
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จัดท ำโดย 
   นำงปรีดำ  พิพัฒน์ผล 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร 
กลุ่มนโยบำยและแผน 

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

 

 

 

 

คู่มือกำรปฏิบติังำนและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

งำนวิเครำะห์งบประมำณ 



 

  ค ำน ำ 

  คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนการด าเนินงาน งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจใน

สาระส าคัญ ขอบข่าย ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบ กฎหมาย และเป็นแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปในแนวเดียวกัน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์งบประมาณขึ้น เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานและผู้ที่

เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน เป็นงานที่ต้องการความถูกต้องและรวดเร็ว ทั้งนี้ถ้าศึกษาโดยละเอียดของ

งานวิเคราะห์งบประมาณแล้ว จะเห็นได้ว่างานวิเคราะห์งบประมาณเป็นงานหลักงานหนึ่งที่ส่งเสริมสนับสนุนให้

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มากยิ่งขึ้น หรือในกรณีที่ผู้ที่

ปฏิบัติงานประจ า งานวิเคราะห์งบประมาณ สามารถปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถปฏิบัติแทนกันได้และหวัง

เป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนการด าเนินงาน วิเคราะห์งบประมาณ จะเป็นประโยชน์ กับเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบและผู้สนใจทั่วไป 

 

 

 

นางปรีดา  พิพัฒน์ผล 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สารบัญ 

     เรื่อง                     หน้ำ 

           ค าน า              

งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย          1

 งานการจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจ าปีในกรณีเร่งด่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

และสถานศึกษา            4 

งานการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ           6 

งานการจัดสรรงบประมาณให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา     8 

งานการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี                                                                  10 

การบริหารงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ      13 

เอกสารอ้างอิงการปฏิบัติงาน         15
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งำนวเิครำะห์งบประมำณ 

1. งำนวเิครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย 
   ภำรกิจ/ขั้นตอนกำรปฏิบติังำน/ระยะเวลำด ำเนินงำน/ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ภำรกิจ 

1. งานวิเคราะห ์

งบประมาณรายจ่าย 

ขั้นตอนกำรปฏิบติังำน 

1. รวบรวมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณทุก 

ประเภท 
 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะหง์บประมาณ 

รายจ่าย 

3. ประชุมด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ 
รายจ่ายทุกประเภทแล้วแต่กรณ ี

 

4. น าเสนอข้อมูลต่อ ผอ. สพท. พิจารณา 5. กรณีไม่เห็นชอบเอกสารรายงานให้น าไป 

กลั่นกรองใหม ่
 

6. จัดท ารายงานผลวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

7. เผยแพรผู่้เกี่ยวข้อง 

8. รายงาน สพฐ. 

ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

10 

3 วัน 

2 วัน 

1 วัน 

5 วัน 

10 วัน 

ตลอด 

ปีงบประมาณ 

1 วัน 

ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

เจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ี/ 
คณะกรรมการ 
เจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ี 
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Flow chart กำรปฏิบติังำน 

รวบรวมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณทกุประเภท 

แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

ประชุมด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลงบประมาณ 

รายจ่ายทุกประเภทแลว้แตก่รณี 

ไม่เห็นชอบ 

น าเสนอข้อมูลต่อ ผอ. สพท. 
พิจารณา 

เห็นชอบ 

จัดท ารายงานผลวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง 

รายงาน สพฐ. 
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ตวัช้ีวดัควำมสำเร็จ 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามรีายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย เพื่อใช้ในการ 

บริหารงบประมาณในปีถัดไป 

2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามกีารบริหารงบประมาณรายจา่ยเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผล 

ต่อการพัฒนาการจดัการศึกษา 

3. ร้อยละของผู้บริหารและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องนาผลการวิเคราะห์งบประมาณไปใช้ในการวาง 
แผนการบริหารจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

เอกสำรอำ้งอิงกำรปฏิบติังำน 

1. ระเบียบงานสารบรรณ สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

3. ประกาศ สพฐ. เรื่องการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ สพฐ. 
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2. งำนจดัตั้งและเสนองบประมำณ 

   ภำรกิจ/ขั้นตอนกำรปฏิบติังำน/ระยะเวลำด ำเนินงำน/ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ภำรกิจ 

2. กำรจดัตั้งและเสนอของบประมำณ 

2.1 งานการจัดต้ังและ 

เสนอของบประมาณ 
ประจ าปีและในกรณี 

เร่งด่วนของส านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 

 
 1. ส ารวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล ความต้องการจาเป็น    
เกี่ยวกับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และงบดาเนิน 
งานรายการต่างๆ และศึกษาแนวทางการจัดตั้งงบประมาณกรอบ
วงเงินงบประมาณตามที่ สพฐ. ก าหนด (งบลงทุน) 
 2. รวบรวมข้อมูลที่เสนอขอ จัดหมวดหมู่ตามความจ าเป็น ขาด
แคลน 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
 
4. จัดประชุมพิจารณาเรียงล าาดับตามความจาเป็นกอ่นหลัง 

5. สรุปผลการประชุมตามมติของคณะกรรมการพิจารณา 
 
 6. เสนอจัดตั้งงบประมาณไปยัง สพฐ. และบันทกึขอ้มูล 

การขอจัดตั้งงบประมาณในระบบตาม สพฐ.ก าหนด 

10 วัน 
เจ้าหน้าที/่ 
สถานศึกษา 

ขั้นตอนกำรปฏิบติังำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

10 วัน 

1 วัน 

1 วัน 

1 วัน 

3 วัน 

เจ้าหน้าที ่

คณะกรรมการ 

เจ้าหน้าที ่

เจ้าหน้าที ่

เจ้าหน้าที ่
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Flow chart กำรปฏิบติังำนกำรจดัตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปีและในกรณีเร่งด่วนของ 
ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ 

ส ารวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับ 

งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และงบดาเนินงานรายการต่างๆ และศึกษาั 
แนวทางการจัดตั้งงบประมาณกรอบวงเงินงบประมาณตามที่ สพฐ. ก าหนด (งบลงทุน) 

รวบรวมข้อมลูที่เสนอขอ จัดหมวดหมู ่
ตามความจ าเป็น ขาดแคลน 

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 

จัดประชุมพิจารณาเรียงล าดับตาม 

ความจ าเป็นก่อนหลัง 

สรุปผลการประชุมตามมติของคณะกรรมการพิจารณา 

เสนอจัดตั้งงบประมาณไปยังสพฐ. และบันทึกข้อมูลการขอจัดต้ัง 
งบประมาณในระบบตาม สพฐ.ก าหนด 
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ภำรกิจ 

 

2. กำรจดัตั้งและเสนอ 
ของบประมำณ 
 
2.2 งานการประสาน 

ส่งเสริม สนับสนุนการ 
ระดมทรัพยากรทาง 
การศึกษาของ 
หน่วยงานอื่น 

 
1. ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 

หน่วยงานภายนอกสาหรับการด าเนินงานโครงการของ 
สถานศึกษา 
2. วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สถานศึกษาเสนอฯ 

เพื่อมิให้มีความซ้ าซ้อนในรายการงบประมาณทีได้รับ 

จัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 
3. เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มอี านาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติและ 

เห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนฯ 

4. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของ 
ผู้บังคับบัญชา ให้สถานศึกษารับทราบเพือ่ดาเนินการ 
ประสานกับหน่วยงานภายนอกตอ่ไป 

 
5. รวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของ 
สถานศึกษาที่ระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 

3 วัน 

2 วัน 

2 วัน 

1 วัน 

ตลอดปี 

  เจ้าหน้าที่ 

 เจ้าหน้าที ่

 เจ้าหน้าที ่

 เจ้าหน้าที ่

 เจ้าหน้าที ่

ขั้นตอนกำรปฏิบติังำน 
ระยะเวลำ 
ดำเนินงำน 

ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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Flow chart กำรประสำน ส่งเสริม สนบัสนุนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำของหน่วยงำนอ่ืน 

ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 

ส าหรับการด าเนินงานโครงการของสถานศึกษา 

วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรม ทีส่ถานศึกษาเสนอฯ เพือ่มิให้ม ี

ความซ้าซ้อนในรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสงักัด 

เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มอีานาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

และเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนฯ 

แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา ให้สถานศึกษา 
รับทราบเพือ่ด าเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกตอ่ไป 

รวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษา 
ที่ระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 

ตวัช้ีวดัควำมสำเร็จ 
1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมคีวามเดือนร้อน จ าเป็น ขาดแคลน และต้องการ ได้จัดส่งค าของบประมาณ 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจดัท าค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ได้รับการจัดสรร 

งบประมาณ 

เอกสำรอำ้งอิงกำรปฏิบติังำน 

1. ระเบียบงานสารบรรณ ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 25626 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. เอกสารการจัดท าค าของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และของส านัก 

งบประมาณ 

3. แนวทางการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานอ่ืน 
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3. งำนจดัสรรงบประมำณ 

   ภำรกิจ/ขั้นตอนกำรปฏิบติังำน/ระยะเวลำดำเนินงำน/ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ภำรกิจ 

    3.งำนจดัสรรงบประมำณ 
 
 
 
3.1 งานการจัดสรร 
 
 
 
งบประมาณให้แก ่

สานักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาและ 

สถานศึกษา 

 
 
 
1. เตรียมข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณ 

 - ข้อมูลนักเรียน (10 มิถุนายน) 
   - ข้อมูลพื้นฐานความจาเป็นขาดแคลน 

   - ข้อมูลโรงเรียนที่เสนอขอสนับสนุนงบประมาณ 

 
 
 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ 

        
 

 
 
 
      3. คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์ จัดสรร 
      งบประมาณตามกรอบวงเงินงบประมาณและเกณฑ์ที่ก าหนด 

      4. แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ 
      
      5. ประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือให้กลุ่มในส านักงานเขตพื้น 
     ที่การศึกษา และ/หรือสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยว 
 
     ข้อง จัดท าโครงการ  รองรับและรวบรวมไว้ในแผนปฏิบัติการ 
     ประจ าปี 

    
      6. ติดตาม ประเมินและรายงานการด าเนินงาน 

 
 
3 วัน 
1 วัน 

1 วัน 

2 วัน 

       เจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที ่

คณะกรรมการ 

เจ้าหน้าที ่

เจ้าหน้าที/่หน่วยงาน
ที่ได้รับจัดสรร 

เจ้าหน้าที/่
หน่วยงานที่ได้รับ
จัดสรร 

ขั้นตอนกำรปฏิบติังำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน   

ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

7 วัน 

7 วัน 
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Flow chart กำรจดัสรรงบประมำณใหแ้ก่สำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ 

เตรียมข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณ 

- ข้อมูลนักเรียน (10 มิถุนายน) 
- ข้อมูลพื้นฐานความจ าเป็นขาดแคลน 

- ข้อมูลโรงเรียนที่เสนอขอสนับสนุนงบประมาณ 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ 

คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ 

วิเคราะห์ จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน 

งบประมาณและเกณฑท์ี่ก าหนด 

แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้ผู้เกี่ยวขอ้งด าเนินการ 

ประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือให้กลุ่มในสานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
และ/หรือสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จัดทาโครงการ 
 รองรับและรวบรวมไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

รวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษา 
ที่ระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
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ภำรกิจ 

3. งำนจดัสรรงบประมำณ 

3.2 งานการจัดท า 
แผนการใช้จ่าย 

งบประมาณประจ าปี 

1. วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิตของแผน 

งบประมาณประจ าปี เพื่อให้เป็นแนวทางการดาเนินงาน 

ของหน่วยงาน 

2. ก าหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตามเกณฑ์งบประมาณ 

ของหน่วยงานและสถานศึกษาโดยยึดผลผลิตของแผน 

งบประมาณ 

3. ก าหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของ 
หน่วยงานและเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานให ้

สถานศึกษา 

4. จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี โดย 

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารงบประมาณและ 

แผนปฏิบัติการประจ าปี เพือ่จัดท าเอกสารแผน 

5. แจ้งผู้เกี่ยวขอ้งด าเนินการ 

6. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลทั้งในระดับ 

หน่วยงานและสถานศึกษา 

7 วัน เจ้าหน้าที ่

ขั้นตอนกำรปฏิบติังำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

5 วัน เจ้าหน้าที ่

3 วัน เจ้าหน้าที ่

5 วัน เจ้าหน้าที ่

2 วัน 

7 วัน 

เจ้าหน้าที ่

เจ้าหน้าที ่
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Flow chart กำรจดัทำแผนกำรใชจ่้ำยงบประมำณประจำปี 

วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลติของแผนงบประมาณ 

ประจ าปี เพื่อให้เป็นแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงาน 

ก าหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตามเกณฑ์งบประมาณ ของหน่วยงาน 

และสถานศึกษาโดยยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ 

. ก าหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงานและ 

  เสนอแนะแนวทางการดาเนินงานให้สถานศึกษา 

จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 

แผนบริหารงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 เพื่อจัดทาเอกสารแผน 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ 

การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 

ทั้งในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา 
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ตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จ 
1. ร้อยละของสถานศึกษาไดร้ับการจัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็นและขาดแคลน 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับความพึงพอใจในการได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

4. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

เอกสำรอำ้งอิงกำรปฏิบติังำน 

1. หนังสือราชการแจ้งการจดัสรรงบประมาณ 

2. ระเบียบงานสารบรรณ ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 

3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 

4. นโยบาย สพฐ. / แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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4. งำนบริหำรงบประมำณ กำรโอนเปล่ียนแปลงงบประมำณ 

   ภำรกิจ/ขั้นตอนกำรปฏิบติังำน/ระยะเวลำด ำเนินงำน/ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ภำรกิจ 

4. งานบริหาร 
งบประมาณ การโอน 

เปล่ียนแปลง 
งบประมาณ 

ขั้นตอนกำรปฏิบติังำน 

1. รวบรวม ตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณจาก 

กลุ่มนโยบายและแผน จากกลุ่มบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย์ และจากสถานศึกษา 

2. วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบาย/ 
ต่อเงื่อนไขความส าเร็จของงาน/โครงการ ภายใน 

แผนงานและตา่งแผนงานกันหรือตา่งประเภท 

งบประมาณ เป็นเงินเหลือจ่าย 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุม 

ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

10 วัน 

ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

เจ้าหน้าที่ กลุ่ม 

นโยบายและแผน กลุ่ม 

บริหารการเงินและ 

สินทรัพย์โรงเรียน 

เจ้าหน้าที ่3 วัน 

 - พิจารณางบประมาณเหลือจ่ายและโอน 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณประจาป ี

- เพื่อก าหนดแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือ 

จ่าย/โอนเปลี่ยนแปลง 

4. จัดสรรเงินเหลือจ่ายตามแนวทางและวิธกีารที ่
ก าหนด 

5. จัดทารายละเอียดเพื่อเสนอขอโอนเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ 

 

6. เสนอการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 
 

7. แจ้งการจัดสรรให้ผู้เกี่ยวขอ้งทราบ 
8. รายงานการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณให้ สพฐ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

9. ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

2 วัน เจ้าหน้าที ่

1 วัน 

7 วัน 

5 วัน 

3 วัน 

1 วัน 

3 วัน 

คณะกรรมการ 

เจ้าหน้าที/่ผอ.เขต 

พื้นที,่ กศจ. 
 

เจ้าหน้าที/่ผอ.เขตพื้นที ่
 เจ้าหน้าที ่

เจ้าหน้าที ่

เจ้าหน้าที ่
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Flow chart กำรจดัสรรงบประมำณใหแ้ก่สำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ 

รวบรวม ตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณ 

จากกลุ่มนโยบายและแผน จากกลุม่บริหารงานการเงินและ 

สินทรัพย์ และจากสถานศึกษา 

วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบาย/ตอ่เงื่อนไขความส าเรจ็ของ 
งาน/โครงการ ภายในแผนงานและต่างแผนงานกัน หรือต่างประเภท 

  งบประมาณ เป็นเงินเหลือจ่าย 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุม 

- พิจารณางบประมาณเหลอืจ่ายและโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณประจ าปี 

- เพือ่ก าหนดแนวทางและวิธกีารใชเ้งินเหลือจ่าย/โอนเปลี่ยนแปลง 

จัดสรรเงินเหลือจ่ายตามแนวทางและวิธีการทีก่ าหนด 

จัดท ารายละเอียดเพือ่เสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ไม่อนุมัติ 

เสนอการขอโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 

อนุมัต ิ

แจ้งการจัดสรรให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ สพฐ. และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
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ตวัช้ีวดัควำมสำเร็จ 
1. ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 

2. บรรลุเป้าหมายของการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ก าหนด 

เอกสำรอำ้งอิงกำรปฏิบติังำน 

1. นโยบาย สพฐ./แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. ระเบียบวาระการประชุม 

4. รายงานการประชุม 

5. เอกสารประกอบการพิจารณาจดัสรรงบประมาณ (สรุปคาขอของโรงเรียน) 
6. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

7. หลักการจ าแนกประเภทงบประมาณ : ส านักงบประมาณ 


