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    ประเภทเอกสาร  :  คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
    ช่ือเอกสาร   :  งานวิเคราะห์งบประมาณ 

             รายจ่าย 
    รหัสเอกสาร  :  นผ. 4001 

    แก้ไขครั้งที่   : 

    วันที่บังคับใช้  :  1 ตุลาคม  2553 

    สาํเนาที่   : 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้จดัทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางมลฑา  สมบุญพูลพิพัฒน์ 
นักวิเคราะห์นรโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ 

นายเสน่ห์  อ่องแช่ม 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

 

 

นายสมนึก  โพธิวัลย์ 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

 

 

นายธวัช  ธัญญกรรม 
รอง.ผอ.สพป.อุทยัธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร   นผ. 4001   

แก้ไขคร้ังท่ี                 00 

 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
วนัที่เริ่มใช้  1 ตลุาคม  2553 

ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :     งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย        
 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
       งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ืองานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย  ของการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อยตามหลักเกณฑ์  สามารถนําผล
การวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ  และการเรียนการสอนนักเรียนในสถานศึกษาต่อไป 

 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลงบประมาณ 

3.2 การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
3.3 การจัดทํารายงานการวิเคราะห์งบประมาณ 

 

4. คาํจํากัดความ 
4.1 สพฐ. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.2 สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา หมายถึง สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และ

สาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  
4.3 ผู้อํานวยการ  หมายถึง  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
4.4 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการงานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
4.5 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน 

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
4.6 กพท.หมายถึง คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และคณะกรรมการเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา   แต่งต้ังคณะกรรมการ 

5.1.1 เจ้าหน้าที่  บันทึกเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจํานวนหนึ่ง  เป็น
คณะกรรมการ 

5.1.2 ผู้อํานวยการ  ลงนามในคําสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการ  และแจ้งให้ทราบ 
5.2 สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  แจ้งสถานศกึษา  กลุม่ หรอืหน่วยงานภายในทุกแห่ง  

สํารวจและรายงานข้อมูล 
5.2.1 เจ้าหน้าที่  แจง้สถานสถานศกึษา  กลุม่ หรอืหน่วยงานภายในทุกแห่ง  สาํรวจ

และรายงานข้อมูล 
5.2.2 เจ้าหน้าที่  สังเคราะห์ และวิเคราะห์ขอ้มูลเตรียมนําเสนอคณะกรรมการ 

5.3 คณะกรรมการ  ประชุมดําเนินการ 
5.3.1  วิเคราะห์ขอ้มูลแผนงาน/งาน/โครงการ  ทีส่ง่ผลต่อผลผลติหลักของหน่วยงาน 
5.3.2  วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย แผนงาน/งาน/โครงการที่ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงาน

และงบประมาณรายจ่าย ของสถานศึกษาและของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
5.4 สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  นําเสนอผู้อํานวยการพิจารณา 

5.4.1 เจ้าหน้าที่  นําเอกสารรายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย เสนอต่อ
ผู้อํานวยการเพื่อพิจารณา 

5.4.2 ผู้อํานวยการ  พิจารณาเห็นชอบ เอกสารรายงานมอบเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
ต่อไป 

5.4.3 ผู้อํานวยการ  พิจารณาไม่เห็นชอบเอกสารรายงาน  มอบเจ้าหน้าที่นํากลับไป
เสนอคณะกรรมการ  ปรับปรุง แก้ไข  แล้วนําเสนอผู้อํานวยการ พิจารณาใหม ่

5.5 สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  รายงาน กพท./ สพฐ. 
5.5.1 เจ้าหน้าที่  นําเอกสารรายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย รายงาน 

กพท. / สพฐ. 
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6. Flow Chart การปฏบิัตงิาน 
 

                             

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
แต่งตั้งคณะกรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

แจ้งสถานศึกษา  กลุ่ม  หน่วยงาน

คณะกรรมการฯ ประชุม 
1. วิเคราะหข์อ้มูล  แผนงาน /งาน / โครงการ 
2. วิเคราะหค์่าใช้จ่าย  แผนงาน / งาน / 
โครงการ

ผู้อํานวยการพิจารณา 

รายงาน   กพท./สพฐ. 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

จัดทํารายงานผลการวิ เคราะห์งบประมาณรายจา่ย  
/ เผยแพร่ผูเ้ก่ียวข้อง 
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7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
7.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
7.2 ระเบียบวาระการประชุม 
7.3 รายงานการประชุม 
7.4 เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
8.1 ระเบียบงานสารบรรณ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 
8.2 เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
8.3 ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ 

กพฐ.ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 

กรกฎาคม 2550 

 

9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชือ่งาน   งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย กลุ่ม นโยบายและแผน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ รหัสเอกสาร : นผ. 4001 

ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของกระบวนงาน 
การบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สง่ผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ 
1. 
 

 

 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 

ต.ค.  เจ้าหน้าท่ี  

2. 

 

 

 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  แจ้งสถานศึกษา/กลุม่/หน่วยงาน
ภายใน 

8
8
 

ต.ค.  เจ้าหน้าท่ี  

3. 

 

 

 

 

คณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าใช้จ่ายแผน / งาน / โครงการ ต.ค. รายงานการวิเคราะห์
งบประมาณรายจ่ายได้
ถกูต้อง/เป็นระบบ 

  

4. 

 

 

 

 

ผู้อํานวยการ พิจารณาเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ พ.ย.  เจ้าหน้าท่ี  

5. 

 

 

 

จัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและ
เผยแพร่ต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 

พ.ย.  เจ้าหน้าท่ี  

6.  นาํเสนอ กพท./สพฐ.  เพ่ือรับทราบ พ.ย.  เจ้าหน้าท่ี  

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 

แจ้งการสํารวจ/รายงานข้อมูล 

คณะกรรมการวิเคราะห์/จัดทํา 

จดัทํารายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณ 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ผู้อํานวยการ 

รายงานต่อ กพท./สพฐ. 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้อง) 
1. คาํสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา    2. ระเบียบวาระการประชุม 
3. รายงานการประชุม     4. เอกสารการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

คําอธบิายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                  จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสินใจ                   ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า) 
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    ประเภทเอกสาร  :  คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
    ช่ือเอกสาร   :  งานจดัทําและเสนอของบประมาณ 

    รหัสเอกสาร  :  นผ. 4002   

    แก้ไขครั้งที่   : 

    วันที่บังคับใช้  :  1 ตลุาคม  2553 

    สําเนาที่   :   

 
 

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางมลฑา  สมบุญพูลพิพัฒน์ 
นักวิเคราะห์นรโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ 

นายเสน่ห์  อ่องแช่ม 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

 

 

นายสมนึก  โพธิวัลย์ 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

 

 

นายธวัช  ธัญญกรรม 
รอง.ผอ.สพป.อุทยัธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร   นผ. 4002   

แก้ไขคร้ังท่ี                 00 

 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
วนัที่เริ่มใช้  1 ตลุาคม  2553 

ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :     งานจัดทําและเสนอของบประมาณ 

 

1. ช่ืองาน (กระบวนงาน) 
งานจัดทําและเสนอของบประมาณ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดทําและเสนอของบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เสนอ

ขอรับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การจัดทําและเสนอของบประมาณของสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาและสถานศึกษา 
3.2 การจัดทําและเสนอของบประมาณประจําปีและกรณจีาํเป็นเร่งด่วน 

 

4. คําจํากัดความ 
4.1  สพฐ. หมายถงึ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.2  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 
4.3  กพท. หมายถงึ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อํานวยการ

สาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 
4.4  คณะกรรมการ   หมายถึง คณะกรรมการจดัทําและเสนอของบประมาณ 

4.5  เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน 
สาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา หรือเจ้าหน้าที่หรือครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณของสถานศึกษา  แล้วแต่กรณี 
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5. ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 
5.1 สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําและเสนอขอ

งบประมาณ 

5.1.1 เจ้าหน้าที่ เสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจํานวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการจดัทํา
และเสนอของบประมาณ 

5.1.2 ผู้อํานวยการ  ลงนามในคําสัง่แต่งต้ัง และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
5.2 สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  แจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน   หลักเกณฑ์  และวิธีการจัดต้ังงบประมาณให้สถานศึกษาดําเนินการ 
5.2.1 เจ้าหน้าที่  จดัทําหนังสือพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง  แจ้งสถานศึกษา

ดําเนินการ 
5.3 สถานศึกษา  จดัทําคําของบประมาณ เสนอสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  

5.3.1 เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาทราบและวางแผนการ
ดําเนินการ 

5.3.2 เจ้าหน้าทีข่องสถานศกึษา  วิเคราะห ์เสนอขอ้มูลประกอบการจัดทําและเสนอ
ของบประมาณ 

5.3.3 เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา  จดัทําหนังสือรายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
5.4 คณะกรรมการจัดทําและเสนอของบประมาณ  วิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดต้ัง

งบประมาณและหรือของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
5.4.1 คณะกรรมการ วิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัดต้ังงบประมาณตามเกณฑ์ที ่

สพฐ.กาํหนด 
5.4.2 คณะกรรมการ  จดัทําและเสนอของบประมาณ 

  5.5  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันกําหนดเป้าหมายและผลผลิตทั้ง
ปริมาณและเชงิคุณภาพ  

5.6 จดัทําคําของบประมาณประจําปี 
5.7 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  เห็นชอบรายละเอียดการเสนอตั้งงบประมาณ 

   5.7.1 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  นําเสนอแบบขอจัดต้ัง
งบประมาณให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เห็นชอบ 

5.8 สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5.8.1 เจ้าหน้าที่ จดัทําหนังสือรายงาน สพฐ. ตามกําหนดเวลา หรือ ปฏิทนิการ
จดัทําคําของบประมาณ 

 

 

 



92 
 

6. Flow Chart การปฏิบัตงิาน 
 

 

                           

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

แจ้งนโยบายแผนพัฒนา/หลักเกณฑ์/วิธกีาร 

จัดทําคําของบประมาณ 

สถานศึกษา

กพท. พิจารณา 

ตดิตาม ประเมินผลและรายงาน 
 

วเิคราะห์ความเหมาะสมการขอตั้งงบประมาณ 

คณะกรรมการจัดทําและเสนอของบประมาณ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

จัดทําคําของบประมาณเสนอเขตพื้นที่การศึกษา 

คณะกรรมการ 

สํานักงาน ฯ / สถานศึกษา  

ร่วมกันกําหนดเป้าหมายและผลผลิต 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําและเสนอของบประมาณ 
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7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
7.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
7.2 ระเบียบวาระการประชุม 
7.3 รายงานการประชุมของคณะกรรมการ 
7.4 เอกสารคําขอตั้งงบประมาณ 

 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
8.1 ระเบียบงานสารบรรณ สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไข

เพ่ิมเติม 
8.2 เอกสารการจัดทําคําของบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และของสํานักงบประมาณ 

8.3 ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ 
กพฐ.ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 

กรกฎาคม 2550 

 

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

 

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
 

ชื่องาน (กระบวนงาน) การจัดทําและเสนอของบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ รหัสเอกสาร นผ. 4002 

       ตวัชี้วดัท่ีสําคัญของกระบวนงาน         ร้อยละความสมบูรณ์ของเอกสารคําขอจดัต้ังงบประมาณ   

ลําดับท่ี ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
พ.ย.  เจ้าหน้าท่ี  

2 - แจ้งนโยบายแผนพัฒนา 
- แจ้งหลักเกณฑ์ วิธกีารขอ
งบประมาณ 

 

ธ.ค. 
  

คณะกรรมการ 
 

3 - สถานศึกษาจัดทําคําขอ
งบประมาณ 

- วเิคราะห์ความเหมาะสม 

 

ธ.ค. 
  

คณะกรรมการ 
 

4 สํานักงานฯ / สถานศึกษา 
ร่วมกันกําหนดเป้าหมายและ
ผลผลิตท้ังเชิงคณุภาพและเชิง
ปริมาณ 

-คณะกรรมการจัดทําและเสนอ
ของบประมาณ 

 

ธ.ค. เอกสารคําของบประมาณ 

ถกูต้องตามระเบียบ 
 

คณะกรรมการ 
 

5 กพท. พิจารณาเห็นชอบ/ไม่
เห็นชอบ 

 

ธ.ค. 
 เจ้าหน้าท่ี  

6 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติด
ตม ประเมินผลและรายงาน
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ม.ค. 
 เจ้าหน้าท่ี  

    - แจ้งนโยบายแผนพัฒนา 
    -  หลักเกณฑ์  วิธีการ 

กําหนดเป้าหมาย/ผลผลิต 

เห็นด้วย 

กพท. พิจารณา 
ไม่เห็นด้วย

คณะกรรมการฯ จัดทําคําของบประมาณ 

        - สถานศกึษาจัดทําคําขอ 
        - วิเคราะห์ความเหมาะสม 

ติดตาม ประเมนิผลและรายงานงานผล 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

           เอกสารอ้างอิง   1. คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   2. ระเบียบวาระการประชุม 
                                3. รายงานการประชุม      4. เอกสารคําขอจดัต้ังงบประมาณ 

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                 จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                   กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                   การตัดสินใจ                  ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบ
ภายใน 1 หน้า) 9

4
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    ประเภทเอกสาร  :  คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
    ช่ือเอกสาร   :  งานจดัสรรงบประมาณ   

    รหัสเอกสาร  :  นผ. 4003   

    แก้ไขครั้งที่   : 

    วันที่บังคับใช้  :  1 ตลุาคม  2553 

    สําเนาที่   : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้จดัทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางมลฑา  สมบุญพูลพิพัฒน์ 
นักวิเคราะห์นรโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ 

นายเสน่ห์  อ่องแช่ม 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

 

 

นายสมนึก  โพธิวัลย์ 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

 

 

นายธวัช  ธัญญกรรม 
รอง.ผอ.สพป.อุทยัธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร   นผ. 4003   

แก้ไขคร้ังท่ี                 00 

 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
วนัที่เริ่มใช้  1 ตลุาคม  2553 

ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :     งานจัดสรรงบประมาณ 

 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
งานจัดสรรงบประมาณ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การดําเนินการจัดสรรงบประมาณ  ที่ได้รบัจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา - 

ขัน้พ้ืนฐาน  ให้กบัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

3. ขอบเขตของงาน 
เป็นคู่มือการดําเนินการจัดสรรงบประมาณ  ต้ังแต่กระบวนการ  รับแจ้งการจัดสรร

งบประมาณจากสํานักคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  กําหนดเกณฑ์  วิเคราะหจ์ดัสรรแจ้งผลการ
จดัสรรให้กับสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องรวมทั้ง  สนับสนุนให้จดัทําโครงการรองรับและดําเนินการตาม
โครงการ 
 

4. คําจํากัดความ 
4.1 สพฐ. หมายถึง สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.2 สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ

สาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 
4.3 คณะกรรมการ   หมายถึง คณะกรรมการจดัสรรงบประมาณ 

4.4 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน 
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  แต่งต้ังคณะกรรมการจดัสรรงบประมาณ 

1.1 เจ้าหน้าที่  เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการจดัสรรงบประมาณ 

1.2 ผู้บังคับบัญชาลงนาม  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ 

2. คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ  วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน 
งบประมาณ  และเกณฑ์ที่กาํหนด  
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2.1 คณะกรรมการ  ประชุมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน 
งบประมาณและเกณฑ์ที่กําหนด 

3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กลุม่  และหรือ  
สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 

3.1 เจ้าหน้าที่  แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กลุม่  และ หรือสถานศกึษา 
  รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง  

4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน สนับสนุนให้กลุ่ม และ หรือสถานศึกษา 
 รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   จดัทําโครงการรองรับ  รวบรวมไว้ในงานแผนปฏิบัติการประจําปี 

5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่ม  และ หรือสถานศึกษา   
รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง  ดําเนินการตามโครงการในแผนปฏบัิติการประจําปี 

5.1 เจ้าหน้าที่  ประสานงานกลุ่มงานนโยบายและแผน   สนับสนุน ช่วยเหลือ  
กลุ่ม และหรือสถานศึกษา  รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง   ดําเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติ
การประจําปี   
  6. ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน 
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6. Flow Chart การปฏบิัตงิาน 
                             

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

แต่งต้ังคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ 

ประสาน/สนับสนุนการจัดทําโครงการรองรับ 

คณะกรรมการ 
พิจารณาจัดสรร 

แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สนับสนุนช่วยเหลือการดําเนินงานตาม

โครงการ

ติดตาม ประเมินและรายงาน
ผลการดําเนินงาน 
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7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
7.1 บัญชีรับแจ้งการจัดสรงบประมาณ 

7.2 บัญชีผลการจดัสรรงบประมาณ 

7.3 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
7.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
8.1 หนังสือราชการแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 

8.2 ระเบียบงานสารบรรณ สาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไข
เพ่ิมเติม 

8.3 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 

 

9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชือ่งาน   งานจดัสรรงบประมาณ กลุ่ม......นโยบายและแผน……………กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน รหัสเอกสาร : นผ.4003 

ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของกระบวนงาน 
รอ้ยละความพึงพอใจของสถานศึกษาและกลุ่ม หรือหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ 
1. 
 

 

 

 

 สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ
จดัสรรงบประมาณ 

ธ.ค.   เจ้าหน้าที่  

2. 

 

 

 

 

คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณพิจารณาจัดสรรตาม
เกณฑ์ 

1
0
0
 

  เจ้าหน้าที่  

3. 

 

 

 

 

สาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาแจ้งผลการจดัสรร
งบประมาณ 

ธ.ค. ผลการจัดสรรเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กาํหนด 

คณะ 
กรรมการ 

 

4. 

 

 

 

 

สาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสนับสนุนการจัดทํา
โครงการรองรับ 

ธ.ค. รปูแบบโครงการตาม
มาตรฐาน สพฐ. 

เจ้าหน้าที่  

5. 

 

 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่ม  และ 
หรือสถานศึกษา   รวมท้ังหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง  
ดาํเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัตกิารประจําปี 

ธ.ค.  เจ้าหน้าที่  

6.  . ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน ธ.ค.  เจ้าหน้าที่  

สนับสนุนการดําเนินการ 

แจ้งผลการจัดสรร 

ประสาน สนับสนุนจัดทําโครงการรองรับ 

คณะกรรมการพิจารณา 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 

แต่งตั้งกรรมการฯ  

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้อง) 
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณ  2. ระเบียบวาระการประชุม 
3. รายงานการประชุม 

คําอธบิายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                  จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสินใจ                   ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า) 
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