


1. ชืไองาน 

การควบคุมงบประมาณ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 พืไอบรหิารละควบคุม การรบั-จายงินงบประมาณป็นเปอยางคุຌมคาปรง฿สตรวจสอบเดຌ 
มีประสิทธิภาพละถูกตຌองตามระบียบของทางราชการ 

2.2 พืไอ฿หຌผูຌบรหิารมีขຌอมลูดຌานงบประมาณส าหรบัการบริหารงานงบประมาณของส านักงาน 
2.3 พืไอขຌอมูลทีไป็นปจัจบุันทันสมัยอยูสมอ 

 
3. ขอบขตของงาน 

การควบคุมการบิกจายงินงบประมาณการบรหิารงบประมาณด านินการตามระบียบวาดຌวยการ 
บรหิารงบประมาณ พ.ศ.2548 ละทีไกຌเขพิไมตมิ ละหนงัสือจຌงของส านักงานคณะกรรมการศึกษา 
ขัๅนพืๅนฐาน 
 
4. ค าจ ากัดความ 

การควบคุมงบประมาณ หมายถึง การควบคุมการ฿ชຌจายงินงบประมาณการ ละกอหนีๅผูกพัน 
฿หຌป็นเปตามผนงาน งาน/ครงการ หมวดรายจายละรายการ ตามบัญชีจัดสรรงบประมาณของส านักงานขต
พืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ละอยูภาย฿ตຌกรอบวงงินทีไเดຌรับอนุมัติงินประจ างวดจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
 
5. ขัๅนตอนการปฏิบัติงาน 

5.แ การรับจຌงจัดสรรงบประมาณ จากกลุมนยบายละผน 

      จຌงจຌาหนຌาทีไผูຌกีไยวขຌองทราบ฿นรายการทีไรับจัดสรรพืไอตรียมด านินการ ละจຌงรงรียน 
฿นสังกัดทีไเดຌรับจัดสรร กรณีงบลงทุน หรอืงบอืไน฿นลักษณะทีไตຌองด านินการประกาศชิญชวนพืไอตรียมหา 
ผูຌขาย/ผูຌรบัจຌางเวຌกอน ตามพระราชบญัญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละบริหารงานพสัดุ ภาครัฐ พ.ศ.โ5ๆเ 
กฎกระทรวงทีไกีไยวขຌอง ละระบียบกระทรวงการคลังวาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละบริหารงานพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ.โ5ๆเ 

5.โ การรับงบประมาณ รับจຌงการอนุมัติงินประจ างวด จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขัๅนพืๅนฐาน 

     5.โ.แ ตรวจสอบรายละอียดงินงบประมาณทีไเดຌรบั กับรายการจัดสรรวาถูกตຌองตรงกัน 
หรือเมละบันทึกสนอผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ทราบ 

     5.โ.โ ตรวจสอบรายการอนงินขຌา฿นระบบ New GFMIS Thai ถูกตຌองตรงกัน จຌงจຌาหนຌาทีไ
ผูຌรบัผิดชอบ จຌาหนຌาทีไผูຌบิก จຌงรงรียนทีไเดຌรับงบประมาณ พืไอด านินการบิกจายงินรายละอียดดยท า
หนังสือจຌงละก าหนดระยะวลา฿นการด านินการเวຌอยางชัดจน พืไอควบคุมการบิกจายงิน 

     5.2.3 บันทึกรายการรายละอียด ยกตามผนงาน งาน/ครงการ ละงบรายจาย ชน 
งบบุคลากร งบด านินงาน งบลงทุน งบงินอุดหนุน ละงบรายจายอืไน ฿นทะบียนคุมงินงบประมาณ 
ดยยกรายการตามรหัสงบประมาณทีไเดຌรบั  
 



ทะบียนคุมงินงบประมาณ มีรายการละอียดดังนีๅ 
1. ชอง รายการ      ระบุรายละอียดผนงาน งาน/ครงการ งบรายจาย ละรายการคา฿ชຌจาย 
2. ชอง จ านวนงินทีไเดຌรบั  ระบุจ านวนงินทีไเดຌรบัการจัดสรร /อนุมัติ  
3. ชอง บิกจาย       ระบุจ านวนงินทีไบิก  
4. ชอง กอหนีๅผูกพัน       ระบุจ านวนงินทีไท าสญัญา หรือสัไงซืๅอ/สัไงจຌาง 
5. ชอง งบคงหลือ       ระบุจ านวนงินคงหลือ ิหลงัจากหักรายการบกิจาย ละรายการกอหนีๅ 
         ผูกพันทีไยังเมบิกจาย ี  
6. ชอง หมายหตุ       ระบุชืไอผูຌรบัผิดชอบงบประมาณตละรายการ 
 

5.3 การบกิจายงินงบประมาณมืไอมกีารกอหนีๅผูกพัน หรือการบิกจาย 
     5.3.1 บันทึกรายการบิกงิน฿นทะบียนคุมงินงบประมาณ บันทึกการลดยอด การบิกงิน 

ิกรณีมกีารสงคืนงินี ฿นชองการบิกจาย 
     5.3.2 บันทึกการกอหนนีๅผูกพันงบประมาณ ิกรณีทีไมีการท าสญัญาหรือ฿บสัไงซืๅอ/สัไงจຌาง 

ิP/Oี ฿นชองกอหนีๅผกูพัน 
 

5.4 การจัดท ารายงานผลการบิกจาย 
     5.4.1 จัดท ารายงานผลการบิกจายงินงบประมาณสรปุขຌอมูลรຌอยละของการบิกจาย ดย 

ตรวจสอบความถูกตຌองจากขຌอมลูงบประมาณ฿นระบบ New GFMIS Thai สนอตอผูຌอ านวยการส านักงานขต
พืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ป็นประจ าทุกดือนพืไอทราบถึงสถานการณ์฿ชຌจายงินงบประมาณทีไป็น
ปัจจุบันภาย฿นวันทีไ 5 ของดือนถัดเป 

     5.4.2 ส านารายงานผลการบกิจายจຌงเปยังทุกกลุมงาน พืไอติดตาม รงรัดการบิกจายงิน฿นสวน
งบประมาณทีไรบัผิดชอบ 

     5.4.3 บันทึกรายงานผลการกอหนีๅผูกพัน ละการบิกจายงิน ิกรณีงบลงทุนี ฿หຌกบัส านกังานคลงั
จังหวัดล าปางผาน฿นระบบ Google ฟอรม์ ทุกสิๅนดือน 
 

5.5 การติดตาม รงรัด การบิกจายงินงบประมาณ 
     กระทรวงการคลงั ดยกรมบัญชีกลาง ละส านักงานงบประมาณรวมกันพจิารณาละก าหนด

ป้าหมายการบกิจายงินงบประมาณ รายจายประจ า รายจายงบลงทุนละภาพรวมพืไอ฿หຌป็นเปตาม 
มาตรการรงรัดการ฿ชຌจายงบประมาณภาย฿ตຌมาตรการพิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌจายงบประมาณรายจาย 
ประจ าปงีบประมาณ ซึไงทุกหนวยบิกจายตຌองถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีทีไหในชอบมาตรการละนว 
ทางการรงรัด ติดตามการ฿ชຌจายงินงบประมาณรายจายประจ าปี ดย สพฐ. จะจຌง฿หຌด านินการตาม 
มาตรการ ป็นระยะโ เป 
 
 
 
 
 
 



การด านินการตามมาตรการติดตาม รงรัด การ฿ชຌจายงิน เดຌก 
1. จຌง฿หຌรงรียนด านินการกอหนีๅผูกพันบิกจายงิน ฿หຌทนัตามก าหนดวลาทีไจຌงเวຌ 
2. ประชุมชีๅจงความขຌา฿จ กจຌาหนຌาทีไพสัดุรงรียน ิกรณีเดຌรับงบลงทุนี 
3. จຌง฿หຌผูຌรบัผิดชอบงบประมาณ ทุกกลุมงาน฿นส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ด านินการบิกจายตามผนปฏิบัติการประจ าปีทีไก าหนดเวຌ 
 
  5.6 การรายงานงินงบประมาณหลือจาย/การอนปลีไยนปลงงบประมาณ 

     กรณีทีไงินงบประมาณเดຌบิกจายสรใจสิๅนลຌว มีงินหลอืจาย ละมีความจ าป็นตຌองปลีไยนปลง
รายละอียดรายการอนปลีไยนปลงงบประมาณรายจาย สามารถด านินการเดຌ ขออนุมัติการดยสนอผูຌวา
ราชการจงัหวัดอนุมัติ 

     5.6.1 บันทึกรายงานงินหลือจาย สนอผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน พืไอจຌงกลุมนยบายละผนด านินการขออนมุัติ฿ชຌงินหลอืจาย 

     5.6.2 มืไอเดຌรับการอนมุัติการปลีไยนปลงการ฿ชຌงินจากผูຌวาราชการจังหวัดล าปางลຌว ด านินการ
อนปลีไยนปลงงบประมาณ฿นระบบ New GFMIS Thai ฿หຌถูกตຌองตามรายการทีไเดຌรบัอนุมัต ิ
 

5.7 การขอกันงินเวຌบิกหลืไอมป ี
     5.7.1 ส ารวจงินงบประมาณ งบลงทุน ละงบด านินงาน จ านวนงินตละรายการ จ านวน 100,000 

บาท ขึๅนเป ทีไเมสามารถบกิจาย฿หຌทันภาย฿น ปีงบประมาณ รายงานขอกันงินเวຌบิกหลืไอมปี ทัๅงกรณีมีหนีๅผูกพัน
ละเมมหีนีๅผกูพัน สงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึๅนพืๅนฐาน ตามบบละระยะวลาทีไก าหนด 

    5.7.2 จัดท า฿บสัไงซืๅอสัไงจຌาง ิP/Oี ของงินงบประมาณทีไกอหนีๅผูกพันเดຌลຌว฿นระบบ New GFMIS 
Thai ซึไงระบบจะกันงินเวຌดยอัตนมัติอีกทางหนึไง 

    5.7.3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน จຌงผลการขอกันงินเวຌบกิหลืไอมปี ดย฿หຌ
ตรวจสอบกบัระบบ New GFMIS Thai ฿หຌถูกตຌองตรงกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6. Flow Chrat การปฏิบัติงาน 
ขึๅนตอนควบคุมการบิกจายงินงบประมาณ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับอกสารรายการจัดสรรงบประมาณ 
จากกลุมนยบายละผน 

รับอกสารจຌงการอนุมัติงินประจ างวด  
จาก สพฐ. 

บันทึกรายการรับงิน฿นทะบียนคุม 

จຌงผูຌกีไยวขຌอง/ ร.ร.฿นสังกัด 

บันทึกรายการบกิงิน฿นทะบียนคุม/ 
บันทึกลดยอดการบกิงิน ิกรณีทีไมีสงงินคืนี 

บันทึกกอหนีๅผูกพันิกรณีกอหนีๅผูกพันสัญญาหรือ
฿บสัไงซืๅอ/฿บสัไงจຌาง ิPOีี 

ติดตามรงรัดการบิกจายงิน 

รายงานผลการบิกจาย 



7. บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
7.1 หนังสือจຌงจัดสรรงบประมาณรายจาย 
7.2 หนังสืออนปลีไยนปลงการจัดสรรงบประมาณรายจาย 
7.3 ทะบียนคุมงินงบประมาณ ตามผนงาน/ครงการ 
7.4 รายงานสถานะงบประมาณจากระบบ New GFMIS Thai 
 

8. อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
8.1 ระบียบวาดຌวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 ละทีไกຌเขพิไมติม ิฉบบัทีไ โ ถึง ฉบับทีไ ๆี 
8.2 คูมือ หลักกณฑ์ละวิธีปฏิบัติกีไยวกับการบรหิารงบประมาณดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ 


