
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 

     ประเภทเอกสาร :     คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 
     ชื่อเอกสาร  :     การจัดตัง้และเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1. สาระสำคัญ 

 ตามแนวทางเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการศึกษา ให้มีการกระจายอำนวยการบริหารและจัดการที่ดี ตามที่
ปรากฏในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้กำ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 39 บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการ กระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 44 บัญญัติให้ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้ง
ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 

 ตามนโยบายการกระจายอำนาจด้านงบประมาณ ในเรื่องค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กระจายอำนาจให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการในการวางแผนขอ
จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ ให้สถานศึกษาในสังกัด ซึ่งการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณต้องเป็นไปตาม
กระบวนการงบประมาณ และมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdles คือ 

 

  กระบวนการงบประมาณ   มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdles 

     1. การจัดทำงบประมาณ     การวางแผนงบประมาณ 

        การคำนวณต้นทุนผลผลิต 

     2. การบริหารงบประมาณ     การจัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

        การบริหารทางการเงิน 

        และควบคุมงบประมาณ 

           การบริหารสินทรัพย์ 

  3. การติดตามประเมินผล     การรายงานทางการเงิน 

        และผลการดำเนินงาน 



        การตรวจสอบภายใน 

2. วัตถปุระสงค์ 

 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  มีข้อมูลมาใช้ในการคิด วิเคราะห์ เพ่ือพิจารณาจัดตั้ง
และจัดสรรงบประมาณ  ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  มีครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ที่
เหมาะสมกับการเรียนการสอน ตามความจำเป็นขาดแคลน มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนการ
เรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ มีสุขภาพกายและใจที่ดี อันจะส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ตาม
นโยบาย 4 สร้าง พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 
 

3. ขอบข่ายภารกิจ/งาน 

 1. เพ่ือวิเคราะห์และจัดทำคำเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบลงทุน) ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด จำนวน  25   โรงเรียน 
 2. เพ่ือเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบลงทุน) ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เสนอ
ล่วงหน้า 1 ปีงบประมาณ) ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอนุมัติ 
 

4. คำจำกัดความ 
 งบประมาณ หมายถึง งบประมาณทุกหมวดงบประมาณ / แผนงาน /โครงการ ที่ได้รับแจ้งจัดสรรจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 การจัดสรรงบประมาณ  หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน 
ทั้งนี้ อาจดำเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจำงวดหรือโดยวิธีการอ่ืนใด ตามท่ีสำนักงบประมาณกำหนด 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย สำหรับส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. กระบวนการการดำเนินการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ 
    1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับแจ้งกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี  จากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาคู่มือและหลักเกณฑ์วิธีการจัดตั้งงบประมาณ ตาม
เอกสารแนวทางท่ี สพฐ. กำหนด 
    1.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดทำหนังสือแจ้งคู่มือและหลักเกณฑ์ และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนทราบ เพ่ือจัดส่งคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นขาด
แคลน และตามระยะเวลาที่กำหนด  



    1.3 รวบรวมเอกสารคำขอจัดตั้ง และจัดแยกรายการงบประมาณที่โรงเรียนเสนอขอ (โรงเรียนทั่วไป /
โรงเรียนคุณภาพตำบล และโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ) และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพ่ือ
ดำเนินการสรุปคำขอตั้งงบประมาณของทุกโรงเรียนทุกรายการที่เสนอขอ 
    1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปี ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โดย
เรียงลำดับความจำเป็นและขาดแคลน ตามเกณฑ์การจัดตั้งงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกำหนด 
    1.5 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    1.6 บันทึกผลการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณตามกรอบวงเงินที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผ่านระบบเว็บไซต์การจัดตั้งงบประมาณ ที่ สพฐ.กำหนด 
    1.7 ส่งคำขอการจัดตั้งงบประมาณในรูปแบบเอกสาร ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ทราบ ตามกำหนดเวลา เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 
    1.8 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ และกลุ่มที่เก่ียวข้องทราบ 
 
 
 

 2. ระเบียบปฏิบัติ 
    2.1 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี...............  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    2.2 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
 

 3. แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 
    3.1 แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน /อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน 
    3.2 แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ 
    3.3 แบบรายละเอียดประมาณราคา (ปร. 4 ,5 และ 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่องาน (กระบวนการ)  งานวิเคราะห์งบประมาณ การจัดตั้งงบประมาณประจำปี กลุ่มนโยบายและแผน สพม.ลพบุรี 
          วัตถุประสงค์  เพ่ือจัดตั้งและเสนอของบประมาณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  และสถานศึกษาในสังกัดไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือรองรับการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามสภาพความต้องการ จำเป็น ขาดแคลน และเหมาะสม 
ลำดับที่ ผังข้ันตอนการทำงาน รายละเอียดงาน เวลาดำเนินการ มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 

1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ 
สรุปข้อมลู จากคำของบประมาณระดับสำนักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษา 

เดือนตุลาคม ถึง 
เดือนธันวาคม 

ของทุกปี 
 

-เสนอตั้งงบประมาณ ถูกต้อง
เป็นไปตามความขาดแคลน
จำเป็นตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข 

ที่ สพฐ.กำหนด 

-โรงเรียนในสังกัดได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

นางสาวสมฤทัย  วัฒนรัตน์ 

2 2. จัดทำบัญชีรายละเอียด สรุปงบหน้า จัดตั้ง และ
เสนอของบประมาณไปยังสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผ่านระบบเวบ็ไซต์ที่จดัตั้ง 
งบประมาณ 

3 3. สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน
อนุมัติและจัดสรรงบประมาณลงมายังสำนักงานเขต 

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุร ี

4 4. ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดกรอบและจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปตีามแผนงาน/โครงการ 
และจัดสรรงบประมาณสำหรับบรหิารจัดการและ
พัฒนาการศึกษา 

5 5. แจ้งการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่ม /และ
สถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจำปี เพื่อดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

6 6. เสนอกรอบและการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายต่อ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเห็นชอบ 
และให้ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอ(ถ้ามี) 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

     ประเภทเอกสาร :     คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 
     ชื่อเอกสาร  :     การเสนอของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบภัย 

 
 
 

 



 
1. สาระสำคัญ 

 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแนวทางในการบริหารงบประมาณ งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โดยจัดสรรให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นกรอบวงเงิน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ต้องกำหนดโรงเรียน/รายการ ให้สอดคล้องกับความจำเป็นขาดแคลนของโรงเรียน  หากจำเป็นควรกำหนดไว้ใน
แผนงานประจำปี และภายในกรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรร แต่กรณีโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย 
อุทกภัย) ทำให้โรงเรียนได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายกับอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ สำหรับโรงเรียนที่ประสบภัย 
ในการขอตั้งงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมเร่งด่วน เพ่ือให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ
อย่างรวดเร็ว ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 

2. วัตถปุระสงค์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  เสนอขอจัดตั้งงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ประสบภัย ใน
การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ที่ได้รับความเสียหาย ให้มีความมั่นคงแข็งแรง 
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

3. ขอบข่ายภารกิจ/งาน 
 เพ่ือวิเคราะห์และจัดทำคำเสนอขอจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย 
อุทกภัย  เพ่ือเสนอขอรับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจาก สพฐ. /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงซ่อมแซม
โรงเรียนที่ได้รับความเสียหาย 
 

4. คำจำกัดความ 
 การปรับปรุง หมายถึง  การแก้ไข กระทำ และหรือการดำเนินการอื่นใด เพ่ือให้สิ่งก่อสร้าง ซึ่งได้ก่อสร้างไว้
แล้วคงสภาพเดิม หรือให้มีสภาพที่ดียิ่งข้ึน  

การซ่อมแซม หมายถึง การซ่อม การดำเนินการ และหรือการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้าง
ของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมด ให้คงสภาพและหรือใช้งานได้ตามปกติดังเดิม 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. กระบวนการการดำเนินการเสนอของบประมาณ 
    1.1 ระดับสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษาที่ประสบภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย ส่งผลให้อาคารเรียน 
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน เกิดความเสียหาย ให้โรงเรียนดำเนินการสำรวจความเสียหาย พร้อมจัดทำ
รายละเอียดเพื่อของบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม ส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
  - รายละเอียดประมาณราคา (ปร. 4,5 และ 6) 



  - สำเนาบันทึกสมุดการอยู่เวรยามของครูเวรประจำโรงเรียนที่มีการระบุวัน เวลา ในการเกิดเหตุ
ดังกล่าว 
  - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง กรณีโรงเรียนประสบภัย (อย่างน้อย 3 คน) 
  - บันทึกรายงานข้อเท็จจริง จากคณะกรรมการ 
  - ภาพถ่ายความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน  
 
 
    1.2 ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - วิเคราะห์/ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารที่โรงเรียนเสนอของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบภัย  
  - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบภัย  
  - คณะกรรมการลงพ้ืนที่ตรวจสอบความเสียหาย และพร้อมให้คำปรึกษากับโรงเรียน 
  - เสนอเรื่องขอสนับสนุนงบประมาณกรณีโรงเรียนประสบภัย ให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาอนุมัติงบประมาณ 
  
 2. ระเบียบปฏิบัติ 
    2.1 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    2.2 แนวทางการขอสนับสนุนงบประมาณ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งให้
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินงาน 
 

 3. แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 
    3.1 แบบรายละเอียดประมาณราคา (ปร. 4 ,5 และ 6) 
    3.2 แบบสรุปคำขอตั้งงบประมาณ พร้อมรายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณาของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
   
                     ประเภทเอกสาร :     คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 
     ชื่อเอกสาร  :     การเสนอของบประมาณค่าตรวจการจ้าง 
                                                  และควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 
 



1. สาระสำคัญ 

 กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ

การแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย

ค่าตอบแทนสำหรับบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง   ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือกระทรวงการคลัง 

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๘๕  ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติ และเป็นไปอย่าง

เหมาะสม ประหยัด และสอดคล้องกับวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  
 

2. วัตถปุระสงค์ 

เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  และมีสัญญาจ้างวงเงิน
ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 
 

3. ขอบข่ายภารกิจ/งาน 

 ขอสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และมีสัญญาจ้างวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป  ใน

อัตราดังนี้ 

3.1  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

      - เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ไม่เกิน 5 คน ต่อสัญญา 

                - เบิกจ่ายค่าตอบแทนในอัตราไม่เกิน 350 บาท ต่อคน/ต่องวดงานในสัญญา 

                - ต้องเป็นสัญญาที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 
 

       3.2  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ควบคุมงาน

ก่อสร้าง (ผู้ปฏิบัติการ) 

           - เบิกจ่ายค่าตอบแทนในกรณีท่ีออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ท่ีกำหนดในสัญญา หรือที่ตกลงให้ 

ทำงานจ้าง 

               เฉพาะวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ดังนี้ 
 

       - หวัหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  จำนวนไม่เกิน 1 คน ในอัตราไม่เกิน 350 บาท ต่อวัน /ต่อสัญญา 

               - ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ผู้ปฏิบัติการ)  จำนวนไม่เกิน 1 คน ในอัตราไม่เกิน 300 บาทต่อวัน /ต่อสัญญา 

 



4. คำจำกัดความ 
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง  หมายถึง  ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก่อสร้างให้
ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามข้อ 72 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หมายถึง ที่ได้รับแต่งตั้งจากส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก่อสร้างให้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามข้อ 73 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. กระบวนการการดำเนินการเสนอของบประมาณ 
    - โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 1 ล้านบาท
ขึ้นไป หรือสัญญาที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

 1. บัญชีสรุปการของบประมาณ 

 2. สำเนาสัญญาจ้าง   

 3. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 

จำนวน 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาสัญญาจ้างทุกหน้า ถึงสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบและสรุปข้อมูลจำนวนวัน และงบประมาณท่ีขอจัดสรร 

ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

            - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

            - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่เสนอขอตั้งงบประมาณทราบ เพ่ือ

ดำเนินการเบิกจ่าย 
   

 2. ระเบียบปฏิบัติ 
    2.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
    2.2 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 

 3. แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 
    - แบบรายงานสรุปการของบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และค่าตอบแทน 
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 



ชื่องาน (กระบวนการ)  วิเคราะห์งบประมาณการขอค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ กลุ่มนโยบายและแผน สพม.ลพบุรี 
          วัตถุประสงค์  เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณและจัดสรรงบประมาณสำหรับจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
ลำดับที่ ผังข้ันตอนการทำงาน รายละเอียดงาน เวลาดำเนินการ มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 
 

1. โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการค่าทีด่ิน
และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจดัสรรเงินงบประมาณ 

ตั้งแต ่1 ล้านบาทข้ึนไป หรือสัญญาที่มีวงเงินตั้งแต่    
1 ล้านบาทข้ึนไป จัดทำรายละเอยีดประกอบการขอ
ตั้งงบประมาณค่าตอบแทนหรือบคุคล หรือ
คณะกรรมการ เสนอต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุร ี

 (มิ.ย.-ส.ค) -เสนอตั้งงบประมาณ ถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบ ตาม
หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ 
-คณะบุคคลและคณะกรรมการ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

ค่าตอบแทนในอัตราตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง 

นางสาวสมฤทัย วัฒนรัตน์ 

2 2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตรวจสอบ
รายละเอียดเอกสาร หลักฐาน 

3 3. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตรวจสอบ
รายละเอียดเอกสาร หลักฐาน 

4 4. สพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

5 5. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แจ้งจัดสรร
งบประมาณโรงเรียนที่เสนอขอตั้งงบประมาณ 

6 6. โรงเรียนส่งเบิกจ่ายงบประมาณ 

7 7.สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน 

 



 
 
 
 
 
 
 

                                      
   
                     ประเภทเอกสาร :     คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 
     ชื่อเอกสาร  :     การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. สาระสำคัญ 

 ในการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการต่าง ๆ 

หน่วยงานควรกำหนดการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายจ่ายที่กำหนด

ได้แก่  งบดำเนินงาน งบลงทุน หรืองบรายจ่ายอ่ืน  หากได้ดำเนินการตามการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ในแต่ละรายการแล้ว และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่

ยังมีงบประมาณ (งบลงทุน) ที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างและเหลือจ่ายจากการคืนเงินค่าเสาเข็ม พิจารณา

ดำเนินการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวได้   ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562  

และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 

2562  โดยดำเนินการตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1452/2562  เรื่อง  มอบ

อำนาจการโอนจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562  โดยขอดำเนินการแก้ไขปัญหา

หากมีหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระก่อนเป็นลำดับแรก และเพ่ือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของทางราชการอื่น ๆ 

ในลำดับต่อไป 

 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย ใช้ระเบียบและคำสั่งที่เก่ียวข้องดังนี้  

1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562   

          2. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย  การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 
พ.ศ. 2562     
             ข้อ 8 กรณีมีความจำเป็นเพ่ือจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 
ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ ภายใต้เงื่อนไข 
ดังนี้ 
 (1) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายในงบบุคลากร 
รายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อ
หน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
 (2) ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มี
วงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้
กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ 
 กรณีมีเงินจัดสรรจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือจากการจัดซื้อ   จัดจ้าง
แล้ว หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว ไปใช้จ่ายเป็น



รายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน และภายใต้เงื่อนไขตาม (2) ได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติ
จากสำนักงบประมาณ  
            3.  คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 1452/2562 ลงวันที่ 13  สิงหาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง มอบอำนาจการโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร      
 

2. วัตถปุระสงค์ 

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถบริหารงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ได้อย่างถูกต้อง คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด  
 

3. คำจำกัดความ 
 การโอนงบประมาณรายจ่าย  หมายถึง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจ่ายเดียวกัน หรือการโอนเงิน
ต่างงบรายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการเดียวการภายใต้แผนงานงบประมาณเดียวกัน 
 การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงรายการและหรือจำนวน
เงินของรายการที่กำหนดไว้ภายใต้งบรายจ่ายของแผนงบประมาณ ผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน 

งบประมาณเหลือจ่าย หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายในแผนงบประมาณเดียวกัน จากการ
ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจาก
การจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 
 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. กระบวนการการดำเนินการเสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน) 
    - ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินเหลือจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...... (งบลงทุน) และพิจารณาให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ดำเนินการขอใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าวได้ 

- สำรวจงบประมาณเหลือจ่าย จากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ของสำนักงานเขตพ้ืนที

การศึกษา  

            - เมื่อกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งจำนวนงบประมาณเหลือจ่าย ดำเนินการแต่งตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาวางแผนการใช้เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) เพ่ือพิจารณาการใช้เงินเหลือจ่าย ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

            - คณะกรรมการพิจารณาฯ วิเคราะห์วางแผนและกำหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย 

           - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบและสรุปข้อมูล เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือพิจารณา

อนุมัตกิารขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ........ 



            - เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พิจารณาอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณแล้ว สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานคลัง

จังหวัด และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
   

 2. แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 
    - แบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  (แบบ ง.241) 



ชื่องาน (กระบวนการ)  งานวิเคราะห์งบประมาณการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  และการขอใช้งบประมาณเหลือจา่ยประจำปี กลุ่มนโยบายและแผน สพม.ลพบุร ี
          วตัถุประสงค ์ เพื่อบริหารงบประมาณการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณเงินเหลือจ่ายจากการกอ่หนี้ผูกพัน ที่เป็นงบลงทุน (รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) และเป็นงบประมาณที่จดัสรรให้ดำเนินการเพียงปีงบประมาณเดียว
นําไปใช้เพื่อบริหารจัดการและดําเนินงานในรายการอื่นที่เป็นไปตามความต้องการจำเป็น บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย และเกิดประโยชนสูงสุดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาลพบุร ีและสถานศึกษาในสังกัด 
ลำดับที ่ ผังขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดงาน เวลาดำเนินการ มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 
 
 

1. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์จัดทำรายละเอียดสรุป
และรายงานงบประมาณเงินเหลือจ่ายประจำปี แจ้งกลุ่ม
นโยบายและแผนทราบ (เมื่อ สพฐ. พิจารณาให้ดำเนินการใช้
เงินเหลือจ่ายได้) 
 

ตลอดปีงบประมาณ  
(ส.ค. –ก.ย.) 

-ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณและการขอใช้งบประมาณ
เหลือจ่ายประจำปี ถกูต้อง ตามระเบยีบ
กฎหมายแนวปฏิบัต ิ
 

นางสาวสมฤทัย วัฒนรัตน ์

2 2. กลุ่มนโยบายและแผน ประสานงานและตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
 

3 3. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณและขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำป ี 
 

4 4. กลุ่มนโยบายและแผน ตรวจสอบ จัดทำรายละเอยีด และ
เสนอขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณและขอ 
ใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีภายใต้ระเบียบแนวปฏิบัติที่
ถูกต้อง ต่อผู้วา่ราชการจังหวัดลพบุรี 

5 5. กลุ่มนโยบายและแผน ตรวจสอบ จัดทำรายละเอยีด และ
เสนอขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณและขอ 
ใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีภายใต้ระเบียบแนวปฏิบัติที่
ถูกต้อง ต่อผู้วา่ราชการจังหวัดลพบุรี 

6 6.ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุร ีอนุมัติแล้ว แจ้งกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการ 
 

7 7.รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงาน สพฐ. 
8 8.ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานระดับสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา 
9 9.สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน 



 

 


