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คํานํา 

 การบริหารงานงบประมาณ เปนกระบวนการหนึ่งท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ กําหนด เพ่ือใหการปฏิบัติงานดาน 
งบประมาณมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีสาระสําคัญของกระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติงาน แผนผังแสดงกระบวนการ (Flowchart) 
ตลอดจนแบบฟอรมและเอกสารท่ีเก่ียวของ หวังเปนอยางวา คูมือปฏิบัติงานงบประมาณเลมนี้ จะเปนประโยชน
กับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานงานงบประมาณ และผูท่ีเก่ียวของ  
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1. งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย 
…………………………………………………….. 

1. วัตถุประสงค  
 เพ่ือวิเคราะหงบประมาณรายจาย ของการจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดวยความถูกตอง เรียบรอย สามารถนําผลการวิเคราะหไปใชประโยชนใน
การบริหารจัดการศึกษา และการเรียนการสอนนักเรียนในสถานศึกษาตอไป 

2. ขอบเขตของงาน  
 2.1 การวิเคราะหขอมูลงบประมาณ 
 2.2 การวิเคราะหงบประมาณรายจาย  
 2.3 การจัดทํารายงานการวิเคราะหงบประมาณ 

3. คําจํากัดความ  
 การวิเคราะหขอมูลงบประมาณ หมายถึง กระบวนการคนหาขอเท็จจริงเก่ียวกับฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กิจการใดกิจการหนึ่งจากงบการเงินของกิจการนั้น 
พรอมท้ังนําขอเท็จจริงดังกลาวมาประกอบการตัดสินใจ  
 การวิเคราะหงบประมาณรายจาย หมายถึง กระบวนการวางแผนทางการเงินวา สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา จะบรรลุจุดมุงหมายตามเปาหมายไดอยางไรโดยพิจารณาเงินรายไดจากทุกแหลงเปนตัวกําหนด
ขีดจํากัดในการจัดสรรงบประมาณรายจายเพ่ือการบริหารจัดการ 
 การจัดทํารายงานการวิเคราะหงบประมาณ หมายถึง รายงานตัวเลขท่ีกําหนดข้ึนจริงของรายได 
รายจาย และเงินทุนท่ีกอหนี้ผูกพันไว โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีไดรับ ซ่ึงผูบริหารแตละคนตองการไดรับ
รายงานท่ีตางกัน ดังนั้น รายงานท่ีดีจึงควรอานเขาใจงาย แตรายละเอียดท่ีควรมี ตองไมขาดตกบกพรอง รายงาน
ท่ีดีท่ีสุดตองใหขอมูลท่ีผูบริหารแตละระดับตองการ โดยจัดทําข้ึนอยางนอยเดือนละครั้ง 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
 4.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจงสถานศึกษา กลุม หรือหนวยงานภายในทุก
แหง สํารวจและรายงานขอมูล  
 4.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการ 
 4.3 คณะกรรมการ ประชุมดําเนินการ วิเคราะหขอมูล แผนงาน/งาน/โครงการ วิเคราะหคาใชจาย 
แผนงาน/งาน/โครงการ ท่ีสงผลผลิตหลักของหนวยงานและงบประมาณรายจายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  
 4.4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นําเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรณีไม
เห็นชอบเอกสารรายงาน มอบเจาหนาท่ีนํากลับไปเสนอคณะกรรมการฯ ปรับปรุง แกไข แลวนําเสนอพิจารณา
ใหม  
 4.5 จัดทํารายงานผลการวิเคราะหงบประมาณรายจาย/เผยแพรผูเก่ียวของ 
 4.6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน  

 

6. แบบฟอรมท่ีใช  
 6.1 แบบฟอรมรายงานขอมูลผลการวิเคราะหการใชจายงบประมาณ  
 6.2 แบบฟอรมแผนการใชจายงบประมาณประจําป  

7. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  
 7.1 เอกสารประกอบการวิเคราะหงบประมาณรายจาย  
 7.2 ขอมูลผลการใชจายงบประมาณของปงบประมาณท่ีผานมา  
 7.3 หนังสือแจงแผนการใชจายงบประมาณใหผูท่ีเก่ียวของ  
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2. งานจัดตั้ง เสนอของบประมาณรายจายประจําป  
งบลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

……………………………………………………… 

1.วัตถุประสงค  
 1.1 เพ่ือจัดระบบการจัดตั้ง และเสนอของบประมาณของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา  
 1.2 เพ่ือใหการเสนอขอรับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
หนวยงานอ่ืน ท่ีเก่ียวของมีความถูกตองและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการ และความจําเปนขาด
แคลน  

2. ขอบเขตของงาน  
 2.1 การจัดตัง้ และเสนอของบประมาณประจําปและในกรณีเรงดวน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และสถานศึกษา  
 2.2 การประสาน และขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

3. คําจํากัดความ  
 การจัดตั้งงบประมาณ หมายถึงการจัดทํางบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจาํป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมเพ่ือใหใชจายหรือใหกอหนี้ผูกพัน โดยเนนการ
ประมาณการ กิจกรรม โครงการ ตลอดจนคาใชจายและทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการโครงการให
บรรจุ วัตถุประสงคตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
 การเสนอของบประมาณ หมายถึง การเสนอคําของบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา ไดเสนอคําของบประมาณตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด  
 การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หมายถึง ประสานงานการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอกสําหรับการดําเนินงานรายการ ครุภัณฑ กอสราง 
ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งกอสรางอ่ืนของสถานศึกษา  

4. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
 4.1 การจัดต้ัง และเสนอของบประมาณประจําปและในกรณีเรงดวนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและ สถานศึกษา  
  1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แจงกรอบนโยบาย/หลักเกณฑและวิธีการจัดตั้งงบประมาณ
ใหสถานศึกษาดําเนินการ  
  2) สถานศึกษา จัดทําคําของบประมาณ เสนอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
  3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวบรวม วิเคราะห สรุปคําขอตั้งงบประมาณ  
  4) แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความตองการจําเปน ขาดแคลนในการจัดทําคําขอตั้ง การ
เสนอขอ งบประมาณ  
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  5) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือ
พิจารณา จัดตั้งงบประมาณ เสนอของบประมาณ  
  6) จัดทําคําของบประมาณประจําปตามมติคณะกรรมการ  
  8) จัดสงคําขอตั้งงบประมาณ รายละเอียดการเสนอของบประมาณใหสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 4.2 การประสาน สงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอ่ืน  
  1) ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอกสําหรับการ
ดําเนินงาน รายการครุภณัฑ กอสราง ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งกอสรางอ่ืนของ
สถานศึกษา  
  2) วิเคราะหงาน/ประมาณการท่ีสถานศึกษาเสนอขอรับการจัดสรร เพ่ือมิใหมีความซํ้าซอนใน
รายการงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากหนวยงานตนสังกัด  
  3) เสนอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ เพ่ือพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุน  

5. Flow Chart การปฏิบัติงาน  
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6. แบบฟอรมท่ีใช  
 6.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
 6.2 ระเบียบวาระการประชุม 
 6.3 รายงานการประชุมของคณะกรรมการ 
 6.1 แบบสรุปคําขอจัดตั้งงบประมาณรายการ คาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  
 6.2 แบบประมาณราคาวัสดุ รายการปรับปรุงซอมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และ 
สิ่งกอสรางอ่ืน (ปร.4 , ปร.5, ปร.6)  

7. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  
 7.1 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 7.2 หลักเกณฑการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป  
 7.3 คําขอตั้งงบประมาณรายการ คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
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3. งานจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน คาครุภณัฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
………………………………………..……… 

1. วัตถุประสงค  
 เพ่ือใหการดาเนินการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ใหกับ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีระบบเปนไปดวยความเรียบรอย  

2. ขอบเขตของงาน  
 2.1 การจดัสรรงบประมาณ งบดําเนินงาน  
  1) รายการคาติดตั้ง ขยายเขต ระบบไฟฟา และระบบประปา  
   1.1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจงจัดสรรงบประมาณ พรอม
รายละเอียด หลักเกณฑ วิธีการขอรับการจัดสรรงบประมาณ   
   1.2) สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา แจงสถานศึกษาจัดทํารายละเอียด 
ประมาณการขอรับการจัดสรรงบประมาณ  
   1.3) แตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบประมาณการขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือ
ตรวจสอบความ จําเปนขาดแคลนในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ  
   1.4 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รายการคาติดตั้ง ขยายเขต ระบบ
ไฟฟา และระบบประปา  
   1.5 แจงจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาท่ีไดรับการพิจารณาจัดสรรดําเนินการ  
   1.6 แจงจัดสรรงบประมาณใหกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ดําเนินการเบิกจาย 
งบประมาณใหกับสถานศึกษาท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ  
  2) รายการคาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งกอสรางอ่ืน กรณี
โรงเรียน ประสบภัย  
   2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดหลักเกณฑ แนวทาง วิธีการ
ขอรับการ จัดสรรงบประมาณ กรณีโรงเรียนประสบภัย  
   2.2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา แจงแนวทางใหโรงเรียนเพ่ือใช เปน
แนวทาง  
      2.3) โรงเรียนประสบภัย จัดสงรายละเอียดประมาณราคาวัสดุ พรอมเอกสารประกอบเพ่ือ
ขอรับ การจดัสรรงบประมาณ   
   2.4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบสภาพ
ความเสียหายของโรงเรียนท่ีประสบภัย  
   2.5) สรุปรายละเอียดผลการตรวจสอบ และประมาณการพรอมรายละเอียดท่ีเก่ียวของ
เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ  
   2.6) เม่ือไดรับจัดสรรงบประมาณ แจงจัดสรรงบประมาณใหกลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย และโรงเรียนท่ีประสบภัย ดําเนินการเบิกจายตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  
 2.2 รายการงบลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
  1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจงจัดสรรงบประมาณ  
  2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา วิเคราะหงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  
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  3) แจงจัดสรรงบประมาณใหกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย เบิกจายงบประมาณตาม 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรใหกับโรงเรียนในสงักัด  
  4) แจงจัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียน เพ่ือเบิกจายตามระเบียบท่ีเก่ียวของ   

5. Flow chart การปฏิบัติงาน  

 

6. แบบฟอรมท่ีใช  
 6.1 บัญชีรับแจงการจัดสรรงบประมาณ 
 6.2 บัญชีผลการจัดสรรงบประมาณ 
 6.3 ระเบียบวาระการประชุม 
 6.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
   

7. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  
 7.1 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจงจัดสรรงบประมาณ  
 7.2 หลักเกณฑวิธีการขอรับการจัดสรรงบประมาณ  
 7.2 ระเบียบวาดวยการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  
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4. งานเสนอของบประมาณ งบดําเนินงาน 
รายการติดตั้งขยายเขต และปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟาประปา 

 
……………………………………………………… 

1.วัตถุประสงค  
 1.1 เพ่ือจัดระบบการจัดตั้ง และเสนอของบประมาณของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา  
 1.2 เพ่ือใหการเสนอขอรับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
หนวยงานอ่ืน ท่ีเก่ียวของมีความถูกตองและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการ และความจําเปนขาด
แคลน  

2. ขอบเขตของงาน  
 2.1 การจัดตัง้ และเสนอของบประมาณประจําปและในกรณีเรงดวน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และสถานศึกษา  
 2.2 การประสาน และขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

3. คําจํากัดความ  
 การจัดตั้งงบประมาณ หมายถึงการจัดทํางบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจาํป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมเพ่ือใหใชจายหรือใหกอหนี้ผูกพัน โดยเนนการ
ประมาณการ กิจกรรม โครงการ ตลอดจนคาใชจายและทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการโครงการให
บรรจุ วัตถุประสงคตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
 การเสนอของบประมาณ หมายถึง การเสนอคําของบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา ไดเสนอคําของบประมาณตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด  
 การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หมายถึง ประสานงานการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอกสําหรับการดําเนินงานรายการ ครุภณัฑ กอสราง 
ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งกอสรางอ่ืนของสถานศึกษา  

4. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
 4.1 การจัดต้ัง และเสนอของบประมาณประจําปและในกรณีเรงดวนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและ สถานศึกษา  
  1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แจงกรอบนโยบาย/หลักเกณฑและวิธีการจัดตั้งงบประมาณ
ใหสถานศึกษาดําเนินการ  
  2) สถานศึกษา จัดทําคําของบประมาณ เสนอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
  3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวบรวม วิเคราะห สรุปคําขอตั้งงบประมาณ  
  4) แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความตองการจําเปน ขาดแคลนในการจัดทําคําขอตั้ง การ
เสนอของบประมาณ  
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  5) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือ
พิจารณา จัดตั้งงบประมาณ เสนอของบประมาณ  
  6) จัดทําคําของบประมาณประจําปตามมติคณะกรรมการ  
  8) จัดสงคําขอตั้งงบประมาณ รายละเอียดการเสนอของบประมาณใหสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 4.2 การประสาน สงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอ่ืน  
  1) ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอกสําหรับการ
ดําเนินงาน รายการครุภณัฑ กอสราง ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งกอสรางอ่ืนของ
สถานศึกษา  
  2) วิเคราะหงาน/ประมาณการท่ีสถานศึกษาเสนอขอรับการจัดสรร เพ่ือมิใหมีความซํ้าซอนใน
รายการงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากหนวยงานตนสังกัด  
  3) เสนอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ เพ่ือพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุน  

5. Flow Chart การปฏิบัติงาน  
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6. แบบฟอรมท่ีใช  

 6.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
 6.2 ระเบียบวาระการประชุม 
 6.3 รายงานการประชุมของคณะกรรมการ 
 6.1 แบบสรุปคําขอจัดตั้งงบประมาณรายการ คาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  
 6.2 แบบประมาณราคาวัสดุ รายการปรับปรุงซอมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และ 
สิ่งกอสรางอ่ืน (ปร.4 , ปร.5, ปร.6)  

7. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  
 7.1 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 7.2 หลักเกณฑการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป  
 7.3 คําขอตั้งงบประมาณรายการ คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
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5. งานจัดสรรงบประมาณ งบดําเนินงาน  
รายการติดตั้งขยายเขต และปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟาประปา 

………………………………………..……… 

1. วัตถุประสงค  
 เพ่ือใหการดาเนินการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ใหกับ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีระบบเปนไปดวยความเรียบรอย  

2. ขอบเขตของงาน  
 2.1 การจดัสรรงบประมาณ งบดําเนินงาน  
  1) รายการคาติดตั้ง ขยายเขต ระบบไฟฟา และระบบประปา  
   1.1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจงจัดสรรงบประมาณ พรอม
รายละเอียด หลักเกณฑ วิธีการขอรับการจัดสรรงบประมาณ   
   1.2) สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา แจงสถานศึกษาจัดทํารายละเอียด 
ประมาณการขอรับการจัดสรรงบประมาณ  
   1.3) แตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบประมาณการขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือ
ตรวจสอบความ จําเปนขาดแคลนในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ  
   1.4 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รายการคาติดตั้ง ขยายเขต ระบบ
ไฟฟา และระบบประปา  
   1.5 แจงจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาท่ีไดรับการพิจารณาจัดสรรดําเนินการ  
   1.6 แจงจัดสรรงบประมาณใหกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ดําเนินการเบิกจาย 
งบประมาณใหกับสถานศึกษาท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ  
  2) รายการคาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งกอสรางอ่ืน กรณี
โรงเรียน ประสบภัย  
   2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดหลักเกณฑ แนวทาง วิธีการ
ขอรับการ จัดสรรงบประมาณ กรณีโรงเรียนประสบภัย  
   2.2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา แจงแนวทางใหโรงเรียนเพ่ือใช เปน
แนวทาง  
      2.3) โรงเรียนประสบภัย จัดสงรายละเอียดประมาณราคาวัสดุ พรอมเอกสารประกอบเพ่ือ
ขอรับ การจดัสรรงบประมาณ   
   2.4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบสภาพ
ความเสียหายของโรงเรียนท่ีประสบภัย  
   2.5) สรุปรายละเอียดผลการตรวจสอบ และประมาณการพรอมรายละเอียดท่ีเก่ียวของ
เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ  
   2.6) เม่ือไดรับจัดสรรงบประมาณ แจงจัดสรรงบประมาณใหกลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย และโรงเรียนท่ีประสบภัย ดําเนินการเบิกจายตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  
 2.2 รายการงบลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
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  1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจงจัดสรรงบประมาณ  
  2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา วิเคราะหงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  
  3) แจงจัดสรรงบประมาณใหกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย เบิกจายงบประมาณตาม 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรใหกับโรงเรียนในสงักัด  
  4) แจงจัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียน เพ่ือเบิกจายตามระเบียบท่ีเก่ียวของ   

5. Flow chart การปฏิบัติงาน  

 

6. แบบฟอรมท่ีใช  
 6.1 บัญชีรับแจงการจัดสรรงบประมาณ 
 6.2 บัญชีผลการจัดสรรงบประมาณ 
 6.3 ระเบียบวาระการประชุม 
 6.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

7. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  
 7.1 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจงจัดสรรงบประมาณ  
 7.2 หลักเกณฑวิธีการขอรับการจัดสรรงบประมาณ  
 7.2 ระเบียบวาดวยการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
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6. การบริหารงบประมาณ (การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) 
................................................................ 

1. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหดําเนินการบริหารงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. ขอบเขตของงาน 
 การดําเนินการบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ตั้งแตกระบวนการสํารวจ ติดตาม การเบิกจายงบประมาณ ทุกรายการ ทุกโครงการ การวิเคราะห
ความสําคัญ ความจําเปนในการใชจายงบประมาณ โอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ แจงผูเก่ียวของทราบและ
ดําเนินการ 

3. คําจํากัดความ 
 การโอนงบประมาณรายจาย หมายถึง การโอนเงินงบประมาณรายจายท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ
ของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอ่ืนภายในงบรายจายเดียวกัน หรือการโอนเงินตางงบรายจาย
ในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายในแผนงบประมาณเดียวกัน 
 การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการ และ/หรือจํานวน
เงินของรายการท่ีกําหนดไวภายใตงบประมาณรายจายของแผนงบประมาณ ผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน 

4. ข้ันตอนการดาเนินงาน  
 1. ศึกษาขอมูลการใชจายงบประมาณจากกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ระรายงานจาก
สถานศึกษา 
 2. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาใชเงินเหลือจาย กําหนดแนวทางและวิธีการการใชเงินเหลือจาย  
และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจาป  
 3. เสนอแนวทางและวิธีการใชเงินเหลือจาย และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
ตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ  
 4. เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตอผูวาราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติ  
 5. รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณใหสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 6. แจงกลุม และหรือสถานศึกษา ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ และรวมท้ังหนวยงานภายใน  
ท่ีเก่ียวของจากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณดาเนินการ  
 7. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน  
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5. Flow Chart การประเมินงาน 

 
 
6. แบบฟอรมท่ีใช 
 6.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
 6.2 ระเบียบวาระการประชุม 
 6.3 รายงานการประชุมของคณะกรรมการ 
 6.4 รายงานเงินงบประมาณเหลือจายประจําป 
 6.5 แบบฟอรมรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดจัดสรรงบประมาณรายจาย 
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7. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 7.1 ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
 7.2 ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ลงวันท่ี 10 
กรกฎาคม 2550 
 7.3 หนังสือ สพฐ. ท่ี ศธ 04002/ว709 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2558 เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการแทน  
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7. การขอรับสนับสนุนงบประมาณ กรณีโรงเรียนท่ีประสบภัยพิบัติ 
.................................................. 

 
1. วัตถุประสงค 
 1. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สาหรับโรงเรียนท่ีประสบภัยพิบัติ สงผลใหโรงเรียน  
ไดรับผลกระทบกับอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ ไดรับความเสียหาย มีความจําเปนตอง
ไดรับการปรับปรุงซอมแซมอยางเรงดวน เพ่ือมิใหสงผลกระทบตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน  
 2. เพ่ือใหการขอรบังบประมาณ กรณีโรงเรยีนประสบอุบัติภยั ไดแก วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย หรือ 
อุบัติภัยอ่ืน ๆ  

2. ขอบเขตของงาน 
 1. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณใหกับโรงเรียนท่ีประสบภัยพิบัติ 
 2. แจงการจัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียนท่ีไดรับจัดสรร 

3. คําจํากัดความ 
 1. การเสนอของบประมาณ หมายถึง การเสนอคําของบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจาํปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา ไดเสนอคําของบประมาณตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 

 2. ประสบภัยพิบัติ หมายถึง ภัยท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิต และทรัพยสิน โดยสงผลกระทบตอ

ภาวะเศรษฐกิจ และวิธีชีวิตของคนในสังคม ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ภัยพิบัติ แบงเปน 2 ประเภท คือ ภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ เชน แผนดินไหว วาตภัย อุทกภัย พายุฝนฟาคะนอง เปนตน และภัยพิบัติท่ีมนุษยสรางข้ึน 

4. ข้ันตอนการดาเนินงาน  
 1. สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา แจงแนวทางการขอรับสนับสนุนงบประมาณแกไข
ปญหาโรงเรียนท่ีประสบภยัธรรมชาติ และแบบฟอรมตาง ๆ ใหสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
 2. โรงเรียนท่ีประสบภัยธรรมชาติ รายงานการเกิดภัยใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ ภายใน 
24 ชั่วโมง  
 3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบความเสียหาย
ของโรงเรียนท่ีประสบภัยธรรมชาติ เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ดูแล ชวยเหลือโรงเรียนท่ีประสบภยัธรรมชาต ิ 
 4. คณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนท่ีประสบภัยธรรมชาติ ออกตรวจสอบ  
ติดตาม ดูแล ชวยเหลือ พรอมรายงานผลใหผูอานวยการสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ  
 5. โรงเรียนทําประมาณการซอมแซมเม่ือสถานการณคืนสูสภาพปกติ ประกอบดวย ประมาณการ
รายละเอียดความหายของโรงเรียน (ปร.4,ปร.5,ปร.6), ภาพถายความเสียหาย (รายการท่ีของบประมาณ),  
คาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสํารวจความเสียหายของโรงเรียน สรุปรายงานความเสียหายของคณะกรรมการ  
และบันทึกการอยูเวรยามของโรงเรียน สงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตรวจสอบ  
 6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา รวบรวมรายละเอียดคําของบประมาณของโรงเรียน
ประสบอุบัติภัย (กรณีของบกลาง) ท่ี คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัย พิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) เสนอ
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ใหคณะกรรมการ ใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) พิจารณาใหความเห็นชอบคําขอ 
งบประมาณ (งบกลาง) 
 7. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จัดสงรายละเอียดใหสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 7.1 ภาพถายความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับโรงเรียน  
 7.2 สาเนาบันทึกสมุดการอยูเวรของครูเวรประจาโรงเรียนท่ีมีการระบุวัน เวลา ในการเกิดภัย  
 7.3 สาเนาบันทึกการตรวจสอบของคณะกรรมการท่ีสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแตงตั้ง  
 7.4 ประมาณราคา (ปร.4, 5 และ 6)  

7. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจงการจัดสรรงบประมาณ  
8. แจงโรงเรียนท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ และกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ดําเนินการ 

 
5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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6. แบบฟอรมท่ีใช 
 6.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
 6.2 บันทึกรายงานตรวจสอบความเสียหายของคณะกรรมการ 
 6.3 แบบประมาณราคาคาวัสดุ (ปร.4, 5 และ 6) ท่ีสานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กําหนด  
 6.4 ภาพถายความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับโรงเรียน  
 6.5 สาเนาบันทึกสมุดการอยูเวรของครูเวรประจําโรงเรียนท่ีมีการระบุวัน เวลา ในการเกิดภัย  
 6.6 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายระดับสถานศึกษา 
 6.7 บันทึกรายงานความเสียหายของคณะกรรมการระดับสถานศึกษา 
 
7. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
  1. แนวทางการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ สาหรับโรงเรียนท่ีประสบภัยธรรมชาติ  
จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 2. แบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กําหนด  
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