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กลุมนโยบายและแผน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 



บทนํา 

  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมหมวด 5 มาตรา 39 และ

พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 8 มาตรา 34 

วรรคสอง ไดกําหนดใหมีการแบงเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดออก

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหมีสํานักงานเขตพนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา จํานวน 183 เขต และ

สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต และไดออกประกาศ กระทรวงศกึษาธกิารเรื่องการแบงสวน

ราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา โดยแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา ออกเปน 8 กลุม และออกประกาศ กระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบงสวนราชการภายในสํานักงาน

เขตพื้นที่มัธยมศึกษา ออกเปน 7 กลุม เพื่อใหการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ

สํานักงานเขต พื้นท่ีมัธยมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัตงิานเพื่อยกระดับคุณภาพ

และมาตรฐานการปฏิบัติงาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานข้ึน 

สําหรับคูมือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของกลุมนโยบายและ

แผน ซึ่งเปนกลุมมีหน่ึงในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา และสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา มีบทบาท อํานาจ หนาที่ที่สําคัญ 6 ประการซึ่งเก่ียวกับ การศึกษา วิเคราะห  วิจัยและพัฒนาระบบ

ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา การจัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา การวิเคราะห 

/จัดต้ังงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผล ปฏิบัติงาน การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกลม และ

โอนสถานศึกษางานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  และรวมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงาน

อื่นที่เก่ียวของ จากการวิเคราะห  บทบาท อํานาจ หนาที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใหเกิดเปนภาระ

งาน  สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน  ขอขอบคุณคณะทํางานท่ีดําเนินการจัดทํา คูมือการ

ปฏิบัติงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะผูวิพากษจากภูมิภาคตาง ๆ ไว ณ โอกาสน้ี  สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                                                                                     วรัญญาภรณ เพชรภักดี 

                                                                        นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

                                                                                       กลุมนโยบายและแผน 

                                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

 

 

 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานจัดต้ังและเสนอของบประมาณ 

2. วัตถุประสงค   

1. เพื่อจัดระบบการจดตัง และเสนอของบประมาณของสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาและสถานศึกษา   

2. เพื่อใหการเสนอขอรบังบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนวยงานอื่น

ที่เก่ียวของมี ความถูกตองและมี ประสิทธภิาพ 

3. ขอบเขตของงาน  

3.1 การจัดตัง และเสนอของบประมาณประจําป และในกรณี เรงดวน ของสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา

และสถานศึกษา  

3.2 การประสาน และขอรับการสนับสนุนทรพัยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ   

4. คําจํากัดความ 

การจัดต้ังงบประมาณ หมายถึง การจัดหางบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

หรือพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจายเพิม่เติมเพื่อใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใชจายหรือใหกอหนีผูกพันโดย

เนนการประมาณการกิจกรรมโครงการตลอดจนคาใชจายและทรพัยากรทีจําเปนสําหรบัการดําเนินการโครงการให

บรรลวุัตถุประสงค ตามระยะเวลาทีกําหนด ในท่ีนีห้มายถึง  การวเิคราะห  การจัดตังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป

ของสถานศึกษา 

การเสนอของบประมาณ หมายถึง การเสนอคําของบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปหรือพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจายเพิม่เติมเพื่อใหสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาและสถานศึกษาได

เสนอคําขอตามแผนงานงานหรอืโครงการตามหลกัการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณที่สํานัก

งบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ไดแก งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอ่ืนๆ 

ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง สิงตาง ๆ ที่ทําใหการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงคทรัพยากรทาง

การศึกษาจึงครอบคลมอยูในความหมายตาง ๆ ไมวาจะมองในแงของทางเศรษฐศาสตร หรือทางการบริหารก็ตาม 

การดําเนินการกับทรัพยากรเหลานี้ตองมีหลักการวิธีการและแนวคิดเปนกรอบเพื่อใหเกิดผลและมีประสิทธภิาพ

สูงสุด เชน ทรัพยากรทางการเงินวัสดุอุปกรณ  และการบริหารจัดการรวมทั้งทรัพยากรบุคคลดวย 

 



5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       

5.1 การจัดต้ัง และเสนอของบประมาณประจําปและในกรณีเรงดวนของสํานักงาน เขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษา 1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐาน

การศึกษา ขั้นพื้นฐาน  หลักเกณฑ   และวิธีการจัดตั้งงบประมาณใหสถานศึกษาดําเนินการ2) สถานศึกษา  

จัดทําคาํของบประมาณ เสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3) คณะกรรมการจัดทําและเสนอขอ

งบประมาณ วิเคราะหความเหมาะสม การจัดต้ังงบประมาณและหรือของสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และสถานศึกษา 4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษารวมกันกําหนดเปาหมายและผลผลิต ทั้ง

ปริมาณและเชิงคณุภาพ 5) จัดทําคําของบประมาณประจําป 6) คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดต้ังงบประมาณ 7) แจงผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของ

ผูบังคับบัญชาใหสถานศกึษารับทราบ เพื่อดําเนินการประสานกับหนวยงานภายนอกตอไป 8) สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานตอสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

5.2 การประสาน สงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอื่น 1) 

ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก สําหรับการดําเนินงานโครงการ

ของสถานศึกษา 2) วิเคราะหงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอฯ เพื่อมิใหมีความซ้ําซอน        

ในรายการงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากหนวยงานตนสงักัด 3) เสนอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนฯ 4) แจงผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของ

ผูบังคับบัญชา ใหสถานศกึษารับทราบ เพื่อดําเนินการประสานกับหนวยงานภายนอกตอไป 5) รวบรวม

ขอมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาที่ระดม ทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงาน

ภายนอก  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Flow Chart การปฏิบัตงิาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. แบบฟอรมที่ใช  

7.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ 

7.2 ระเบียบวาระการประชุม  

7.3 รายงานการประชุมของคณะกรรมการ 

7.4 เอกสารคําขอตั้งงบประมาณ  

 



8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  

8.1 ระเบียบงานสารบรรณ สํานักนายกรัฐมนตรี   พ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม  

8.2 เอกสารการจัดทําคําของบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และของสํานัก

งบประมาณ  

8.3 ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ กพฐ. ไปยัง

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550  

8.4 แนวทางการสนับสนุนงบประมาณของหนวยงานอ่ืน 


