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บทนํา 

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ได้กําหนดอํานาจหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ไว้ดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา                    
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร งบประมาณ 
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม นโยบาย

และแผน 
(ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน สถานศึกษา                  

ขั้นพ้ืนฐาน 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 
ดังนั ้น เพื ่อให้ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล                   

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จึงได้จัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ตามหน้าที ่ดังกล่าวข้างต้น เพื ่อให้บุคลากรเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน               
มีเป้าหมาย มีข้ันตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใช้ใน
การพัฒนา ศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม เกิดความพึงพอใจและ
ประโยชน์สุข แก่ประชาชน ซึ่งประกอบด้วย กระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน คำจำกัดความ 
ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน แบบฟอร์มที่ใช้ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงาน ใน ๔ งาน คือ งาน
ธุรการ งานนโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ และงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน เพื่อใช้เป็น
แนวทาง ในการบริหารงานและปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
แนวคิด 

กลุ ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที ่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให้ 
สถานศึกษา จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปเพ่ือ 
ประโยชน์ของผู้เรียน ประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ตามยุทธศาสตร์ โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล ยึดหลักการมีส ่วนร่วม การบริหารที ่สนับสนุนที ่ใช ้โ รงเรียนเป็นฐาน (School – Based 
Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดําเนินการตามแผน กํากับ ติดตามผล อย่างเป็นระบบ 
 
วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล สามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา 

๒. เพื ่อสนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัด 
การศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
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ขอบข่าย/ภารกิจ 
1. งานข้อมูลสารสนเทศ 

  1.1 งานจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   1) ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แห่งชาติ และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพฐ. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   2) ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
   3) จัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารและ
จัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   4) ดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและสรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  1.2 งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
   1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพ้ืนฐานของส่วนกลางและวางแผนการจัดเก็บ
ข้อมูลให้เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไข 
   2) จัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ 
   3) ออกแบบวิธีการนำเสนอในรูปแบบเอกสาร และระบบอิเล็กทรอนิคส์ 
   4) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่เกี่ยวข้อง 
   5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีเพ่ือนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 
  1.3 งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
   1) วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากร/นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2) กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3) พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
   4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้และบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
   5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.4 งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
  1) ศึกษาสภาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
  2) พัฒนารูปแบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหาร 
  3) ปรับปรุง ติดตั้งระบบและจัดทำคู่มือการใช้งาน 
  4) จัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีการทำงานอย่าง

ต่อเนื่อง ตลอดจนมีระบบป้องกันความเสี่ยงต่อระบบเครือข่ายฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
  5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน 
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 1.5 งานจัดทำและดูแลเว็บไซต์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 2 

๑) กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
๒) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์  
๓) ติดตาม ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง 
๔) พัฒนาตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง 
๕) สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานทุกปีงบประมาณ 

 

2. งานวิเคราะห์งบประมาณ 
 2.๑ งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

๑) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา แจ้งสถานศึกษา กลุ ่มหรือ หน่วยงานภายใน               
ทุกแห่ง สํารวจและรายงานข้อมูล 

๒) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
๓) คณะกรรมการ ประชุมดําเนินการ วิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/งาน/โครงการ 

วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย แผนงาน/งาน/โครงการที่ ส่งผลิตหลักของหน่วยงานและงบประมาณรายจ่ายของ 
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นําเสนอผู้อํานวยการฯพิจารณา กรณีพิจารณา                
ไม่เห็นชอบเอกสารรายงาน มอบเจ้าหน้าที่นํากลับไปเสนอคณะกรรมการ ปรับปรุง แก้ไข แล้วนําเสนอ  
ผู้อํานวยการ พิจารณาใหม่ 

๕) จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย/เผยแพร่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
5) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  
2.๒ งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 

2.๒.๑ การจัดตั ้งและเสนอของบประมาณประจำปีและในกรณีเร่งด่วน ของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา 

๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดําเนินการ 

๒) สถานศึกษา จัดทำคําของบประมาณ เสนอสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๓) คณะกรรมการจัดทำและเสนอของบประมาณ วิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้ง 

งบประมาณและหรือของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันกําหนดเป้าหมายและ 

ผลผลิตทั้งปริมาณและเชิงคุณภาพ 
๕) จัดทำคําของบประมาณประจำปี 
6) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดตั้ง 

งบประมาณ 
๗) ดําเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและดําเนินการ 
๘) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานต่อสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



4 
 

2.๒.๒ การประสานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจาก
หน่วยงานอื่น 

          ๑) ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
สําหรับ การดําเนินงานโครงการของสถานศึกษา 

           ๒) วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอๆเพื่อมิให้มีความ
ซ้ําซ้อนใน รายการงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด 

          ๓) เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการ
ขอรับการ สนับสนุน 

          ๔) แจ ้งผลการพิจารณาอนุม ัต ิและเห ็นชอบของผู ้บ ังค ับบัญชาให้
สถานศึกษารับทราบ เพ่ือดําเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป 

          ๕) รวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาที่
ระดม ทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 

2.๓ งานจัดสรรงบประมาณ  
2.๓.๑ การจัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
         ๑) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ 
         ๒) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณตาม

กรอบวงเงิน งบประมาณ และเกณฑ์ที่กําหนด 
         ๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่ม 

และหรือ สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง 
         ๔) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ประสาน สนับสนุนให้กลุ ่มและหรือ

สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการรองรับรวบรวมไว้ในงานแผนปฏิบัติการประจำปี 
        ๕) สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือกลุ ่มและหรือ

สถานศึกษารวมทั้ง หน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง ดําเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 
         ๖) ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน 
 2.๓.๒ การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
          ๑) วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณประจำปี 

เพ่ือให้เป็น แนวทางการดําเนินงานของหน่วยงาน 
          ๒) การกําหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตามเกณฑ์ งบประมาณของหน่วยงาน

และ สถานศึกษา โดยยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ 
          ๓) การกําหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงานและ

เสนอแนะแนว ทางการดําเนินงานให้สถานศึกษา 
          ๔) จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

แผนบริหาร งบประมาณและแผนปฏิบัติ เพื่อจัดทำเอกสารแผน ฉบับร่างเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการ จังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบ 

๕) แจ้งผู้เกี่ยวข้องดําเนินการ 5) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลทั้ง
ในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา 

 
 



5 
 

2.๔ งานบริหารงบประมาณ (การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) 
๑) ศึกษาข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

และ รายงานจากสถานศึกษา 
๒) คณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ประจำปี 
๓) วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผล 

ต่อเงื่อนไข ความสําเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและต่างแผนงานกันหรือต่างประเภทงบประมาณ
เป็นเงินเหลือจ่าย 

๔) กําหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย  
๕) จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม 
๖) เสนอแนวทางและวิธ ีการใช้เง ินเหลือจ่าย และแนวทางการโอน

เปลี่ยนแปลง งบประมาณต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ 
๗) เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา

อนุมัติ 
8) รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
9) แจ้งกลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องจาก

การ เปลี่ยนแปลงงบประมาณดําเนินการ 
๑๐) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
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ตารางวิเคราะห์งาน 
“ กลุ่มนโยบายและแผน ” 

 
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ 

ตาม 
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
และพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการศึกษา 

1. งานข้อมูลสารสนเทศ 
   1.1 งานจัดทำ
แผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ และ
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพฐ. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2) ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
3) จัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารและจัดการของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4) ดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและสรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
- กลุ่มนโยบายและแผน 
- กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- สถานศึกษา 

   1.2 งานจัดทำข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 

 1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพ้ืนฐานของส่วนกลางและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้
เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไข 
2) จัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ 
3) ออกแบบวิธีการนำเสนอในรูปแบบเอกสาร และระบบอิเล็กทรอนิคส์ 
4) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่เกี่ยวข้อง 
5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีเพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 

- กลุ่มนโยบายและแผน 
-  ทุกกลุ่มใน สพป. 
-  สถานศึกษา 
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ 

ตาม 
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

  1.3 งานพัฒนา
นวัตกรรมและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร 
 

1) วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากร/นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2) กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้และบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

- กลุ่มนโยบายและแผน                      
-  ทุกกลุ่มใน สพป.                   
-  สถานศึกษา 

 1.4 งานประสาน
เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสาร 

1) ศึกษาสภาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
2) พัฒนารูปแบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหาร 
3) ปรับปรุง ติดตั้งระบบและจัดทำคู่มือการใช้งาน 
4) จัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนมีระบบป้องกันความเสี่ยงต่อระบบเครือข่ายฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน 
 

- กลุ่มนโยบายและแผน                      
-  ทุกกลุ่มใน สพป.                   
-  สถานศึกษา 

 1.5 งานจัดทำและดูแล
เว็บไซต์ ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 2 

๑) กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
๒) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์  
๓) ติดตาม ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง 
๔) พัฒนาตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง 
๕) สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานทุกปีงบประมาณ 
 

-  ทุกกลุ่มใน สพป.                   
-  สถานศึกษา 



8 
 

 
 
  
 
  
 
 
 
 

บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม 
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

(ข) วิเคราะห์ การจัดตั้ง 
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ของสถานศึกษาและแจ้งการ 
จัดสรรงบประมาณ   
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน 
และรายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณและผลการปฏิบัติ 
ตามนโยบายและแผน 

2. งานวิเคราะห์
งบประมาณ 
2.๑ งานวิเคราะห์ 
งบประมาณรายจ่าย 
 

๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษา กลุ่มหรือ หน่วยงานภายในทุก
แห่งสํารวจและรายงานข้อมูล 
๒) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
๓) คณะกรรมการ ประชุมดําเนินการ วิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/งานโครงการ 
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย แผนงาน/งาน/โครงการที ่ส่งผลิตหลัก ของหน่วยงานและ
งบประมาณรายจ่ายของสถานศึกษาและ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นําเสนอผู้อํานวยการฯพิจารณา กรณีพิจารณาไม่
เห็นชอบเอกสารรายงาน มอบเจ้าหน้าที่นํากลับไป เสนอคณะกรรมการ ปรับปรุง 
แก้ไข แล้วนําเสนอผู้อํานวยการ พิจาณาใหม่ 
๕) จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย/เผยแพร่ผู้ที่ เกี่ยวข้อง 
๖) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

- กลุ่มนโยบายและแผน  
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- โรงเรียนในสังกัด 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม 
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 2.๒ งานจัดตั้งและเสนอ  
ของบประมาณ 
     2.๒.๑ การจัดตั้งและ
เสนอของบประมาณ
ประจำปีและในกรณีเร่งด่วน 
ของสำนักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษา 

๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐาน การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดําเนินการ 
๒) สถานศึกษา จัดทำคําของบประมาณ เสนอสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
๓) คณะกรรมการจัดทำและเสนอของบประมาณ วิเคราะห์ความ เหมาะสมการ
จัดตั้งงบประมาณและหรือของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันกําหนดเป้าหมาย และ
ผลผลิตทั้งปริมาณและเชิงคุณภาพ 
๕) จัดทำคําของบประมาณประจำปี 
๖) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอ จัดตั้ง
งบประมาณ 
๗) ดําเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและดําเนินการ 
๘) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานต่อ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

- กลุ่มนโยบายและแผน  
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- โรงเรียนในสังกัด 
- หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม 
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

  2.๓ งานจัดสรรงบประมาณ 
2.3.๑ การจัดสรร 
งบประมาณให้แก่สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา 
 

๑) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ 
แผน ๒) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณตามกรอบ
วงเงินงบประมาณ และเกณฑ์ที่กําหนด 
๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มและหรือ
สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง 
๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน สนับสนุนให้กลุ่มและหรือ สถานศึกษา
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการรองรับรวบรวมไว้ ในงานแผนปฏิบัติ
การประจำปี 
๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มและหรือ สถานศึกษา
รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการตามโครงการ ในแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 
6) ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน 

- กลุ่มนโยบายและแผน  
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- โรงเรียนในสังกัด 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม 
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 2.3.๒ การจ ัดทำแผนการ    
ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 

๑) วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณประจำปี - กลุ่ม
นโยบายและแผน เพ่ือให้เป็นแนวทางการดําเนินงานของหน่วยงาน 
๒) การกําหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตามเกณฑ์ งบประมาณของ - โรงเรียนใน
สังกัด หน่วยงานและสถานศึกษา โดยยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ 
๓) การกําหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงานและ เสนอแนะ
แนวทางการดําเนินงานให้สถานศึกษา 
๔) จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ แผน
บริหารงบประมาณและแผนปฏิบัติ เพื่อจัดทำเอกสารแผน ฉบับร่าง เพื่อเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือขอความ เห็นชอบ 
๕) แจ้งผู้เกี่ยวข้องดําเนินการ 
๖) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลทั้งในระดับหน่วยงานและ สถานศึกษา 

- กลุ่มนโยบายและแผน  
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- โรงเรียนในสังกัด 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2.๔ งานบริหารงบประมาณ 
(การโอนและเปลี ่ยนแปลง 
งบประมาณ) 
 

๑) ศึกษาข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารการเงินและ   สินทรัพย์ 
และรายงานจากสถานศึกษา 
๒) คณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลง - โรงเรียนในสังกัด 
งบประมาณประจำปี 
๓) วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผล ต่อ
เงื่อนไขความสําเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและต่างแผนงาน | กันหรือ
ต่างประเภทงบประมาณเป็นเงินเหลือจ่าย 
๔) กําหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย 
๕) จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม 
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม 
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

  ๖) เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย และแนวทางการโอน เปลี่ยนแปลง
งบประมาณต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความ เห็นชอบ 
๗) เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา อนุมัติ
๘) รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
9) แจ้งกลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง จากการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณดําเนินการ 
๑๐) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

- กลุ่มนโยบายและแผน  
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- โรงเรียนในสังกัด 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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1. งานจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1.1ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ และ
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพฐ. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1.2 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
 1.3 จัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารและจัดการของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 1.4 ดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 1.5 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและสรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 
2. Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. งานข้อมูลสารสนเทศ 

ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแผน
ที่เก่ียวข้อง 

 

ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหา ความต้องการจำเป็น 
 

ดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ 
 

จัดทำแผนพัฒนา 
เทคโนโลยรฯ 

 

ติดตามประเมินผลและรายงาน 
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๓. แบบฟอร์มที่ใช ้
          - 
๔. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

4.1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ 
4.2 แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ 
4.3 แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.4 แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2 งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพ้ืนฐานของส่วนกลางและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไป
ตามเวลาและเง่ือนไข 
 1.2 จัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษาและสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ 
 1.3 ออกแบบวิธีการนำเสนอในรูปแบบเอกสาร และระบบอิเล็กทรอนิคส์ 
 1.4 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารที่เกี่ยวข้อง 

1.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีเพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 
2. Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. แบบฟอร์มที่ใช ้
          - 
๔. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

โปรแกรมฐานข้อมูลกลางและคู่มือการใช้งาน 
  

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยระบบข้อมูล 
 

จัดทำข้อมูลสารสนเทศ 
 

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
 

ออกแบบวิธีการ
นำเสนอ 

ติดตามประเมินผลและรายงาน 
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3 งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1.1 วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากร/นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.2 กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.3 พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้และบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 1.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. แบบฟอร์มที่ใช ้
          - 
๔. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

คุณลักษณะมาตรฐานและราคากลางวัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี 
  
 
 
 

วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรฯ 

กำหนดคุณลักษณะฯ 
 

การใช้และบำรุงรักษา 
 

พัฒนานวัตกรรมฯ 

ติดตามประเมินผลและรายงาน 
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4 งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.1 ศึกษาสภาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.2 พัฒนารูปแบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหาร 
1.3 ปรับปรุง ติดตั้งระบบและจัดทำคู่มือการใช้งาน 
1.4 จัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมี

ระบบป้องกันความเสี่ยงต่อระบบเครือข่ายฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
1.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน 

2. Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. แบบฟอร์มที่ใช ้
          - 
๔. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

4.1 เอกสารองค์ความรู้ด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4.2 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
 
 

ศึกษาสภาพการดำเนินงานด้าน
การจัดระบบเครือข่ายฯ 

พัฒนารูปแบบเครือข่ายฯ 
 

จัดระบบเครือข่ายและป้องกันความเสี่ยง 
 

ปรับปรุง ติดตั้งระบบและ
จัดทำคู่มือการใช้งาน 

ติดตามประเมินผลและรายงาน 
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5 งานจัดทำและดูแลเว็บไซต์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1.1 กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 1.๒ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์  
 1.๓ ติดตาม ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง 
 1.๔ พัฒนาตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง 
 1.๕ สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานทุกปีงบประมาณ 
2. Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. แบบฟอร์มที่ใช ้
          - 
๔. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

4.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
4.๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕61  
 
 

 

กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ 

สรุปผลการดำเนินงาน และรายงาน
ผลการดำเนินงานทุกปีงบประมาณ 

ติดตาม ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้อง 

พัฒนาตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะอย่าง
ต่อเนื่อง 
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1. งานวิเคราะห์งบประมาณ 
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวบรวมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณทุกประเภท (งบบุคลากร  งบ
ดำเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ 
 3. ประชุมดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ 
 4. นำเสนอข้อมูลต่อ ผอ. สพท.พิจารณา ใช้ประกอบการดำเนินการ 
 5. กรณีไม่เห็นชอบเอกสารรายงาน  ให้คณะกรรมการนำไปวิเคราะห์อีกครั้ง แล้วนำเสนอ ผอ.สพท. 
 6. จัดทำรายงานผลวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
 7. เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประกอบในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 8. รายงานคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดฯ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
๒. Flow Chart งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. งานวิเคราะห์งบประมาณ 

รวบรวมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณทุก
ประเภท 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 

รายงาน กศจ./สพฐ. 
 

ผู้อำนวยการพิจารณา 
 

เห็นชอบ 

จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ / เผยแพร่ 
 

ไม่เห็นชอบ 

ประชุมดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ 
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๓. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
๑. ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม  
๒. เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย  
๓. ประกาศ สพฐ. เรื่องการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาของเลขาธิการ กพฐ. 

ไปยังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 
  
๔. ปฏิทินปฏิบัติงาน 

 
๕. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

๑. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 ๒. ระเบียบวาระการประชุม  
๓. รายงานการประชุม  
๔. เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ขั้นตอน จำนวนวัน 
1 รวบรวมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณทุกประเภท 10 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 7 
3 ประชุมดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายทุก

ประเภท แล้วแต่กรณี 
1-3 

4 นําเสนอข้อมูลต่อ ผอ.สพท.พิจารณา 1 
5 ๕ กรณีไม่เห็นชอบเอกสารรายงาน ให้นําไปกลั่นกรองใหม ่ 5-7 
6 จัดทำรายงานผลวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 15 
7 เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดปีงบประมาณ 
8 รายงาน กศจ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
1 
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๒. งานการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 

๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑. ตรวจสอบงบประมาณท่ีได้รับและแนวทางการจัดตั้งและของบประมาณท่ีกลุ่มกําหนด  
๒. สํารวจความต้องการขาดแคลนไปยังโรงเรียนในสังกัด (ความต้องการและขาดแคลนงบประมาณ 

ด้านงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงบดําเนินงานการจัดตั้งและขยายเขตปรับปรุง 
ซ่อมแซมไฟฟ้า-ประปา)  

๓. รวบรวมข้อมูลที่โรงเรียนเสนอนํามาจัดหมวดหมู่ (ก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ 
อาคารอเนกประสงค์ ห้องน้ ํา ห้องส้วม บ้านพักครู สนามกีฬา และปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเร ียน                
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน)  

๔. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า-ประปา ครุภัณฑ์ก่อนประถม/ประถม/มัธยม 
กลั่นกรอง ตรวจสอบ และจัดทำ ข้อมูลความขาดแคลนเทียบเกณฑ์ความขาดแคลนตามที่ สพฐ. กําหนด  

๕. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา (ตามที่ สพฐ. กําหนด)  
6. จัดประชุมพิจารณา และเรียงลําดับตามความจําเป็นขาดแคลน  
๗. สรุปผลการประชุมตามความเห็นของคณะกรรมการต่อ ผอ.สพท.  
๘. รายงานผลการจัดตั้งและเสนอของบประมาณต่อ สพฐ 
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๒. Flow Chart งานการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
๓. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

๑. นโยบาย สพฐ. / แผนพัฒนา /มาตรฐาน กศ.ขั้นพื้นฐาน  
๒. กรอบวงเงินงบประมาณ  
๓. แนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจำปี  
๔. เอกสารการจัดทำงบประมาณของของ สพฐ / สำนักงบประมาณ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

สํารวจความต้องการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

 

สถานศึกษาจัดทําคําของบประมาณ เสนอเขตพื้นที่การศึกษา 
 

รายงานผลการจัดตั้งงบประมาณไปยัง สพฐ. 
 

คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้ง 
งบประมาณและเรียงลําดับความจําเป็น 

ขาดแคลน 
  

เขตพ้ืนที่การศึกษา จัดหมวดหมู่ เพื่อจัดทํา 
- การก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบสิ่งก่อสร้างอ่ืน 

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบสิ่งก่อสร้างอ่ืน 
-ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า ประปา (งบดําเนินงาน) ครุภัณฑ์ 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
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๓. งานการจัดสรรงบประมาณ 
๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. เตรียมข้อมูลประกอบการจัดสรร 
- ภายในเขตพ้ืนที่ - ข้อมูล ๑๐ มิ.ย. 
- ข้อมูลโรงเรียนที่ขอ  

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๒.๑ ชุดจัดเตรียมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล /รวบรวมข้อมูลทั้งหมด) 
๒.๒ ชุดพิจารณาจัดสรร (องค์ประกอบตามที่ สพฐ.กําหนด)  

๓. ประชุมพิจารณาตามกรอบวงเงิน  
๔. เสนอผู้บริหารลงนามในหนังสือ  
๕. แจ้งจัดสรรโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการรองรับ  
๖. รายงานผลการจัดสรรไป สพฐ. 
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๒. Flow Chart งานการจัดสรรงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1. นโยบาย สพฐ. / แผนพัฒนา/มาตรฐาน กศ.ขั้นพื้นฐาน  
๒. กรอบวงเงินงบประมาณ  
๓. แนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจำปี  
๔. เอกสารการจัดทำงบประมาณของของ สพฐ / สำนักงบประมาณ 

รับแจ้งกรอบวงเงิน 
  

แจ้งโรงเรียนส่งคำขอ 
 

รายงานผลการจัดสรร 
 

ประชุมพิจารณา 
ตามกรอบวงเงิน 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
- ชุดจัดเตรียมข้อมูล 

 

วิเคราะห์คำขอ รวบรวมข้อมูล 
 

เสนอผู้บริหารลงนาม 
 

แจ้งจัดสรรโรงเรียนและกลุ่มการเงินฯ 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
- ภายในเขตพ้ืนที่ 

- 10 มิ.ย. 

มี 
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๔. งานบริหารงบประมาณ ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
๑. ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

๑. รวบรวม ตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณ จากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
และรายงานจากสถานศึกษา  

๒. วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายโครงการ / กิจกรรมภายในแผนงานเดียวกัน 
เป็นเงินเหลือจ่าย หรือการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ เหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 
เพ่ือกําหนดแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

๔. จัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขอการเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อ กศจ.เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  
๕. เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการพิจารณาอนุมัติ  
6. แจ้งกลุ่มหรือสถานศึกษาเพ่ือดําเนินการต่อไป  
๗. รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ สพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๘. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
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๒. Flow Chart งานบริหารงบประมาณ ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบการ
บริหารงบประมาณ 

  

วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ต ิดตาม ประเม ินผล และรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

เสนอผู้ว่าราชการ 
พิจารณา 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณ เพื่อกำหนดแนวทางและ 
วิธีการใช้เงินเหลือจ่าย 

 

จัดทำรายละเอียดเพ่ือเสนอขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ 
 

รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ไม่เห็นชอบ 
เสนอ กศจ.พิจารณา 

 

เห็นชอบ 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 
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๓. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
๑. ระเบียบงานสารบรรณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๕๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม  
๒. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม  
๓. คําสั่ง สพฐ. เรื่องการมอบอํานาจการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ผู้ว่าราชการ 
๔. มติ ครม.ที่เก่ียวข้อง  

๔. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
- บันทึกข้อความ  
- แบบ ง. ๒๔๑  
- แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
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คณะผู้จัดทำ 
ที่ปรึกษา  

๑. นายสุริภาศ  สีหะวงษ์ 
               ผู้อํานวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  

๒. นายชอบ  สมภาค 
               รองผู้อํานวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
 3. นางนารีรัตน์  แก้วศรี  

ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 
ผู้จัดทำ 

๑. นายธนวัฒน์   รัตนวงษา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
 




