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บทนํา 

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา               ลง

วันท่ี 13 กันยายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 109 ง วันท่ี 14 กันยายน 2553 ได

กําหนดอํานาจหนาท่ีกลุมนโยบายและแผน ไวดังตอไปนี้  

1. ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา  

2. จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการของทองถ่ิน  

3. วิเคราะห การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและแจงการจัดสรรงบประมาณ  

4. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการใชงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน  

5. ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีดังกลาวขางตนใหเกิดประสิทธิภาพแลประสิทธิผลไดนั้น บุคลากร

ผูปฏิบัติงานจึงจําเปนตองเขาใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเปาหมาย มีข้ันตอนกระบวนการ

ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานกลุมนโยบาย

และแผน เพ่ือใชในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหปฏิบัติงานไดอยางถูกตองรวดเร็ว โปรงใสเปนธรรม เกิดความ

พึงพอใจและประโยชนสุขแกประชาชน โดยคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ประกอบดวย กระบวนงาน วัตถุประสงค

ขอบเขตของงาน คําจํากัดความ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอรมท่ีใช เอกสาร/หลักฐานอางอิงประกอบการ

ปฏิบัติงานใน 4 งาน คืองานธุรการ งานนโยบายและแผน งานวิเคราะหงบประมาณ งานติดตามประเมินผลและ

รายงาน ซ่ึงเปนเอกสารท่ีมีประโยชนอยางยิ่งสําหรับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกลุมนโยบายและแผน และบุคลากร

อ่ืน ๆ ตลอดจนสถานศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานใหบรรลุตามภารกิจ อํานาจหนาท่ี 

ท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
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แนวคิด 

กลุมนโยบายและแผน เปนหนวยงานท่ีสงเสริม สนับสนนุและประสานงาน ในเชิงนโยบายใหสถานศึกษา

จัดการศึกษาเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ

ประชาชน เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ ใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร โดยเนน

ความโปรงใสทันสมัย ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีสวนรวม 

การบริหารท่ีสนับสนุนท่ีใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การ

ดําเนินการตามแผนการกํากับ ติดตามผล อยางเปนระบบ  

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือใหการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล สามารถสนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษา ใหบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา  

2. เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหสถานศึกษา สามารถพัฒนายุทธศาสตรในการบริหารและการจัดการศึกษา 

ใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 

ขอบขาย/ภารกิจ  

1. งานธุรการ :  ผูรับผิดชอบ นางกมลวรรณ ยี่สุนศรี  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

1.1 งานสารบรรณ  

1.2 งานประสานงานและใหบริการ  

1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน  

1.4 งานจัดการความรูภายในกลุมนโยบายและแผน  

2. งานนโยบายและแผน : ผูรับผิดชอบ นางสางปราณี  อยูสุข  ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ  

2.1 งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

2.2 งานจัดทําแผนพัฒนาการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

2.3 งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  

2.4 งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด  

2.5 งานจัดตั้งยุบรวมเลิกและโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. งานวิเคราะหงบประมาณ : ผูรับผิดชอบ นางสาวอารีย  บุญเสริม ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและ 

แผนชํานาญการ 

3.1 งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย  

3.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ  

3.3 งานจัดสรรงบประมาณ  

3.4 งานบริหารงบประมาณ  
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4. งานติดตามประเมินและรายงานผล : ผูรับผิดชอบ นางไพฑูรย จิตใส ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบาย 

และแผนชํานาญการ 

4.1 งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ  

4.2 งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ (สพฐ/แผนปฏิบัติการประจําป 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/แผนพัฒนาการศึกษา)  

4.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

กลุมนโยบายและแผน 

งานธุรการ  งานสารบรรณ 

 งานประสานงานและใหบริการ 

 งานจัดประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน 

 งานจัดการความรูภายในกลุมนโยบายและแผน 

 

งานนโยบายและแผน  งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

 งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจาํป 

 งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัด

และกลุมจังหวัด 

 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

งานติดตาม ประเมินผล  

และรายงานผล 

 งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย

และกลยุทธ 

 งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและ 

กลยุทธ (สพฐ/แผนปฏิบัติการประจําปสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา/แผนพัฒนาการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน) 

 งานพัฒนาระบบการติด ประเมินผลและรายงานผล 

การดําเนินของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

งานวิเคราะหงบประมาณ 
 งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย 

 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 

 งานจัดสรรงบประมาณ 

 งานบริหารงบประมาณ 
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งานวิเคราะหงบประมาณ 

1. งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย 

วัตถุประสงค 

เพ่ือการวิเคราะหงบประมาณรายจาย ของการจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดวยความถูกตอง เรียบรอย สามารถนําผลการวิเคราะหไปใชประโยชนใน

การบริหารจัดการศึกษา และการเรียนการสอนนักเรียนในสถานศึกษาตอไป 

ขอบเขตของงาน 

1. การวิเคราะหขอมูลงบประมาณ 

2. การวิเคราะหงบประมาณรายจาย 

3. การจัดทํารายงานการวิเคราะหงบประมาณ 

คําจํากัดความ 

การวิเคราะหขอมูลงบประมาณ หมายถึง กระบวนการคนหาขอเท็จจริงเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผล

การดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กิจการใดกิจการหนึ่งจากงบการเงินของกิจการนั้น พรอมท้ังนํา

ขอเท็จจริงดังกลาวมาประกอบการตัดสินใจการวิเคราะหงบประมาณรายจาย หมายถึง กระบวนการการวางแผน

ทางการเงินวาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะบรรลุจุดมุงหมายตามเปาหมายไดอยางไรโดยพิจารณาเงินรายได

จากทุกแหลงเปนตัวกําหนดขีดจํากัดในการจัดสรรงบประมาณรายจายเพ่ือการบริหารจัดการการจัดทํารายงาน

การวิเคราะหงบประมาณหมายถึงการรายงานตัวเลขท่ีเกิดข้ึนจริงของรายได รายจาย และเงินทุนท่ีกอหนี้ผูกพัน

ไว โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีไดรับ ซ่ึงผูบริหารแตละคนตองการไดรับรายงานท่ีตางกัน ดังนั้นรายงานท่ีดี

จึงควรอานเขาใจไดงาย แตรายละเอียดท่ีควรมีตองไมขาดตกบกพรอง รายงานท่ีดีท่ีสุดตองใหขอมูลท่ีผูบริหารแต

ละระดับตองการ โดยจัดทําข้ึนอยางนอยเดือนละครั้ง 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แจงสถานศึกษา กลุม หรือหนวยงานภายในทุกแหงสํารวจและรายงานขอมูล 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ 

3. คณะกรรมการ ประชุมดําเนินการ วิเคราะหขอมูลแผนงาน/งาน/โครงการ วิเคราะหคาใชจาย 

แผนงาน/งาน/โครงการท่ีสงผลผลิตหลักของหนวยงานและงบประมาณรายจายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

และสถานศึกษา 

4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา กรณี

พิจารณาไมเห็นชอบเอกสารรายงาน มอบเจาหนาท่ีนํากลับไปเสนอคณะกรรมการฯ ปรับปรุงแกไข แลวนําเสนอ

ผูอํานวยการ ฯ พิจารณาใหม 

5. จัดทํารายงานผลการวิ เคราะหงบประมาณรายจาย / เผยแพรผูเก่ียวของ 

6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รายงาน คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



คูมือการปฏิบัติงาน   
 

นางสาวอารีย  บุญเสรมิ ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ          

 
2. งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือจัดระบบการจัดตั้ง และเสนอของบประมาณของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

2. เพ่ือใหการเสนอขอรับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหนวยงาน

อ่ืนท่ีเก่ียวของมีความถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขตของงาน 

1. การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจําปและในกรณีเรงดวน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

และสถานศึกษา 

2. การประสาน และขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

คําจํากัดความ 

การจัดตั้งงบประมาณ หมายถึงการจัดทํางบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมเพ่ือใหสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจใชจายหรือใหกอหนี้ผูกพัน 

โดยเนนการประมาณการ กิจกรรม โครงการ ตลอดจนคาใชจายและทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการ

โครงการใหบรรจุวัตถุประสงคตามระยะเวลาท่ีกําหนด ในท่ีนี้ หมายถึงการวิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงิน

อุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาการเสนอของบประมาณ หมายถึง การเสนอคําของบประมาณตาพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมเพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

และสถานศึกษาไดเสนอคําขอตามแผนงานงานหรือโครงการตามหลักการจําแนกประเภทราย จายตาม

งบประมาณท่ีสํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดไดแก งบบุคลากร งบ

ดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอ่ืนทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง สิ่งตาง ๆ ท่ีทําใหการ

จัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงคทรัพยากรทางการศึกษาจึงครอบคลุมอยูในความหมายตางๆไมวาจะมองในแง

ของทางเศรษฐศาสตร หรือทางการบริหารก็ตาม การดําเนินการกับทรัพยากรเหลานี้ตองมีหลักการ วิธีการ และ

แนวคิดเปนกรอบเพ่ือใหเกิดผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน ทรัพยากรทางการเงิน วัสดุอุปกรณ และการบริหาร

จัดการรวมท้ังทรัพยากรบุคคลดวย 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจําปและในกรณีเรงดวนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษา 

   1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แจงนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หลักเกณฑ และวิธีการจัดตั้งงบประมาณใหสถานศึกษาดําเนินการ 

   2) สถานศึกษา จัดทําคําของบประมาณ เสนอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   3) คณะกรรมการจัดทําและเสนอของบประมาณ วิเคราะหความเหมาะสม การจัดตั้งงบประมาณและ

หรือของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 



คูมือการปฏิบัติงาน   
 

นางสาวอารีย  บุญเสรมิ ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ          

 
   4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษารวมกันกําหนดเปาหมายและผลผลิตท้ังปริมาณและ

เชิงคุณภาพ 

   5) จัดทําคําของบประมาณประจําป 

   6) คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 

   7) แจงผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผูบังคับบัญชาใหสถานศึกษารับทราบเพ่ือดําเนินการ

ประสานกับหนวยงานภายนอกตอไป 

   8) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. การประสาน สงเสรม สนับสนนุการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอ่ืน 

   1) ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอกสําหรับการดําเนินงาน

โครงการของสถานศึกษา 

   2) วิเคราะหงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาเสนอฯ เพ่ือมิใหมีความซํ้าซอนในรายการ

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากหนวยงานตนสังกัด 

   3) เสนอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ เพ่ือพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนฯ 

   4) แจงผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผูบังคับบัญชา ใหสถานศึกษารับทราบเพ่ือดําเนินการ

ประสานกับหนวยงานภายนอกตอไป 

   5) รวบรวมขอมูลการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาท่ีระดมทรัพยากรทางการศึกษา

จากหนวยงานภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงาน   
 

นางสาวอารีย  บุญเสรมิ ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ          

 
3. งานจัดสรรงบประมาณ 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหการดําเนินการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหกับ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีระบบเปนไปดวยความเรียบรอย 

ขอบเขตของงาน 

1. การจัดสรรงบประมาณใหแกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

2. การจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ 

คําจํากัดความ 

งบประมาณ หมายถึง จํานวนเงินท่ีประมาณวาจะไดรับและจะใชจายเพ่ือการตาง ๆภายในชวงระยะเวลา

หนึ่งโดยจะเปนเงินงบประมาณทุกหมวดภายใต/แผนงาน/โครงการ ท่ีไดรับแจงจัดสรรจากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจายตาม

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ใหสวนราชการ

และรัฐวิสาหกิจใชจายหรือกอหนี้ผูกพัน ท้ังนี้ อาจดําเนินการโดยใชการอนุมัติเงินประจํางวดหรือโดยวิธีการอ่ืนใด

ตามท่ีสํานักงบประมาณกําหนดแผนการใชจายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใชจาย

งบประมาณรายจายสําหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพ่ือดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบ

ปงบประมาณ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. การจัดสรรงบประมาณใหแกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

    1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ 

    2) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะหจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินงบประมาณและ

เกณฑท่ีกําหนด 

    3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แจงผลการจัดสรรงบประมาณใหกลุมในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และหรือ สถานศึกษารวมท้ังหนวยงานภายในท่ีเก่ียวของ 

    4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประสาน สนับสนุนใหกลุมในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ/หรือ

สถานศึกษา รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดทําโครงการรองรับ และรวบรวมไวในงานแผนปฏิบัติการประจําป 

    5) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สนับสนุนชวยเหลือกลุมในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ/หรือ

สถานศึกษา รวมท้ังหนวยงานภายในท่ีเก่ียวของดําเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป 

    6) ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน  

2. การจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป 

   1) วิเคราะหนโยบาย เปาหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณประจําป เพ่ือใหเปนแนวทางการ

ดําเนินงานของหนวยงาน 



คูมือการปฏิบัติงาน   
 

นางสาวอารีย  บุญเสรมิ ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ          

 
    2) การกําหนดหลักเกณฑ และปฏิบัติตามเกณฑ งบประมาณ ของหนวยงานและสถานศึกษาโดยยึด

ผลผลิตของแผนงบประมาณ 

    3) การกําหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหนวยงานและเสนอแนะแนวทางการ

ดําเนินงานใหสถานศึกษา 

    4) จัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป โดยรวบรวมขอมูลเก่ียวกับแผนบริหารงบประมาณและ

แผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือจัดทําเอกสารแผน ฉบับรางเพ่ือเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือ

ขอความเห็นชอบ 

    5) แจงผูเก่ียวของดําเนินการ 

    6) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลท้ังในระดับหนวยงานและสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงาน   
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4. งานบริหารงบประมาณ การโอนและเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

วัตถุประสงค  

เพ่ือใหดําเนินการบริหารงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ขอบเขตของงาน 

การดําเนินการบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ต้ังแตกระบวนการสํารวจ ติดตามการเบิกจายงบประมาณรายจายทุกรายการ ทุกโครงการการ

วิเคราะหความสําคัญ ความจําเปนในการใชจายงบประมาณโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณแจงผูเก่ียวของ

ทราบและดําเนินการ 

คําจํากัดความ 

การโอนงบประมาณรายจาย หมายถึง การโอนเงินงบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ

ของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอ่ืนภายในงบรายจายเดียวกัน หรือการโอนเงินตางงบรายจาย

ในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใตแผนงบประมาณเดียวกันการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย 

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการ และ/หรือจํานวนเงินของรายการท่ีกําหนดไวภายใตงบรายจายของแผน

งบประมาณ ผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษาขอมูลการใชจายงบประมาณจากกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย และรายงานจากสถานศึกษา 

2. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําป 

3. วิเคราะหผลการใชจายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผล ตอเง่ือนไขความสําเร็จของงาน/

โครงการ ภายในแผนงานและตางแผนงานกัน หรือตางประเภทงบประมาณ เปนเงินเหลือจาย 

4. กําหนดแนวทางและวิธีการการใชเงินเหลือจาย 

5. จัดสรรเงินเหลือจาย ตามแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด 

6. เสนอแนวทางและวิธีการใชเงินเหลือจาย และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตอ

คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหความเห็นชอบ 

7. เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตอผูวาราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติ 

8. รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

9. แจงกลุม และหรือ สถานศึกษา รวมท้ังหนวยงานภายในท่ีเก่ียวของจากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ดําเนินการ  

10. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

 

                                ************************************ 


