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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานสารบรรณ 
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
       งานสารบรรณ 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้การปฏิบัติตอ่หนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพรวดเร็วถูกตอ้ง 
               2.2 เพื่อให้การรับส่งหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีระบบ 
 
3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 การรับ – ส่ง หนังสือราชการ 
 3.2 การจัดเก็บหนังสือราชการทางระบบอิเล็คทรอนิคส์ 
 
4. คําจํากัดความ 
 งานระบบสารบรรณ  คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต ่การจัดทํา การรับ การส่ง 
การเก็บรักษา การยืม และการทําลายเอกสาร 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 นําระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
รับ – ส่ง หนังสือราชการ   
     5.2 รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนด โดยจัดทําและพัฒนากํากับดูแลการรับ-ส่ง
หนังสือด้วยระบบ e-filing  กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีผู้ทีเ่กี่ยวข้องทราบ 
  1) รับงานจากกลุ่มอํานวยการและลงทะเบยีนรับ/ลงทะเบียนรับทางระบบ E-filling 

2) เสนอผูอ้ํานวยการกลุ่ม มอบหมายให้ผู้รบัผิดชอบปฏิบัต ิ
3) เจ้าหน้าที่ทีรั่บผิดชอบจัดทําหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ 
4) เสนอผูอ้ํานวยการกลุ่ม ตรวจสอบความถกูตอ้ง 

  5) ผู้มอีํานาจพิจารณาลงนาม 
     5.3 ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็ปไซด์ ในกลุ่มนโยบายและแผน  และควบคุมการ
ส่งหนังสือราชการของกลุ่มนโยบายและแผน  
    5.4 ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงาน 
สารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน 
               5.5 สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการเพื่อการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง 
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  แบบฟอร์มที่ใช ้

  -  
   

นําระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารมาใช้ในการปฏิบตัิงาน  

รับ – ส่ง หนังสือราชการ 
 

รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนด โดยจัดทาํ
และพัฒนากํากับดูแลการรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ  

e-filing  กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่
เก่ียวข้องทราบ 

ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็ปไซด ์ใน 
กลุ่มนโยบายและแผน  และควบคุมการส่งหนังสือ

ราชการของกลุ่มนโยบายและแผน 

รับงานจากกลุ่มอํานวยการและ
ลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทาง

ระบบ e-filling 
 

เสนอ ผอ.กลุ่ม 
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ 

เจา้หน้าท่ีทีร่ับผิดชอบจัดทําหนังสือ
ราชการหรือเอกสารประกอบ 

 

เสนอ ผอ.กลุ่ม ตรวจสอบความถูก
ต้อง / ผู้มีอํานาจลงนาม 

 

สรุปและประเมินผลการใชระบบ
การรับ-สงหนังสือ 

 

ออกแบบและพัฒนาระบบงานฯ 
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8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
8.1 พระราชบญัญตัิวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
8.2 พระราชบญัญตัิขอ้มลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540    

 8.3 ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ 
 8.4 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาต ิพ.ศ. 2517 

 8.5 ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ 
 พ.ศ. 2529 

    8.6 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ 
 (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2533 

    8.7 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ 
 พ.ศ. 2525 

8.8 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ  
(ฉบับที ่2 )พ.ศ. 2527 
 
9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 
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                           โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชื่องาน (กระบวนงาน)   งานระบบสารบรรณ สพท. …………....……………กลุ่ม  นโยบายและแผน  งานธุรการ รหัสเอกสาร :  
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน 
 การรับ – ส่งหนังสือราชการและเอกสารอื่น ๆ ลงทะเบียนแยกประเภท จัดทําหนังสือราชการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บ พิมพ์ คัดสําเนา ค้นหา และติดตามเรื่องรวบรวมเอกสารหลักฐาน ข้อมูล และสถิติของกลุ่มที่เป็นระบบ 
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 

นําระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน รับ 
– ส่ง หนังสือราชการ 

5 นาที  กลุ่มนโยบายและแผน 

2. 
 

 
 
 

รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนด โดยจัดทําและพัฒนากํากับดูแลการ
รับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ e-Filing  กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 
 

ตลอดเวลา  กลุ่มนโยบายและแผน 

3. 
 

 
 
 

เสนอ ผอ.กลุ่ม มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ /  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทํา
หนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ  /  เสนอ ผอ.กลุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง   
/ผู้มีอํานาจลงนาม 
 

5 นาที  กลุ่มนโยบายและแผน 

4. 
 

 
 
 

ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็ปไซด์ ในกลุ่มนโยบายและแผน  และ
ควบคุมการส่งหนังสือราชการของกลุ่มนโยบายและแผน  

5 นาที  กลุ่มนโยบายและแผน 

5.  ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงาน
สารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่ม
นโยบายและแผน 

ตลอดเวลา  กลุ่มนโยบายและแผน 

6.  สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการเพื่อการปรับปรุง
แก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
 

ตลอดเวลา งานสารบรรณเป็นระบบ กลุ่มนโยบายและแผน 

เอกสารอ้างองิ :  
 1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539    2.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540     
 3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 

5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2533 

 7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2525 
 8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2527 

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                   จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                การตัดสินใจ                     ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 

นําระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน  

รับ – ส่ง หนังสือราชการ 

เสนอ ผอ.กลุม่มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ  และผอ.กลุ่ม 
ตรวจสอบ / ผม้ีอาํนาจลงนาม 

รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนด 

สรุปและประเมินผลฯ 

ตรวจสอบการส่งหนังสอืราชการทางเว็ปฯ 

ออกแบบและพัฒนาระบบงานฯ 



 
 

 
 
ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานประสานงานและให้บริการ 
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
   งานประสานงานและให้บริการ 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อการใหบ้ริการและอํานวยการสะดวกให้แกผู่้รับบรกิารและผู้มสี่วนเก่ียวข้อง 
               2.2 เพื่อให้การประสานงานการดําเนินภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผนและสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  2.3 เพ่ือให้การจัดการประชุมภายในกลุ่มกลุ่มนโยบายและแผนบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กําหนด   
 
3. ขอบเขตของงาน 
 3.1  การประสานงาน 
 3.2  การให้บริการ 
 
4. คําจํากัดความ 
   การประสานงาน หมายถึง การจัดใหค้นในองค์กรทํางานสัมพันธ์สอดคล้องกัน โดยจะต้อง
ตระหนักถึงความรับผิดชอบ วัตถุประสงค ์เป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติขององค์กรเป็นหลัก  
ตอ้งมีการจัดระเบียบ วิธีการทํางาน อีกทั้งความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เป็นเอกภาคเพื่อให้เกดิ 
ความคิดความเข้าใจตรงกันในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคลอ้งทั้งเวลา และกิจกรรมที่ตอ้ง 
กระทําให้บรรลุวัตถุประสงค ์โดยไมท่ําให้เกิดความสับสน ขัดแย้งหรอืเลือ่มล้ํากันทั้งนี้เพื่อให้งาน 
ดําเนินไปอย่างราบรื่น ทําให้ได้มาซึ่งงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

การให้บริการ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ หรือการดาํเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น 
เป็นการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน / กลุ่มที่เกี่ยวข้อง / ผู้รับบริการทั่วไป 
โดยเน้นความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1  ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสาํนักงาน และงานภายในกลุ่มนโยบายและแผน หน่วยงาน

และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม 
5.2 ช่วยอํานวยความสะดวกงานระบบการเชือ่มตอ่เทคโนโลยีภายในสํานักงาน ทําให้ระบบมี

ประสทิธิภาพ 
5.3 ประสานการดาํเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม

นโยบายและแผนให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ 
5.4 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานในการประสานงานและการให้บริการ 
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ช่วยอํานวยความสะดวกงานระบบการเชือ่มตอ่เทคโนโลยี

ภายในสํานักงาน   
 

ประสานการดาํเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและแผนให้ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ 
 

ประสานงานกับกลุ่มอืน่ในสํานักงาน และ
งานภายในกลุ่มนโยบายและแผน หน่วยงาน
และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารงานของกลุ่มงาน 
 

สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงาน 
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
  -  

   
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

ระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติที่เกีย่วข้อง 
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
2. พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาต ิพ.ศ. 2517 
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบรกิารข่าวสารของทางราชการ 

 พ.ศ. 2529 
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบรกิารข่าวสารของทางราชการ 

 (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2533 
7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.  

2525 
8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ  

(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2527 
 
9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 
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โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชื่องาน (กระบวนงาน)……งานประสานงานและให้บริการ สพท. … กลุ่ม......นโยบายและแผน  งานธุรการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน 
 การจัดระบบงาน มีการประสานงาน สัมพันธ์ต่อกันทําใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด   
 
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 
 
 

 
 
 

ประสานงานกับกลุ่มอื่นสํานักงาน และกลุ่มงานในกลุ่มนโยบายและ
แผน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานของกลุ่มงาน 
 
 

ตลอดเวลา  กลุ่มนโยบายและแผน 

2. 
 

 
 
 

ช่วยอํานวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมต่อเทคโนโลยีภายใน
สํานักงาน ทําให้ระบบมีประสิทธิภาพ 
 
 

ตลอดเวลา  กลุ่มนโยบายและแผน 

3. 
 

 
 
 

ประสานการดําเนินงานประชาสมัพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
ผลงานของกลุ่มนโยบายและแผนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และประชาชนทั่วไปทราบ 
 

ตลอดเวลา  กลุ่มนโยบายและแผน 

4  สรุปและรายงานผลการดําเนินงานในการประสานงานและการ
ให้บริการ 
 

ตลอดเวลา การบรรลุเป้าหมายที่มี
ประสิทธิภาพ   

กลุ่มนโยบายและแผน 

 เอกสารอ้างอิง :  
 1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539      2.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540     
 3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 

5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529   
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2533 7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2525 

 8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2527 
 

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                   จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ               การตัดสินใจ                    ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน    จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 
 

ช่วยอํานวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมต่อเทคโนโลยี
ภายในสํานักงาน   

 

ประสานงานกับกลุ่มอื่นสํานักงาน และงานในกลุ่ม
นโยบายและแผน หน่วยงานและสถานศึกษาใน
งานธุรการที่เกี่ยวขอ้งกับการบริหารงานของกลุม่ 

 

ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพรข่้อมูลขา่วสารและ
ผลงานของกลุ่มนโยบายและแผนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

และประชาชนทั่วไปทราบ 
 

สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงาน 



 
 

 
 

 
 
ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานจัดการประชุมภายใน 
  กลุ่มนโยบายและแผน 
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
   งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อการใหบ้ริการและอํานวยการสะดวกให้แกผู่้รับบรกิารและผู้มสี่วนเก่ียวข้อง 
               2.2 เพื่อให้การประสานงานการดําเนินภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผนและสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
 2.3 เพื่อให้การจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผนบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กําหนด   
 
3. ขอบเขตของงาน 
 การจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
 
4. คําจํากัดความ 
     งานประชมุภายในกลุ่มนโยบายและแผน หมายถึง การจัดประชมุภายในกลุ่มนโยบายและ
แผน ในรูปแบบของการประชุมและอืน่ ๆ เพื่อให้การการดําเนินงานของกลุ่มนโยบายและและสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาเป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กําหนดไว้ 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมลูข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน และข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
5.2 จัดรวบรวมขอ้มูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน ขอ้มลูด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
5.3 เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
5.4 จัดประชมุและจัดทํารายละเอียดขอ้มูลแจ้งในที่ประชมุกลุม่นโยบายและแผน 
5.5 สรุปและจัดทํารายงานผลการประชมุ แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 

 
 

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมลูข่าวสารทางด้านนโยบาย
และแผน และข้อมลูด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

จัดประชมุและจัดทํารายละเอียดฯ 
 

สรุปและจัดทํารายงานผลการประชมุ 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 

จัดรวบรวมขอ้มูลข่าวสารทางด้านนโยบายและ
แผน ขอ้มูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

เสนอผู้บังคับบัญชา 
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
  -  

   
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
2. พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาต ิพ.ศ. 2517 
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบรกิารข่าวสารของทางราชการ 

 พ.ศ. 2529 
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบรกิารข่าวสารของทางราชการ 

 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 
7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.  

2525 
8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ  

(ฉบับที ่2)พ.ศ. 2527 
 
9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 
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โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชื่องาน (กระบวนงาน)     งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน สพท.  กลุ่ม   นโยบายและแผน   งานธุรการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน 
 การประชุมเป็นระบบ มีรูปแบบของการประชุมที่คล่องตัว สนองต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน และ
ข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

ตลอดเวลา  กลุ่มนโยบายและ
แผน 

2.  จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน ข้อมูลด้าน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

1 วัน  กลุ่มนโยบายและ
แผน 

3.  เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่ม
นโยบายและแผน 
 

5 นาที  กลุ่มนโยบายและ
แผน 

4.  
 
 

จัดประชุมและจัดทํารายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุมกลุ่ม
นโยบายและแผน 
 
 

10 นาที  กลุ่มนโยบายและ
แผน 

5. 
 

 
 

สรุปและจัดทํารายงานผลการประชุม แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 
 

5 นาที รูปแบบของการประชุมทํา
ให้การปฏิบัติงานบรรลุ

เป้าหมาย 

กลุ่มนโยบายและ
แผน 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) 
1. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517     2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2529 
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2533 4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2525 
5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการใหข้่าวราชการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2527 

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                  จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                      กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ               การตัดสินใจ                     ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 
 

สรุปและจัดทํารายงานผลการประชุม 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้าน
นโยบายและแผน และข้อมลด้านอื่น ๆ ที่

จัดประชุมและจัดทํารายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
กลุ่มนโยบายและแผน 

จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน 
ข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง 

เสนอผู้บังคับบญัชา
 



 
 

 
 

 
 
ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานจัดการความรู้ภายใน 
  กลุ่มนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
   งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้บุคลากรภายในกลุ่มนโยบายและแผนได้มโีอกาสแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้ซึ่งกันและกัน 
ตลอดจนได้รับข่าวสาร องค์ความรู้จากภายนอก มาพัฒนางานตามภารกิจท่ีรับผดิชอบอย่างตอ่เนื่อง 
 
3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 การจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน   
 3.2 การจัดเกบ็องค์ความรู้  รวมท้ังการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ 
  
4. คําจํากัดความ 
                การจัดการความรู้ หมายถึงการรวบรวม กลัน่กรอง องค์ความรู้งานตามภารกิจที่รับผดิชอบ 
เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพรค่วามรู้มาพัฒนางานตามภารกิจที่รับผดิชอบอย่างตอ่เน่ือง 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    5.1  การศึกษา วิเคราะหค์วามรู้ที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจที่รับผดิชอบ 
 5.2 การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ความรู้ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงาน 
 5.3 แลกเปลี่ยนและเผยแพรค่วามรู ้
 5.4 สรุปและรายงานผล 
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
  -  
 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
           คู่มอืการจัดการความรู้ ไปสู่การปฏิบัติ.สํานักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาต ิ
 
9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 

ศึกษา / วิเคราะห์ความรูท้ี่เกี่ยวกับ
งานตามภารกิจที่รับผิดชอบ  

รวบรวม / กล่ันกรอง / จัดเก็บ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ / เผยแพร่ 

สรุปและรายงานผล 



แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
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โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน สพท. ....……………กลุ่ม  นโยบายและแผน   งานธุรการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน     
 บุคลากรภายในกลุ่มได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน ได้รับข่าวสาร องค์ความรู้จากภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
 
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 

 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

  

องค์ความรู้ และข่าวสาร ที่
ครอบคลุมภารกิจของกลุ่ม
นโยบายและแผน มีความถูกต้อง 
และทันสมัย  

กลุ่มนโยบายและ
แผน 

2. รวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ความรู้ที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
อย่างน้อย 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  

 กลุ่มนโยบายและ
แผน 

3.  แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ ตลอด
ปีงบประมาณ 

 

 กลุ่มนโยบายและ
แผน 

4.  สรุปและรายงานผล ตลอดเวลา  กลุ่มนโยบายและ
แผน 

เอกสารอ้างอิง : คู่มือการจัดการความรู้ ไปสูก่ารปฏิบัติ.สํานักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพิม่ผลผลิตแห่งชาติ 
 

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                  จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                  การตัดสินใจ                   ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน    จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1หน้า) 

ศึกษา / วิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวกับ
งานตามภารกิจที่รับผิดชอบ  

รวบรวม / กลัน่กรอง / จัดเก็บ 

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ / เผยแพร่ 

สรุปและรายงานผล 



 
งานวเิคราะห์
งบประมาณ 
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    ประเภทเอกสาร  :  คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
    ช่ือเอกสาร   :  งานวิเคราะห์งบประมาณ 
             รายจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
       งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

 
2. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ของการจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อย สามารถนําผลการวิเคราะห์ไป
ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา  และการเรียนการสอนนักเรียนในสถานศึกษาต่อไป 

 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ 
3.2 การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
3.3 การจัดทํารายงานการวิเคราะห์งบประมาณ 

 
4. คําจํากัดความ  

การวิเคราะห์ขอ้มลูงบประมาณ หมายถึง กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทาง 
การเงินและผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กิจการใดกิจการหนึ่งจากงบการเงินของ
กิจการนั้น พร้อมทั้งนําขอ้เท็จจริงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจ 

      การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย หมายถึง กระบวนการการวางแผนทางการเงินว่า สํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาจะบรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าหมายได้อย่างไรโดยพิจารณาเงินรายได้จากทุกแหล่งเป็น
ตัวกําหนดขดีจาํกัดในการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการบริหารจัดการ  

       การจดัทาํรายงานการวิเคราะห์งบประมาณหมายถึงการรายงานตัวเลขที่เกดิขึ้นจริงของ
รายได้ รายจ่าย และเงินทุนที่ก่อหนีผู้กพันไว้  โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งผู้บริหารแต่ละคน
ตอ้งการได้รับรายงานที่ต่างกัน ดังนั้นรายงานที่ดีจึงควรอ่านเข้าใจได้ง่าย แต่รายละเอียดที่ควรม ี ตอ้งไม ่ 
ขาดตกบกพรอ่ง รายงานที่ดีที่สุดตอ้งให้ขอ้มูลที่ผู้บริหารแต่ละระดับตอ้งการ โดยจัดทาํขึ้นอย่างน้อยเดือน
ละครั้ง 

 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  แจ้งสถานศึกษา  กลุ่ม หรือหน่วยงานภายในทุกแห่ง   
สํารวจและรายงานข้อมูล 

5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 5.3 คณะกรรมการ  ประชุมดําเนินการ วิเคราะห์ขอ้มลูแผนงาน/งาน/โครงการ  วิเคราะห์

ค่าใช้จ่าย แผนงาน/งาน/โครงการที่ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงานและงบประมาณรายจ่ายของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 



                5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา  นําเสนอผู้อํานวยการพิจารณา กรณีพจิารณาไม่เห็นชอบ
เอกสารรายงาน มอบเจ้าหน้าที่นํากลับไปเสนอคณะกรรมการฯ ปรับปรุง แก้ไข  แล้วนําเสนอผูอ้ํานวยการ 
พิจารณาใหม ่
                5.5 จัดทํารายงานผลการวิ เคราะห์งบประมาณรายจ่าย / เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง 
                5.6สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  รายงาน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศกึษาและสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 



                    
7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

7.1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
7.2 ระเบียบวาระการประชมุ 
7.3 รายงานการประชมุ 
7.4 เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

แจ้งสถานศึกษา  กลุ่ม  หน่วยงาน สํารวจ
และรายงานข้อมูล 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ใ

คณะกรรมการฯ ประชุม 
1. วิเคราะห์ข้อมูล  แผนงาน /งาน / โครงการ 
2. วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  แผนงาน / งาน / โครงการ 
 

ผู้อํานวยการพิจารณา 

รายงาน กพท./สพฐ. 
  

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

จัดทํารายงานผลการวิ เคราะห์งบประมาณรายจ่าย  
/ เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง 

 

 



8.1 ระเบียบงานสารบรรณ สํานกันายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเตมิ 
8.2 เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
8.3 ประกาศ สพฐ. เร่ือง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ 

กพฐ.ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศกึษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 
 
9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
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โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชื่องาน   งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย สพท.    กลุ่มนโยบายและแผน     งานวิเคราะห์งบประมาณ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน 

การบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  แจ้งสถานศกึษา  กลุม่ หรอื
หน่วยงานภายในทุกแห่ง  สํารวจและรายงานข้อมูล 
 

 ตลอด
ปีงบประมาณ 

 กลุ่มนโยบายและแผน 
 

2. 
 

 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 กลุ่มนโยบายและแผน 
 

3. 
 

 
 
 

คณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าใช้จ่ายแผน / งาน / โครงการ ตลอด
ปีงบประมาณ 

รายงานการวิเคราะห์
งบประมาณรายจ่ายได้
ถูกต้อง/เป็นระบบ 

คณะกรรมการ 

4. 
 

 
 
 

ผู้อํานวยการ พิจารณาเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ตลอด
ปีงบประมาณ 

 กลุ่มนโยบายและแผน 

5. 
 

 
 

จัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและ
เผยแพร่ต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 กลุ่มนโยบายและแผน 

6.  นําเสนอ กพท./สพฐ.  เพื่อรับทราบ ตลอด
ปีงบประมาณ 

 กลุ่มนโยบายและแผน 
 

เอกสารอ้างอิง :   
1. คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา    2. ระเบียบวาระการประชุม 
3. รายงานการประชุม     4. เอกสารการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                  จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสินใจ                   ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า) 

แจ้งการสํารวจ/รายงานข้อมูล 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

คณะกรรมการวิเคราะห์/จัดทํา 

รายงานต่อ กพท./สพฐ. 

ผู้อํานวยการพิจารณา 

ไมเห็นชอบ 

จัดทํารายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณ 
 

เห็นชอบ 



 
 

 
 

 
 

    ประเภทเอกสาร  :  คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
    ช่ือเอกสาร   :  งานจัดต้ังและเสนอของบประมาณ 
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือจดัระบบการจัดตั้ง และเสนอของบประมาณของสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา  

2.เพ่ือให้การเสนอขอรับงบประมาณจากสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมีความถูกตอ้งและมปีระสทิธิภาพ  

 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจําปีและในกรณีเร่งด่วน ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา  

3.2 การประสาน และขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 
4. คําจํากัดความ 
                การจัดต้ังงบประมาณ หมายถึงการจัดทํางบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อใหส้่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่าย
หรือให้ก่อหนี้ผกูพัน โดยเน้นการประมาณการ  กิจกรรม  โครงการ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่
จําเป็นสําหรับการดําเนินการโครงการให้บรรจุวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กําหนด ในที่น้ี หมายถึงการ
วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา 
             การเสนอของบประมาณ หมายถึง การเสนอคําของบประมาณตามพระราชบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อใหส้ํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาไดเ้สนอคําขอตามแผนงานงานหรือโครงการตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณทีส่ํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ได้แก่ งบบุคลากร  
งบดําเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  และงบรายจ่ายอื่น  
             ทรพัยากรทางการศกึษา หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่ทําให้การจัดการศกึษาบรรลุวัตถปุระสงค ์
ทรัพยากรทางการศึกษาจึงครอบคลมุอยู่ในความหมายต่างๆไม่ว่าจะมองในแง่ของทางเศรษฐศาสตร ์ หรอื
ทางการบริหารก็ตาม การดําเนินการกับทรัพยากรเหลา่นี้ต้องมีหลักการ วิธีการ และแนวคดิเป็นกรอบ
เพื่อให้เกดิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ทรัพยากรทางการเงิน วัสดอุุปกรณ์ และการบริหารจัดการ 
รวมทั้งทรัพยากรบุคคลด้วย 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
      5.1 การจัดต้ัง และเสนอของบประมาณประจําปีและในกรณีเร่งด่วน ของสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา   

1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  แจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐาน 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   หลักเกณฑ์  และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดําเนินการ 

2) สถานศึกษา  จัดทําคําของบประมาณ เสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
3) คณะกรรมการจัดทําและเสนอของบประมาณ  วิเคราะห์ความเหมาะสมการ 

จัดตั้งงบประมาณและหรอืของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษา 
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันกาํหนดเป้าหมายและ 

ผลผลิตทั้งปริมาณและเชิงคุณภาพ  
5) จัดทําคําของบประมาณประจําปี 
6) คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  เห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอ 

จัดตั้งงบประมาณ 
7.แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา ให้ 

สถานศึกษารับทราบเพื่อดําเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป 
                               8) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตดิตาม ประเมินผลและรายงานต่อสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 5.2 การประสาน ส่งเสรม สนับสนนุการระดมทรัพยากรทางการศกึษาจากหน่วยงาน
อ่ืน  
    1) ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
สําหรับการดําเนินงานโครงการของสถานศึกษา 
    2) วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอฯ เพื่อมิให้มีความ
ซ้ําซ้อนในรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด 
    3)  เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการ
ขอรับการสนับสนุนฯ 

4)  แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา ให้ 
สถานศึกษารับทราบเพื่อดําเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป 

5) รวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาท่ีระดม 
ทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
     6.1 การจัดต้ัง และเสนอของบประมาณประจําปีและในกรณีเร่งด่วน ของสํานักงาน 
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาและสถานศึกษา                      

                            

จดัทําคําของบประมาณ 

กพท. พิจารณา 

ติดตาม ประเมินผลและ
รายงาน 

คณะกรรมการฯ วิเคราะห์ความเหมาะสมการ
ขอตั้งงบประมาณ 

 

 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

สถานศึกษา จัดทําคําของบประมาณเสนอ
เขตพื้นที่การศึกษา 

 สพท.และสถานศึกษาร่วมกําหนดเป้าหมายและผลผลิต 
 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  แจ้งนโยบายและแผนพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักเกณฑ์  และวิธีการจัดตั้ง

งบประมาณให้สถานศึกษาดําเนินการ 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
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 6.2 การประสาน ส่งเสรมิ สนับสนนุการระดมทรพัยากรทางการศึกษาจาก
หน่วยงานอืน่ ๆ  

                           
7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

7.1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
7.2 ระเบียบวาระการประชมุ 
7.3 รายงานการประชมุของคณะกรรมการ 
7.4 เอกสารคําขอตั้งงบประมาณ 
 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
8.1 ระเบียบงานสารบรรณ สํานกันายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเตมิ 
8.2 เอกสารการจดัทําคําของบประมาณของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

ของสํานักงบประมาณ 
8.3 ประกาศ สพฐ. เร่ือง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ 

กพฐ.ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศกึษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 

วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรมฯ เพื่อมิให้มีความซํ้าซ้อนในรายการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 

ตดิตาม ประเมินผลและ
รายงาน 

ผูมีอํานาจพิจารณา

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

ประสานการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษาจากหน่วยงานอื่น ๆ สําหรับสถานศึกษา 
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8.4 แนวทางการสนับสนุนงบประมาณของหนว่ยงานอื่น 
 
9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 



แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
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แบบฟอร์มสรปุมาตรฐานงาน 
 

ชื่องาน (กระบวนงาน) การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ สพท..........กลุ่มนโยบายและแผน  งานวิเคราะห์งบประมาณ รหัสเอกสาร 
       ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน        ระบบคําขอจัดตั้งงบประมาณมีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 

ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
1  - แจ้งนโยบายแผนพัฒนา 

- แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการของบประมาณ 
ตลอดปีงบประมาณ  กลุ่มนโยบายและแผน 

 
2 - สถานศึกษาจัดทําคําของบประมาณ ตลอดปีงบประมาณ   

คณะกรรมการ 

3 - คณะกรรมการฯวิเคราะห์ความเหมาะสม ตลอดปีงบประมาณ   
คณะกรรมการ 

4 สํานักงานฯ / สถานศึกษา ร่วมกันกําหนด
เป้าหมายและผลผลิตทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ 
-จัดทําและเสนอของบประมาณ 
 

ตลอดปีงบประมาณ เอกสารคําขอ
งบประมาณ 
ถูกต้องตามระเบียบ 

 
คณะกรรมการ 

5 -กพท. พิจารณาเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ 
 
- แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและดําเนินการ 
 

ตลอดปีงบประมาณ  กลุ่มนโยบายและแผน 

6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ตลอดปีงบประมาณ  กลุ่มนโยบายและแผน 

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

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน             จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน            กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ             การตัดสินใจ            ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 
 
 
 

แบบฟอร์มสรปุมาตรฐานงาน 
 

- แจ้งนโยบายแผนพัฒนา 

-สพท. กําหนดเป้าหมาย/ผลผลิต 
 

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
 

        - สถานศกึษาจัดทําคําขอ 
        - คณะกรรมการฯวิเคราะห์

กพท. พิจารณา 
ไม่เห็นชอบ

เห็นด้วย 

- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

เห็นชอบ 



แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
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ชื่องาน (กระบวนงาน) การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ สพท.   กลุ่มนโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ รหัสเอกสาร 
       ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน          การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่นเป็นระบบต่อเนื่องกัน    

ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
1   ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากหน่วยงานภายนอกสําหรับการดําเนินงาน
โครงการของสถานศึกษา 

ตลอดปีงบประมาณ  กลุ่มนโยบายและแผน 

2 วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษา
เสนอฯ เพื่อมิให้มีความซ้ําซ้อนในรายการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้น
สังกัด 

ตลอดปีงบประมาณ  กลุ่มนโยบายและแผน 

3 - เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจ เพื่อพิจารณา
อนุมัติและเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนฯ 
- แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของ
ผู้บังคับบัญชา ให้สถานศึกษารับทราบเพื่อ
ดําเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป 

ตลอดปีงบประมาณ 
  

 กลุ่มนโยบายและแผน 

4 รวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่ระดมทรัพยากรทางการศึกษาจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

 ตลอดปีงบประมาณ การระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาที่เพียงพอต่อ
ความต้องการพัฒนาของ

สถานศึกษา 

กลุ่มนโยบายและแผน 

 เอกสารอ้างอิง               
1. เอกสารคําขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 
2. แนวทางการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานอื่น  

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน             จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน            กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ             การตัดสินใจ            ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 

ประสานการขอรับการสนับสนุน

วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรมฯ เพื่อมิให้
มีความซ้ําซ้อนในรายการงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน

ผู้มีอํานาจฯ  

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 



 
 

 

 
 

 
 

    ประเภทเอกสาร  :  คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
    ช่ือเอกสาร   :  งานจัดสรรงบประมาณ    
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
งานจัดสรรงบประมาณ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การดําเนินการจัดสรรงบประมาณ  ท่ีได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ให้กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษา มีระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 การจัดสรรงบประมาณให้แก่สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศึกษา 
3.2 การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

 
4. คําจํากัดความ 
  งบประมาณ หมายถึง งบประมาณทุกหมวดงบประมาณ / แผนงาน / โครงการ ที่ได้รับแจ้ง
จัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบญัญตั ิ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจใชจ่้ายหรือกอ่หนีผู้กพัน ทั้งนี ้อาจดําเนินการโดยใช้การอนุมตัิเงินประจํางวดหรือโดยวิธีการอื่นใด
ตามทีส่ํานักงบประมาณกําหนด 
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  หมายถึง  แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
สําหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 
 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 การจัดสรรงบประมาณให้แก่สํานกังานเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศกึษา 

  1) สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา  แต่งตั้งคณะกรรมการจดัสรรงบประมาณ 
    2) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ  วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน 
งบประมาณ  และเกณฑ์ที่กําหนด  
                  3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กลุม่ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  และหรอื สถานศกึษารวมท้ังหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 

4) สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา ประสาน สนับสนุนให้กลุ่มในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และ หรือสถานศึกษา รวมทัง้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   จัดทําโครงการรองรับ  รวบรวมไว้ในงานแผนปฏิบัติ
การประจําปี 

                                     5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   สนับสนุนช่วยเหลอืกลุ่มในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
และ หรือสถานศึกษา  รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง  ดําเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัตกิาร
ประจําปี 
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  6) ตดิตาม ประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน 
  
 5.2 การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี  

1) วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณประจําปี เพือ่ให้เป็น 
แนวทางการดาํเนินงานของหน่วยงาน 

2)  การกําหนดหลักเกณฑ์  และปฏิบัตติามเกณฑ์ งบประมาณ ของหน่วยงานและ 
สถานศึกษา โดยยึดผลผลติของแผนงบประมาณ 

3)  การกําหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงานและเสนอแนะแนว 
ทางการดําเนินงานให้สถานศกึษา 

4)  จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี  โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหาร 
งบประมาณและแผนปฏิบัตกิารประจําปี  เพื่อจัดทําเอกสารแผน ฉบับร่างเพื่อเสนอที่ประชมุคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศกึษา  เพื่อขอความเห็นชอบ 

  5)  แจ้งผู้เกี่ยวข้องดําเนินการ 
6) การตดิตาม ประเมินผลและรายงานผลทั้งในระดับหนว่ยงานและสถานศึกษา 
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน  

6.1 การจัดสรรงบประมาณให้แก่สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา   

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสาน/สนับสนุนการจัดทําโครงการรองรับ 

คณะกรรมการ 
พิจารณาจัดสรร 

แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณ 

 สนับสนุนช่วยเหลือการดําเนินงาน 
ตามโครงการ 

ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลการดําเนินงาน 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
จัดสรรงบประมาณ 
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 6.2 การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
 

                    
 
7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

7.1 บัญชีรับแจ้งการจัดสรงบประมาณ 
7.2 บัญชผีลการจัดสรรงบประมาณ 
7.3 ระเบียบวาระการประชมุคณะกรรมการ 
7.4 รายงานการประชมุคณะกรรมการ 
7.5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
 

การกําหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงาน 
และการเสนอแนวทางการจัดทําให้แกส่ถานศึกษา 

 

กพท.พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

การกําหนดหลักเกณฑ์ และการปฏิบัตติามเกณฑ์งบประมาณ 
 

การจัดทําแผนใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 

ติดตาม ประเมินและรายงานผล
การดําเนินงาน 

วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลติ
ของหน่วยงาน 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
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8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

8.1 หนังสือราชการแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
8.2 ระเบียบงานสารบรรณ สํานกันายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเตมิ 
8.3 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 

 
9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
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โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชื่องาน   งานจัดสรรงบประมาณ สพท. …………....……………กลุ่ม......นโยบายและแผน…………… รหัสเอกสาร : …………………………….. 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน 

 สถานศึกษาและกลุ่มในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามระเบียบที่กําหนด 
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรร
งบประมาณ 

ตลอดปีงบประมาณ  กลุ่มนโยบายและ
แผน 

2. 
 

 
 
 

คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณพิจารณาจัดสรรตามเกณฑ์ ตลอดปีงบประมาณ  กลุ่มนโยบายและ
แผน 

3. 
 

 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณ ตลอดปีงบประมาณ ผลการจัดสรรเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 

คณะ 
กรรมการ 

4. 
 

 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนการจัดทําโครงการรองรับ ตลอดปีงบประมาณ รูปแบบโครงการตาม
มาตรฐาน สพฐ. 

กลุ่มนโยบายและ
แผน 

5. 
 

 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่ม  และ 
หรือสถานศึกษา   รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง  
ดําเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปี 

ตลอดปีงบประมาณ  กลุ่มนโยบายและ
แผน 

6.  . ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน ตลอดปีงบประมาณ เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

กลุ่มนโยบายและ
แผน 

เอกสารอ้างอิง :   
1. หนังสือแจ้งการจดัสรรงบประมาณ  2. ระเบียบวาระการประชุม 
3. รายงานการประชุม 

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                  จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสินใจ                   ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า) 
 

 
 
 
 

แต่งตั้งกรรมการฯ  

แจ้งผลการจัดสรร 

คณะกรรมการพิจารณา 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 

สนับสนุนการดําเนินการ 

ประสาน สนับสนุนจัดทําโครงการรองรับ 
 



แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
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โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชื่องาน   งานจดัสรรงบประมาณ สพท. …………....……………กลุ่ม......นโยบายและแผน…………… รหัสเอกสาร : …………………………….. 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน 

การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่เป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพ 
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 

 วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณ
ประจําปี เพื่อให้เป็นแนวทางการดําเนินงานของหน่วยงาน 

ตลอดปีงบประมาณ  กลุ่มนโยบายและแผน 

2. 
 

 
 
 

การกําหนดหลักเกณฑ์  และปฏิบัติตามเกณฑ์ งบประมาณ ของ
หน่วยงานและสถานศึกษา โดยยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ 
 

ตลอดปีงบประมาณ  กลุ่มนโยบายและแผน 

3. 
 

 
 
 

การกําหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของ
หน่วยงานและเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานให้
สถานศึกษา 
 

ตลอดปีงบประมาณ ผลการจัดสรรเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

คณะ 
กรรมการ 

4. 
 

                                                                     ไม่เห็นชอบ 
 
 
เห็นชอบ 
                                                    ไม่อนุมัติ 
 
อนุมัต ิ                                                                

จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีปฏิบัติการ 
โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารงบประมาณและ
แผนปฏิบัติ  เพื่อจัดทําเอกสารแผน ฉบับรา่งเพื่อเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อขอความ
เห็นชอบ/เสนอผวจ.เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
- แจ้งผู้เกี่ยวข้องดําเนินการ 

ตลอดปีงบประมาณ รูปแบบโครงการตาม
มาตรฐาน สพฐ. 

กลุ่มนโยบายและแผน 

5. 
 

 
 

การติดตาม วัดและประเมินผล  การรายงานผลทั้งใน
ระดับหน่วยงานและสถานศึกษา 
 

ตลอดปีงบประมาณ  กลุ่มนโยบายและแผน 

เอกสารอ้างอิง :   
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณ  2. ระเบียบวาระการประชุม  3. รายงานการประชุม 

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                  จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสินใจ                   ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า) 

- การกําหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณ 

วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย 
ผลผลิต 

การกําหนดหลักเกณฑ์งบประมาณ 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
 

จัดทําแผนใช้จ่ายงบประมาณประจําป 

กพท พิจารณา 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องดําเนินการ 

ผวจ.พิจารณา 



 
 

 
 

 
 

 
 
ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานบริหารงบประมาณ 
                            (การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)     
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
 งานบริหารงบประมาณ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อใหด้ําเนินการบริหารงบประมาณ  การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวตัถุประสงค ์ และเป้าหมายของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

3. ขอบเขตของงาน 
 การดําเนินการบริหารงบประมาณ  การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ของสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา  ตั้งแต่กระบวนการสํารวจ  ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย  ทุกรายการ  ทุก
โครงการ  การวิเคราะห์ความสําคัญ  ความจําเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณโอนและเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ   แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและดําเนินการ 
 
4. คําจํากัดความ 

การโอนงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจดัสรร 
งบประมาณของผลผลติหรอืโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจ่ายเดียวกัน หรือการโอน
เงินต่างงบรายจ่ายในผลผลติหรือโครงการเดียวกันภายใตแ้ผนงบประมาณเดียวกัน  
  การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจา่ย หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงรายการ และ/หรือ
จํานวนเงินของรายการที่กําหนดไว้ภายใต้งบรายจ่ายของแผนงบประมาณ ผลผลติหรือโครงการเดียวกัน 
 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน     

5.1 ศึกษาข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และรายงานจาก
สถานศึกษา 

5.2  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําปี 
5.3  วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการตดิตามประเมินผล ตอ่เงื่อนไข

ความสําเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและต่างแผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณ  
เป็นเงินเหลือจ่าย 

5.4  กําหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลอืจ่าย 
5.5  จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม 
5.6  เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ตอ่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ 
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5.7  เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตอ่ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุมตั ิ
5.8  รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.9  แจ้งกลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมท้ังหนว่ยงานภายในที่เกี่ยวข้องจากการเปลี่ยนแปลง

งบประมาณดําเนินการ 
5.10  ตดิตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ศึกษาข้อมูล/แต่งตัง้คณะกรรมการ 

1) วิเคราะห์  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
2) กําหนดแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย 
3) จัดสรรเงินเหลือจ่ายตามแนวทางและวิธีการทีเ่หมาะสม 
4) แนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

กพท. 
พิจารณา 

ตดิตาม ประเมินผลและ 
รายงานผลการดําเนินงาน 

ไม่เห็นชอบ 

 

รายงาน สพฐ./หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

เห็นชอบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
พิจารณา 

อนุมัต ิ

ไม่อนุมตั ิ

แจ้ง กลุ่ม / สถานศึกษา /  
หน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง 

ดําเนินการ 
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
 7.1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 7.2 ระเบียบวาระการประชมุ 
 7.3 รายงานการประชมุของคณะกรรมการ 
 7.4 รายงานเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจาํปี 
 7.5 แบบฟอรม์รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจา่ย 
 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
 8.1 ระเบียบงานสารบรรณ สาํนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 8.2 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.2548  
 8.3 ประกาศ สพฐ. เรือ่ง การกระจายอํานาจการบริหารและการจดัการศึกษาของเลขาธิการ 
กพฐ.ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศกึษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 
 
9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

 

เห็นชอบ 

อนุมัติ 

ไมอนุมัติ 

108 
โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 

ชื่องาน (กระบวนงาน)…….งานบริหารงบประมาณ………………… สพท. …………....……………กลุ่ม...นโยบายและแผน…………… รหัสเอกสาร : …………………………….. 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน 
  ระบบการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า และครอบคลุมภารกิจ 
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 

-สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํารวจ ศึกษาข้อมูลงบประมาณ 
-สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือ
จ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําป ี

 
ส.ค. 

 กลุ่มนโยบาย
และแผน 

2. 
 

 
 
 

คณะกรรมการ ดําเนินการ  
- วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผล 
ต่อเงื่อนไขความสําเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและต่าง
แผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณ เป็นเงินเหลือจ่าย 
- กําหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย 
- จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม 
- เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย และแนวทางการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ความ
เห็นชอบ 

 
ส.ค. 

 
 

ผลการจัดสรรเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 

 
 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 

3. 
 

 
 
 

 กพท.พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ส.ค. 

ผลการจัดสรรเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 

กพท. 
(เลขานุการ) 

4.  
 
     

ผู้ว่าราชการจงัหวัด  
อนุมัติ / ไม่อนุมัติ 
 
 

 
ก.ย. 

 กลุ่มนโยบาย
และแผน 

5. 
 

 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
รายงาน สพฐ. / แจ้งผู้เกี่ยวข้องดําเนินการ 
 
 

 
ก.ย. 

 กลุ่มนโยบาย
และแผน 

กพท.พิจารณา 

ศึกษาข้อมูลงบประมาณ / 
แต่งตั้งคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการวิเคราะห์ ดําเนินการฯ  
1) วิเคราะห์  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
2) กําหนดแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย 
3) จัดสรรเงินเหลือจ่ายตามแนวทางและวิธีการที่
เหมาะสม 
4) แนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ไม่เห็นชอบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
พิจารณา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 รายงาน สพฐ. /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 



แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
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6.  
 
 
 

แจ้งกลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องจาก
การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 

 
ก.ย. 

 กลุ่มนโยบาย
และแผน 

7.  ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

 

 

 
ก.ย. 

 กลุ่มนโยบาย
และแผน 

เอกสารอ้างอิง :  
1.  คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     3. รายงานการประชุม 
2. ระเบียบวาระการประชุม     4. เอกสารแบบรายงานการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                  จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                     การตัดสินใจ                     ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 
 

ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล 

แจ้งกลุ่ม / สถานศึกษา / หน่วยงานภายใน ที่
เกี่ยวข้องดําเนินการ 
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