คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวนิธิมา สุทธิเมธานันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
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บทนำ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงวันที่ 13
กันยายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 109 ง วันที่14 กันยายน 2553ได้กำหนด
อำนาจหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ไว้ดังต่อไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
2. จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษาแผนการ
ศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
3. วิเคราะห์ การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
4. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้งบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและ
แผน
ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมายมีขั้นตอนกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบาย
และแผน เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อ ง รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม เกิด
ความพึงพอใจและประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ประกอบด้วย กระบวนงาน
วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน คำจำกัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบฟอร์มที่ใช้ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ประกอบการปฏิบัติงาน ใน 5 งาน คืองานธุรการ งานข้อมูลสารสนเทศ งานนโยบายและแผน งานวิเคราะห์
งบประมาณ งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน ซึ่งเป็นเอกสารที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบุคลากรที่
ปฏิบ ัติงานในกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรอื่น ๆ ตลอดจนสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารงานและปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

3

แนวคิด
กลุ ่ ม นโยบายและแผน เป็ น หน่ ว ยงานที ่ ส ่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานงาน ในเชิ ง นโยบาย
ให้สถานศึกษา จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ โดยเน้น ความโปร่งใส ทัน สมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิ ท ธิ ผ ล ยึ ด หลั ก การมี ส ่ ว นร่ ว ม การบริ ห ารที ่ ส นั บ สนุ น ที ่ ใ ช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐาน(School – Based
Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดำเนินการตามแผน การกำกับ ติดตามผล อย่างเป็นระบบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ขอบข่าย/ภารกิจ
1. งานธุรการ
1.1 งานสารบรรณ
1.2 งานประสานงานและให้บริการ
1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
1.4 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
2. งานข้อมูลสารสนเทศ
2.1 งานจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.2 งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2.3 งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2.4 งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. งานนโยบายและแผน
3.1 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาทางการศึกษา
3.2 งานจัดทำแผนพัฒนาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
3.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3.5 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.6 งานแผนการจัดชั้นเรียน
4. งานวิเคราะห์งบประมาณ
4.1 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
4.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
4.3 งานจัดสรรงบประมาณ
4.4 งานบริหารงบประมาณ
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5. งานติดตาม ประเมินและรายงานผล
5.1 งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
5.2 งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
(สพฐ./แผนปฏิบัติการประจำปีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา /แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน)
5.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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งานที่ได้รับมอบหมาย
นางสาวนิธิมา สุทธิเมธานันท์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังนี้
1. งานวิเคราะห์งบประมาณ
1.1 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย งบบุคลากร งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบ
ดำเนินงาน ยกเว้นการซ่อมแซม ไฟฟ้า ประปา และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง
1.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ งบบุคลากร งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบ
ดำเนินงาน ยกเว้นการซ่อมแซม ไฟฟ้า ประปา และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง
1.3 งานจัดสรรงบประมาณ งบบุคลากร งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบดำเนินงาน
ยกเว้นการซ่อมแซม ไฟฟ้า ประปา และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
1.4 งานบริหารงบประมาณ งบบุคลากร งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบดำเนินงาน
ยกเว้นการซ่อมแซม ไฟฟ้า ประปา และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
1.5 การจัดทำคำขอใช้เหลือจ่ายประจำปี งบดำเนินงาน
1.6 การขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบดำเนินงาน
2. งานการติดตามผลการบริหารงบประมาณ
2.1 การติดตามและรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบค่า
สาธารณูปโภคของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 การจัดทำระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษา
2.3 การจัดทำรายงานผลการบริหารงบประมาณ งานประจำของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ขอบข่ายภารกิจงานวิเคราะห์งบประมาณ
- งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
- งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
- งานจัดสรรงบประมาณ
- งานบริหารงบประมาณ
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ส่วนที่ 2
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน
งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
1. งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
2. วัตถุประสงค์
เพื่อการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ของการจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย สามารถนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการศึกษา และการเรียนการสอนนักเรียนในสถานศึกษาต่อไป
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ
3.2 การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
3.3 การจัดทำรายงานการวิเคราะห์งบประมาณ
4. คำจำกัดความ
การวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ หมายถึง กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและ
ผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กิจการใดกิจการหนึ่งจากงบการเงินของกิจการนั้น พร้อม
ทั้งนำข้อเท็จจริงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย หมายถึง กระบวนการการ
วางแผนทางการเงินว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะบรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าหมายได้อย่างไรโดยพิจารณา
เงินรายได้จากทุกแหล่งเป็นตัวกำหนดขีดจำกัดในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการบริหารจัดการการ
จัดทำรายงานการวิเคราะห์งบประมาณหมายถึงการรายงานตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงของรายได้ ร ายจ่าย และ
เงินทุนที่ก่อหนี้ผูกพันไว้ โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งผู้บริหารแต่ละคนต้องการได้รับรายงานที่
ต่างกัน ดังนั้นรายงานที่ดีจึงควรอ่านเข้าใจได้ง่าย แต่รายละเอียดที่ควรมีต้องไม่ขาดตกบกพร่อง รายงานที่ดี
ที่สุดต้องให้ข้อมูลที่ผู้บริหารแต่ละระดับต้องการ โดยจัดทำขึ้นอย่างน้อยเดือนละครั้ง
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษา กลุ่ม หรือหน่วยงานภายในทุกแห่งสำรวจและ
รายงานข้อมูล
5.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
5.3 คณะกรรมการ ประชุมดำเนินการ วิเคราะห์ข้อมู ลแผนงาน/งาน/โครงการ วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
แผนงาน/งาน/โครงการที่ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงานและงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
5.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา กรณี
พิจารณาไม่เห็นชอบเอกสารรายงาน มอบเจ้าหน้าที่นำกลับไปเสนอคณะกรรมการฯ ปรับปรุงแก้ไข แล้ว
นำเสนอผู้อำนวยการ ฯ พิจารณาใหม่
5.5 จัดทำรายงานผลการวิ เคราะห์งบประมาณรายจ่าย / เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง
5.6 สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา รายงาน คณะกรรมการเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาและสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
1. งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดระบบการจัดตั้ง และเสนอของบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2. เพื ่ อ ให้ ก ารเสนอขอรับ งบประมาณจากสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้น พื ้น ฐาน และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจำปีและในกรณีเร่งด่วน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
3.2 การประสาน และขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
4. คำจำกัดความ
การจัดตั้งงบประมาณ หมายถึงการจัดทำงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ า ย
ประจำปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือให้ก่อ
หนี้ผูกพัน โดยเน้นการประมาณการ กิจกรรม โครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการ
ดำเนินการโครงการให้บรรจุวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กำหนด ในที่นี้ หมายถึงการวิเคราะห์การจัดตั้ง
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาการเสนอของบประมาณ หมายถึง การเสนอคำของบประมาณตา
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่ มเติมเพื่อให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้เสนอคำขอตามแผนงานงานหรือโครงการตามหลักการจำแนกประเภท
ราย จ่ายตามงบประมาณที่สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดได้แก่
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นทรั พยากรทางการศึกษา หมายถึง สิ่ง
ต่าง ๆ ที่ทำให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ทรัพยากรทางการศึกษาจึงครอบคลุมอยู่ในความหมายต่างๆ
ไม่ว่าจะมองในแง่ของทางเศรษฐศาสตร์ หรือทางการบริหารก็ตาม การดำเนินการกับทรัพยากรเหล่านี้ต้องมี
หลักการ วิธีการ และแนวคิดเป็นกรอบเพื่อให้เกิดผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ทรัพยากรทางการเงิน วัสดุ
อุปกรณ์ และการบริหารจัดการรวมทั้งทรัพยากรบุคคลด้วย
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจำปีและในกรณีเร่งด่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
1) สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดำเนินการ
2) สถานศึกษา จัดทำคำของบประมาณ เสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) คณะกรรมการจัดทำและเสนอของบประมาณ วิเคราะห์ความเหมาะสม การจัดตั้งงบประมาณ
และหรือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันกำหนดเป้าหมายและผลผลิตทั้งปริมาณ
และเชิงคุณภาพ
5) จัดทำคำของบประมาณประจำปี
6) คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
7) แจ้งผลการพิจ ารณาอนุ มั ติ และเห็ นชอบของผู ้บั ง คั บบัญชาให้ส ถานศึ ก ษารั บทราบเพื่ อ
ดำเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป
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8) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2 การประสาน ส่งเสรม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น
1) ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกสำหรับการดำเนินงาน
โครงการของสถานศึกษา
2) วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอฯ เพื่อมิให้มีความซ้ำซ้อนในรายการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด
3) เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนฯ
4) แจ้งผลการพิจ ารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา ให้ส ถานศึกษารับทราบเพื่ อ
ดำเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป
5) รวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาที่ระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
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งานจัดสรรงบประมาณ
1. งานจัดสรรงบประมาณ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดำเนินการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.2 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
4. คำจำกัดความ
งบประมาณ หมายถึง จำนวนเงินที่ประมาณว่าจะได้รับและจะใช้จ่ายเพื่อการต่าง ๆภายในช่ว ง
ระยะเวลาหนึ่งโดยจะเป็นเงินงบประมาณทุกหมวดภายใต้/แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับแจ้งจัดสรรจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ทั้งนี้ อาจดำเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจำงวดหรือโดยวิธีการอื่น
ใดตามที่สำนักงบประมาณกำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายสำหรับส่ว นราชการและรัฐวิส าหกิจ เพื่อดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบ
ปีงบประมาณ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การจัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ
2) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินงบประมาณ
และเกณฑ์ที่กำหนด
3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และหรือ สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน สนับสนุนให้กลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ/
หรือสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการรองรับ และรวบรวมไว้ในงานแผนปฏิบัติการ
ประจำปี
5) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ/
หรือสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี
6) ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน
5.2 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
1) วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณประจำปี เพื่อให้เป็นแนวทางการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
2) การกำหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตามเกณฑ์ งบประมาณ ของหน่วยงานและสถานศึกษาโดย
ยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ
3) การกำหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงานและเสนอแนะแนวทางการ
ดำเนินงานให้สถานศึกษา
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4) จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารงบประมาณ
และแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อจัดทำเอกสารแผน ฉบับร่างเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ
6) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลทั้งในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา
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งานบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
1. งานบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ดำเนินการบริห ารงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ขอบเขตของงาน
การดำเนินการบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตั้งแต่กระบวนการสำรวจ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายทุกรายการ ทุกโครงการการ
วิเคราะห์ความสำคัญ ความจำเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ทราบและดำเนินการ
4. คำจำกัดความ
การโอนงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจ่ายเดียวกัน หรือการโอนเงินต่างงบ
รายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงบประมาณเดียวกันการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่าย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการ และ/หรือจำนวนเงินของรายการที่กำหนดไว้ภายใต้งบรายจ่ายของ
แผนงบประมาณ ผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาข้อมูล การใช้จ่ ายงบประมาณจากกลุ่มบริห ารการเงินและสินทรัพย์ และรายงานจาก
สถานศึกษา
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี
5.3 วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผล ต่อเงื่อนไขความสำเร็จของ
งาน/โครงการ ภายในแผนงานและต่างแผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณ เป็นเงินเหลือจ่าย
5.4 กำหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย
5.5 จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่กำหนด
5.6 เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่ อ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ
5.7 เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติ
5.8 รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.9 แจ้งกลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่ว ยงานภายในที่เกี่ยวข้อ งจากการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณดำเนินการ
5.10 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน

