้างของคณะกรรมการ 

4.หลักฐานการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง 

5.ใบส าคัญรับเงนิเป็นหลักฐานการจา่ย 

1.ส าเนาสัญญาจา้ง 

2.ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งผูค้วบคุมงาน 

3.บันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตาม 

   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ีวา่ด้วยการพัสดุ 

   พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ (3) 73 

4.ใบส าคัญรับเงนิเป็นหลักฐานการจา่ย 

 

 ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1) ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา แจง้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ค่าก่อสร้าง 

อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่มีสัญญาจ้างตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งมีงวดงาน 

ในปีงบประมาณปัจจุบัน และมีเกณฑ์ที่สามารถเบิกงบประมาณ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ

จา้งและผูค้วบคุมงานก่อสร้าง จัดส่งเอกสารหลักฐานให้ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา ประกอบด้วย 

    บัญชสีรุปการของบประมาณ จ านวน 2 ชุด 

    ส าเนาสัญญาจ้าง  จ านวน 2 ชุด 

    ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จ านวน 2 ชุด 

                     2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตรวจสอบสัญญาจ้าง/ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  

ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน/ค านวณงบประมาณ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้

ควบคุมงาน และจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประกอบด้วย 

 รายงานสรุปการขออนุมัติงบประมาณ จ านวน 1 ชุด 

 ส าเนาสัญญาจ้าง  โรงเรียนละ 1 ชุด 

 ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน โรงเรียนละ 1 ชุด 

3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณ ค่าตอบแทน  

คณะกรรมการตรวจการจ้างและผูค้วบคุมงาน ใหส้ านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา 

4)ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา แจ้งจัดสรรงบประมาณใหโ้รงเรียน/ผูเ้กี่ยวข้องด าเนินการ 
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2.6 ค่าพาหนะนักเรียนเรียนรวม 

 ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1) โรงเรียนรายงานข้อมูลจ านวนนักเรียนที่มาเรียนรวม สง่ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานข้อมูลโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม  

และสรุปงบหน้า ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ส่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3) ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน จัดสรรงบประมาณ ค่าพาหนะรับ-ส่ง 

นักเรียนให้ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

4) ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา แจง้จัดสรรงบประมาณ ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนให้ 

โรงเรียน/ผูเ้กี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการ 

หมายเหตุ  ระยะทางจากโรงเรยีนเครือข่าย ถึง โรงเรียนหลัก คิดคา่ใช้จ่าย ดังนี้ 

   ระยะทาง 1 – 3 กม.      ค่าพาหนะ 10 บาท 

   ระยะทาง 3 – 10 กม.    ค่าพาหนะ 15 บาท 

   ระยะทาง 10 กม. ขึน้ไป  ค่าพาหนะ 20 บาท (ภาคเรียนละ 100 วัน) 

 

2.7 ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขัน้ 

 ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1) ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา จัดท ารายละเอียดข้าราชการครู บุคลากรทางการศกึษา 

และลูกจ้าประจ า ผู้ซึ่งได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงสุด หรือใกล้เคียงถึงขั้นสูงสุด ของอันดับหรือ

ต าแหน่ง ส่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดท า (ครั้งที่ 1) หลังจากเลื่อนขั้น

เงินเดอืน/ค่าจา้งประจ า (ตุลาคม – มีนาคม) และครั้งที่ 2 (เมษายน – กันยายน) 

2) ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณ ค่าตอบแทน 

พิเศษ ใหส้ านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา ปีละ 2 ครัง้ ๆ ละ 6 เดือน   

3) ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา แจง้จัดสรรงบประมาณ ค่าตอบแทนพิเศษ ให้กลุ่ม 

งานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการ 
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        3. งานจัดสรรงบประมาณ 

  วัตถุประสงค์ 

  เพื่อให้การด าเนินการจัดสรรงบประมาณ ที่ได้รับจาก ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 

  ขอบเขตงาน 

1. การจัดสรรงบประมาณให้แก่ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา และสถานศกึษา 

2. การจัดท าแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 

 ค าจ ากัดความ  

  งบประมาณ หมายถึง งบประมาณทุกหมวดงบประมาณ/แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับแจ้ง

จัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

  การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ให้ส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ทั้งนี้ อาจด าเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจ างวดหรือโดยวิธีการ

อื่นใด ตามที่ส านักงบประมาณก าหนด 

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  หมายถึง  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายส าหรับ 

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ  

                    

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดสรรงบประมาณ  

2) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน  

งบประมาณ และเกณฑ์ที่ก าหนด 

3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่ม และหรือ  

สถานศกึษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 

4) ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา ประสาน สนับสนุนให้กลุ่มและหรือสถานศกึษารวมทั้ง 

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าโครงการรองรับรวบรวมไว้ในงานแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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5) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่ม  และหรือสถานศึกษา 

รวมทั้งหนว่ยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

6) ติดตาม ประเมนิผลและรายงานการด าเนินงาน 

งานจัดสรรงบประมาณ (ค่าจ้างชั่วคราว)  ประกอบด้วย 

1. ค่าตอบแทนครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศกึษาขาดแคลนครูขั้นวกิฤต 

2. โครงการคืนครูให้นักเรียน รายการ ค่าตอบแทนนักการภารโรง และธุรการโรงเรียน 

3. ค่าตอบแทนนักการภารโรง 17 อัตรา 

4. ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาที่ขาดแคลน  

5. ค่าตอบแทนบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

6. ค่าตอบแทนจ้างครูผูท้รงคุณค่าแห่งแผน่ดิน  

7. ค่าตอบแทนจ้างพี่เลีย้งเด็กพิการส าหรับโรงเรยีนทั่วไปจัดการเรยีนรวม            

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

    แจ้งจัดสรรงบประมาณ รายการค่าตอบแทนจ้างลูกจา้งช่ัวคราวใหห้นว่ยงานภายใน 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนนิการ 

งานจัดสรรงบประมาณ (รายการอื่นๆ)  ประกอบด้วย 

1) ค่าสาธารณูปโภค 

2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่าสาธารณูปโภค  

ค่าใช้จ่ายในการจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภารงาน และตดิตามพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

4) ค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินงานจัดการศกึษาตามภารกิจของเขตพืน้ที่การศกึษา 

5) ค่าใช้จ่ายตามภารงาน/โครงการตา่งๆ ที่จัดสรรระหว่างปีงบประมาณ 

6) งบประมาณงบแลกเป้า 
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การจัดท าแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี 

1. วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิต ของแผนงบประมาณประจ าปี  เพื่อให้เป็นแนวทาง  

การด าเนนิงานของหน่วยงาน                
2. การก าหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตามเกณฑ์ งบประมาณ ของหน่วยงานและสถานศึกษา 

โดย ยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ 

3. การก าหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงาน และเสนอแนะแนวทางการ  

ด าเนนิงานให้สถานศกึษา 

4. จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารงบประมาณ 

และแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อจัดท าเอกสารแผน ฉบับร่างเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา

จังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบ 

5. แจ้งผูเ้กี่ยวข้องด าเนินการ 

6. การตดิตาม ประเมินผลและรายงานผล ทั้งในระดับหนว่ยงานและสถานศกึษา 

 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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เอกสาร / หลักฐานอ้างองิ 

1. หนังสือราชการแจง้การจัดสรรงบประมาณ 

2. ระเบียบงานสารบรรณ ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
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4. การประสานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศกึษาจากหน่วยงานอื่น 

    (ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1) ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกส าหรับ  

การด าเนนิงานโครงการของสถานศึกษา 

2) วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอฯ เพื่อมิให้มีความซ้ าซ้อน 

ในรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด 

3) เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรับการ 

สนับสนุนฯ 

4) แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผูบ้ังคับบัญชา ให้สถานศกึษารับทราบ 

 เพื่อด าเนนิการประสานกับหนว่ยงานภายนอกต่อไป 

5) รวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศกึษาที่ระดมทรัพยากร 

ทางการศึกษาจากหนว่ยงานภายนอก 

 

Flow Chart การปฏิบัติ 
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 1. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหาร

และการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่

การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 10 

กรกฎาคม 2550 

 2. แนวทางการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานอื่น 

 

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
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5.งานบริหารงบประมาณ (การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) 

   วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ด าเนินการบริหารงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ของส านักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

  ขอบเขตของงาน 

  การด าเนินการบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ของ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่กระบวนการส ารวจ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ทุกรายการ ทุกโครงการ การวิเคราะห์ค าส าคัญความจ าเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณ โอนและ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ  

 

         ค าจ ากัดความ  

  การโอนงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณของผลผลิต หรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจ่ายเดียวกัน 

หรอืการโอนเงินตา่งงบรายจ่ายในผลผลติหรอืโครงการเดียวกัน ภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน 

  การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการ 

และ/หรือจ านวนเงินของรายการที่ก าหนดไว้ ภายใต้งบรายจ่ายของแผนงบประมาณ ผลผลิตหรือ

โครงการเดียวกัน 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1) ศึกษารายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

และรายงานจากสถานศกึษา 

2) แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาการใช้เงนิเหลือจา่ย  และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี 

3) วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผลต่อเงื่อนไข  

ความส าเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและต่างแผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณที่

เป็นเงินเหลือจ่าย 
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       4) ก าหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงนิเหลือจา่ย 

       5) จัดสรรเงนิเหลือจา่ย ตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม 

 6) เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ต่อคณะกรรมการการศกึษาจังหวัด เพื่อให้ความเห็นชอบ 

 7) เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผูว้่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติ 

 8) รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพืน้ฐานและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

9) แจ้งกลุ่มและหรอืสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องจากการเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณเพื่อด าเนนิการ 

10) ติดตาม ประเมนิผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 

Flow chart  การปฏิบติังาน 
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แบบฟอร์มที่ใช้ 

   1.ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการ 

   2. ระเบียบวาระการประชุม 

   3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการ 

   4. รายงานเงินงบประมาณเหลอืจา่ยประจ าปี 

   5. แบบฟอร์มรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจา่ย 

 

เอกสาร / หลักฐานอ้างองิ 

1. ระเบียบงานสารบรรณ ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม 

2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 

3. ประกาศ ส านักคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจ 

การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยัง

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 

4. แนวทางการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานอื่น 

 

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
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5.2 ควบคุมโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 จัดท ารายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยแยกเป็น แผนงาน/

กิจกรรม และประเภทงบประมาณรายจ่าย  
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               กฎหมาย ระเบยีบแนวปฏิบัติ  

 

 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า พ.ศ.2502 

  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 ระเบียบส านักส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  หลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 

  แนวทางการใชเ้งินเหลอืจา่ย 

 ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศกึษาของเลขาธิการ 

    กพฐ.ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สถานศกึษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 

    กรกฎาคม 2550   

  บัญชคี่าวัสดุและค่าแรงจากกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านักงานคณะกรรมการ 

              การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

  ค าสั่ง ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ที่ 353/2558 เรื่องการมอบ 

              อ านาจให้ผู้วา่ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 

  เอกสารการจัดท าค าของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน และ 

              ของส านักงบประมาณ 

 กฎ ระเบียบ มติ ครม. หรอืหนังสือเวียน ซ้อมความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง 

 

                              

 
 



 

 

 

 

 

            

 


