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คำนำ 
 

 งานวิเคราะหงบประมาณ เปนกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด  ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  มีการ
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานสูการพัฒนาองคกรแหงการ
เรียนรู  จึงไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงานนี้ข้ึน 
 สำหรับคูมือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานของ   

กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ   ซึ่งหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานและเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานงบประมาณไดเปนอยางดี 

 

นางอุราวรรณ   ผูวานิช   
กลุมนโยบายและแผน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
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สารบัญ 
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สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง เปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการกำกับดูแล ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาท่ีดำเนินการใหเปนไปตามอำนาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ
มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ขอ 5 ให
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอำนาจหนาท่ีดำเนินการใหเปนไปตามอำนาจหนาท่ีของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) จัดทำนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของทองถ่ิน  

(2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และแจงจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกำกับ ตรวจสอบติดตามการใชจาย
งบประมาณของหนวยงานดังกลาว  
 (3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (5) ศึกษา วิเคราะห วจิัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา
รูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (9) ดำเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (10) ประสาน สงเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานดานการศึกษา 
 (11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ เอกชนและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 (12) ปฏิบัติงานรวมกันกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  มีพ้ืนท่ีบริการการศึกษาครอบคลุมท้ังจังหวัด โดยมี
สถานศึกษาจำนวน 79 แหง (78 โรง 1 สาขา) ตั้งกระจายอยูในพ้ืนท่ีท้ัง 5 อำเภอ คือ อำเภอเมืองระนอง อำเภอ
กระบุรี อำเภอกะเปอร อำเภอละอุน และอำเภอสุขสำราญ  
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การบริหารจัดการศึกษา   
 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง แบงโครงสรางการบริหารภายในออกเปน 9 กลุม และ 
1 หนวย มีสถานศึกษาในสังกัด 79 แหง (78 โรงเรียน 1 สาขา) โดยมีคณะบุคคลในการบริหารจัดการ จำนวน 3 
คณะ คือ  
 1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 2. คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
 3. คณะกรรมการเครือขายการจัดการศึกษา 8 เครือขาย 

 

โครงสรางการบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผอ.สพป.ระนอง คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา      

(ก.ต.ป.น.) 

กลุมกฎหมายและคด ี
 

รอง ผอ.สพป.ระนอง 

หนวยตรวจสอบภายใน 

กลุมนโยบายและแผน กลุมอำนวยการ 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษา กลุมบรหิารงานบุคคล 

กลุมบรหิารงาน 
การเงินและสินทรัพย 

 

กลุมนิเทศติดตามและ 
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

 

กลุมสงเสรมิการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยฯี 

กลุมพัฒนาครูและ               
บุคลากรทางการศึกษา 

 

สถานศึกษา 79 แหง                
(78 โรง 1 สาขา) 

คณะกรรมการเครือขาย 
การจัดการศึกษา  

8 เครือขาย 
 
 คณะอนกุรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษา      
(อ.ก.ต.ป.น.) 
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

 1. ผอ.สพป.ระนอง ประธานกรรมการ 
 2. วาท่ีรอยตรีชรุณ  สุนทรนนท กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ 

  3. นายประดิษฐ  โมราศิลป กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน 
 4. นายมนตรี  สังขชุม กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาปฐมวัย 
 5. นายโกมาส  รสเกิด กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 6. นางสิรินทร  วงศตระกูล กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานบริหารการศึกษา 

  7. นางวรรณี  พุมสุวรรณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดานการวิจัยและประเมินผล 

 8. นางฉัตรปวีน  ถิรณิชารุจศิริ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  9. ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการและเลขานุการ 
 

เครือขายสถานศึกษา   
  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง มีการรวมโรงเรียนในสังกัดท่ีอยูใกลกัน 7 - 15 
โรงเรียน จัดตั้งเปนเครือขายการจัดการศึกษา จำนวน 8 เครือขาย ตามขอมูลพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
6 

เครือขาย 
การจัดการศึกษาท่ี 

ชื่อเครือขาย คณะกรรมการท่ีปรึกษา ประธานเครือขาย/ท่ีต้ังเครือขาย 

1 เพชรอันดามัน นางสุทธิรา หงษเจรญิ 
นายปรีชาพล ทองพลอย        

นางจิราภรณ  จันทรสงค 
โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพท่ี 60 

2 คุรุรัตนรังสรรค นางสุทธิรา หงษเจรญิ 
น.ส.อัจฉราวดี อรามวิทยานุกูล   

นายมนตรี  สังขชุม 
โรงเรียนอนุบาลระนอง 

3 หงาวโตนเพชร นางสุทธิรา หงษเจรญิ 
นางเพ็ญณี แกวเก้ือกูล             

วาท่ีรอยตรี ชรณุ  สุนทรนนท 
โรงเรียนบานราชกรดู 

4 ละอุนกาวหนา นายภพเดชา  บุญศร ี
น.ส.ชอเพชร พฤกษวรณุ          

นายนพรัตน ศรสีกุล 
โรงเรียนบานบางขุนแพง 

5 กะเปอรพัฒน นางวันดี  ละศรีจันทร 
นางศุภศิริ ชัยวัชรินทร             

นางชาลี คธาเพ็ชร 
โรงเรียนอนุบาลบานดาน 

6 สุขสำราญ นางวันดี  ละศรีจันทร 
น.ส.สุวรรณี คงทองจีน            

นายสุภพ โพชนุกูล 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บานนาพรุ) 

7 คอคอดกระ นายภพเดชา  บุญศร ี
นายษณกร เสนาะเสยีง   

นายพงษศานต  ภูริสริิกุล 
โรงเรียนกระบุร ี

8 ศิลาสลัก นายภพเดชา  บุญศร ี
นางนันทนภัส สักขาพรม   

นายสุพจน  แกวกับทอง 
โรงเรียนนิคมสงเคราะห 

 

ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง มีสถานศึกษาในสังกัด 79 แหง (78 โรง 1 สาขา) มี

หนาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาภาคบังคับเพ่ือใหบริการแกประชากรวัยเรียนอยางท่ัวถึง โดยสรุปขอมูล
พ้ืนฐานทางการศึกษาในภาพรวม ดังนี้ 
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ขอมูลสถานศึกษาจำแนกตามขนาด 

ขนาดโรงเรียน/ 
จำนวนนักเรียน 

อำเภอ/จำนวนโรงเรียน (แหง) คิดเปน 
รอยละ เมือง ละอุน กะเปอร กระบุรี สุขสำราญ รวม 

เล็ก (1-120 คน) 10 3 4 12 2 31 39.24 
กลาง (121-600 คน) 14 5 7 10 7 43 54.43 
ใหญ (601-1,500 คน) 2 - 1 2 - 5 6.33 

รวม 26 8 12 24 9 79 100 
 (ขอมูล ณ วันที่ 20 ก.ค.63) 

ขอมูลสถานศึกษาจำแนกตามระดับการจัดการศึกษา  
 

ระดับการจัดการศึกษา จำนวนโรงเรียน (แหง) คิดเปนรอยละ 

โรงเรียนหลัก 

     - กอนประถมศึกษา (อ.1) - ประถมศึกษาปท่ี 6 

     - กอนประถมศึกษา (อ.1) - มัธยมศึกษาปท่ี 3 

     - ประถมศึกษาปท่ี 1 - ประถมศึกษาปท่ี 6 

     - ประถมศึกษาปท่ี 1 - มัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

51 

24 

2 

1 

 

64.56 

30.38 

2.53 

1.26 

โรงเรียนสาขา 

     - กอนประถมศึกษา (อ.1) -ประถมศึกษาปท่ี 6 

 

1 

 

1.27 

รวมท้ังสิ้น 79 100 

(ขอมูล ณ วันที ่20 ก.ค.63) 

ขอมูลจำนวนนักเรียน/หองเรียน แยกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน (คน) 

หองเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 (3 ขวบ) 114 90 204 19 
อนุบาล 2 748 708 1,456 88 
อนุบาล 3 783 793 1,576 91 
รวมกอนประถมศึกษา 1,645 1,591 3,236 198 
ประถมศึกษาปท่ี 1 1,049 970 2,019 95 
ประถมศึกษาปท่ี 2 968 890 1,858 93 
ประถมศึกษาปท่ี 3 958 901 1,859 90 
ประถมศึกษาปท่ี 4 907 830 1,737 93 
ประถมศึกษาปท่ี 5 958 824 1,782 92 
ประถมศึกษาปท่ี 6 914 883 1,797 93 
รวมประถมศึกษา 5,754 5,298 11,052 556 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 421 311 732 31 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 305 263 568 28 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 265 267 532 28 
รวมมัธยมศึกษาตอนตน 991 841 1,832 87 

รวมท้ังหมด 8,390 7,730 16,120 841 
(ขอมูล ณ วันที ่20 ก.ค. 63) 
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แนวคิด 
 กลุมนโยบายและแผน เปนหนวยงานท่ีสงเสริม สนับสนุน และประสานงานในเชิงนโยบาย            
ใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนไปเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ ใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน          
ตามยุทธศาสตร โดยเนนความโปรงใส ทันสมัย ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ยึดหลักการมีสวนรวม การบริหารท่ีสนับสนุนใหใชโรงเรียนเปนฐาน (School - Based Management) โดยมี
กระบวนการวางแผน การดำเนินการตามแผนการกำกับ ติดตามผล อยางเปนระบบ 

วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือใหการบริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา  
 2. เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตรในการบริหารและการจัดการ 
ศึกษาใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 

ขอบขาย/ภารกิจ 
 1. งานธุรการ  
  1.1 งานสารบรรณ  
  1.2 งานประสานงานและใหบริการ  
  1.3 งานจัดการประชมุภายในกลุมนโยบายและแผน  
  1.4 งานจัดการความรูภายในกลุมนโยบายและแผน 
 2. งานนโยบายและแผน  
  2.1 งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา  
  2.2 งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  2.3 งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป  
  2.4 งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด  
  2.5 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3. งานวิเคราะหงบประมาณ  
  3.1 งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย  
  3.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ  
  3.3 งานจัดสรรงบประมาณ  
  3.4 งานบริหารงบประมาณ 
 4. งานติดตาม ประเมินผล และรายงานผล  
  4.1 งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ  
  4.2 งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ (สพฐ./แผนปฏิบัติการประจำป                       
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา /แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
  4.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการตามดำเนินงานของสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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งานธุรการ 

งานติดตาม ประเมินผล  
และรายงานผล 

งานนโยบายและแผน 

งานวิเคราะหงบประมาณ 

 งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
 งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 
 งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการศึกษาจังหวัดและ 
    กลุมจังหวัด 
 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 งานแผนการจัดชั้นเรียน 
 

 งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย 
 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
 งานจัดสรรงบประมาณ 
 งานบริหารงบประมาณ 

 งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย 
    และกลยุทธ 
 งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ 
    (สพฐ./แผนปฏิบัติการประจำปสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
    การศึกษา/แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
    การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

กลุมนโยบายและแผน 

 งานสารบรรณ 
 งานประสานงานและใหบริการ 
 งานจัดการประชมุภายในกลุมนโยบายและแผน 
 การจัดการความรูภายในกลุมนโยบายและแผน 
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1. งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย 

 วัตถุประสงค 
 เพ่ือการวิเคราะหงบประมาณรายจาย ของการจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดวยความถูกตอง เรียบรอย สามารถนำผลการวิเคราะหไปใชประโยชนใน
การบริหารจัดการศึกษา และการเรียนการสอนนักเรียนในสถานศึกษาตอไป 

 ขอบเขตของงาน 
 1) การวิเคราะหขอมูลงบประมาณ 
 2) การวิเคราะหงบประมาณรายจาย 
 3) การจัดทำรายงานการวิเคราะหงบประมาณ 

 คำจำกัดความ 
 การวิเคราะหขอมูลงบประมาณ หมายถึง กระบวนการคนหาขอเท็จจริงเก่ียวกับฐานะทางการเงินและ
ผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กิจการใดกิจการหนึ่งจากงบการเงินของกิจการนั้น พรอมท้ังนำ
ขอเท็จจริงดังกลาวมาประกอบการตัดสินใจ 
 การวิเคราะหงบประมาณรายจาย หมายถึง  กระบวนการการวางแผนทางการเงินวาสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาจะบรรลุจุดมุงหมายตามเปาหมายไดอยางไรโดยพิจารณาเงินรายไดจากทุกแหลงเปนตัวกำหนดขีดจำกัด
ในการจัดสรรงบประมาณรายจายเพ่ือการบริหารจัดการ 
 การจัดทำรายงานการวิเคราะหงบประมาณ หมายถึง การรายงานตัวเลขท่ีเกิดข้ึนจริงของรายได 
รายจาย และเงินทุนท่ีกอหนี้ผูกพันไว โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีไดรับ ซ่ึงผูบริหารแตละคนตองการไดรับ
รายงานท่ีตางกัน ดังนั้นรายงานท่ีดีจึงควรอานเขาใจไดงาย แตรายละเอียดท่ีควรมีตองไมขาดตกบกพราอง 
รายงานท่ีดีท่ีสุดตองใหขอมูลท่ีผูบริหารแตละระดับตองการ โดยจัดทำข้ึนอยางนอยเดือนละครั้ง 

 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 1) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แจงสถานศึกษา กลุม หรือหนวยงานภายในทุกแหงสำรวจและรายงาน
ขอมูล 
 2) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ 
 3) คณะกรรมการ ประชุมดำเนินการ วิเคราะหขอมูลแผนงาน/งาน/โครงการ วิเคราะหคาใชจาย 
แผนงาน/งาน/โครงการ ท่ีสงผลผลิตหลักของหนวยงานและงบประมาณรายจายของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา 
 4) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นำเสนอผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา กรณี
พิจารณาไมเห็นชอบเอกสารรายงาน มอบเจาหนาท่ีนำกลับไปเสนอคณะรรมการฯ ปรับปรุง แกไข แลวนำเสนอ
ผูอำนวยการฯ พิจารณาใหม 
 5) จัดทำรายงานผลการวิเคราะหงบประมาณรายจาย/เผยแพรผูเก่ียวของ 
 6) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

งานวิเคราะหงบประมาณ 
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 Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แบบฟอรมท่ีใช 
 1) คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
 2) ระเบียบวาระการประชุม 
 3) รายงานการประชุม 
  
 เอกสาร / หลักฐานอางอิง 
  1) ระเบียบงานสารบรรณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแกไขเพ่ิมเติม 
 2) เอกสารประกอบการวิเคราะหงบประมาณรายจาย 
 3) ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ กพฐ.  ไปยงั
คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2550 
 
 ผูรับผิดชอบ 
 1) นางอุราวรรณ ผูวานิช 2) นางมณวดี ดุลยรัตน 
  
 

ผูอำนวยการพิจารณา 

คณะกรรมการฯ ประชุม 
1. วิเคราะหขอมลู แผนงาน / งาน / โครงการ 
2. วิเคราะหคาใชจาย แผนงาน / งาน / โครงการ 

จัดทำรายงานผลการวิเคราะห
งบประมาณรายจาย / เผยแพร

ผูเก่ียวของ 

แตงตั้งคณะกรรมการภายใน 

รายงาน สพฐ. 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

แจงสถานศึกษา กลุม หนวยงาน สำรวจและรายงานขอมูล 
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2. งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 

 วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือจัดระบบการจัดตั้ง และเสนอของบประมาณของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 2) เพ่ือใหการเสนอขอรับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของมีความถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 ขอบเขตของงาน 
 1) การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจำปและในกรณีเรงดวน ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา 
 2) การประสาน และขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 คำจำกัดความ 
 การจัดตั้งงบประมาณ หมายถึง การจัดทำงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม เพ่ือใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใชจายหรือใหกอหนี้ผูกพัน 
โดยเนนการประมาณการ กิจกรรม โครงการ ตลอดจนคาใชจายและทรัพยากรท่ีจำเปนสำหรับการดำเนินการ
โครงการใหบรรลุวัตถุประสงคตามระยะเวลาท่ีกำหนด  ในท่ีนี้ หมายถึง การวิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงิน
อุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา 
 การเสนอของบประมาณ หมายถึง การเสนอคำของบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม เพ่ือใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาได
เสนอคำขอตามแผนงาน งานหรือโครงการตามหลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณท่ีสำนัก
งบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด ไดแก งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 
งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอ่ืน 
 ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง สิ่งตางๆ ท่ีทำใหการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค ทรัพยากรทาง  
การศึกษาจึงครอบคลุมอยูในความหมายตางๆ ไมวาจะมองในแงของทางเศรษฐศาสตร หรือทางการบริหารก็ตาม 
การดำเนินการกับทรัพยากรเหลานี้ตองมีหลักการ วิธีการ และแนวคิดเปนกรอบ เพ่ือใหเกิดผลและประสิทธิภาพ
สูงสุด เชน ทรัพยากรทางการเงิน วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการ รวมท้ังทรัพยากรบุคคลดวย 

 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 1) การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจำปและในกรณี เรงดวนของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา 
  (1) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แจงนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
หลักเกณฑ และวิธีการจัดตั้งงบประมาณใหสถานศึกษาดำเนินการ 
  (2) สถานศึกษา จัดทำคำของบประมาณ เสนอสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  (3) คณะกรรมการจัดทำและเสนอของบประมาณ วิเคราะหความเหมาะสม การจัดต้ัง
งบประมาณและหรือของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
  (4) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษารวมกันกำหนดเปาหมายและผลผลิต ท้ัง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (5) จัดทำคำของบประมาณประจำป 
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  (6) คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 
  (7) แจงผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผูบังคับบัญชาใหสถานศึกษารับทราบ เพ่ือ
ดำเนินการประสานกับหนวยงานภายนอกตอไป 
  (8) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานตอสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 2) การประสาน สงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอ่ืน 
  (1) ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก สำหรับการ
ดำเนินงานโครงการของสถานศึกษา 
  (2) วิเคราะหงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาเสนอฯ เพ่ือมิใหมีความซ้ำซอนในรายการ
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากหนวยงานตนสังกัด 
  (3) เสนอผูบังคับบัญชาผูมีอำนาจ เพ่ือพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนฯ 
  (4) แจงผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผูบังคับบัญชา ใหสถานศึกษารับทราบเพ่ือ
ดำเนินการประสานกับหนวยงานภายนอกตอไป 
  (5) รวบรวมขอมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาท่ีระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากหนวยงานภายนอก 
 

 Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 1) การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจำปและในกรณีเรงดวน ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขัน้
พื้นฐาน หลักเกณฑ และวธิีการจัดต้ังงบประมาณใหสถานศึกษาดำเนินการ 

สถานศึกษา จัดทำคำของบประมาณเสนอเขตพื้นที่การศึกษา 

คณะกรรมการฯ วิเคราะหความเหมาะสมการขอต้ังงบประมาณ 

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

สพท.จัดทำคำของบประมาณ 

สพฐ.พิจารณา 

แจงผูเกี่ยวของ 

สพท.และสถานศึกษารวมกำหนดเปาหมายและผลผลิต 
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 2) การประสาน สงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แบบฟอรมท่ีใช 
 1) คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
 2) ระเบียบวาระการประชุม 
 3) รายงานการประชุมของคณะกรรมการ 
 4) เอกสารคำขอตั้งงบประมาณ 
 
 เอกสาร / หลักฐานอางอิง 
  1) ระเบียบงานสารบรรณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแกไขเพ่ิมเติม 
 2) เอกสารการจัดทำคำของบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและของสำนัก
งบประมาณ 
 3) ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ กพฐ.     ไป
ยังคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2550 
 4) แนวทางการสนับสนุนงบประมาณของหนวยงานอ่ืน 
 
 ผูรับผิดชอบ 
 1) นางอุราวรรณ ผูวานิช 2) นางมณวดี ดุลยรัตน 
  
 

 

ประสานการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจาก
หนวยงานอื่นๆ สำหรับสถานศึกษา 

แจงผูเกี่ยวของ 

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

วิเคราะหงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ เพื่อมิใหมีความซ้ำซอนในรายการ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากหนวยงานตนสังกัด 

ผูมีอำนาจพิจารณา 
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3. งานจัดสรรงบประมาณ 

 วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหกับ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีระบบเปนไปดวยความเรียบรอย  

 ขอบเขตของงาน 
 1) การจัดสรรงบประมาณใหแกสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 2) การจัดทำแผนการใชจายงบประมาณ 

 คำจำกัดความ 
 งบประมาณ หมายถึง จำนวนเงินท่ีประมาณวาจะไดรับและจะใชจายเพ่ือการตาง ๆ ภายในชวงระยะเวลา
หนึ่งโดยจะเปนเงินงบประมาณทุกหมวดภายใต/แผนงาน/โครงการ ท่ีไดรับแจงจัดสรรจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใชจาย หรือกอหนี้ผูกพัน 
ท้ังนี้ อาจดำเนินการโดยใชการอนุมัติเงินประจำงวดหรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีสำนักงบประมาณกำหนด 
 แผนการใชจายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใชจายงบประมาณรายจาย สำหรับสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ เพ่ือดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ 

 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 1) การจัดสรรงบประมาณใหแกสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
  (1) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ 
  (2) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะหจัดสรรงบประมาณตามกรอกวงเงินงบประมาณและ
เกณฑท่ีกำหนด 
  (3) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แจงผลการจัดสรรงบประมาณใหกลุมในสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และหรือ สถานศึกษารวมท้ังหนวยงานภายในท่ีเก่ียวของ 
  (4) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประสาน สนับสนุนใหกลุมในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
หรือ สถานศึกษารวมท้ังหนวยงานภายในท่ีเก่ียวของ จัดทำโครงการรองรับ และรวบรวมไวในงานแผนปฏิบัติการ
ประจำป 
  (5) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สนับสนุนชวยเหลือกลุมในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และหรือ
สถานศึกษารวมท้ังหนวยงานภายในท่ีเก่ียวของดำเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำป 
  (6) ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน 
 2) การจัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำป 
  (1) วิเคราะหนโยบาย เปาหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณประจำป เพ่ือใหเปนแนวทางการ
ดำเนินงานของหนวยงาน 
  (2) การกำหนดหลักเกณฑ และปฏิบัติตามเกณฑ งบประมาณ ของหนวยงานและสถานศึกษา โดย
ยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ 
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  (3) การกำหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหนวยงาน และเสนอแนะแนวทางการ
ดำเนินงานใหสถานศึกษา 
  (4) จัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำป โดยรวบรวมขอมูลเก่ียวกับแผนบริหารงบประมาณ
และแผนปฏิบัติการประจำป เพ่ือจัดทำเอกสารแผน ฉบับรางเพ่ือเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
เพ่ือขอความเห็นชอบ 
  (5) แจงผูเก่ียวของดำเนินการ 
  (6) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลท้ังในระดับหนวยงานและสถานศึกษา 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1) การจัดสรรงบประมาณใหแกสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ 
    จัดสรรงบประมาณ 
2. คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการจัดสรร 
    งบประมาณใหแกสถานศึกษา/สพป. เพื่อดำเนินการ 
    ตามระเบียบตอไป 
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนนุชวยเหลือกลุม 
    หรือสถานศึกษา รวมทั้งหนวยงานภายในที่เก่ียวของ 
    ดำเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำป 
5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 
 

1. มีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑและ 
    สอดคลองกับภาระหนาที่ที่เหมาะสม 
2. ผลการพิจารณาเปนไปตามหลักเกณฑ กรอบ 
    วงเงินงบประมาณ วัตถุประสงค และภายใน 
    ระยะเวลาที่ สพฐ. กำหนด 
3. หนังสือแจงผลการอนุมัติจัดสรร ใหแก  
    สถานศึกษาดำเนนิการทันทหีลังจากไดรับผลการ 
    พิจารณาจาก สพฐ. 
4. ปฏิทินควบคุมการดำเนินงาน 
5. สรุปผลการดำเนินงานประจำป เมื่อสิ้นปงบประมาณ 

 
 2) การประสาน สงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอ่ืน 

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. สถานศึกษาประสานการขอรับการสนบัสนนุงบประมาณ 
    จากหนวยงานภายนอกสำหรับการดำเนินงานโครงการ 
    ของสถานศึกษา 
2. วิเคราะหงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอ  
    เพื่อมิใหมีความซ้ำซอนในรายการงบประมาณทีไ่ดรับ 
    จัดสรรจากหนวยงานตนสังกัด 
3. เสนอผูบังคับบัญชาผูมีอำนาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติและ  
    เห็นชอบในการขอรับการสนบัสนนุงบประมาณ 
4. แจงผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผูบังคับบัญชา 
    ใหสถานศึกษารับทราบเพื่อดำเนินการประสานกับ 
    หนวยงานภายนอกตามวัตถุประสงคของโครงการ 
5. สรุปรวบรวมขอมูลการขอรับการสนับสนนุงบประมาณ 
    ของสถานศึกษาที่ระดมทรัพยากรทางการศึกษาจาก 
    หนวยงานภายนอก 
 

1. แจงหลักเกณฑแนวทางการขอรับการสนับสนุน 
    งบประมาณจากหนวยงานอ่ืนใหแกสถานศึกษา 
2. มีโครงการประกอบการเสนอขอของสถานศึกษาซึ่ง 
    กำหนดเปาหมาย วตัถุประสงค งบประมาณและ 
    วิธีการดำเนินงานที่ชดัเจน 
3. ดำเนินการทนัทีภายใน 1 วนั 
4. สรุปผลการดำเนินงานประจำป เมื่อสิ้นปงบประมาณ 
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 3) การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน รายการจัดสรรโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รายการจัดสรรเงินปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน และรายการ
คาใชจายในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. การจัดสรรงบประมาณคาใชจายในการจัดการศึกษา 
    ตั้งแตระดับอนุมัติจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ 
    รายการจัดสรรเงินปจจยัพื้นฐานนักเรียนยากจน 
2. ศึกษารายละเอียดการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. และ 
    จัดทำบญัชีการจัดสรรงบประมาณตามที่ สพฐ. กำหนด 
3. เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อแจงบัญชีจัดสรรงบประมาณ 
    ใหแกทุกโรงเรียนในสังกัด และหรือผูจัดการศึกษาโดย 
    ครอบครัว  และกลุมบริหารงานการเงนิและสินทรัพย 
4. แจงจัดสรรงบประมาณ 
5. รายงานผลการดำเนินงานตามที่ สพฐ. กำหนด 

1. ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน/ผูจัดการโดยครอบครัว  
    และงบประมาณเพื่อทราบจำนวนที่ไดรับจัดสรรและ     
    สาเหตุที่ไมไดรับจัดสรร 
2. เสนอผูบังคับบัญชาทราบ และสั่งการใหผูที่เก่ียวของ 
    ทราบ และดำเนนิการ 
3. แจงจัดสรรงบประมาณใหแกโรงเรียน/ผูจัดการโดย 
    ครอบครัวทันที หลังจากทีผู่บังคับบัญชาลงนาม 
4. ใหคำปรึกษาโรงเรียนกรณีที่โรงเรียนสอบถามจำนวน 
    เงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
5. ติดตามและรายงานผลตามที ่สพฐ. กำหนด 

 

 4) การจัดสรรงบประมาณใหแกสถานศึกษา รายการครุภัณฑการศึกษา โตะ-เกาอ้ีนักเรียน  
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ 
    จัดสรรงบประมาณ 
2. คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ และความ 
    ขาดแคลน จำเปน 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการจัดสรรงบประมาณ 
    ใหแกสถานศึกษา เพื่อดำเนนิการตามตามระเบียบที ่
    เก่ียวของ 
4. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 
 

1. มีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑและ 
    สอดคลองกับภาระหนาที่ที่เหมาะสม 
2. ผลการพิจารณาเปนไปตามหลักเกณฑ กรอบวงเงิน 
    งบประมาณ วัตถุประสงค และภายในระยะเวลาที่  
    สพฐ. กำหนด 
3. หนังสือแจงผลการอนุมัติจัดสรร ใหแกสถานศึกษา 
    ดำเนินการทนัทีหลังจากไดรับผลการพิจารณาจาก 
    สพฐ. 
5. สรุปผลการดำเนินงานประจำป เมื่อสิ้นปงบประมาณ 

 
 5) การจัดสรรงบประมาณใหแกสถานศึกษา รายการปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา  

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ 
    จัดสรรงบประมาณ 
2. คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ แนวทาง  
    ความชำรุดทรุดโทรม 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการจัดสรรงบประมาณ 
    ใหแกสถานศึกษา เพื่อดำเนนิการตามระเบียบที่เก่ียวของ 
4. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 
 

1. มีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑและ 
    สอดคลองกับภาระหนาที่ที่เหมาะสม 
2. ผลการพิจารณาเปนไปตามหลักเกณฑ กรอบ 
    วงเงินงบประมาณ วัตถุประสงคตามที่ สพฐ. กำหนด 
3. หนังสือแจงผลการอนุมัติจัดสรร ใหแกสถานศึกษา 
    ดำเนินการทนัทีหลังจากไดรับผลการพิจารณาจาก  
    สพฐ. 
5. สรุปผลการดำเนินงานประจำป เมื่อสิ้นปงบประมาณ 
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 6) การจัดสรรงบประมาณใหแกสถานศึกษา กรณีกำหนดเปาหมายท่ีไดรับจัดสรร 
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษารายละเอียดการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. และ 
    โรงเรียนเปาหมายทีไ่ดรับจดัสรรงบประมาณ 
2. เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อแจงบัญชีจัดสรรงบประมาณ 
    ใหแกโรงเรียน และกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
3. แจงจัดสรรงบประมาณ 
4. รายงานผลการดำเนินงานตามที่ สพฐ. กำหนด 

1. ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนและงบประมาณเพื่อทราบ 
    จำนวนที่ไดรับจัดสรร 
2. เสนอผูบังคับบัญชาทราบ และสั่งการใหผูที่เก่ียวของ 
    ทราบ และดำเนนิการ 
3. แจงจัดสรรงบประมาณใหแกโรงเรียนทันที หลงัจาก 
    ที่ผูบังคับบัญชาลงนาม 
4. ใหคำปรึกษาโรงเรียนกรณีที่โรงเรียนสอบถามจำนวน 
    เงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
5. ติดตามและรายงานผลตามที ่สพฐ. กำหนด 

 

 Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 1) การจัดสรรงบประมาณใหแกสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

คณะกรรมการพิจารณาจดัสรร 

แจงผลการจัดสรรงบประมาณ 

แตงตั้งคณะกรรมการ 

จัดสรรงบประมาณ 

ประสาน/สนับสนุนการจัดทำโครงการรองรับ 

สนับสนุนชวยเหลือการดำเนินงานตามโครงการ 

ติดตาม ประเมินและรายงานผลการเนินงาน 
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 2) การจัดทำแผนการใชจายงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แบบฟอรมท่ีใช 
 1) บัญชีรับแจงการจัดสรร 
 2) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
 3) รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
 4) บัญชีผลการจัดสรรงบประมาณ 
 เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 1) หนังสือราชการแจงการจัดสรรงบประมาณ 
 
 ผูรับผิดชอบ 
 1) นางอุราวรรณ ผูวานิช 2) นางมณวดี ดุลยรัตน 
 3) นางทัญษา คุมเพชร 4) น.ส.สุภัคธนิดา รักรวม 
 

 

 

 

แจงผูเก่ียวของ 

ติดตาม ประเมินและรายงานผลการเนินงาน 

วิเคราะหนโยบาย เปาหมาย ผลผลิต
ของหนวยงาน 

การกำหนดหลักเกณฑ และการปฏิบัติตามเกณฑงบประมาณ 

การกำหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหนวยงาน 
และการเสนอแนวทางการจดัทำใหแกสถานศึกษา 

การจัดทำแผนใชจายงบประมาณประจำป 
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4. งานบริหารงบประมาณ 
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหดำเนินการบริหารงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ขอบเขตของงาน 
 การดำเนินการบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ต้ังแตกระบวนการสำรวจ ติดตามการเบิกจายงบประมาณรายจายทุกรายการ ทุกโครงการ              
การวิเคราะหความสำคัญ ความจำเปนในการใชจายงบประมาณ โอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ แจงผูเก่ียวของ
ทราบและดำเนินการ  
 

คำจำกัดความ 
 การโอนงบประมาณรายจาย หมายถึง การโอนเงินงบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณของ
ผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอ่ืนภายในงบรายจายเดียวกัน หรือการโอนเงินตางงบรายจายใน
ผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน 
 การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการ และ/หรือจำนวนเงิน
ของรายการท่ีกำหนดไวภายใตงบรายจายของแผนงบประมาณ ผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 1) ศึกษาขอมูลการใชจายงบประมาณจากกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย และรายงานจาก
สถานศึกษา 
 2) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำป 
 3) วิเคราะหผลการใชจายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผล ตอเง่ือนไขความสำเร็จของงาน/
โครงการ ภายในแผนงานและตางแผนงานกัน หรือตางประเภทงบประมาณ เปนเงินเหลือจาย 
 4) กำหนดแนวทางและวิธีการการใชเงินเหลือจาย 
 5) จัดสรรเงินเหลือจาย ตามแนวทางและวิธีการท่ีกำหนด 
 6) เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตอผูวาราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติ 
 7) รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณใหสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 8) แจงกลุม และหรือ สถานศึกษา รวมท้ังหนวยงานภายในท่ีเก่ียวของจากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ดำเนินการ 
 9) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน 
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 Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 
แบบฟอรมท่ีใช 

 1) คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ   
 2) ระเบียบวาระการประชุม 
 3) รายงานการประชุมของคณะกรรมการ  
 4) แบบฟอรมรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจดัสรรงบประมาณรายจาย 
 

เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 1) ระเบียบงานสารบรรณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 และแกไขเพ่ิมเติม 
 2) ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม 
 
 ผูรับผิดชอบ 
 นางอุราวรรณ ผูวานิช  
  

ผูวาราชการจังหวัดพิจารณา 

แจงกลุม/สถานศึกษา/หนวยงานภายในท่ีเก่ียวของ 
ดำเนินการ 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 

ศึกษาขอมูล/แตงตั้งคณะกรรมการ 

1) วิเคราะห ผลการใชจายงบประมาณ 
2) กำหนดแนวทางและวิธีการใชเงินเหลือจาย 
3) จัดสรรเงินเหลือจายตามแนวทางและวิธีการท่ีกำหนด 
4) แนวทางการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณ 

รายงาน สพฐ./หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ไมอนุมัติ 

 

อนุมัติ 
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ภาคผนวก 
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การมอบหมายการปฏิบัติงานและกำหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของขาราชการกลุมนโยบายและแผน 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

------------------------------------------- 

  1. นางสาวธนพร  กุลสวัสดิ์  ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หนาท่ีผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน มีหนาท่ีความรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๑.๑ กําหนดแผนงาน มอบหมายงาน ควบคุม  กํากับ ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําปรึกษาแนะนํา 
และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในกลุม ตามขอบขายภารกิจ ดังนี้ 
   ๑.๑.๑ กลุมงานธุรการ         
   ๑.๑.๒ กลุมงานนโยบายและแผน  
   ๑.๑.3 กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ  
   ๑.๑.4 กลุมงานติดตาม ประเมินและรายงานผล 
  ๑.2  ศึกษา วิเคราะห  วิจัย สงเสริม เพ่ือพัฒนางานของกลุม และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
  ๑.3  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรภายในกลุม  ใหมีความรู ความสามารถและปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   
  ๑.4  เสนอความเห็น รายงานและใหขอเสนอแนะ แกผูบังคับบัญชาตามบทบาทหนาท่ี   
  ๑.๕  ควบคุม  ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม เรงรัดการปฏิบัติงานของกลุมใหเปนไปดวยความถูกตอง
เรียบรอย 
  1.6  งานจัดสรรงบประมาณทุกประเภท 
  ๑.7  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุม หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 
  ๑.8  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 
  1.9  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 ๒. นางอุราวรรณ  ผูวานิช  ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  ปฏิบัติหนาท่ี
หัวหนากลุมงานวิเคราะหงบประมาณ  มีหนาท่ีความรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้  
  ๒.1  ปฏิบัติหนาท่ีแทนผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผนคนท่ี ๑ กรณีผูอํานวยการกลุมนโยบาย
และแผนไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติราชการได  
  ๒.2  กําหนดวางแผน ควบคุม กํากับ ดูแล แนะนํา ใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
ในกลุมงานวิเคราะหงบประมาณ ใหเปนไปตามระเบียบ คําสั่งแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ  
  ๒.3  ตรวจสอบ พิจารณากลั่นกรอง บันทึกสรุป ใหความเห็น เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับงานวิเคราะหงบประมาณตอผูมีอํานาจ พิจารณาสั่งการหรือลงนาม   
  ๒.4  งานวิเคราะหคาใชจาย  
   ๒.๔.๑ การวิเคราะหขอมูลสําหรับการจัดตั้งงบประมาณประจําป  
   ๒.๔.๒ การวิเคราะหงบประมาณรายจายประจําป  
   ๒.๔.๓ การจัดทํารายงานการวิเคราะหงบประมาณ  
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   ๒.๕  งานจัดตั้งเสนอของบประมาณ  
   ๒.๕.๑ งานวิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณงบเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา  
   ๒.๕.๒ งานวิเคราะหการจัดตั้ง การเสนอของบประมาณ งบลงทุน  รายการคาครุภัณฑ ท่ีดิน 
และ สิ่งกอสรางประจําปของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  
   2.๕.3 การจัดตั้งเสนอของบประมาณกรณีโรงเรียนท่ีประสบภัยธรรมชาติ  
   2.5.4 การจัดตั้งงบประมาณคาตอบแทนการตรวจการจางและคุมงานกอสราง   
   ๒.๕.5 การจัดต้ัง เสนอของบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน
ในฝน และ โครงการตาง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล  
   ๒.๕.6 การเสนอของบประมาณกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสตาง ๆ ให กับ สพป. และ
สถานศึกษาในสังกัด  
   2.๕.7 การจัดตั้งเสนอของบประมาณวัสดุอุปกรณการศึกษา เชน โตะ-เกาอ้ีนักเรียน   
   2.๕.8 การจัดตั้งเสนอของบประมาณคาปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา ประปา  
  ๒.๖  งานจัดสรรงบประมาณ  
   ๒.6.๑ การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให
โรงเรียน  
   ๒.๖.๒ การจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียนท่ีจัดการศึกษาโดยบุคคล ครอบครัว หรือสถาน
ประกอบการ  
   ๒.๖.๓ การจัดสรรงบประมาณ  งบเงินอุดหนุน  รายการเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐาน  เงิน
อุดหนุน คาอาหารกลางวัน  หรือเงินอุดหนุนอ่ืน ๆ  
   ๒.๖.4 การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน  รายการคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางให
หนวยงานและ สถานศึกษา  
   2.6.5 การจดัสรรงบประมาณกรณีโรงเรียนท่ีประสบภัยธรรมชาติ  
   2.6.6 การจัดสรรงบประมาณคาตอบแทนการตรวจการจางและคุมงานกอสราง   
   2.6.7 การจัดสรรงบประมาณวัสดุอุปกรณการศึกษา เชน โตะ-เกาอ้ีนักเรียน   
   2.6.8 การจัดสรรงบประมาณคาตอบแทนวิทยากรสอนศาสนาอิสลามศึกษา   
   2.6.9 การจดัสรรงบประมาณคาปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา ประปา  
  ๒.๗  งานบริหารงบประมาณ  
   ๒.๗.๑ การเสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจาย  
   ๒.๗.๒ การสํารวจ ติดตามการเบิกจายงบประมาณรายจาย ยกเวนงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการ 
   ๒.๗.๓ การบริหารงบประมาณเหลือจายและดําเนินการขอใชเงินเหลือจายประจําป  
   ๒.๗.๔ จัดทําทะเบียนควบคุมงบประมาณทุกงบรายจาย ตามผลผลิต/โครงการท่ีไดรับ
จัดสรรท้ังหมด  
   ๒.๗.๕ การสํารวจขอมูล การจัดทํารวบรวมขอมูลสารสนเทศ  เพ่ือใชในการจัดตั้ง เสนอขอ  
และการจัดสรรงบประมาณรายการตาง ๆ  
  2.8 จัดทำและบริหารฐานขอมูล 
   2.8.1 ติดตาม ตรวจสอบ การรายงานขอมูลสิ่งกอสราง (BOBEC) 
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   2.8.2 จัดทำและติดตามการรายงานขอมูลผานระบบ e-budget ดังนี้ 
    2.8.2.1 รายงานคาสาธารณูปโภคของ สพป. และติดตาม ตรวจสอบ การรายงาน
ของสถานศึกษา 
    2.8.2.2 ติดตาม ตรวจสอบ การรายงานระบบบัญชีการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา 
    2.8.2.3 ติดตาม ตรวจสอบ รายงานการไดรับจัดสรรงบประมาณรายการกอสราง 
ซอมแซม และครุภัณฑ  
  ๒.9 วิเคราะห  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานงบประมาณของสถานศึกษาใน
สังกัด 
  ๒.10 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย  
  ๒.๑1 ปฏิบัติหนาท่ีแทน นางมณวดี  ดุลยรัตน กรณีท่ีขาราชการดังกลาวไมอยูหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีได  
  ๒.๑2 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 3. นางมณวดี  ดุลยรัตน  ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนา
กลุมงานนโยบายและแผน  มีหนาท่ีความรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้  
  3.1  ปฏิบัติหนาท่ีแทนผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผนคนท่ี 2 กรณีผูอํานวยการกลุมนโยบาย
และแผน  ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติราชการได  
  3.2 งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา      
   3.2.1 วิเคราะหทิศทางยุทธศาสตรของระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับ สพฐ. และระดับ
จังหวัด     
   3.2.2 ศึกษาขอตกลงผลการปฏิบัติงาน และเปาหมายการใหบริการสาธารณะ ทุกระดับ     
   3.2.3 ศึกษา วิเคราะห วิจัยการจัดการและพัฒนาการศึกษา     
   3.2.4 จัดทําขอมูลสารสนเทศท่ีจําเปนตองใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอม     
   3.2.5 เผยแพรและสนับสนุนใหหนวยงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษานําขอมูลไปใชในการจัด
การศึกษาตลอดจนเผยแพรสูสาธารณชนไดรับทราบ    
  3.3 สำรวจ สังเคราะห วิเคราะหขอมูลงบประมาณรายจายประจำป เพ่ือการจัดทำแผนการใช
จายงบประมาณ 
  3.4 งานจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  การจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ
ประจาํป    
  3.5 งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัด     
   3.5.1 การประสานแผนกับการจัดทําแผนยุทธศาสตรจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด    
   3.5.2 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด      
  3.6 การประสานขอสนับสนุนงบประมาณ การระดมทรัพยากรจากหนวยงานอ่ืน ท้ังภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 
  3.7  การพิจารณาขออนุมัติโครงการ และการเสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานอ่ืนๆ 
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  3.8  งานแผนการจัดชั้นเรียน      
  3.9  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
   3.10 การจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  3.11 ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
  3.12 การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ 
   3.12.1 การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณคาพาหนะนักเรียนมาเรียนรวม/พ้ืนท่ีเกาะ 
   3.12.2 การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสํานักงาน (งบประจํา) และงบพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา  
   3.12.3 การจัดสรรงบประมาณ งบดําเนินงาน คาเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา  
   3.12.4 การจดัสรรงบประมาณสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอ่ืน   
  3.๑3 ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุมหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย   
  3.๑4 ปฏิบัติหนาท่ีแทน นางอุราวรรณ  ผูวานิช กรณีท่ีขาราชการดังกลาวไมอยูหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีได  
  3.15 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 
 4. นางสาวทัญษา  คุมเพชร  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ
กลุมงานติดตาม ประเมินและรายงานผล และงานธุรการ ปฏิบัติงานดังนี้  
  4.1 การติดตามประเมินและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  
   4.1.๑ วิเคราะห รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  
   4.1.2 ประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาของ ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผูตรวจราชการสํานักงานจังหวัด ในสวนท่ีเก่ียวของกับ 
กลุมนโยบายและแผน  
    4.1.๓ จัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  
    4.1.4 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
  4.2  การจัดสรรงบประมาณโครงการตาง ๆ  เพ่ือดําเนินงานตามกลยุทธของ  สพฐ. 
  4.3  งานสารบรรณ  
   4.3.๑ ตรวจสอบหนังสือทางอินเทอรเน็ต (Internet)  
   4.3.2 รับและแจกจายหนงัสือราชการใหบุคลากรในกลุมนโยบายและแผน  
   4.3.3 รับและสงหนังสือราชการของกลุมนโยบายและแผนทางระบบ My office  
  4.4 งานประสานงานและใหบริการ   
   4.4.1  งานประสานกิจกรรมภายในกลุมนโยบายและแผน   
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   4.4.2  งานประสานกับกลุมตางๆ ภายในสํานักงาน และกลุมงานในกลุมนโยบายและแผน 
หนวยงาน และสถานศึกษาในงานธุรการท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของกลุม 
   4.4.3  งานประสานดําเนินงานประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและผลงานของกลุมนโยบาย
และแผน  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนท่ัวไปทราบ   
   4.4.4 งานรายงานผลตามมาตรการประหยัดพลังงานประจําเดือน   
  4.5  จัดทำทะเบียนคุมทรัพยสินท้ังวัสดุคงทน ครุภัณฑ ของกลุมนโยบายและแผน  
  4.6  การแจงเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจากตางสังกัด 
  4.7  จัดทำจดหมายขาวตามภาระงานของกลุมนโยบายและแผน 
  4.8   ดูแล และอํานวยความสะดวกในการจัดประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน  
  4.9 ปฏิบัติหนาท่ีแทน นางสาวสุภัคธณิดา  รักรวม กรณีท่ีไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได   
  4.10 ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุมหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย  
  4.11 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 5. นางสาวสุภัคธณิดา  รักรวม  ตําแหนง พนักงานธุรการ  มีหนาท่ีความรับผิดชอบชวยกลุมงาน
ติดตาม ประเมินและรายงานผล ปฏิบัติงานดังนี้  
  5.๑  ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน  
   5.1.๑ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
   5.1.๒ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   5.1.3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   5.1.๔ ตัวชี้วัดดานงบประมาณประจําปงบประมาณ  
  5.2  รายงานผลการดําเนินงาน นโยบาย ยุทธศาสตร และงบประมาณ ในระบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-MES)  
   5.2.1 วิเคราะหรายละเอียดนโยบาย ยุทธศาสตร งบประมาณ  และแผนปฏิบัติการ
ประจําปของ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 
   5.2.2 จัดทําแผน กํากับ ติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร งบประมาณ  
และแผนปฏิบัติ การประจําปของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   5.2.3 จัดทําเครื่องมือการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน  
   5.2.4 ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตรและงบประมาณของ สพฐ.  
   5.2.5 รายงานผลการดําเนินงานในระบบ e-MES  
  5.3  ติดตาม ประเมินและจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตรและ
งบประมาณ เพ่ือรองรับการติดตามจาก สพฐ.  
  5.๔  การติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
   5.4.1  ติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ  
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   5.4.2  ติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ  
   5.4.3  ติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงานการใชจายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ  
  5.5  การติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  
  5.6 ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-MES) เชน ออกอานเขียนได วรรณคดี  
  5.7  วิเคราะหองคความรูและนวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการติดตามประเมินผลและรายงาน  
  5.8  วิเคราะหระบบการติดตามประเมินผลและรายงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
  5.9  จัดทํากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตามประเมินและรายงานใหเหมาะสมสอดคลอง 
กับความตองการของหนวยงาน  
  5.10 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
  5.11 ติดตาม การรายงานการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา  
  5.12 งานจัดตั้ง  และเสนอของบประมาณ ในลักษณะงบบุคลากร และงบดำเนินงาน ดังนี้ 
   5.12.1 การเสนอของบประมาณ งบดําเนินงาน  คาเชาบานของขาราชการในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ี การศึกษาและสถานศึกษา  
   5.12.2 การเสนอของบประมาณ งบดําเนินงาน  รายการเงินตอบแทนพิเศษ (เงินเดือน/
คาจางเต็มข้ัน)   
   5.12.3 การเสนอของบประมาณ  งบบุคลากร  คาตอบแทนและเงินเพ่ิมพิเศษ พนักงาน
ราชการ  
  5.13 งานจัดสรรงบประมาณ  
   5.13.1 การจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน คาเชาบานของขาราชการในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
   5.13.2 การจัดสรรงบประมาณ งบดําเนินงาน รายการคาตอบแทน คาจางครูธุรการ 
คาจางครูรายเดือน คาจางพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ คาจางครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน และอัตราจางอ่ืน ๆ 
   5.13.3 การจัดสรรงบประมาณ งบดาํเนินงาน รายการเงินตอบแทนพิเศษ (เงินเดือน/
คาจางเต็มข้ัน)  
 
   5.13.4 การจัดสรรงบประมาณ  งบบุคลากร  คาตอบแทน / เงินเพ่ิมพิเศษ  พนักงาน
ราชการ  
  5.14 ปฏิบัติหนาท่ีแทน นางสาวทัญษา  คุมเพชร กรณีท่ีไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได   
  5.15 ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุมหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย  
  5.16 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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ท่ี            /2563 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………….......................................................................................................................... 
 

เลิกการประชุม  เวลา. .................... น. 

 

 

  บันทึกรายงานการประชุม          ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

     (………………………………….)           (………………………………….) 

   …………………………………………………………       ………………………………………………. 
   

         ผูรับรองรายงานการประชุม 
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คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
ที่            /2563 

เรื่อง    แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดต้ังงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
งบลงทุน  คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง  

......................................................... 

   ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนดใหกรอกขอมูลในระบบ E-budgeting  
เพื่อขอจัดตั้งงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหกับโรงเรียนปกติในสังกัด ไมรวมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 20 กลุม ดังนั้น เพื่อใหการจัดตั้งงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองหลักเกณฑ สภาพ ขอเท็จจริง และหลักการมีสวนรวม จึงแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดตั้งงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน คา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ประกอบดวย  

 1. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประธานกรรมการ 
 2. รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  รองประธานกรรมการ 
     (ที่รับผิดชอบกลุมนโยบายและแผน)  
 3. นายวิชาญ  ผยองศักด์ิ ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางริ้น กรรมการ 
   (ตัวแทนเครือขายฯ 1/โรงเรียนขนาดกลาง) 
 4. นายมนตรี  สังขชุม ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ 
   (ตัวแทนเครือขายฯ 2/โรงเรียนขนาดใหญ) 
 5. วาที่ ร.ต.ชรุณ สุนทรนนท ผูอำนวยการโรงเรียนบานราชกรูด กรรมการ 
   (ตัวแทนเครือขายฯ 3/โรงเรียนขนาดกลาง) 
 6. นายชาตร ี ศานติประพันธ ผูอำนวยการโรงเรียนบานเขาฝาช ี กรรมการ 
   (ตัวแทนเครือขายฯ 4/โรงเรียนขนาดกลาง) 
 7. นายจตุพร พิณแกว ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางปรุ กรรมการ 
   (ตัวแทนเครือขายฯ 5/โรงเรียนขนาดเล็ก)  
 8. นายสุภพ โภชนุกูล ผูอำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บานนาพรุ) กรรมการ 
   (ตัวแทนเครือขายฯ 6/โรงเรียนขนาดกลาง) 
 9. นายพงษศานต์ิ ภูริศิริกุล ผูอำนวยการโรงเรียนมัชฌิมวิทยา กรรมการ 
   (ตัวแทนเครือขายฯ 7/โรงเรียนขนาดกลาง) 
 10. นายสุพจน แกวกับทอง ผูอำนวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห กรรมการ 
   (ตัวแทนเครือขายฯ 8/โรงเรียนขนาดใหญ)  
 11. นางสิริลักษณ วงศกวีวิทย ผูอำนวยการโรงเรียนบานปากน้ำ กรรมการ 
    รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนบานเกาะชาง  
   (ตัวแทนโรงเรียนขนาดเล็ก/โรงเรียนเกาะแกง) 
 12. ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ 
 13. นางอุราวรรณ    ผูวานิช   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 14. นางมณวดี ดุลยรัตน     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
     ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั ้งดำเนินการพิจารณากลั่นกรองการจัดตั้งงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2565  งบลงทุน คาครุภัณฑ ที ่ดินและ

สิ่งกอสราง  ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง โปรงใส และบริสุทธิ์ยุติธรรม  

     ทั้งนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป   

            สัง่  ณ  วันที่         เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ. 2563   
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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกล่ันกรองการจัดตั้งงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

งบลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
คร้ังท่ี 1/2563 

วันท่ี  26 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมพรร้ัง สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

....................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 1.1 .............................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................ 
 1.2 .............................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................  
  

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว 
 - ไมมี – 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 3.1 การจัดตั้งงบประมาณ (งบลงทุน) ป 2565 
  1)  สพฐ. แจงคูมือแนวทางการจัดตั้งงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2565    งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กลุม
โรงเรียนปกติ (ยกเวนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 20 กลุม) กำหนด    กรอบวงเงิน 
ดังนี ้
      คาครุภัณฑ (โรงเรียน 1,881,700 บาท)  
     คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (กอสราง/ปรับปรุงซอมแซม) 13,976,400 บาท (สพป. ไมเกิน 1,000,000 บาท) 
     กอสรางอาคารขนาดใหญ (งบผูกพัน) 1 หลัง (กรอบวงเงินของ สพฐ.) 
  ทั้งนี้ รายการครุภัณฑ และสรางใหม สพฐ. กำหนดแบบมาตรฐานมาใหเลือกต้ังงบประมาณ ดังนี้ 
  - ราคามาตรฐานครุภัณฑ (เอกสารหมายเลข 1) 
  - ราคามาตรฐานสิ่งกอสราง (เอกสารหมายเลข 2)  
  2)  สำหรับกรอกขอมูลการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพฐ. กำหนดใหคียขอมูลในระบบผานทางเว็บไซต  
http:/budget65.jobobec.in.th  ทั้งงบผูกพัน/      งบปเดียว ระหวางวันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม  2563 (ไมเวนวันหยุดราชการ)  โดยเรียงลำดับความสำคัญตาม
กรอบ/แนวทางที่กำหนด และสงเอกสารถึง สพฐ.  ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 
ท่ีประชุม   ..................................................................................................................................................... 
 3.2 สพป.ระนอง แตงตั ้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณตามที่ สพฐ. กำหนด (ตามคูมือฯ) คือ มีตัวแทนผูบริหารโรงเรียน
ครอบคลุมทุกขนาด (เอกสารหมายเลข 3) 
ท่ีประชุม   ............................................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 การพิจารณาจัดต้ังงบประมาณ งบลงทุน ป 2565 กลุมโรงเรียนปกติ โดยเรียงลำดับความสำคัญทุกรายการ เพ่ือต้ังงบประมาณภายในกรอบ
วงเงินเสนอ สพฐ. 
  4.1. คาครุภัณฑ กรอบวงเงิน 1,881,700  บาท  เสนอขอ 22 โรงเรียน 4,465,300 บาท (เอกสารหมายเลข 4) 
 

รายการท่ีเสนอขอ  งบประมาณ 
1. ครุภัณฑการศึกษา  2,582,800 

   - กอนประถม (4 รายการ) 913,800  
   - ประถม/มัธยม (9 รายการ) 1,669,000  
2. สำนกังาน (15 รายการ)  558,600 

3. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (6 รายการ)  823,700 
4. ครุภัณฑงานบานงานครัว (6 รายการ)  320,500 
5. ครุภัณฑงานเกษตร (1 รายการ)  40,700 

6. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (2 รายการ)  139,000 
รวม  4,465,300 

 
เสนอเกณฑเพื่อพิจารณา    การใชประโยชน ความคุมคา เหมาะสม 

มติท่ีประชุม   ................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
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  4.2. คาท่ีดินและส่ิงกอสราง กรอบวงเงิน 13,976,400  บาท 
1) สรางใหม  เสนอขอ  17   โรงเรียน  58,148,800 บาท แยกเปน  (เอกสารหมายเลข 5) 
 

รายการ 
จำนวนท่ีเสนอขอ 

พิจารณา 
โรงเรียน หลัง/หนวย งบประมาณ 

1.1 อาคารเรียน (งบปเดียว)     

      กรณีขาดแคลน 1 1 8,084,000 แบบ 2 

      กรณีทดแทนที่รื้อถอน 2 2 9,442,000 แบบ 3 

1.2 อาคารอเนกประสงค/โรงอาหาร 9 10 30,481,200 แบบ 4 

1.3 สวม 1 1 525,900 แบบ 5 
1.4 บานพักคร ู 4 4 6,137,000 แบบ 7 
1.5 สนามกีฬา 1 1 170,800 แบบ 8 

1.6 สิ่งกอสรางอ่ืน     แบบ 9 

      รางระบายน้ำ 4 - 1,839,800  

      รั้ว 2 - 789,800  

      ถนนคอนกรีต 2  678,300  

รวม 26  58,148,800  

 
เสนอเกณฑเพื่อพิจารณา    การใชประโยชน ความคุมคา เหมาะสม 
มติท่ีประชุม   ................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
2) ปรับปรุงซอมแซม  เสนอขอ 22 โรงเรียน/เขต  11,321,300 บาท (เอกสารหมายเลข 6) 
เสนอเกณฑเพื่อพิจารณา 
 1) ใหความสำคัญกับงานโครงสราง หลังคา ฝาเพดาน 
 2) สภาพความชำรุดทรุดโทรม 
 3) การใชประโยชน ความคุมคา เหมาะสม 
มติท่ีประชุม   ................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่น ๆ 
 5.1 .............................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 5.2 .............................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................  

เลิกประชุมเวลา  ........................................ 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการกล่ันกรองการจัดตั้งงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

งบลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
คร้ังท่ี 1/2563 

วันท่ี  26 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมพรร้ัง สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

....................................................... 
ผูมาประชุม 
 1. น.ส.พนอ  ทิพยพิมลรัตน  ผอ.สพป.ระนอง  
 2.  นางวันดี ละศรีจันทร   รอง ผอ.สพป.ระนอง  
 3. นายวิชาญ  ผยองศักด์ิ ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางริ้น  
    (ตัวแทนเครือขายฯ 1/โรงเรียนขนาดกลาง) 
 4. นายมนตรี  สังขชุม  ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง  
     (ตัวแทนเครือขายฯ 2/โรงเรียนขนาดใหญ) 
 5. วาที่ ร.ต.ชรุณ สุนทรนนท ผูอำนวยการโรงเรียนบานราชกรูด  
     (ตัวแทนเครือขายฯ 3/โรงเรียนขนาดกลาง) 
 6. นายชาตร ี ศานติประพันธ ผูอำนวยการโรงเรียนบานเขาฝาช ี  
    (ตัวแทนเครือขายฯ 4/โรงเรียนขนาดกลาง) 
 7. นายจตุพร พิณแกว  ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางปรุ  
    (ตัวแทนเครือขายฯ 5/โรงเรียนขนาดเล็ก)  
 8. นายพงษศานต์ิ ภูริศิริกุล ผูอำนวยการโรงเรียนมัชฌิมวิทยา  
    (ตัวแทนเครือขายฯ 7/โรงเรียนขนาดกลาง) 
 9. นายสุพจน แกวกับทอง ผูอำนวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห  
    (ตัวแทนเครือขายฯ 8/โรงเรียนขนาดใหญ)  
 10. น.ส.สิริลักษณ วงศกวีวิทย ผูอำนวยการโรงเรียนบานปากน้ำ  
     รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนบานเกาะชาง  
    (ตัวแทนโรงเรียนขนาดเล็ก/โรงเรียนเกาะแกง) 
 11. น.ส.ธนพร   กุลสวัสด์ิ ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน  
 12. นางอุราวรรณ    ผูวานิช   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ       
 13. นางมณวดี ดุลยรัตน   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ        

ผูไมมาประชุม 
 นายสุภพ โภชนุกูล ผูอำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บานนาพรุ)  ติดภารกิจ  
    (ตัวแทนเครือขายฯ 6/โรงเรียนขนาดกลาง) 
เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 - ไมมี – 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว  
 - ไมมี – 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 3.1 การจัดตั้งงบประมาณ (งบลงทุน) ป 2565 
  1)  สพฐ. แจงคูมือแนวทางการจัดตั้งงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2565    งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กลุม
โรงเรียนปกติ (ยกเวนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 20 กลุม) กำหนดกรอบวงเงิน ดังนี ้
      คาครุภัณฑ (โรงเรียน 1,881,700 บาท)  
     คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (กอสราง/ปรับปรุงซอมแซม) 13,976,400 บาท (สพป. ไมเกิน 1,000,000 บาท) 
     กอสรางอาคารขนาดใหญ (งบผูกพัน) 1 หลัง (กรอบวงเงินของ สพฐ.) 
  ทั้งนี้ รายการครุภัณฑ และสรางใหม สพฐ. กำหนดแบบมาตรฐานมาใหเลือกต้ังงบประมาณ ดังนี้ 
  - ราคามาตรฐานครุภัณฑ  
  - ราคามาตรฐานสิ่งกอสราง  
  2)  สำหรับกรอกขอมูลการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพฐ. กำหนดใหคียขอมูลในระบบผานทางเว็บไซต  
http:/budget65.jobobec.in.th  ทั้งงบผูกพัน/      งบปเดียว ระหวางวันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธนัวาคม  2563 (ไมเวนวันหยุดราชการ)  โดยเรียงลำดับความสำคัญตาม
กรอบ/แนวทางที่กำหนด และสงเอกสารถึง สพฐ.  ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
 3.2 สพป.ระนอง แตงตั ้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณตามที่ สพฐ. กำหนด (ตามคูมือฯ) คือ มีตัวแทนผูบริหารโรงเรียน
ครอบคลุมทุกขนาด  
ท่ีประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 การพิจารณาจัดต้ังงบประมาณ งบลงทุน ป 2565 กลุมโรงเรียนปกติ โดยเรียงลำดับความสำคัญทุกรายการ เพ่ือต้ังงบประมาณภายในกรอบ
วงเงินเสนอ สพฐ. 
  4.1. คาครุภัณฑ กรอบวงเงิน 1,881,700  บาท  เสนอขอ 32 โรงเรียน 4,465,300 บาท  
 

รายการท่ีเสนอขอ  งบประมาณ 
1. ครุภัณฑการศึกษา  2,582,800 

   - กอนประถม (4 รายการ) 913,800  
   - ประถม/มัธยม (9 รายการ) 1,669,000  
2. สำนกังาน (15 รายการ)  558,600 

3. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (6 รายการ)  823,700 
4. ครุภัณฑงานบานงานครัว (6 รายการ)  320,500 
5. ครุภัณฑงานเกษตร (1 รายการ)  40,700 

6. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (2 รายการ)  139,000 
รวม  4,465,300 

มติท่ีประชุม   ใชเกณฑการพิจารณา โดยเรียงลำดับประเภทครุภัณฑตามความตองการจำเปนของโรงเรียนจากมากที่สุด  แลวกำหนดสัดสวนพิจารณา แยกเปน 
  - ครุภัณฑการศึกษา  รอยละ 40   
  - ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร   รอยละ 18 
  - ครุภัณฑสำนักงาน รอยละ 15 
  - ครุภัณฑงานบานงานครัว   รอยละ 10 
  - ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รอยละ 9 
  - ครุภัณฑงานเกษตร รอยละ 8 
ผลการพิจารณา คณะกรรมการฯมีมติพิจารณาใหแก  29 โรงเรียน 27 รายการ ดังนี้ 

ที่ รายการ ราคา/หนวย จำนวน จำนวนโรง รวมเปนเงิน ผลพิจารณา 

1 โตะเกาอ้ีนักเรียน ระดับกอนประถมศึกษา 1,400 41 ชุด 2 57,400 บานทาฉาง 20 
บานบางกลาง 20 

2 อ ุปกรณพ ัฒนาท ักษะค ิดว ิ เคราะหระด ับก อน
ประถมศกึษา 

59,800  1 ชุด 1 59,800 บานบางกุง 

3 เครื่องเลนสนาม ระดับกอนประถม 
ศึกษา (เลือกรายการ) แบบ 1 

70,000 1 ชุด 1 69,500 
 

ทับไชยาพัฒนา 
(คงเหลือ 500 บาท) 

4 เครื่องเลนสนาม ระดับกอนประถม 
ศึกษา (เลือกรายการ) แบบ 2 

80,000 3 ชุด 3 233,600 บานราชกรูด, บานหวยเสียด บานเขา
นางหงส (คงเหลือ 6,400 บาท) 

5 โตะเกาอ้ีนักเรียน ระดับประถมศึกษา 1,500 152 ชุด 7 228,000  บานบางนอน 46,บานลำเลียง 10,
บานบางสองรา 20,       บานน้ำขาว 
20, บานหินดาด 16,เอกศิลปฯ 30, 
บานทองหลาง 10 

6 อุปกรณหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ประถมศึกษา) 
(เลือกรายการ) 

126,000 2 ชุด 2 251,900 บานภูเขาทอง, มัชฌิมวิทยา 
(คงเหลือ 100 บาท) 

7 อุปกรณวิชางานเกษตร (เลือกรายการ)แบบ 2 63,000 
 

1 ชุด 1 62,600 บานบางกลวยนอก 
(คงเหลือ 400 บาท) 

8 ครุภัณฑสำหรับหองวิทยาศาสตร 150,000 1 ชุด 1 147,000 นิคมสงเคราะห (คงเหลือ3,000 บาท) 
9 โทรทัศนสี แอลอีดี (LED TV) แบบSmart TV ระดับ

ความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 
40 นิ้ว 

13,500 2 ชุด 1 27,000 บานทะเลนอก 

10 โทรทัศนสี แอลอีดี (LED TV) แบบSmart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 
55 นิ้ว 

18,200 14 ชุด 3 254,800 ไทยรัฐวิทยา 97 (บานบางบอน) 5,บาน
สุขสำราญ 5, บานบางกลวยนอก 4 

11 เครื่องขยายเสียง (Power Amp) ขนาด 150 วัตต 
พรอมลำโพง และไมโครโฟน 

20,000 2 ชุด 2 40,000 บานบางเบน, บานเกาะชาง 

12 ตูลำโพงเคลื่อนที่ 8,000 2 ชุด 1 16,000 นิคมสงเคราะห 
13 โตะทำงานระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ   4,100

 
  

4 ชุด 1 16,400 บานทองหลาง 

14 โตะพับอเนกประสงค 1,300 14 ชุด 2 18,200 บานลำเลียง 4,บานหินดาด 10 
15 โตะหมูบูชา 7,500 2 ชุด 2 15,000 บานบางนอน,บานลำเลียง 
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ทั้งนี้ การจัดเรียงลำดับรายการครุภัณฑ จัดตามความตองการจำเปนของโรงเรียนกอน โดยยึดรายการตามบัญชีมาตรฐานของ สพฐ. 

  4.2. คาท่ีดินและส่ิงกอสราง กรอบวงเงิน 13,976,400  บาท 
1) สรางใหม  เสนอขอ  17   โรงเรียน  58,148,800 บาท แยกเปน  

 รายการ 
จำนวนท่ีเสนอขอ 

พิจารณา 
โรงเรียน หลัง/หนวย งบประมาณ 

1.1 อาคารเรียน (งบปเดียว)     

      กรณีขาดแคลน 1 1 8,084,000 แบบ 2 

      กรณีทดแทนที่รื้อถอน 2 2 9,442,000 แบบ 3 

1.2 อาคารอเนกประสงค/โรงอาหาร 9 10 30,481,200 แบบ 4 

1.3 สวม 1 1 525,900 แบบ 5 
1.4 บานพักคร ู 4 4 6,137,000 แบบ 7 
1.5 สนามกีฬา 1 1 170,800 แบบ 8 

1.6 สิ่งกอสรางอ่ืน     แบบ 9 

      รางระบายน้ำ 4 - 1,839,800  

      รั้ว 2 - 789,800  

      ถนนคอนกรีต 2  678,300  

รวม 26  58,148,800  

มติท่ีประชุม   ใชเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 
 1. กอสรางใหม  รอยละ 60 ของกรอบวงเงินที่ไดรับจัดสรร 
 2. ปรับปรุงซอมแซม รอยละ 40 ของกรอบวงเงินที่ไดรับจัดสรร 
ผลการพิจารณา    คณะกรรมการมีมติพิจารณาใหแก 6 โรงเรียน ดังนี ้
 

โรงเรียน แบบมาตรฐาน งบประมาณ หมายเหตุ 
1. บานเขาฝาชี อาคารเรียน สปช.103/61  ขนาด 3 หองเรียน      ยกพ้ืนสูง (ในเขต

แผนดินไหว) 
2,079,000 กรณีทดแทน 

อาคารเร ียนที ่     รื้อ
ถอน 

2. บานทุงมะพราว สปช .201/26 1,139,800  
3. บานราชกรูด สปช .201/26 1,139,800  

4. วัดสุวรรณคีร ี สปช .201/26 1,139,800  
5. บานบางนอน โรงอาหาร 84 ที่นั่ง 1,109,600  
6. บานสุขสำราญ โรงอาหาร 84 ที่นั่ง 1,109,600  

  รวม 7,717,600  

คงเหลืองบประมาณสำหรับนำไปใชในรายการปรับปรุงซอมแซม  6,258,800  บาท 

 ที่ รายการ ราคา/หนวย จำนวน จำนวนโรง รวมเปนเงิน ผลพิจารณา 
16 ตูนิรภัย (มอก 437-2529) 18,000 1 ชุด 1 18,000 บานราชกรูด 

17 ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 5,500 6 ชุด 2 33,000 บานบางสองรา 2, นิคมสงเคราะห 4 
18 ตูล็อกเกอร 18 ชอง 8,000 1 ชุด 1 8,000 บานทองหลาง 
19 เครืองถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว

ไมนอยกวา 20 แผน/นาที 
90,000 1 ชุด 1 90,000 บานสองพ่ีนอง 

20 พัดลม แบบโคจรติดผนัง ขนาด          ไมนอยกวา 
16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) 

1,000 31 ชุด 2 31,000 บานขจัดภัย 20 
บานบางกลาง 11 

21 เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 9,500 2 ชุด 2 19,000 บานภูเขาทอง,บานบางสองรา 

22 เครื่องตัดหญาแบบขอออน 10,900 1 ชุด 1 10,900 บานควนไทรงาม 
23 ตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 9,000 1 ชุด 1 9,000 บานควนไทรงาม 
24 ตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 14,700 1 ชุด 1 14,700 บานหินดาด 

25 ตูเย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 18,500 3 ชุด 3 55,500 วัดสุวรรณคีรี,บานปากน้ำ,บานหวยเสียด 
26 รถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี 54,700 1 ชุด 1 54,700 บานเกาะชาง 
27 เครื่องสูบน้ำไฟฟา แบบจมใตน้ำ (Submersible 

Pump) มอเตอรขนาด 1.5 แรงมา 220 V.AC 
40,700 1 ชุด 1 40,700 มัชฌิมวิทยา 

รวม           1,881,700  
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2) ปรับปรุงซอมแซม  เสนอขอ 22 โรงเรียน/เขต  11,321,300 บาท งบประมาณคงเหลือจากรายการกอสรางใหม จำนวน 6,258,800 บาท  สำหรับรายการปรับปรุง
ซอมแซมจะตองแนบประมาณการ (ปร.4,ปร.5, ปร.6) ที่ถูกตอง ไปพรอมกับกรอกขอมูลในระบบดวย  ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ไดใหความสำคัญกับอาคารเรียน โดยเฉพาะงาน
โครงสราง เชน หลังคา ฝาเพดาน และประโยชนใชสอยเปนสำคัญ 
มติท่ีประชุม คณะกรรมการฯ มีมติพิจารณาใหโรงเรียนที่ประสบปญหาขาดแคลนอาคารเรียนและเปนโรงเรียนพื้นที่เกาะกอน จึงมีมติพิจารณางบประมาณ 
6,258,800 บาท ใหแกโรงเรียน ดังนี้ 
 

ทั้งนี้ การจัดเรียงลำดับรายการที่ดินสิ่งกอสราง ใหจัดเรียงโดยใหรายการกอสรางข้ึนกอนรายการปรับปรุงซอมแซม 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่น ๆ   
 5.1 นายมนตรี  สังขชุม ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง แจงจะเสนอขอตั้งงบประมาณ (งบผูกพัน) อาคารอเนกประสงค แบบพิเศษ  
โดยจะสงรายละเอียดการเสนอขอภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 
 5.2 สพป.ระนอง จะจัดทำบุญอาคาร สพป. และอาคารชมรมบำนาญ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นี้  
 5.3 ขออนุมัติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ เพ่ือดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
 

เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 

            ผูบันทึกรายงานการประชุม           ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

     (นางอุราวรรณ  ผูวานิช)           (นางสาวธนพร  กุลสวัสด์ิ) 
   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ     ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน 
   

 

         ผูรับรองรายงานการประชุม 

 

 

ท่ี โรงเรียน งบประมาณ ประเภทงานท่ีปรับปรุงซอมแซม 
1 บานแหลมนาว 805,100 - อาคารเรียน สปช.101/26 งานโครงสราง งานหลังคา งานฝาเพดาน 
2 บานทาฉาง 498,000 - อาคารเรียน แบบ 017 (8 หองเรียน) งานหลังคา งานประตูหนาตาง งานฝาผนัง  

- อาคารเรียน แบบ ป.1ก (4 หองเรียน) งานหลังคา 
3 บานบางปร ุ 886,600 - อาคารเรียน แบบ ป.1ก (4 หองเรียน)งานหลังคา งานทาสี (ฝาเพดาน) 
4 บานหินวัว 306,300 - อาคารเรียนอนุบาล งานหลังคา งานฝาเพดาน งานทาสี 

- หองน้ำอนุบาล งานประตูหนาตาง งานพ้ืน(ปูกระเบื้อง) งานสุขภัณฑ ทาสี 

5 บานควนไทรงาม 508,700 - อาคารเรียน สปช.105/29 (หลังที่ 3) งานหลังคา งานฝาเพดาน งานรางน้ำ ทาสี 
4 บานลำเลียง 67,300 - หองสวมเพิงหมาแหงน 5 หอง งานหลังคา งานประตู งานสุขภัณฑ งานทาสี  

- หองสวมเพิงหมาแหงน 3 หอง งานประตู งานผนัง งานทาสี 

5 บานขจัดภัย 263,200 - อาคารเรียน สปช.105/29 (หลังที่ 1,2) งานพ้ืน 
6 บานภูเขาทอง 180,300 - อาคารเรียน สปช.105/29 (หลังที่ 1,2) งานพ้ืน 
7 บานบางสองรา 263,000 - อาคารเรียน แบบ ป.1ก (6 หองเรียน) งานฝาเพดาน งานพ้ืน  

- อาคารเรียน แบบ ป.1ก (3 หองเรียน) งานพ้ืน 

8 บานปากน้ำ 496,300 - อาคารอเนกประสงค สปช.201/26 งานหลังคา งานผนัง งานหนาตาง งานทาสี 
9 บานคลองของ 264,600 - อาคารเรียน ป.1ก (3 หองเรียน) งานประตูหนาตาง หลังที่ 1,2 

10 ไทยรัฐวิทยา 67 (บานนาพรุ) 271,600 - สวม สปช.601/26 (ป 2543) งานประตูหนาตาง งานพ้ืน งานสุขภัณฑ งานประปา  
- บานพักครูกรมสามัญ (ป 2520) หลังที่ 4 งานหลังคา งานฝาเพดาน งานประปา 

11 บานบางกลาง 79,700 - หองน้ำอนุบาล งานหลังคา งานพ้ืน งานสุขภัณฑ 
12 ทับไชยาพัฒนา 289,200 - บานพักครูแบบกรมสามัญ (หลังที่ 1) งานหลังคา งานฝาเพดาน งานผนัง งานประตู

หนาตาง งานพ้ืน งานบันได 

13 บานบางเบน 76,200 - อาคารเรียน สปช.105/29 งานรางระบายน้ำ 
14 บานบางริ้น 151,300 - บานพักครูแบบกรมสามัญ งานหลังคา งานพ้ืน งานทาสี 
15 สพป.ระนอง 745,600 - อาคารสำนักงาน (3 ชั้น) หองน้ำชาย-หญิง (3 ชั้น) ระเบียง  หนา-หลัง ชั้น 2 

รวม 6,258,800  



       คูมือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะหงบประมาณ กลุมนโยบายและแผน 
 
 

   หนา 66 
      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง         Ranong Primary Education Service Area Office 
 
 

-หนังสือแจงจัดสรร/หลักเกณฑ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       คูมือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะหงบประมาณ กลุมนโยบายและแผน 
 
 

   หนา 67 
      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง         Ranong Primary Education Service Area Office 
 
 

-บัญชีจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       คูมือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะหงบประมาณ กลุมนโยบายและแผน 
 
 

   หนา 68 
      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง         Ranong Primary Education Service Area Office 
 
 

-ระเบียบวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาจัดสรร- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       คูมือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะหงบประมาณ กลุมนโยบายและแผน 
 
 

   หนา 69 
      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง         Ranong Primary Education Service Area Office 
 
 

-รายงานการประชุมเพ่ือพิจารณาจัดสรร- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       คูมือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะหงบประมาณ กลุมนโยบายและแผน 
 
 

   หนา 70 
      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง         Ranong Primary Education Service Area Office 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       คูมือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะหงบประมาณ กลุมนโยบายและแผน 
 
 

   หนา 71 
      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง         Ranong Primary Education Service Area Office 
 
 

 

 

 
 

คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
ท่ี   3/2563 

เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณเหลือจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
......................................................... 

   ดวย เพ่ือใหการบริหารงบประมาณเงินเหลือจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และสถานศึกษาในสังกัด เปนไปดวยความเรียบรอย คุมคา และเปน
ประโยชนกับราชการสูงสุด  จึงแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณ ประกอบดวย  

 1. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ประธานกรรมการ 
 2. รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รองประธานกรรมการ   
 3. ผูอำนวยการกลุมทุกกลุม/หนวย  กรรมการ      
 4. ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน  กรรมการและเลขานุการ 
 5. นางอุราวรรณ  ผูวานิช นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

     ขอใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งดำเนินงานใหสำเร็จ ลุลวง ตามวัตถุประสงคตอไป 

     ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   

            สั่ง  ณ  วันท่ี         เดือนมกราคม   พ.ศ. 2563   

 

 

 

 

 

 

 

 



       คูมือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะหงบประมาณ กลุมนโยบายและแผน 
 
 

   หนา 72 
      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง         Ranong Primary Education Service Area Office 
 
 

 

 

 

 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงบประมาณเหลือจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

คร้ังท่ี 4/2563 
วันท่ี  22 กันยายน 2563  เวลา 11.30 น. 

ณ หนาหองผอ.สพป.ระนอง 
--------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจงท่ีประชุมทราบ  
1.1 ...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 
1.2 ...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 
1.3 ...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว  
   รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 3/2563  วันท่ี 12 กันยายน 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ  
   การบริหารงบประมาณเหลือจาย 
   3.1.1  กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ไดแจงมีงบประมาณเงินเหลือจายจากการจัดซื้อจัด
จาง ประจำปงบประมาณ 2563 รวมท้ังสิ้น 273,155.47 บาท ดังน้ี 
 1) เงินคืนคาเข็มในการกอสรางอาคารเรียน แบบ 105 ล/58(ข) ตานแผนดินไหว ขนาด 5 
หองเรียน โรงเรียนบานบางเบน  จำนวน 247,323.47 บาท 
 2) คาครุภัณฑ จำนวน 25,832 บาท  แยกเปน 
 - การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณสำหรับโรงเรียน จำนวน 4,088 บาท 
 - เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 2,100 บาท 
 - คาครุภัณฑโรงเรียนและ สพป. จำนวน 14,904 บาท 
 - ถังขยะตาขายเหล็ก  จำนวน 3,740  บาท 
 - เครื่องกำเนิดไฟฟา โรงเรียนบานแหลมนาว  จำนวน 1,000 บาท 
ท่ีประชุม  ............................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
  3.1.2 สพป.ระนอง ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณเหลือจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ตามคำสั่ง สพป.ระนอง ที่ 3/2563 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563  เพื่อบริหารงบประมาณที่เหลือจายของ  สพป.ระนอง ให
เปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด (ดังแนบ) 
ท่ีประชุม  ....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
 
 

 
 
 
 
 
 



       คูมือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะหงบประมาณ กลุมนโยบายและแผน 
 
 

   หนา 73 
      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง         Ranong Primary Education Service Area Office 
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   3.1.3 แนวทางการใชเงินเหลือจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2563        
งบลงทุน  (ดังแนบ) 
ท่ีประชุม  ............................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา  
 การเสนอขอใชงบประมาณเหลือจาย 
  1) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย แจงขอใชเงินคืนคาเข็มดังกลาว เพื ่อใชเปน      
คาสาธารณูปโภคและคาใชจายในการบริหารจัดการท่ีจำเปน (คาสาธารณูปโภค ส.ค. 63 เปนเงิน 73123.21 บาท  ,  คาน้ำมัน
เชื ้อเพลิง มิ.ย.-ส.ค. 63 เปนเงิน 39,560.75 บาท และคาใชสอยและวัสดุ เปนเงิน 164,135.97 บาท    รวมทั ้งสิ้น  
276,819.93 บาท) 
  2) กลุ มอำนวยการ แจงขอปร ับปรุงซ อมแซมอาคารโรงอาหารของ สพป.ระนอง 
งบประมาณ 200,000 บาท 
ประเด็นพิจารณา  เสนอขอใชงบประมาณเงินเหลือจาย ตามขอ 1) และ 2) วงเงิน 273,155.47 บาท 
มติท่ีประชุม  ............................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
  

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี)  
.................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

เลิกประชุมเวลา  ........................................ 
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   หนา 74 
      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง         Ranong Primary Education Service Area Office 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงบประมาณเหลือจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

คร้ังท่ี 4/2563 
วันท่ี  22 กันยายน 2563   

ณ หนาหอง ผอ.สพป.ระนอง 
--------------------------- 

ผูมาประชุม 
 1. น.ส.พนอ  ทิพยพิมลรัตน ผอ.สพป.ระนอง  
 2. นางสุทธิรา  หงษเจริญ รอง ผอ.สพป.ระนอง  
 3. นางอรุณศรี  ศิลาพันธุ ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน  
 4. นางรัชฎาภรณ  กฤติยาโชติปกรณ ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสนิทรัพย 
 5. นางวราพร  แสงแปน ผอ.กลุมอำนวยการ 
 6. นางนวลจิรา  ธรรมสิริพร ปฏิบัติหนาท่ีแทน ผอ.กลุมสงเสรมิการจัดการศึกษา 
 7. นายปรีชาพล   ทองพลอย ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 8. นายษณกร  เสนาะเสียง ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ  
 9. น.ส.กัลยวรรธน  อินริสพงษ ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมกฎหมายและคด ี
 10. น.ส.ธนพร  กุลสวัสดิ ์ ผอ.กลุมนโยบายและแผน 
 11. นางอุราวรรณ  ผูวานิช นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
  

ผูไมมาประชุม 
 น.ส.พนิตนันท  เพชรนาค ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล/ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมพัฒนาครูฯ 
 

เร่ิมประชุมเวลา   11.30  น. 
 นางสาวพนอ  ทิพยพิมลรัตน ผอ.สพป.ระนอง  ประธานคณะกรรมการ  กลาวเปดและเริ่มดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจงท่ีประชุมทราบ  
สพป.ระนอง ไดเสนอขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินคืนคาเสาเข็มของโรงเรียน          บานบาง

เบนเปนคาสาธารณูปโภค คาน้ำมันเช้ือเพลิง คาวัสดุ ไปยังผูวาราชการจังหวัดระนองแลว แตเน่ืองจากไมมีหนังสือยกเลิกการใช
เงินเหลือจายจาก สพฐ.  จึงไมสามารถใชเงินได 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว  
   รายงานการประชุมครั้งท่ี 3/2563 วันท่ี 18 กันยายน 26563 
ท่ีประชุม  รับรอง 
 

/ระเบียบวาระท่ี 3… 
 



       คูมือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะหงบประมาณ กลุมนโยบายและแผน 
 
 

   หนา 75 
      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง         Ranong Primary Education Service Area Office 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2- 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ  
   3.1 การบริหารงบประมาณเหลือจาย 
 3.1.1  กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ไดแจงมีงบประมาณเงินเหลือจายจากการ
จัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ 2563  รวมท้ังสิ้น  273,155.47 บาท ดังน้ี 
  1) เงินคืนคาเข็มในการกอสรางอาคารเรียน แบบ 105 ล/58(ข) ตานแผนดินไหว  
ขนาด 5 หองเรียน  โรงเรียนบานบางเบน  จำนวน 247,323.47 บาท   
  2) คาครุภัณฑ  จำนวน 25,832 บาท  แยกเปน 
  - การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณสำหรับโรงเรียน จำนวน 4,088 บาท 
  - เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 2,100 บาท 
  - คาครุภัณฑโรงเรียนและสพป. จำนวน 14,904 บาท 
  -ถังขยะตาขายเหล็ก  จำนวน 3,740 บาท 
  -เครื่องกำเนิดไฟฟา โรงเรียนบานแหลมนาว   จำนวน 1,000 บาท    
ท่ีประชุม รับทราบ 
  3.1.2 สพป.ระนอง ไดแตงตั ้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณเหลือจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ตามคำสั่ง สพป.ระนอง ที่ 3/2563 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563  เพื่อบริหารงบประมาณ        ที่เหลือ
จายของ สพป.ระนอง ใหเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด  
ท่ีประชุม รับทราบ 
 3.1.3 แนวทางการใชเงินเหลือจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563  
งบลงทุน 
 สพฐ.แจงแนวทางการใชเงินเหลือจายงบประมาณ งบลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ.2563  ตาม
หนังสือ สพฐ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1721 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  แจงใหสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ทุกเขต
ดำเนินการตรวจสอบงบประมาณรายจายประจำ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน (งบปเดียว) ที่ไดรับจัดสรรตามแผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิตผู จบการศึกษากอนประถมศึกษา ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ ทุกรายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจางและลงนามกอหนี้ผูกพันเรียบรอยแลวมีเงินเหลือจายจากการ
ดำเนินการ ใหแจงคืนงบประมาณเหลือจายดังกลาว  ซึ่งประกอบดวยเงินเหลือจายจากการจัดซื้อจัดจางและเงินเหลือจาย
จากการคืนเงินคาเสาเข็ม  (ยกเวนเงินเหลือจาย  จากการคืนเงินคาเสาเข็มงบประมาณรายการผูกพัน)    
 บัดนี้ สพฐ.ไดแจงแนวทางการใชเงินเหลือจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2563  งบลงทุน  ตามหนังสือ สพฐ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว3879  ลงวันที่ 22 กันยายน 2563  โดยขอยกเลิกแนว
ทางการใชเงินเหลือจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน   ตามหนังสือ สพฐ.   ดวนที่สุด ที่ ศธ 
04006/ว1721 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  และใหสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาที่ยังมีงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ท่ีเหลือจายจากการจัดซื้อจัดจางและเงินเหลือจายจากการคืนเงินคาเสาเข็มและไมไดแจงคืน
กลับสวนกลางหรือที่ไดลงนามในสัญญาจางและทำ PO ในระบบ ตั้งแตวันที่ 12 กันยายน 2563 เปนตนไป  พิจารณา
ดำเนินการขอใชงบประมาณเหลือจายดังกลาวไดตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑวาดวย
การใชงบประมาณรายจาย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562  โดยดำเนินการตามคำสั่ง สพฐ. ท่ี 
1452/2562 เรื่อง มอบอำนาจการโอนจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562  โดยขอใหโอนเปนคา
สาธารณูปโภคกอนเปนลำดับแรก 
ท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา  
 การเสนอขอใชงบประมาณเหลือจาย 
  1) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย แจงขอใชเงินคืนคาเข็มดังกลาว เพื่อใชเปน คา
สาธารณูปโภคและคาใชจายในการบริหารจัดการที่จำเปน (คาสาธารณูปโภค ส.ค. 63  เปนเงิน 73,123.21 บาท คาน้ำมัน
เชื ้อเพลิง มิ.ย.-ส.ค. 63 เปนเงิน 39560.75 บาท คาใชสอยและวัสดุ  เปนเงิน 164,135.97 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
276,819.93 บาท) 
  2) กลุ มอำนวยการ แจงขอปรับปรุงซอมแซมอาคารโรงอาหารของ สพป.ระนอง 
งบประมาณ 200,000 บาท 
ประเด็นพิจารณา  เสนอขอใชงบประมาณเงินเหลือจาย ตามขอ 1) และ 2) วงเงิน 273,155.47 บาท 
มติท่ีประชุม  คณะกรรมการฯ มมีติใหขอใชงบประมาณเหลือจาย จำนวน 273,155.47  บาท เพ่ือไป
ดำเนินการ ดังน้ี 
  1. คาสาธารณูปโภค   เปนเงิน 73,123.21  บาท 
  2. คาปรับปรุงซอมแซมโรงอาหาร สพป.ระนอง  เปนเงิน 200,000  บาท   

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืนๆ  
 ขออนุมัติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ เพื่อเสนอขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณตอผูวา
ราชการจังหวัดตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณตอไป 

เลิกประชุมเวลา 12.50 น. 

 

 

 

 

 

 

ผูรับรองรายงานการประชุม 

 

 

 

(นางสาวพนอ  ทิพยพิมลรัตน) 

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 

 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 

 

(นางอุราวรรณ  ผูวานิช) 

        นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

(นางสาวธนพร  กุลสวัสดิ์) 

ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน 
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หนาที่ 1/1

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจาย แบบ ง.241

กระทรวงศึกษาธิการ    กรม  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    รหัสหนวยงาน 20004 เลขที่สงออก  ที่ ศธ 04124/...............

แผนงานพื้นฐาน : ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย            ปงบประมาณ 2563 ลงวันที.่.............................

โอน/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 หนวย : บาท

รหัส สวนกลาง/จังหวัด รหัส ผลผลิต /โครงการฯ - โอน

จังหวัด สํานักงานคลัง ลักษณะ ประ บัญชี งบ งบรายจาย/รายการ / เปลี่ยนแปลง คําชี้แจง

จังหวัด/อําเภอ/รหัส งาน เภท ราย + งบประมาณ

หนวยรับงบประมาณ จาย

ผลผลิต  ผูจบการศึกษาภาคบังคับ รายงานการโอนเปลี่ยนแปลง

P8500 ระนอง 091211 3 35002 600 งบลงทุน (คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ) ตามแบบ ง .241 ดังนี้

2000400157 700 สิ่งกอสรางที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท  - ที่ ศธ 04002/2221

- 247,323.21    ลงวันที่ 8 มิ.ย. 2563

600 งบลงทุน (คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง )

600 ครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท

 - 4,056.00  - ที่ ศธ 04002/2085

   ลงวันที่ 29 พ.ค. 2563

 - 2,100.00  - ที่ ศธ 04002/3610

   ลงวันที่ 31 ส.ค. 2563

 - 14,904.00  - ที่ ศธ 04002/2471

   ลงวันที่ 26 มิ.ย. 2563

 - 3,740.00  - ที่ ศธ 04124/1644

   ลงวันที่ 19 พ.ค. 2563

39002 600  - 1,000.00  - ที่ ศธ 04124/252

   ลงวันที่ 24 ม.ค. 2563

รวม  - 273,123.21

ผลผลิต  ผูจบการศึกษาภาคบังคับ

P8500 ระนอง 091211 3 35002 300 งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ )

2000400157 39002  - คาสาธารณูปโภค + 73,123.21

600

700 + 200,000.00

รวม + 273,123.21

ขอรับรองวาการโอนเปลี่ยนแปลงฯ ดังกลาวขางตนถูกตองตามระเบียบวาดวย (นางสาวพนอ  ทิพยพิมลรัตน)

การบริหารงบประมาณ ไมกระทบกระเทือนตอเปาหมายการดําเนินงานตามแผนงาน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

หรืองาน/โครงการที่กําหนดไวและมีเงินประจํางวดคงเหลือพอที่จะโอนได .................................... วันที.่..............................................

เจาหนาที่งบประมาณ

  หัวหนาสวนราชการ ของสวนราชการ

  ผูวาราชการจังหวัดระนอง ...................................

(นายจตุพจน  ปยัมปุตระ) สําหรับกรมบัญชีกลาง

ผูวาราชการจังหวัดระนอง

 - คากอสรางอาคารเรียน 105 ล/58 (ข)

 (ตานแผนดินไหว)  5 หองเรียน โรงเรียนบานบางเบน

 -รายการจัดหาระบบคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณสําหรับ

การเรียนการสอนใหกับโรงเรียนขนาดกลาง

 -รายการคาครุภัณฑของโรงเรียนและ สพป.

 -รายการคาครุภัณฑของโรงเรียนและ สพป.

 -เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 5 กิโลวัตต ของโรงเรียน

งบลงทุน (คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)

 - ปรับปรุงซอมแซมอาคารโรงอาหาร สพป .ระนอง

 -ถังขยะตาขายเหล็ก สพป .ระนอง

บานแหลมนาว
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หนาที่ 2/2

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจาย แบบ ง.241

กระทรวงศึกษาธิการ    กรม  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    รหัสหนวยงาน 20004 เลขที่สงออก  ที่ ศธ 04124/...............

แผนงานพื้นฐาน : ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย            ปงบประมาณ 2563 ลงวันที.่.............................

โอน/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 หนวย : บาท

รหัส สวนกลาง/จังหวัด รหัส ผลผลิต /โครงการฯ - โอน

จังหวัด สํานักงานคลัง ลักษณะ ประ บัญชี งบ งบรายจาย/รายการ / เปลี่ยนแปลง คําชี้แจง

จังหวัด/อําเภอ/รหัส งาน เภท ราย + งบประมาณ

หนวยรับงบประมาณ จาย

ผลผลิต  ผูจบการศึกษาภาคบังคับ

P8500 ระนอง 091211 3 35002 300 งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ )

2000400157 39002  - คาสาธารณูปโภค + 73,123.21

600

700 + 200,000.00

รวม + 273,123.21

ขอรับรองวาการโอนเปลี่ยนแปลงฯ ดังกลาวขางตนถูกตองตามระเบียบวาดวย (นางสาวพนอ  ทิพยพิมลรัตน)

การบริหารงบประมาณ ไมกระทบกระเทือนตอเปาหมายการดําเนินงานตามแผนงาน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

หรืองาน/โครงการที่กําหนดไวและมีเงินประจํางวดคงเหลือพอที่จะโอนได .................................... วันที.่..............................................

เจาหนาที่งบประมาณ

  หัวหนาสวนราชการ ของสวนราชการ

  ผูวาราชการจังหวัดระนอง ...................................

(นายจตุพจน  ปยัมปุตระ) สําหรับกรมบัญชีกลาง

ผูวาราชการจังหวัดระนอง

งบลงทุน (คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)

 - ปรับปรุงซอมแซมอาคารโรงอาหาร สพป .ระนอง



       คูมือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะหงบประมาณ กลุมนโยบายและแผน 
 
 

   หนา 79 
      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง         Ranong Primary Education Service Area Office 
 
 

 

 



       คูมือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะหงบประมาณ กลุมนโยบายและแผน 
 
 

   หนา 80 
      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง         Ranong Primary Education Service Area Office 
 
 

 

 



       คูมือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะหงบประมาณ กลุมนโยบายและแผน 
 
 

   หนา 81 
      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง         Ranong Primary Education Service Area Office 
 
 

 

 



       คูมือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะหงบประมาณ กลุมนโยบายและแผน 
 
 

   หนา 82 
      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง         Ranong Primary Education Service Area Office 
 
 

 

 



       คูมือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะหงบประมาณ กลุมนโยบายและแผน 
 
 

   หนา 83 
      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง         Ranong Primary Education Service Area Office 
 
 

 



       คูมือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะหงบประมาณ กลุมนโยบายและแผน 
 
 

   หนา 84 
      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง         Ranong Primary Education Service Area Office 
 
 

 

 

 



       คูมือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะหงบประมาณ กลุมนโยบายและแผน 
 
 

   หนา 85 
      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง         Ranong Primary Education Service Area Office 
 
 

 

 



       คูมือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะหงบประมาณ กลุมนโยบายและแผน 
 
 

   หนา 86 
      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง         Ranong Primary Education Service Area Office 
 
 

 



       คูมือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะหงบประมาณ กลุมนโยบายและแผน 
 
 

   หนา 87 
      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง         Ranong Primary Education Service Area Office 
 
 

 



       คูมือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะหงบประมาณ กลุมนโยบายและแผน 
 
 

   หนา 88 
      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง         Ranong Primary Education Service Area Office 
 
 

 

 



       คูมือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะหงบประมาณ กลุมนโยบายและแผน 
 
 

   หนา 89 
      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง         Ranong Primary Education Service Area Office 
 
 

 

 



       คูมือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะหงบประมาณ กลุมนโยบายและแผน 
 
 

   หนา 90 
      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง         Ranong Primary Education Service Area Office 
 
 

 



       คูมือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะหงบประมาณ กลุมนโยบายและแผน 
 
 

   หนา 91 
      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง         Ranong Primary Education Service Area Office 
 
 

 

 



       คูมือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะหงบประมาณ กลุมนโยบายและแผน 
 
 

   หนา 92 
      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง         Ranong Primary Education Service Area Office 
 
 

 

 



       คูมือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะหงบประมาณ กลุมนโยบายและแผน 
 
 

   หนา 93 
      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง         Ranong Primary Education Service Area Office 
 
 

 

 



       คูมือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะหงบประมาณ กลุมนโยบายและแผน 
 
 

   หนา 94 
      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง         Ranong Primary Education Service Area Office 
 
 

 



       คูมือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะหงบประมาณ กลุมนโยบายและแผน 
 
 

   หนา 95 
      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง         Ranong Primary Education Service Area Office 
 
 

 



       คูมือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะหงบประมาณ กลุมนโยบายและแผน 
 
 

   หนา 96 
      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง         Ranong Primary Education Service Area Office 
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