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      คํานํา  
  งานงบประมาณ เปนกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของกําหนด เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานงบประมาณมีประสิทธิภาพ 

สูงสุด จึงไดพิจารณาจัดทาคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ โดยมี

สาระสําคัญทั้งในสวนของวัตถุประสงค ขอบเขต คําจํากัดความ กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนผังแสดง

กระบวนการ (Flowchart) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนแบบฟอรมและเอกสารที่เก่ียวของ โดยมุงหวังใหเกิด

มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนฐานในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

  หวังเปนอยางวา คูมือปฏิบัติงานงบประมาณเลมน้ี จะเปนประโยชนกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

ดานงานงบประมาณและผูที่สนใจไดใชประโยชนจากคูมือฉบับน้ีในการปฏิบัติงานตามหนาที่ 
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1.มาตรฐานตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 

   ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการใน การ

ทํางาน ปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่

ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังน้ี  

 1. ดานการปฏิบัติการ  

  (1) รวบรวม วิเคราะห และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณเศรษฐกิจการเมือง และ

สังคม ทั้งในและตางประเทศ เพ่ือนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเปาหมายของสวนราชการ หรือ

นโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง  

  (2) รวบรวมขอมูล และศึกษาวิเคราะหเบ้ืองตน เก่ียวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธของสวน

ราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนกําหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให

สามารถบรรลุภารกิจที่กําหนดไว  

  (3) วิเคราะหนโยบายของสวนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอขอคิดเห็น เพ่ือชวยจัดทําแผน การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ 

หรือ กิจกรรมไดตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว  

  (4) สํารวจ รวบรวม และประมวลผลขอมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปญหา

ทางเศรษฐกิจ การเมือง ศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรและนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประกอบการ

เสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตรและนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลใหสอดคลองไปใน

แนวทางเดียวกัน 

 2. ดานการวางแผน  

  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด  

 3. ดานการประสานงาน  

  (1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรอืหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด  

  (2) ช้ีแจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือ

สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย  

 4. ดานการบริการ  

  (1) รวบรวมขอมูล เพ่ือเผยแพรและถายทอดองคความรูที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนงานโครงการ  

  (2) ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และช้ีแจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานนโยบายและแผน เพ่ือ

แกปญหาในการปฏิบัติงาน 

 



 

 

2.กําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบงาน หนาที่ความรับผิดชอบปจจุบัน 

         ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานและประสบการณสูงเกี่ยวกับงานที่มีลักษณะงานยาก ปฏิบัติงานโดย

จําเปนตองมีการตัดสินใจหรอืแกปญหาในงานที่รับผิดชอบคอนขางมากปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบงาน ดังน้ี 

           งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย 

                    - ศึกษาวิเคราะหนโยบายหนวยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดูจากเกณฑการจัดสรรของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตองบบุคลากร งบเงินอุดหนุน งบลงทุน และงบดําเนินงาน 

                    - ศึกษาวิเคราะหผลการดําเนินงานปงบประมาณที่ผานมาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา

ในเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรวมกับสถานศึกษา ปรับเปาหมายผลผลิตที่ตองดําเนินใหเหมาะสม 

                   - ปรับแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับกรอบวงเงินงบประมาณรายจายลวงหนา

ระยะปานกลาง                       

 งานจัดต้ังและเสนอของบประมาณ 

                      - ศึกษา วิเคราะห นโยบายพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลกัเกณฑ ขั้นตอน และ

วิธีการจัดต้ังงบประมาณ 

- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แตงต้ังคณะทํางานจัดทําและเสนอของบประมาณ 

 - แจงนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการจัดต้ัง

งบประมาณใหสถานศึกษาดําเนินการ 

                    - วิเคราะหความเหมาะสมการจัดต้ังงบประมาณของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

                     - สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษารวมกันกาํหนดเปาหมายและผลผลิตทัง้ปริมาณ

และเชิงคุณภาพ 

                     - จัดทําคําของบประมาณประจําป 

                     - นําคําของบประมาณเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                   - ติดตาม ประเมินและรายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

งานจัดสรรงบประมาณ 

- ศึกษา วิเคราะห รับแจงการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

- คณะทํางานจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินงบประมาณและ

เกณฑที่กําหนด 

                     - แจงใหกลุม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ ทราบผลการจัดสรร

งบประมาณ 

                      - ประสานงาน สนับสนุนใหกลุม และหรือสถานศึกษา รวมทั้งหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ 

จัดทําโครงการรองรับ และรวบรวมไวในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 



 

                      - สนับสนุน ชวยเหลือ กลุม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ 

ดําเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป 

                      - ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

งานบริหารงบประมาณ 

                       - จัดทําขอมูลผูมสีิทธิเบิกเงินคาเชาบานขาราชการในสังกัด สพป.มุกดาหาร 

    - รวบรวมขอมูล รายงานขอมูลงบบุคลากร ไดแก ธุรการ 9,000 , ธุรการ 15,000 พ่ีเลี้ยงเด็ก

พิการ,พนักงานราชการ, ครขูาดแคลนขั้นวิกฤต,นักการภารโรง งบบุคลากร อ่ืนๆ เพ่ือใหเพียงพอตอการเบิกจาย 

                       - สังเคราะหขอมูลการใชจายงบประมาณจากกลุมบริหารการเงินและสินทรัพยและรายงานจาก

สถานศึกษา 

                - ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

                      - ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

3.งานแจงขอมูลการจัดสรรงบประมาณ 

 1.วัตถุประสงค  

  เพ่ือใหการดําเนินการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหกับ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบเปนไปดวยความเรียบรอย  

 2. ขอบเขตของงาน  

  2.1 การจัดสรรงบประมาณ งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน งบดําเนินงาน งบลงทุนที่ดินและ

สิ่งกอสราง ใหแกสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

 3. คําจํากัดความ  

 งบประมาณ หมายถึง จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ

หนวยงานอ่ืน เพ่ือใชจายในการดําเนินการการตาง ๆ ภายในปงบประมาณโดยจะเปนเงินงบประมาณทุกรายการ 

เชน งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน งบดําเนินงาน งบลงทุนที่ดินและสิ่งกอสราง  

 การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจายเพ่ือใหสามารถดําเนินการใชจายหรือ กอ

หน้ีผูกพัน ตามวัตถุประสงคของการจัดสรรและเปาหมายที่กําหนด  

 4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

 4.1 การจัดสรรงบประมาณ งบบุคลากร  

  1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจงจัดสรรงบประมาณ  

  2) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร วิเคราะหงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  

  3) แจงกลุมบรหิารงานการเงินและสินทรัพย เบิกจายงบประมาณตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

และรายงานขอมูลการเบิกจาย รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน  

  4) แจงกลุมบรหิารงานบุคคล ดําเนินการสรรหา คัดเลือก ทําสัญญาจางบุคลากรตามงบประมาณ

และระยะที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ และรายงานขอมูลการทําสญัญาจางบุคลากร รอบ 6 เดือน และรอบ 12 

เดือน  



 

  5) วิเคราะห/สรุปขอมูลการจางบุคลากรและการเบิกจายงบประมาณ ใหสํานักงานคณะกรรม 

การการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  

 4.2 การจัดสรรงบประมาณ งบเงนิอุดหนุน  

  1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจงจัดสรรงบประมาณ  

  2) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร วิเคราะหงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  

  3) แจงจัดสรรงบประมาณใหกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย เบิกจายงบประมาณตาม

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรใหกับโรงเรียนในสังกัด  

  4) แจงจัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เพ่ือเบิกจายตามระเบียบที่

เกี่ยวของ  

 4.3 การจัดสรรงบประมาณ งบดําเนนิงาน 

  1) รายการคาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติราชการในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษา  

   1.1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจงจัดสรรงบประมาณ  

   1.2) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร วิเคราะหงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร  

   1.3) แจงกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย เบิกจายงบประมาณตามงบประมาณที่

ไดรับจัดสรรและรายงานขอมูลการเบิกจาย รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน  

   1.4) แจงกลุมบริหารงานบุคคล ดําเนินการสรรหา คัดเลือก ทําสญัญาจางบุคลากรตาม

งบประมาณและระยะที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ และรายงานขอมูลการทําสัญญาจางบุคลากร รอบ 6 เดือน 

และรอบ 12 เดือน  

   1.5) วิเคราะห/สรุปขอมูลการจางบุคลากรและการเบิกจายงบประมาณ ใหสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  

  2) รายการคาเชาบานสาหรบัขาราชการผูมีสิทธิเ์บิก  

   2.1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจงจัดสรรงบประมาณพรอมจัดสง

แบบรายงานขอมูลเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม  

   2.2) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร วิเคราะหงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร  

   2.3) แจงจัดสรรงบประมาณใหกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย เบิกจาย

งบประมาณตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายงานตามแบบรายงานเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม  

   2.4) สรุปรายละเอียดตามแบบรายงานเพ่ือประกอบการพิจารณาขอรับการจัดสรร

งบประมาณเพ่ิมเติม  

  3) รายการคาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรยีน อาคารประกอบ และสิง่กอสรางอ่ืน กรณี

โรงเรียนประสบภัย  

   3.1 ) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดหลักเกณฑ แนวทาง วิธีการ

ขอรับการจัดสรรงบประมาณ กรณีโรงเรียนประสบภัย  



 

   3.2) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร แจงแนวทางใหโรงเรียนเพ่ือ

ใชเปนแนวทาง  

   3.3) โรงเรียนประสบภัย จัดสงรายละเอียดประมาณราคาวัสดุ พรอมเอกสารประกอบ

เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

   3.4) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร แตงต้ังคณะกรรมการตรวจ 

สอบสภาพความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบภัย  

   3.5) สรุปรายละเอียดผลการตรวจสอบ และประมาณการพรอมรายละเอียดที่เกี่ยวของ

เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ  

   3.6) เมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณ แจงจัดสรรงบประมาณใหกลุมบรหิารงานการเงินและ

สินทรัพย และโรงเรียนที่ประสบภัย ดําเนินการเบิกจายตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 



 

4. Flow chart  การปฏิบัติงาน 
 

 

 

  

 

 

  

 

   งบบุคลากร       งบเงินอุดหนุน 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สพฐ. แจงจัดสรรงบประมาณ สพฐ. แจงจัดสรรงบประมาณ 

  งบที่ดินและสิ่งกอสราง         งบดําเนินงาน 

สพฐ. แจงจัดสรรงบประมาณ สพฐ. แจงจัดสรรงบประมาณ 

วิเคราะหงบประมาณที่ไดรับ วิเคราะหงบประมาณที่ไดรับ วิเคราะหงบประมาณที่ไดรับ วิเคราะหงบประมาณที่ไดรับ 

แจงกลุมบริหารงานการเงินฯ 

 

 

-แจงกลุมบริหารงานการเงินฯ 

-แจงโรงเรียนรับทราบขอมูล 

 

   - แจงกลุมบริหารงานบุคคล     

      ดําเนินการสรรหา ฯ 

   - แจงกลุมบริหารงานการเงินฯ 

 

- แจงโรงเรียนที่ไดรับจัดสรรฯ 

- แจงกลุมบริหารงานการเงินฯ 

 

วิเคราะห/สรุปขอมูลการจาง

บุคลากรและการเบิกจาย ให สพฐ. 

เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรร

งบประมาณ 
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