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คานา
การบริหารงบประมาณ เป็นกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของส านั ก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา จึง ได้ จัดท าคู่ มือการปฏิบั ติง าน “งานวิ เ คราะห์ง บประมาณ”ตาม
มาตรฐานกระบวนการบริหารงบประมาณขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการที่สร้าง
คุณค่าของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกิดคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประสิทธิภาพ
การทางานของเจ้าหน้าที่วเิ คราะห์งบประมาณ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงาน “งานวิเคราะห์งบประมาณ” มีสาระสาคัญ ของความเป็นมาและ
ความสาคัญในการจัดทาคู่มือ วัตถุประสงค์ ขอบเขต กรอบแนวคิ ด ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
คาจากัดความ ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ มุ่งหวังให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็น
ฐานในการพัฒนาการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนสร้างคุณค่า
หลักของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาให้ดียิ่งขึน้ ต่อไป
ผูจ้ ัดทา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงเป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบัติงานในด้านการจัดตัง้ และเสนอ
ของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ และการบริหารงบประมาณ ต่อผูท้ ี่สนใจ ซึ่งได้ใช้ประโยชน์จาก
คู่มอื ฉบับนีใ้ นการปฏิบัติงาน
นางเสาวรรณี ธรรมโร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
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ภาคผนวก
 กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ
 คาสั่ง สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ที่ 342/2561 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบปฏิบัติราชการของข้าราชการและบุคลากร
 แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน
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หลักการเหตุผล
งบดาเนินงาน และงบบุคลากร เป็นกลไกหนึ่งที่สานัก งานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้น พื้นฐาน ใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เป็นงบประมาณที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จั ด ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และสถานศึ ก ษา ส าหรั บ
ดาเนินการสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเป็นอิสระคล่องตัว สามารถบริหารจัดการศึกษาได้สะดวก
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
งบด าเนิ น งาน ความหมายตามหลั ก การจ าแนกประเภทรายจ่ า ย ตามงบประมาณ
หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อบริหารงานประจา ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ และค่า สาธารณูปโภค รวมถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จา่ ยจากงบรายจ่ายอื่นๆ
งบบุ ค ลากร ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ รั บ อนุ มั ติ ก รอบ
อัตรากาลังพนักงานราชการ จาก สานักงาน กพ. โดยคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ได้
พิจารณาถึงการใช้กาลังคนในภาพรวมให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความจาเป็นตามภารกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ภายใต้แนวทางที่มีความเป็นอิสระและยึดหยุ่นในการดาเนินงาน สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบบุคลากร และจัดสรรให้สานักงาน
เขตพื้นที่ก ารศึก ษา ตามกรอบอัตรากาลั ง 4 ปี ปัจจุบันใช้ ก รอบอัตรากาลัง รอบที่ 4 งบประมาณปี
พ.ศ.2560 – พ.ศ.2563

แนวคิด
กลุ่มนโยบายและแผน เป็นกลุ่มงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย
ให้สถานศึกษาจัดการศึกษา เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งเน้นผลสั มฤทธิ์ของงาน
ตามยุทธศาสตร์เป็นสาคัญ (Strategic Result Based Management : SRBM) ใช้ระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Base Budgeting : SPBB) โดยเน้นความโปร่งใส
ทันสมัย
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึด หลักการมีส่วนร่วม
(Participation) การบริ ห ารที่ ส นั บ สนุ น ที่ ใ ช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐาน (School-Based Management) โดยมี
กระบวนการวางแผนการดาเนินงานตามแผน การกากับ ติดตามรายงานผลอย่างเป็นระบบ
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นไปอย่างมีป ระสิท ธิภ าพ และประสิท ธิผ ล สามารถสนับ สนุนส่ง เสริม การจัด การศึก ษาให้บ รรลุ
เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหาร
และการจัดการศึกษาให้มคี ุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
 ขอบข่าย/ภารกิจ

1. งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
2. งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
3. งานจัดสรรงบประมาณ
4. งานบริหารงบประมาณ
 กระบวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย
2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลสารสนเทศ สภาพความจาเป็นและปัญหา
3) กาหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การดาเนินงาน
4) การวางแผนการดาเนินงาน
5) ดาเนินงานตามแผน/โครงการ
6) ส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่ม/สถานศึกษาดาเนินงาน
7) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
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1. งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
 วัตถุประสงค์

เพื่ อ การวิ เ คราะห์ ง บประมาณรายจ่า ย ของการจั ด การศึ ก ษาในส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาและสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลัก เกณฑ์ ด้วยความถู กต้อง เรียบร้อย สามารถนาผลการ
วิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา และการเรียนการสอนนักเรียนในสถานศึกษาต่อไป


ขอบเขตของงาน
1. การวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ
2. การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
3. การจัดทารายงานการวิเคราะห์งบประมาณ

คาจากัดความ
การวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ หมายถึง กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะ
ทางการเงินและผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กิจการใดกิจการหนึ่งจากงบการเงิน
ของกิจการนัน้ พร้อมทั้ง นาข้อเท็จจริงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจ
การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย หมายถึง กระบวนการวางแผนทางการเงิน
ว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะบรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าหมายได้อย่างไร โดยพิจารณาเงินรายได้
จากทุกแหล่งเป็นตัวกาหนดขีดจากัด ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพื่อการบริหารจัดการ
การจัดทารายงานการวิเคราะห์งบประมาณ หมายถึง การรายงานตัวเลขที่เกิดขึ้น
จริงของรายได้ รายจ่าย และเงินทุนที่ก่อหนี้ผูกพันไว้ โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งผู้บริหารแต่
ละคนต้องการได้รับรายงานที่ต่างกัน ดังนั้น รายงานที่ดีจึงควรอ่านเข้าใจได้ง่าย แต่รายละเอียดที่ควร
มีต้อ งไม่ขาดตกบกพร่อง รายงานที่ดีที่สุดต้องให้ข้อมูลที่ผู้บริหารแต่ละระดับต้องการ โดยจัดทาขึ้นอย่าง
น้อยเดือนละครั้ง
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 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษา กลุ่ม หรือ หน่วยงานภายในสารวจ
และรายงานข้อมูล
2. สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา แต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
3. คณะกรรมการฯ ประชุมดาเนินการ วิเคราะห์ข้อมูล แผนงาน/งาน/โครงการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย แผนงาน/งาน/โครงการที่ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงานและงบประมาณรายจ่ายของ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและสถานศึกษา
4. สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา นาเสนอผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา เพื่อ
พิจารณา กรณี พิจารณาไม่เห็ นชอบเอกสารรายงาน มอบเจ้าหน้าที่ นากลับ ไปเสนอคณะกรรมการฯ
ปรับปรุง แก้ไข แล้วนาเสนอผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา พิจารณาใหม่
5. จัดทารายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย/เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง
6. สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา รายงานคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด และสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
Flow Chart การปฏิบัติงาน
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เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง
1.ระเบียบงานสารบรรณ สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
3.ประกาศ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาของ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการเขต
พืน้ ที่การศึกษา และสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

คูม่ ือการปฏิบัติงาน “งานวิเคราะห์งบประมาณ”

2. งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดระบบการจัดตั้ง และเสนอของบประมาณของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
และสถานศึกษา
2) เพื่อให้การเสนอขอรับงบประมาณ จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


 ขอบเขตของงาน

1) การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจาปีและในกรณีเร่งด่วน ของสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษา และสถานศึกษา
2) การประสานงาน และขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา จากหน่วยงานอื่น
ทีเ่ กี่ยวข้อง
 คาจากัดความ

การจัดตั้งงบประมาณ หมายถึง การจัดทางบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
ใช้จ่าย หรือก่อหนี้ผูกพัน โดยเน้นการประมาณการ กิจกรรม โครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่
จาเป็นสาหรับการดาเนินการโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กาหนด ในที่นี้ หมายถึง การ
วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา
การเสนอของบประมาณ หมายถึ ง การเสนอค าของบประมาณตามพระราชบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา ได้เสนอคาขอตามแผนงาน งาน หรือโครงการ ตามหลักการจาแนกประเภท
รายจ่าย ตามที่สานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด ได้แก่ งบ
บุคลากร งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น
ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่ทาให้การจัดการศึกษา บรรลุวัตถุประสงค์
ทรัพยากรทางการศึกษา จึงครอบคลุมอยู่ในความหมายต่างๆ ไม่ว่าจะมองในแง่ของทางเศรษฐศาสตร์
หรือทางการบริหารก็ตาม การดาเนินการกับทรัพยากรเหล่านี้ ต้องมีหลักการ วิธีการ และแนวคิดเป็น
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กรอบ เพื่อให้เกิดผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ทรัพยากรทางการเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหาร
จัดการ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลด้วย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจาปี และในกรณีเร่งด่วน ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
1) สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา แจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดาเนินการ
2) สถานศึกษา จัดทาคาของบประมาณ เสนอสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
3) คณะกรรมการจัดทาและเสนอของบประมาณ วิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้ง
งบประมาณและหรือของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันกาหนดเป้าหมายและผลผลิต
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
5) จัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
6) คณะกรรมการการศึกษาจังหวัด เห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
7) แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผูบ้ ังคับบัญชา ให้สถานศึกษารับทราบ
เพื่อดาเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป
8) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานต่อสานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ ประกอบด้วย
1. งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
 ขั้นตอนการปฏิบัติ

1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน จัดสรรงบประมาณ (ครั้งที่ 1) พร้อมทั้ง
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานรายละเอียดการจ้างพนักงานราชการรายบุคคล ที่เลื่อนขั้น
ค่าตอบแทนประจาปีแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ (ครั้งที่ 2)
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2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานรายละเอียดการจ้างพนักงานราชการรายบุคคล
ส่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน จัดสรรงบประมาณ (ครั้งที่ 2)
4) สานัก งานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งจัดสรรงบประมาณ ให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
และดาเนินการ
5) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานการเบิกจ่ายจริง งบบุคลากร ให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานทราบภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

2. งบดาเนินงาน ประกอบด้วย
2.1 ค่าเช่าบ้าน
 ขั้นตอนการปฏิบัติ

1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณ (ครั้งที่ 1) พร้อม
ทั้งให้สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา รายงานการเบิกจ่ายจริงรายคนของผูม้ ีสทิ ธิเบิกค่าเช่าบ้าน เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณ (ครั้งที่ 2)
2) สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา รายงานการเบิกจ่ายจริงรายคน ของผู้มสี ิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านทุกกรณี ส่ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน จัดสรรงบประมาณ (ครั้งที่ 2)
4) แจ้งจัดสรรงบประมาณ ให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดาเนินการ

2.2 ค่าเช่าที่ดิน (วัดร้าง)
 ขั้นตอนการปฏิบัติ

1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อรายงานข้อมูลการเช่าที่ดินที่เป็นปัจจุบัน (วัดร้าง)
2) สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา แจ้งโรงเรียน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่ออายุสัญญาเช่า
ที่ดนิ และส่งสาเนาสัญญาเช่า ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานข้อมูลการเช่าที่ดิน (วัดร้าง) พร้อมสาเนา
สัญญาเช่า ให้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
4) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ค่าเช่า
ที่ดนิ (วัดร้าง)
5) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งจัดสรรงบประมาณ ค่าเช่าที่ดิน ให้โรงเรียน และ
ผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการ

2.3 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษา
 ขั้นตอนการปฏิบัติ

1) โรงเรียนส่งคาขอตั้งงบประมาณ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา รายงานคาขอตั้งงบประมาณให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
รายการ ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษา
4) สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา แจ้งจัดสรรงบประมาณ ให้โรงเรียน/ผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินการ
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการจัดสรรงบประมาณ ให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานทราบ

2.4 ค่าติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา
 ขั้นตอนการปฏิบัติ

1) โรงเรียนจัดทาปริมาณงานและราคา (ปร.4,5 และ6) พร้อมเอกสารหลักฐาน
(ถ้ามี) ส่ง สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2) สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา วิเคราะห์/ตรวจสอบ/รวบรวม ปริมาณงานและราคา
ของโรงเรียน พร้อมจัดทารายละเอียดการขอตัง้ งบประมาณ
3) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดเรียงลาดับความจาเป็นเร่งด่วน ตามหลักเกณฑ์
แนวทางที่เหมาะสม และวิธีการที่กาหนด
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4) สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา จัดทารายละเอียดการขอตั้งงบประมาณ พร้อมแบบ
ปริมาณงานและราคา เรียงลาดับตามความจาเป็น ตามมติของคณะกรรมการ ส่ง สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
5) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน แจ้งอนุมัตจิ ัดสรรงบประมาณ
6) สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน/ผูเ้ กี่ยวข้อง
เพื่อดาเนินการ

2.5 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายเป็นการภายใน
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง

1. คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ได้รับแต่งตัง้ เบิกได้อัตรา 350 บาท/คน/งาน
2. จานวนคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่เกิน 5 คน/สัญญา
3. ต้องเป็นสัญญาจ้างที่มวี งเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผูค
้ วบคุมงาน

1. หัวหน้าผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง 350 บาท/วัน/งาน
2. ผูค้ วบคุมงานก่อสร้างผู้ปฏิบัติการ 300 บาท/วัน/งาน
3. ผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งเบิกได้เฉพาะวันหยุดราชการ
 สัญญาจ้างต้องเป็นสัญญาจ้างที่มวี งเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
 เอกสารประกอบการเสนอของบประมาณ ค่าตอบแทนตรวจการจ้างและผูค
้ วบคุมงานก่อสร้าง

1. บัญชีสรุปการของบประมาณ
จานวน 2 ชุด
2. สาเนาสัญญาจ้าง
จานวน 2 ชุด
3. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง จานวน 2 ชุด
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 เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนตรวจการจ้างและผูค
้ วบคุมงานก่อสร้าง

กรณีได้รับอนุมัตจิ ัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
1.สาเนาสัญญาจ้าง
1.สาเนาสัญญาจ้าง
2.สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง 2.สาเนาคาสั่งแต่งตั้งผูค้ วบคุมงาน
3.หลักฐานการตรวจการจ้างของคณะกรรมการ 3.บันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตาม
4.หลักฐานการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
5.ใบสาคัญรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ (3) 73
4.ใบสาคัญรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย
 ขั้นตอนการปฏิบัติ

1) สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ค่าก่อสร้าง
อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่มีสัญญาจ้างตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งมีงวดงาน
ในปีงบประมาณปัจจุบัน และมีเกณฑ์ที่สามารถเบิกงบประมาณ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ
จ้างและผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง จัดส่งเอกสารหลักฐานให้สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ประกอบด้วย
 บัญชีสรุปการของบประมาณ จานวน 2 ชุด
 สาเนาสัญญาจ้าง
จานวน 2 ชุด
 สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จานวน 2 ชุด
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบสัญญาจ้าง/คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน/คานวณงบประมาณ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้
ควบคุมงาน และจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบด้วย
 รายงานสรุปการขออนุมัติงบประมาณ จานวน 1 ชุด
 สาเนาสัญญาจ้าง โรงเรียนละ 1 ชุด
 คาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน โรงเรียนละ 1 ชุด
3) สานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้างและผูค้ วบคุมงาน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
4)สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน/ผูเ้ กี่ยวข้องดาเนินการ

คู่มือการปฏิบัติงาน “งานวิเคราะห์งบประมาณ”

2.6 ค่าพาหนะนักเรียนเรียนรวม
 ขั้นตอนการปฏิบัติ

1) โรงเรียนรายงานข้อมูลจานวนนักเรียนที่มาเรียนรวม ส่งสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
2) สานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษา รายงานข้อมูลโรงเรียนหลัก ของการมาเรีย นรวม
และสรุปงบหน้า ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ส่ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน จัดสรรงบประมาณ ค่าพาหนะรับ-ส่ง
นักเรียนให้สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
4) สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา แจ้งจัดสรรงบประมาณ ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนให้
โรงเรียน/ผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการ
หมายเหตุ ระยะทางจากโรงเรียนเครือข่าย ถึง โรงเรียนหลัก คิดค่าใช้จ่าย ดังนี้
 ระยะทาง 1 – 3 กม.
ค่าพาหนะ 10 บาท
 ระยะทาง 3 – 10 กม. ค่าพาหนะ 15 บาท
 ระยะทาง 10 กม. ขึน
้ ไป ค่าพาหนะ 20 บาท (ภาคเรียนละ 100 วัน)

2.7 ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขัน้
 ขั้นตอนการปฏิบัติ

1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทารายละเอียดข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้าประจา ผู้ซึ่งได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงสุด หรือใกล้เคียงถึงขั้นสูงสุด ของอันดับหรือ
ตาแหน่ง ส่ง สานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดท า (ครั้งที่ 1) หลังจากเลื่อนขั้น
เงินเดือน/ค่าจ้างประจา (ตุลาคม – มีนาคม) และครั้งที่ 2 (เมษายน – กันยายน)
2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณ ค่าตอบแทน
พิเศษ ให้สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ปีละ 2 ครัง้ ๆ ละ 6 เดือน
3) สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา แจ้งจัดสรรงบประมาณ ค่าตอบแทนพิเศษ ให้กลุ่ม
งานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ

คู่มือการปฏิบัติงาน “งานวิเคราะห์งบประมาณ”

3. งานจัดสรรงบประมาณ
 วัตถุประสงค์

เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การจั ด สรรงบประมาณ ที่ ไ ด้ รั บ จาก ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน ให้กั บ ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาและสถานศึก ษา มี ระบบเป็ นไปด้วยความ
เรียบร้อย
 ขอบเขตงาน
1. การจัดสรรงบประมาณให้แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
2. การจัดทาแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
 คาจากัดความ
งบประมาณ หมายถึง งบประมาณทุกหมวดงบประมาณ/แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับแจ้ง
จัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี หรื อพระราชบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่ าย เพิ่ มเติ ม ให้ ส่ วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ทั้งนี้ อาจดาเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจางวดหรือโดยวิธีการ
อื่นใด ตามที่สานักงบประมาณกาหนด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสาหรับ
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1) สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการจั ด สรรงบประมาณ
2) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน
งบประมาณ และเกณฑ์ที่กาหนด
3) สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่ม และหรือ
สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
4) สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ประสาน สนับสนุนให้กลุ่มและหรือสถานศึกษารวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาโครงการรองรับรวบรวมไว้ในงานแผนปฏิบัติการประจาปี

คู่มือการปฏิบัติงาน “งานวิเคราะห์งบประมาณ”

5) สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ กลุ่ ม และหรื อ สถานศึ ก ษา
รวมทั้ ง หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี
6) ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน

งานจัดสรรงบประมาณ (ค่าจ้างชั่วคราว) ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าตอบแทนครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
โครงการคืนครูให้นักเรียน รายการ ค่าตอบแทนนักการภารโรง และธุรการโรงเรียน
ค่าตอบแทนนักการภารโรง 17 อัตรา
ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน
ค่าตอบแทนบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ค่าตอบแทนจ้างครูผทู้ รงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ค่าตอบแทนจ้างพี่เลีย้ งเด็กพิการสาหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แจ้งจัดสรรงบประมาณ รายการค่าตอบแทนจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้หน่วยงานภายใน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ


งานจัดสรรงบประมาณ (รายการอื่นๆ) ประกอบด้วย
1) ค่าสาธารณูปโภค
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายในการจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภารงาน และติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อดาเนินงานจัดการศึกษาตามภารกิจของเขตพืน้ ที่การศึกษา
5) ค่าใช้จ่ายตามภารงาน/โครงการต่างๆ ที่จัดสรรระหว่างปีงบประมาณ
6) งบประมาณงบแลกเป้า

คู่มอื การปฏิบัติงาน “งานวิเคราะห์งบประมาณ”

การจัดทาแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปี
1. วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิต ของแผนงบประมาณประจาปี เพื่อให้เป็นแนวทาง
การดาเนินงานของหน่วยงาน
2. การกาหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตามเกณฑ์ งบประมาณ ของหน่วยงานและสถานศึกษา
โดย ยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ
3. การกาหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงาน และเสนอแนะแนวทางการ
ดาเนินงานให้สถานศึกษา
4. จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารงบประมาณ
และแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อจัดทาเอกสารแผน ฉบับร่างเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
จังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบ
5. แจ้งผูเ้ กี่ยวข้องดาเนินการ
6. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ทั้งในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา

Flow Chart การปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน “งานวิเคราะห์งบประมาณ”

เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง
1. หนังสือราชการแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
2. ระเบียบงานสารบรรณ สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

คู่มือการปฏิบตั ิงาน “งานวิเคราะห์งบประมาณ”

4. การประสานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น
(ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1) ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกสาหรับ
การดาเนินงานโครงการของสถานศึกษา
2) วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึ กษาเสนอฯ เพื่อมิให้มีความซ้าซ้อน
ในรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด
3) เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรับการ
สนับสนุนฯ
4) แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผูบ้ ังคับบัญชา ให้สถานศึกษารับทราบ
เพื่อดาเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป
5) รวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาที่ระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก

Flow Chart การปฏิบัติ

คู่มือการปฏิบตั ิงาน “งานวิเคราะห์งบประมาณ”

1. ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึ ก ษา และสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ลงวั น ที่ 10
กรกฎาคม 2550
2. แนวทางการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานอื่น

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน “งานวิเคราะห์งบประมาณ”

5.งานบริหารงบประมาณ (การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)
 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ดาเนินการบริหารงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ของสานักงาน
เขตพื้น ที่ก ารศึก ษา เป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย บรรลุวัต ถุป ระสงค์ และเป้า หมายของการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน
 ขอบเขตของงาน

การดาเนิน การบริห ารงบประมาณ การโอนและเปลี่ย นแปลงงบประมาณ ของ
สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา ตั้ง แต่ก ระบวนการสารวจ ติด ตามการเบิก จ่า ยงบประมาณรายจ่า ย
ทุก รายการ ทุก โครงการ การวิเ คราะห์คาสาคัญ ความจาเป็น ในการใช้จ่า ยงบประมาณ โอนและ
เปลี่ย นแปลงงบประมาณ แจ้งผู้เ กี่ ย วข้องทราบและดาเนินการ
 คาจากั ด ความ

การโอนงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณของผลผลิต หรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจ่ายเดียวกัน
หรือการโอนเงินต่างงบรายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน ภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการ
และ/หรื อ จ านวนเงิ นของรายการที่ก าหนดไว้ ภายใต้ งบรายจ่า ยของแผนงบประมาณ ผลผลิ ต หรื อ
โครงการเดียวกัน


ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1) ศึกษารายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
และรายงานจากสถานศึกษา
2) แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาการใช้เงินเหลือจ่าย และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
3) วิเ คราะห์ผ ลการใช้ จ่ายงบประมาณตามผลการติ ดตามประเมิน ผลต่ อเงื่อ นไข
ความสาเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและต่างแผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณที่
เป็นเงินเหลือจ่าย

คู่มือการปฏิบัติงาน “งานวิเคราะห์งบประมาณ”

4) กาหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย
5) จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม
6) เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ต่อคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด เพื่อให้ความเห็นชอบ
7) เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผูว้ ่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติ
8) รายงานการโอนเปลี่ย นแปลงงบประมาณให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9) แจ้งกลุ่มและหรือสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องจากการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเพื่อดาเนินการ
10) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน

Flow chart การปฏิบตั ิงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน “งานวิเคราะห์งบประมาณ”

แบบฟอร์มที่ใช้
1.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

2. ระเบียบวาระการประชุม
3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
4. รายงานเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจาปี
5. แบบฟอร์มรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง
1. ระเบียบงานสารบรรณ สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
3. ประกาศ สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอานาจ
การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาของเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ไปยั ง
คณะกรรมการเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา และสถานศึก ษา ในสัง กัด สานัก งานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550
4. แนวทางการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานอื่น

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน “งานวิเคราะห์งบประมาณ”

5.2 ควบคุมโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
จัดทารายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยแยกเป็น แผนงาน/
กิจกรรม และประเภทงบประมาณรายจ่าย


คู่มือการปฏิบัติงาน “งานวิเคราะห์งบประมาณ”

กฎหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติ
 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจา พ.ศ.2502
 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ระเบียบสานักสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 หลักการจาแนกประเภทรายจ่าย
 แนวทางการใช้เงินเหลือจ่าย
 ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ

กพฐ.ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2550 
 บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงจากกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คาสั่ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 353/2558 เรื่องการมอบ
อานาจให้ผู้วา่ ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
 เอกสารการจัดทาคาของบประมาณของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ของสานักงบประมาณ
 กฎ ระเบียบ มติ ครม. หรือหนังสือเวียน ซ้อมความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง

