
 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

คำนำ 

พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545            
หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546              
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ไดกำหนดใหมีการแบง             
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกากระทรวงศึกษาธิการ
กำหนดใหมีสำนักงานเขตพนที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 เขต และสำนักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา 
จำนวน 42 เขต และไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศกึษาโดยแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ออกเปน                
8 กลุม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองการแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีมธัยมศึกษา  
ออกเปน 7 กลุม โดยคูมือปฏิบัติงานฉบับนี ้มีรายละเอียดของกระบวนงานและคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ของกลุมนโยบายและแผน ซ่ึงเปนกลุมหนึ่งในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีบทบาท อำนาจ หนาที่สำคัญ 6 ประการ ซ่ึงเกี่ยวกับ การศึกษา วิเคราะห วิจัย
และพัฒนาระบบขอมลูสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา การจัดทำนโยบายและแผนพัฒนา
การศึกษา การวิเคราะห/จัดต้ังงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมนิและรายงานผลปฏิบัติงาน  
การจัดต้ัง ยุบ รวม เลกิลมสถานศึกษา งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และรวมสนับสนนุ 
การปฏิบตัิงานกับหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ จากการวิเคราะห บทบาท อำนาจ หนาท่ี ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธกิาร  และจรรยาบรรณของนักวิเคราะหนโยบายและแผน มาตรฐานการปฏิบัติงาน            
คุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติในการรักษาวินัย  ดังนั้น เพ่ือให คูมือปฏิบัติงานกลุมนโยบายและแผน 
ฉบับนี ้สามารถนำไปใชเพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือใหการปฏิบัตงิานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การปฏิบตัิงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงานขึ้น 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  ขอขอบคุณคณะทำงานท่ีดำเนินการ
จัดทำคูมือการปฏบิัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไว ณ โอกาสน้ี 

 
 
 

       กลุมนโยบายและแผน 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

 

 

 

 

 

 

ก 



 

สารบัญ 

 

หนา 
คำนำ             ก 
สารบัญ            ข 
กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ          

คูมือขั้นตอนการดำเนินงาน         
งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย       1 
งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ      6 
งานจัดสรรงบประมาณ        10 

    งานบริหารงบประมาณ                14 
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คูมือขั้นตอน 
การดำเนินงาน  

 
 
 
 



 
 

กลุมงานวิเคราะห 
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     คูมือปฏิบัติงาน 

( Work Manual) 
 

ประเภทเอกสาร   :    คูมือข้ันตอนการดำเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :    งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย 
รหัสเอกสาร   :     
แกไขครั้งท่ี   : 
ปที่นำไปใช   :    ป 2563 
สอดคลองกับ  :    มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจดั 
         การศึกษาที่มีประสทิธิภาพ 

     ตัวบงชี้ที่ 2 การบริหารงานดานงบประมาณ  
 

 

 

ผูจัดทำ ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

 
 

 
 

(นางณิชาภา   เรืองฤทธิ์ราวี)     
นักวเิคราะหนโยบายและแผน

ชำนาญการพิเศษ 

(นางนารีรตัน  แกวศรี) 
ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน 

 
(นายชอบ  สมภาค) 

รอง ผอ.รก.ผอ.สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 
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1. ประเภทเอกสาร   คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน   

    ชื่อเอกสาร          งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย 

2. ช่ืองาน         งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย 

3. วัตถุประสงค 
เพื่องานวิเคราะหงบประมาณรายจาย ของการจัดการศึกษาในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ใหเปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอยตามหลักเกณฑ สามารถนำผลการวิเคราะหไปใชประโยชนใน
การบริหารจัดการ และการเรียนการสอนนักเรยีนในสถานศึกษาตอไป 

4. ขอบเขตของงาน 
3.1 การวิเคราะหขอมูลงบประมาณ 
3.2 การวิเคราะหงบประมาณรายจาย 
3.3 การจัดทำรายงานการวิเคราะหงบประมาณ 

5. คำจำกัดความ 
5.1 งบประมาณ  หมายถึง งบประมาณรายจายประจำป ที่ไดรับอนุมัติจัดสรรตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจำป 

5.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

 5.3 ผูอำนวยการ หมายถึง ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

5.4 กลุมเครอืขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หมายถึง กลุมโรงเรียนท่ีจัดแบงตามสภาพบริบทเขต

การปกครองของตำบล และอำเภอ 

 5.5 คณะกรรมการ  หมายถึง คณะกรรมการงานวิเคราะหงบประมาณรายจาย 

 5.6 เจาหนาที่ หมายถึง เจาหนาที่กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ กลุมนโยบายและแผน 

 5.7 กศจ. หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
6.1 วิเคราะหตรวจสอบหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณและวงเงินงบประมาณที่ไดรบัอนุมตั ิ
6.2 เจาหนาที่ บันทึกเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจำนวนหนึ่งเปนคณะกรรมการ 
6.3 ผูอำนวยการ ลงนามในคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ และแจงใหทราบ 
6.4 เจาหนาที่ แจงกลุมงานนโยบายและแผน 
6.5 กลุมงานนโยบายและแผน แจงกลุมภารกิจงานทุกกลุมภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ 

กลุมพัฒนาเครือขายคุณภาพการศึกษา จัดทำแผนงาน/โครงการ ที่สงผลตอผลผลิตหลักของหนวยงาน 
6.6 เจาหนาที่รวมกับกลุมงานนโยบายและแผน วิเคราะหแผนงาน/โครงการ เตรียมนำเสนอ 

คณะกรรมการ 
6.7 คณะกรรมการ ประชุมดำเนินการ วิเคราะหแผนงาน/โครงการที่สงผลตอผลผลิตหลักของ 

หนวยงาน 
 
 
 
 

2 



 
 
 

6.8 คณะกรรมการวิเคราะหคาใชจายแผนงาน/โครงการที่สงผลตอผลผลิตหลักของหนวยงาน         

และงบประมาณรายจาย 

6.9 เจาหนาที่นำเอกสารการวิเคราะหคาใชจายแผนงาน/โครงการ เสนอตอผูอำนวยการเพ่ือ 

พิจารณา 

6.10 ผูอำนวยการพิจารณาเห็นชอบ เอกสารรายงานวิเคราะหคาใชจายแผนงาน/โครงการ  

มอบเจาหนาที่ดำเนินการตอไป 

6.11 เจาหนาที่รวมกับกลุมงานนโยบายและแผน จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป รองรับคาใชจาย 

ตามแผนงาน/โครงการที่ไดรบัอนุมัติ 

6.12 กลุมงานนโยบายและแผน นำแผนปฏิบัติการประจำป เสนอ กศจ. พิจารณาใหความเห็นชอบ 
6.13  กศจ. ใหความเห็นชอบ  
6.14 นำแจงกลุมภารกิจงานตาง ๆ ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และกลุมดครือขายพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาดำเนินการนำแผนสูการปฏิบัติ 
 6.15 ติดตามประเมนิผลและรายงาน 
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7.   Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

แจงสถานศึกษา กลุม หนวยงาน สำรวจ  
และรายงานขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ไมเห็นชอบ 
 

ผูอำนวยการพิจารณา 

 
เห็นชอบ 

 
 
                         

รายงาน กศจ./สพฐ. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แตงตั้งคณะกรรมการ 

คณะกรรมการฯ ประชุม 
1. วิเคราะหขอมลู แผนงาน /งาน / โครงการ 
2. วิเคราะหคาใชจาย แผนงาน / งาน /โครงการ 

จัดทำรายงานผลการวิเคราะหงบประมาณรายจาย / เผยแพรผูเก่ียวของ 
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ชื่องาน  งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต 2 

กลุมนโยบายและแผน 

วัตถุประสงค     การบริหารงบประมาณรายจายเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ สงผลตอการพัฒนาคณุภาพการจัดการศกึษา 

ขั้นตอนการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดของงาน 

เวลา

ดำเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ 

เครื่องมือ/รองรอย

ของงาน 

ข้ันที่ 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแตงตั้ง
คณะกรรมการ 

ตลอดป 

งบประมาณ 

รายงานการ
วิเคราะห 

งบประมาณ
รายจายได 

ถูกตอง/เปน

ระบบ 

นางณิชาภา  

เรืองฤทธ์ิราวี 
-เอกสารที่เกี่ยวของ 

-แบบฟอรมตาง ๆ ใน

การดำเนนิการ 

ข้ันที่ 2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจง
สถานศกึษา/กลุม/หนวยงาน 
ภายใน 

ตลอดป 

งบประมาณ 

นางณิชาภา  

เรืองฤทธ์ิราวี 
-เอกสารที่เกี่ยวของ 

-แบบฟอรมตาง ๆ ใน

การดำเนนิการ 

ข้ันที่ 3 คณะกรรมการวิเคราะหขอมลู คาใชจาย
แผน / งาน / โครงการ 

ตลอดป 

งบประมาณ 

นางณิชาภา  

เรืองฤทธ์ิราวี 
-เอกสารที่เกี่ยวของ 

-แบบฟอรมตาง ๆ ใน

การดำเนนิการ 

ข้ันที่ 4 ผูอำนวยการ พิจารณาเห็นชอบ/ไม
เห็นชอบ 

ตลอดป 

งบประมาณ 

นางณิชาภา  

เรืองฤทธ์ิราวี 
-เอกสารที่เกี่ยวของ 

-แบบฟอรมตาง ๆ ใน

การดำเนนิการ 

ข้ันที่ 5 จัดทำรายงานผลการวิเคราะหคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาและ 
เผยแพรตอผูเกีย่วของ 

ตลอดป 

งบประมาณ 

นางณิชาภา  

เรืองฤทธ์ิราวี 
-เอกสารที่เกี่ยวของ 

-แบบฟอรมตาง ๆ ใน

การดำเนนิการ 

ข้ันที่ 6 นำเสนอ กศจ./สพฐ. เพ่ือรับทราบ ตลอดป 

งบประมาณ 

นางณิชาภา  

เรืองฤทธ์ิราวี 
-เอกสารที่เกี่ยวของ 

-แบบฟอรมตาง ๆ ใน

การดำเนนิการ 

เอกสารอางอิง  1. ระเบียบงานสารบรรณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม 
                   2. เอกสารประกอบการวิเคราะหงบประมาณรายจาย 
                   3. ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอำนาจการบรหิารและการจดัการศึกษาของเลขาธิการ กพฐ.ไปยัง
คณะกรรมการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 
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      คูมือปฏิบัติงาน 

( Work Manual) 
 

ประเภทเอกสาร   :    คูมือข้ันตอนการดำเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :    งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
รหัสเอกสาร   :     
แกไขครั้งท่ี   : 
ปที่นำไปใช   :    ป 2563 
สอดคลองกับ  :    มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจดั 
         การศึกษาที่มีประสทิธิภาพ 

     ตัวบงชี้ที ่2 การบริหารงานดานงบประมาณ  
 

 

ผูจัดทำ ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

 
 

 
 

(นางณิชาภา   เรืองฤทธิ์ราวี)     
นักวเิคราะหนโยบายและแผน

ชำนาญการพิเศษ 

(นางนารีรตัน  แกวศรี) 
ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน 

 
(นายชอบ  สมภาค) 

รอง ผอ.รก.ผอ.สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 
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1. ประเภทเอกสาร        คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน   

ช่ือเอกสาร          งานจัดทำและเสนอของบประมาณ  
2. ชื่องาน               งานจัดทำและเสนอของบประมาณ 

3. วัตถุประสงค    
             เพ่ือจัดทำและเสนอของบประมาณ งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางของสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด เสนอขอรับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

4. ขอบเขตของงาน 
        4.1 การจัดทำและเสนอของบประมาณ งบลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด 

4.2 การจัดทำและเสนอของบประมาณประจำป และกรณีจำเปนเรงดวน 

5.  คำจำกัดความ 
 5.1 สพฐ. หมายถึง สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 5.2 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการจัดทำและเสนอของบประมาณ 
 5.3 ผูอำนวยการ หมายถึง ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 5.4 เจาหนาที่ หมายถึง เจาหนาที่กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ กลุมนโยบายและแผน สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา หรือเจาหนาที่ หรือครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณของโรงเรียน แลวแตกรณี 

5.5 กลุมเครอืขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หมายถึง กลุมโรงเรียนท่ีจัดแบงตามสภาพบริบทเขต

การปกครองของตำบล และอำเภอ 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 6.1 ศึกษารายละเอียด เกณฑการขอตั้งงบประมาณ และกรอบวงเงินงบประมาณประจำป 
6.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำและเสนอขอตั้งงบประมาณ 
 - เจาหนาที่ เสนอรายชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมจำนวนหนึ่งเปนคณะกรรมการ 
 - ผูอำนวยการ ลงนามในคำสั่งแตงตั้ง และแจงผูเก่ียวของทราบ 
6.3 เจาหนาที่จัดทำหนังสือพรอม คูมือการจัดตั้งงบประมาณประจำป แจงโรงเรยีนดำเนินการ  
6.4 โรงเรียนจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำป 
 - เจาหนาที่ของโรงเรยีน บันทึกเสนอผูอำนวยการโรงเรียนทราบและวางแผนการดำเนินการ 
 - เจาหนาที่ของโรงเรยีน วิเคราะห เสนอขอมูลประกอบการจัดทำและเสนอของบประมาณ 
 - เจาหนาที่ของโรงเรยีน จัดทำหนังสือรายงานคำของบประมาณ แจงกลุมเครือขายพัฒนา

คุณภาพการศึกษา และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 - กลุมเครือขายพัฒนาคณุภาพการศึกษา จัดเรียงลำดับความสำคัญการของบประมาณของ

โรงเรียนรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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6.5 คณะกรรมการจัดทำและเสนอขอตั้งงบประมาณ 
 - คณะกรรมการวิเคราะหความเหมาะสมของการจัดตั้งงบประมาณ ของโรงเรียน และ   
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามเกณฑท่ี สพฐ. กำหนด 
 - คณะกรรมการจัดเรียงลำดับความสำคัญของการเสนอขอตั้งงบประมาณ 
6.6 จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำป 
6.7 นำเสนอคำขอตั้งงบประมาณ ให กศจ. เห็นชอบ 
6.8 เจาหนาที่จัดทำหนังสือรายงาน สพฐ. ตามกำหนดเวลา หรือปฏิทินการจัดทำคำขอตั้ง

งบประมาณ 

 
7.   Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำและเสนอของบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

                      
ไมเห็นชอบ 

 

สพฐ.พจิารณา 

 
                          เห็นชอบ 

 
 

 ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

 

 

 

 

สถานศกึษา จัดทำคำของบประมาณ
เสนอเขตพื้นที่การศึกษา 

คณะกรรมการฯ วิเคราะหความเหมาะสมการขอตั้งงบประมาณ 

แจงผูเกี่ยวของ 

สพท.และสถานศกึษารวมกำหนดเปาหมายและผลผลติ 

จัดทำคำของบประมาณ 
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ชื่องาน  งานจัดตั้งและเสนองบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

กลุมนโยบายและแผน 

วัตถุประสงค     ระบบคำขอจัดตั้งงบประมาณมีความถูกตอง มีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดของงาน 

เวลา

ดำเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ 

เครื่องมือ/รองรอย

ของงาน 

ข้ันที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทำและเสนอ 
ของบประมาณ 

 

ตลอดป 

งบประมาณ 

เอกสารคำขอ

งบประมาณ

ถูกตองตาม

ระเบียบ 

นางณิชาภา  

เรืองฤทธ์ิราวี 
-เอกสารที่เกี่ยวของ 

-แบบฟอรมตาง ๆ ใน

การดำเนนิการ 

ข้ันที่ 2 สถานศึกษาจัดทำคำของบประมาณ ตลอดป 

งบประมาณ 

 นางณิชาภา  

เรืองฤทธ์ิราวี 
-เอกสารที่เกี่ยวของ 

-แบบฟอรมตาง ๆ ใน

การดำเนนิการ 

ข้ันที่ 3 คณะกรรมการวิเคราะหความเหมาะสม ตลอดป 

งบประมาณ 

 นางณิชาภา  

เรืองฤทธ์ิราวี 
-เอกสารที่เกี่ยวของ 

-แบบฟอรมตาง ๆ ใน

การดำเนนิการ 

ข้ันที่ 4 สำนักงานฯ / สถานศึกษารวมกัน
กำหนดเปาหมายและผลผลติทั้งเชิง
คุณภาพและเชิง 
ปริมาณ จัดทำและเสนอของบประมาณ 

ตลอดป 

งบประมาณ 

นางณิชาภา  

เรืองฤทธ์ิราวี 
-เอกสารที่เกี่ยวของ 

-แบบฟอรมตาง ๆ ใน

การดำเนนิการ 

ข้ันที่ 5 สพฐ. พิจารณาเห็นชอบ/ไมเห็นชอบ 
แจงผูเกี่ยวของทราบและดำเนนิการ 

ตลอดป 

งบประมาณ 

นางณิชาภา  

เรืองฤทธ์ิราวี 
-เอกสารที่เกี่ยวของ 

-แบบฟอรมตาง ๆ ใน

การดำเนนิการ 

ข้ันที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ตลอดป 

งบประมาณ 

 นางณิชาภา  

เรืองฤทธ์ิราวี 
-เอกสารที่เกี่ยวของ 

-แบบฟอรมตาง ๆ ใน

การดำเนนิการ 

เอกสารอางอิง  1. ระเบียบงานสารบรรณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม 
                   2. เอกสารการจัดทำคำของบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานและของสำนักงบประมาณ 
                   3. ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอำนาจการบรหิารและการจดัการศึกษาของเลขาธิการ กพฐ.ไปยัง
คณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 
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คูมือปฏิบัติงาน 

( Work Manual) 
 

ประเภทเอกสาร   :    คูมือข้ันตอนการดำเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :    งานจัดสรรงบประมาณ 
รหัสเอกสาร   :     
แกไขครั้งท่ี   : 
ปที่นำไปใช   :    ป 2563 
สอดคลองกับ  :    มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจดั 
         การศึกษาที่มีประสทิธิภาพ 

     ตัวบงชี้ที่ 2 การบริหารงาน 

     ดานงบประมาณ 
 

 

 

ผูจัดทำ ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

 
 

 
 

(นางณิชาภา   เรืองฤทธิ์ราวี)     
นักวเิคราะหนโยบายและแผน

ชำนาญการพิเศษ 

(นางนารีรตัน  แกวศรี) 
ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน 

 
(นายชอบ  สมภาค) 

รอง ผอ.รก.ผอ.สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 
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1. ประเภทเอกสาร        คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน   

ช่ือเอกสาร          งานจัดสรรงบประมาณ 

2. ชื่องาน               งานจัดสรรงบประมาณ 

3. วัตถุประสงค 
เพื่อใหการดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ที่ไดรับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ใหกับสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอย 

4. ขอบเขตของงาน 
จัดสรรงบประมาณ ตั้งแตกระบวนการ รับแจงการจัดสรรงบประมาณจากสำนักคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดเกณฑ วิเคราะหจัดสรรแจงผลการจัดสรรใหกับสถานศึกษาและผูเก่ียวของรวมท้ัง 
สนับสนุนใหจัดทำโครงการรองรับและดำเนินการตามโครงการ 

5. คำจำกัดความ 
 งบประมาณ หมายถึง งบประมาณทุกหมวดงบประมาณ / แผนงาน / โครงการ ที่ไดรับแจงจัดสรร
จากสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจายตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใชจายหรือ
กอหนี้ผูกพัน ทั้งนี้ อาจดำเนนิการโดยใชการอนุมัติเงินประจำงวดหรือโดยวิธีการอื่นใดตามท่ีสำนักงบประมาณ
กำหนด 
 แผนการใชจายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใชจายงบประมาณรายจายสำหรับ
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพ่ือดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
6.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ 
6.2 คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะหจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินงบประมาณ และ

เกณฑที่กำหนด 
6.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจงผลการจัดสรรงบประมาณใหกลุม และหรอืสถานศกึษารวมทั้ง

หนวยงานภายในที่เกี่ยวของ 
6.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน สนับสนุนใหกลุม และ หรือสถานศกึษารวมทั้งหนวยงาน

ที่เก่ียวของ จัดทำโครงการรองรบั รวบรวมไวในงานแผนปฏิบัติการประจำป 
6.5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนชวยเหลือกลุม และ หรือสถานศึกษารวมทั้งหนวยงาน

ภายในท่ีเก่ียวของ ดำเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำป 
6.6 ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน  
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7.   Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
วิเคราะหนโยบาย เปาหมาย ผลผลิต ของหนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

                      
สพฐ.พิจารณาใหความเห็นชอบ  

 

 
                           

 
 

    ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การกำหนดหลักเกณฑ และการปฏิบัติตามเกณฑงบประมาณ 

การกำหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหนวยงานและ
การเสนอแนวทางการจัดทำใหแกสถานศึกษา 

 

แจงผูเกี่ยวของ 

การจัดทำแผนใชจายงบประมาณประจำป 
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ชื่องาน  งานจัดสรรงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

กลุมนโยบายและแผน 

วัตถุประสงค     สถานศกึษาและกลุมในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหนวยงานภายในที่เก่ียวของท่ีไดรับการจัดสรร
งบประมาณเปนไปตามระเบียบทีก่ำหนด 
ขั้นตอนการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดของงาน 

เวลา

ดำเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ 

เครื่องมือ/รองรอย

ของงาน 

ข้ันที่ 1 วิเคราะหนโยบาย เปาหมาย ผลผลิตของ
แผนงบประมาณประจำป เพ่ือใหเปน
แนวทางการดำเนินงานของหนวยงาน 

ตลอดป 

งบประมาณ 

 นางณิชาภา  

เรืองฤทธ์ิราวี 
-เอกสารที่เก่ียวของ 

-แบบฟอรมตาง ๆ ใน

การดำเนินการ 

ข้ันที่ 2 กำหนดหลักเกณฑ และปฏิบัติตามเกณฑ 

งบประมาณ ของหนวยงานและ

สถานศกึษา โดยยึดผลผลติของแผน

งบประมาณ 

ตลอดป 

งบประมาณ 

 นางณิชาภา  

เรืองฤทธ์ิราวี 
-เอกสารที่เก่ียวของ 

-แบบฟอรมตาง ๆ ใน

การดำเนินการ 

ข้ันที่ 3 การกำหนดแผนงานโครงการและ
งบประมาณของหนวยงานและเสนอแนว
ทางการดำเนินงานใหสถานศึกษา 

ตลอดป 

งบประมาณ 

 นางณิชาภา  

เรืองฤทธ์ิราวี 
-เอกสารที่เก่ียวของ 

-แบบฟอรมตาง ๆ ใน

การดำเนินการ 

ข้ันที่ 4 จัดทำแผนการใชจายงบประมาณ
ประจำปปฏิบัติการโดยรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับแผนบรหิารงบประมาณและ
แผนปฏิบัติ เพ่ือจัดทำเอกสารแผน ฉบับ
รางเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเขต
พื้นท่ีการศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบ 

ตลอดป 

งบประมาณ 

นางณิชาภา  

เรืองฤทธ์ิราวี 
-เอกสารที่เก่ียวของ 

-แบบฟอรมตาง ๆ ใน

การดำเนินการ 

ข้ันที่ 5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนบัสนุน

ชวยเหลือกลุม และหรอืสถานศึกษา 

รวมทั้งหนวยงานภายในท่ีเก่ียวของ 

ดำเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติ

การประจำป 

ตลอดป 

งบประมาณ 

นางณิชาภา  

เรืองฤทธ์ิราวี 
-เอกสารที่เก่ียวของ 

-แบบฟอรมตาง ๆ ใน

การดำเนินการ 

ข้ันที่ 6 ติดตาม ประเมินผลและรายงานการ
ดำเนินงาน 

ตลอดป 

งบประมาณ 

 นางณิชาภา  

เรืองฤทธ์ิราวี 
-เอกสารที่เก่ียวของ 

-แบบฟอรมตาง ๆ ใน

การดำเนินการ 

เอกสารอางอิง  1. หนังสือราชการแจงการจัดสรรงบประมาณ 
       2. ระเบียบงานสารบรรณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเตมิ 
       3. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 
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คูมือปฏิบัติงาน 

( Work Manual) 
 

ประเภทเอกสาร   :    คูมือข้ันตอนการดำเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :    งานบริหารงบประมาณ 
รหัสเอกสาร   :     
แกไขครั้งท่ี   : 
ปที่นำไปใช   :    ป 2563 
สอดคลองกับ  :    มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจดั 
         การศึกษาที่มีประสทิธิภาพ 

     ตัวบงชี้ที่ 2 การบริหารงานดานงบประมาณ 
 

 

ผูจัดทำ ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

 
 

 
 

(นางณิชาภา   เรืองฤทธิ์ราวี)     
นักวเิคราะหนโยบายและแผน

ชำนาญการพิเศษ 

(นางนารีรตัน  แกวศรี) 
ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน 

 
(นายชอบ  สมภาค) 

รอง ผอ.รก.ผอ.สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 
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1. ประเภทเอกสาร        คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน   

2. ชื่องาน               งานบริหารงบประมาณ 

3. วัตถุประสงค 
เพื่อใหดำเนินการบริหารงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของสำนักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. ขอบเขตของงาน 
การดำเนินการบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ของสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแตกระบวนการสำรวจ ตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณรายจาย ทุกรายการ 
ทุกโครงการ การวิเคราะหความสำคัญ ความจำเปนในการใชจายงบประมาณโอนและเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ แจงผูเก่ียวของทราบและดำเนินการ 

5. คำจำกัดความ 
 การโอนงบประมาณรายจาย หมายถึง การโอนเงนิงบประมาณรายจายที่ไดรบัการจัดสรรงบประมาณ
ของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจายเดียวกัน หรอืการโอนเงินตางงบ
รายจายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน 
 การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการ และ/หรือ จำนวน
เงินของรายการที่กำหนดไวภายใตงบรายจายของแผนงบประมาณ ผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
6.1 ศึกษาขอมูลการใชจายงบประมาณจากกลุมบริหารการเงนิและสินทรัพย และรายงาน 

จากสถานศึกษา 
6.2 คณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำป 
6.3 วิเคราะหผลการใชจายเงนิงบประมาณตามผลการติดตามประเมนิผล ตอเงื่อนไขความสำเร็จของ

งาน/โครงการ ภายในแผนงานและตางแผนงานกัน หรอืตางประเภทงบประมาณเปนเงินเหลือจาย 
6.4 กำหนดแนวทางและวิธีการการใชเงินเหลือจาย 
6.5 จัดสรรเงนิเหลือจาย ตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม 
6.6 เสนอแนวทางและวิธีการใชเงินเหลือจาย และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตอ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดใหความเห็นชอบ 
6.7 เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตอผูวาราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติ 
6.8 รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณใหสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

และหนวยงานที่เก่ียวของ 
6.9 แจงกลุม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหนวยงานภายในท่ีเก่ียวของจากการเปลี่ยนแปลง

งบประมาณดำเนินการ 
6.10 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน 
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7. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

ศึกษาขอมูล/แตงตั้งคณะกรรมการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ไมเห็นชอบ 
 

กศจ.พิจารณา 
    เห็นชอบ 
 

            ไมอนมุัต ิ
ผูวาราชการจังหวัดพิจารณา 

                      
                                                อนุมัติ   

 

 
                           

 
 

 

    ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.วิเคราะห ผลการใชจายงบประมาณ 
2.กำหนดแนวทางและวิธีการใชเงนิเหลือจาย 
3.จัดสรรเงินเหลือจายตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม 
4.แนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

รายงาน สพฐ./หนวยงานที่เก่ียวของ 

แจง กลุม/สถานศึกษา/หนวยงาน

ภายในท่ีเกี่ยวของดำเนินการ 
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ชื่องาน  งานบริหารงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

กลุมนโยบายและแผน 

วัตถุประสงค     ระบบการโอนและเปล่ียนแปลงงบประมาณมีประสิทธิภาพ คุมคา และครอบคลุมภารกิจ 

ขั้นตอนการ

ดำเนินงาน 

รายละเอียดของงาน เวลา

ดำเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ เครื่องมือ/รองรอยของ

งาน 

ขั้นที่ 1 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสำรวจ ศึกษา
ขอมูลงบประมาณ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแตงต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจายและ
โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณประจำป 

สิงหาคม  นางณิชาภา  

เรืองฤทธ์ิราวี 

-เอกสารท่ีเก่ียวของ 

-แบบฟอรมตาง ๆ ใน

การดำเนินการ 

ขั้นที่ 2 คณะกรรมการ ดำเนินการ 
-วิเคราะห ผลการใชจายงบประมาณตาม
ผลการติดตามประเมินผลตอเงื่อนไข
ความสำเร็จของงาน/โครงการ 
-กำหนดแนวทางและวิธีการใชเงินเหลือ 
-จัดสรรเงินเหลือจายตามแนวทางและ
วิธีการที่เหมาะสม 
-เสนอแนวทางและวิธีการใชเงินเหลือจาย
และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณตอคณะกรรมการเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

สิงหาคม  นางณิชาภา  

เรืองฤทธ์ิราวี 

-เอกสารท่ีเก่ียวของ 

-แบบฟอรมตาง ๆ ใน

การดำเนินการ 

ขั้นที่ 3 กศจ.พิจารณาใหความเห็นชอบ สิงหาคม  นางณิชาภา  

เรืองฤทธ์ิราวี 

-เอกสารท่ีเก่ียวของ 

-แบบฟอรมตาง ๆ ใน

การดำเนินการ 

ขั้นที่ 4 ผูวาราชการจังหวัด อนุมัติ/ไมอนุมัติ กันยายน นางณิชาภา  

เรืองฤทธ์ิราวี 

-เอกสารท่ีเก่ียวของ 

-แบบฟอรมตาง ๆ ใน

การดำเนินการ 

ขั้นที่ 5 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รายงาน สพฐ./

แจงผูเก่ียวของดำเนินการ 

กันยายน นางณชิาภา  

เรืองฤทธ์ิราวี 

-เอกสารท่ีเก่ียวของ 

-แบบฟอรมตาง ๆ ใน

การดำเนินการ 

ขั้นที่ 6 แจงกลุมและหรือสถานศึกษารวมท้ัง
หนวยงานภายในท่ีเกี่ยวของจากการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

กันยายน  นางณชิาภา  

เรืองฤทธ์ิราวี 

-เอกสารท่ีเก่ียวของ 

-แบบฟอรมตาง ๆ ใน

การดำเนินการ 

ขั้นที่ 7 ติดตามประเมินและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

กันยายน  นางณชิาภา  

เรืองฤทธ์ิราวี 

-เอกสารท่ีเก่ียวของ 

-แบบฟอรมตาง ๆ ใน

การดำเนินการ 

เอกสารอางอิง 1. ระเบียบงานสารบรรณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแกไขเพ่ิมเติม 
     2. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 
     3. ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศกึษาของเลขาธิการ กพฐ.ไปยังคณะกรรมการสำนักงาน 
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