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แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ไดรับอนุมัติงบประมาณ
เปนประจําทุกปงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ
สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา นั้ น โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 สามารถดําเนินการบริหารจัดการสํานักงานและพัฒนาคุณภาพตามบริบทของ
เขตพื้นที่การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของงบประมาณ สนองตอ
จุดเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และทันตอความตองการบริหารจัดการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 จึงไดดําเนินการวางแผน
และจัดทําแผนการใชจ ายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเขตพื้น ที่การศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 เพื่อใหสามารถดําเนินการบริหารจัดการตามภารกิจงานประจํา ไดอยางมี
ประสิ ทธิ ภ าพ ทั น ต อเวลาและสถานการณ ปจ จุบัน โดยการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณากําหนดรายละเอียดภายใตกรอบวงเงินและจัดสรร
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามกรอบงบประมาณรายจาย และงบประมาณขับเคลื่อนกล
ยุทธ (Targeted Fun) ไดแก
1. งบรายจายพื้นฐาน (Core Budget) สําหรับการบริหารจัดการองคกร
1.1 งบรายจายประจํา
1.2 งบพัฒนาเฉพาะกิจรองรับนโยบายเรงดวน หรืออื่นๆ
2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตรและนโยบาย สพฐ.ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยปรากฏรายละเอียด แผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ดังนี้
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กรอบงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
(ประมาณการงบประมาณที่คาดวาจะไดรับจัดสรรในภาพรวมทั้งสิ้น 5,000,000 บาท)
กรอบงบประมาณ
1. งบรายจายพื้นฐาน (Core Budget)
สําหรับการบริหารจัดการองคกร

2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ยุทธศาสตรและนโยบาย สพฐ. ตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562

รายการ

งบประมาณ (บาท)

1.1 งบรายจายประจํา

4,372,800

1.2 งบพัฒนาเฉพาะกิจ/เรงดวน

627,200

แผนงาน/โครงการ ที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รอการสนับสนุนจาก สพฐ.

5,000,000

หมายเหตุ :
เปนกรอบวงเงินงบประมาณที่คาดวาจะไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในภาพรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขอมูลจากการแจงในที่ประชุม ผอ.แผนทั่วประเทศ จาก ผอ.สนผ.)
ซึ่งหากมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จะนําไปสมทบเพิ่มเติมหรือปรับลด
ในรายการงบพัฒนาเฉพะกิจ/เรงดวน ตอไป

โดยมีรายละเอียดการใชจายดังตอไปนี้
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2562
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
(ประมาณการงบประมาณที่จะไดรับการจัดสรรในภาพรวมทั้งสิ้น 5,000,000 บาท)
ที่
กรอบงบประมาณ
งบประมาณ
หมายเหตุ
1 งบรายจายพื้นฐาน (Core Budget) สําหรับการบริหารจัดการองคกร
1.1 งบรายจายประจํา (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ)
1 คาใชจายในการประชุมราชการ
1.1 คาใชจายประชุม คณะกรรมการ กต.ปน. 6 ครั้ง
51,000
1.2 คาใชจายประชุมผูบ ริหารโรงเรียนและทีมบริหารองคกร (เพิ่ม
100,000
จนท.เขต/เครือขาย)
1.3 คาใชจายในการประชุมเพื่อบริหารภารกิจองคกร
100,000
2 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
562,600
3 คาซอมแซม
3.1 คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง
230,000
3.2 คาซอมแซมครุภัณฑ
50,000
4 คากําจัดขยะมูลฝอย
7,200
5 คาวัสดุสาํ นักงาน
100,000
6 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
270,000
7 คาจางถายเอกสาร
4,000
8 คาใชจายในจางเหมาบริการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สพป.ชม.
2 (15อัตรา)
8.1 คาจางชั่วคราว รายเดือน
1,204,000
8.2 คาจางเหมาบริการผูปฏิบัตงิ านตามภารกิจ
884,000
9 คาใชจายในการปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอมสํานักงาน
30,000
10 คาจางเหมากําจัดปลวก/คาจางเหมาบริการทําความสะอาด
30,000
11 คาสาธารณูปโภค
700,000
12 คาใชจายในการจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําป 2561
50,000
รว
4,372,800
ม
1.2 งบพัฒนาเฉพาะกิจรองรับนโยบายเรงดวนหรืออื่นๆ
627,200
2 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตรและนโยบาย สพฐ.
รอการสนับสนุนจาก สพฐ.
ภายใตแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รวมทั้งสิ้น
5,000,000

4

สําหรับงบประมาณบริหารจัดการของเขตพื้นที่ หากไดรับจัดสรรเพิ่มเติมภายหลัง ให
กําหนดเพิ่มเติมในสวนของ “งบพัฒนาเฉพาะกิจรองรับนโยบายเรงดวนหรืออื่นๆ”
และไดกําหนดแนวทางการบริหารงบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 ไวดังนี้

 แนวทางการบริหารและการเบิกจายงบประมาณ ตามแผนการใชจายงบประมาณประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อใหการบริหารงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของงบประมาณ สามารถบริหาร
จัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา เกิดประโยชนสูงสุด ถูกตองตามระเบียบการบริหารงบประมาณและแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวของ ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 จึงไดกําหนดแนวทางการ
บริหารและการเบิกจายงบประมาณ ไวดังนี้
ยึดหลักการบริหารงบประมาณ โดยยึดวัตถุประสงคของงบประมาณ ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย แบบแผนทางราชการที่กําหนด และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ เรงรัดการใชจายงบประมาณใหเปนไป
ตามกําหนดระยะเวลาและปฏิทินการปฏิบัติงาน รวมทั้งคํานึงถึงประโยชนสูงสุด ประหยัด คุมคา การมีสวน
รวม โปรงใสและตรวจสอบได ภายใตหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
งบรายจายพืน้ ฐาน (Core Budget) สําหรับการบริหารจัดการองคกร
งบรายจายประจํา
1) กลุมภารกิจ ที่มีความจําเปนตองใชจายงบประมาณในสวนของงบ
รายจายประจํา (งบดําเนินงาน) เสนอขออนุมัติการใชจายงบประมาณตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 หรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนรายกรณี/รายการ
2) เมื่อไดรับการสั่งการใหดําเนินการจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 หรือผูที่ไดรับมอบหมาย ใหสําเนาแจงกลุมบริหารการเงินและ
สินทรัพย และกลุมนโยบายและแผน เพื่อการดําเนินการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามระเบียบฯ แนวทาง
/ มาตรการที่กําหนดและเกี่ยวของ
 งบพัฒนาเฉพาะกิจ
1) กลุมภารกิจ ที่มีความจําเปนตองดําเนินการพัฒนาการบริหาร
จัดการองคกร และกรณีเรงดวนเฉพาะกิจ จัดทํารายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม พรอมรายละเอียดการใช
จายงบประมาณ เพื่อเสนอขออนุมัติการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตอผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 โดยเสนอผานกลุมนโยบายและแผน หรือในกรณี
เรงดวน ใหนําเสนอทาน ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 2 หรือผูที่ไดรับมอบหมาย โดยตรงแลวสําเนารายละเอียด
ใหกลุมนโยบายและแผน ตอไป
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2) กลุมนโยบายและแผน พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ตามที่กลุมภารกิจ
จัดสงรายละเอียดฯ ตามขอ 1) เพื่อวิเคราะหรายละเอียดตามกรอบการพิจารณาดังนี้
(1) วัตถุประสงค เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม ที่เปนไปตาม
แนวทางการและความจําเปนในการพัฒนาของเขตพื้นที่การศึกษา
(2) รายการใชจายงบประมาณในการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมที่เปนไปตามระเบียบฯ และมาตรการ ที่กําหนด
(3) ควบคุมวงเงินงบประมาณในภาพรวม เพื่อเปนขอมูลในการ
ควบคุมเงินงบประมาณ และสรุปเปนภาพรวมของแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 2561
ตอไป
3) นําเสนอรายละเอียดตามขอ 2) ตอผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 โปรดพิจารณาสั่งการในการดําเนินการ
4) เมื่อไดรับการสั่งการใหดําเนินการจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
(1) กรณีอนุมัติใหใชจายงบประมาณ
- สําเนาแจงกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย เพื่อ
เบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามระเบียบฯ แนวทาง / มาตรการที่กําหนดและเกี่ยวของ
-สําเนาแจงกลุมภารกิจที่มีความจําเปนตองใชจาย
งบประมาณดังกลาว
- ปรับลดวงเงินงบประมาณ “งบพัฒนาเฉพาะกิจ” ตาม
รายการที่ไดรับอนุมัติ
(2) กรณีไมไดรับการอนุมัติและสั่งการเพิ่มเติมอื่นๆ
- แจงกลุมภารกิจที่มีความจําเปนตองใชจาย
งบประมาณดังกลาว เพื่อดําเนินการตอไป
- แจงผูมีสวนเกี่ยวของตามที่โปรดสั่งการ เพื่อ
ดําเนินการเพิ่มเติมตอไป
งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตรและนโยบาย สพฐ. (Targeted
Fun) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1) ผูรับผิดชอบและกลุมเจาภาพ ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่ไดรับ
อนุมัติโดยยึดเปาหมายแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน
2) ในกรณี มี ความจํ าเป นต องปรั บเปลี่ ยนเป าหมายและ/หรื อกิ จกรรม
ดําเนินการ ใหเสนอขออนุมัติผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 โดยผาน
กลุมนโยบายและแผน เพื่อการติดตามผลการดําเนินงานโครงการในรอบติดตามผล
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3) กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการใชจายงบประมาณตามกิจกรรมที่กําหนดไว
ในโครงการ คือ สิ้นเดือน กรกฏาคม 2562 ยกเวนในกรณีที่กิจกรรมที่จะตองมีการดําเนินการในชวงเดือน
สิงหาคม – กันยายน 2561 ซึ่งหากพนกําหนดระยะเวลาการใชจายงบประมาณ (สิ้นเดือนกรกฏาคม 2562)
จะถือวาเปนงบประมาณที่เหลือจากการดําเนินงาน เปนเงินเหลือจายเพื่อการบริหารจัดการอื่นๆ ของเขตพื้นที
การศึกษา ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจายประจําปงบประมาณ พิจารณาดําเนินการ ตอไป
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือ
รายการใชจายงบประมาณไปจากที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป ใหรายงานขออนุมัติตอผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 โดยผานกลุมนโยบายและแผน
4) ติดตามและประเมินผลแผน
(1) รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ
เปนรายไตรมาส ตามกําหนดเวลาและแบบฟอรมที่กําหนด ตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 และสําเนาแจงกลุมนโยบายและแผน
(2) รายงานผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานทันทีเมื่อ
แผนงาน / โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 2 และสําเนาแจงกลุมนโยบายและแผน
(3) กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย รายงานสถานะทางการเงิน
แยก แผนงาน / โครงการ เปนรายไตรมาส และสิ้นปงบประมาณ ตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 และสําเนาแจงกลุมนโยบายและแผน
5) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการโดยมีการรายงานผล
การดําเนินงานทั้งระบบเอกสารและผานระบบอิเล็กทรอนิคส (e-MES) โดย
(1) ผูรับผิดชอบโครงการรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส
และเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม
เขต 2 และสําเนาแจงกลุมนโยบายและแผน
(2) กลุมนโยบายและแผน วิเคราะห จัดทําเอกสาร รายงานตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ในรูป “เอกสารรายงานผลการดําเนินงานประจําป” และเผยแพรผลงานตอ
สาธารณชน ในรูปอิเล็กทรอนิคส หรือสื่ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม
เบิกจายตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการบริหารงานของสวนราชการ , กฎหมาย ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไวเปนการเฉพาะรายการ
, มาตรการประหยัดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 อยางเครงครัด โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุมคาเปนสําคัญ
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ทั้งนี้ ระยะเวลาสิ้นสุดการใชจายงบประมาณตามแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ เดือนกรกฏาคม 2562 ซึ่งหากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว ถือวา
งาน/กิจกรรม/โครงการ ไมมีความจําเปนจะตองใชจายงบประมาณ โดยจะนํางบประมาณที่คงเหลือ ไป
สมทบเป น เงิ น เหลื อ จ า ยสํ า หรั บ การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพองค ก ร โดยการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอไป ยกเวนในกรณีที่มีความ
จําเปนจะตองดําเนินกิจกรรมในช วงระยะเวลาพนจากเวลาที่ได กําหนดขา งตน ใหผูรับผิดชอบบั น ทึ ก
เหตุ ผ ลความจํ า เป น เพื่ อขออนุ มัติ จ าก ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 2 เปน รายกรณีไ ป โดยหมายรวมถึง
งบประมาณทุกรายการที่ไดรับจัดสรรจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานอื่นๆ
การจัดตั้ง จัดสรร การบริหารโอนเปลี่ยนแปลง การใชเงินเหลือจาย และการวิเคราะห
งาน/โครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ทุกกรณี ใหเปนบทบาทและอํานาจหนาที่ของกลุมนโยบายและแผน
ตามที่ กํา หนดไว ในพระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ย บบริห ารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และอื่ นๆ ที่
เกี่ยวของ
การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การใชเงินเหลือจาย การกอหนี้ผูกพันและอื่น ๆ ตองไดรับ
การอนุมัติจากผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ทุกกรณี
กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย ดําเนินการกํากับ ติดตามและเบิกจายใหเปนไปตาม
แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่กําหนด
กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ทุกประเภท และ
ทุกรายการ ตอผูอํานวยการ สพป.เชียงใหม เขต 2 ทุกสิ้นเดือน พรอมทั้งสําเนาแจงกลุมนโยบายและแผน เพื่อ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2562 ตอผูมีสวนเกี่ยวของ
กรณีมีเงินเหลือ หรือ จําเปนตองเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายที่กําหนดไวใน
แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะตองไดรับอนุ มัติจ าก ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษาเชียงใหม เขต 2 ทั้งนี้
ผูรับผิดชอบหรือกลุมภารกิจที่ประสงคจะโอนเปลี่ยนแปลง ตองชี้แจงเหตุผลความจําเปนหรือความเหมาะสม
โดยคํานึงถึงประโยชน ประหยัด คุมคา และโปรงใส รวมทั้ง ตองสอดคลองกับกลยุทธ เปาหมายความสําเร็จ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสภาพปญหาความตองการของสํานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 โดยเสนอผานการวิเคราะหจากกลุมนโยบายและแผน ตามมาตรการ
ควบคุมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ
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ทั้งนี้ กําหนดใหมีการประชุมเพื่อพิจารณาเงินเหลือจาย โดยใหมีการคาดการณ
วงเงินงบประมาณที่คาดวาจะเหลือจาย ในชวงระยะเวลาสิ้นไตรมาสที่ 2 เพื่อการพิจารณาวางแผนการ
ดําเนินการบริหารจัดการงบประมาณตอไป และหรืออื่นๆ ตามความจําเปนและเหมาะสมแลวแตกรณี
การสงเงินงบประมาณคืน และการขอใชเงินเหลือจาย ทุกกรณี ตองเสนอขอมูล เหตุผล
ความจํ าเป น ให กลุ มนโยบายและแผน ศึ กษา และ วิเคราะห เสนอแนวทางการดําเนิน งาน และนําเสนอ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 พิจารณาและอนุมัติ
ใหหนวยตรวจสอบภายใน เปนผูตรวจสอบการใชจายงบประมาณรายจายประจําป และ
รายงานตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาเชียงใหม เขต 2 พรอมทั้งสําเนาแจ ง
กลุมนโยบายและแผน และกลุมภารกิจที่เกี่ยวของ
********************

