การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
-----------------------------

1. กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำมำรถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณประจำปี ได้ดังนี้
1.1 กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ กรณีเงินเหลือจ่ำย
1.2 กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ กรณีเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกำรจัดสรร
1.3 กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ กรณีกำรเปลี่ยนแปลงประเภทงบรำยจ่ำย
1.4 กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ กรณีเพิ่มวงเงิน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้ำง ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ

2. ระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ระเบียบว่ำด้วยบริหำรงบประมำณ พ.ศ.2562
2.2 หลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำย กำรโอนเงินจัดสรรหรือกำรเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรร พ.ศ.2562
2.3 คำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ 1452/2562 สั่ง ณ วันที่ 13 สิงหำคม
2562 เรื่อง มอบอำนำจกำรโอนจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
2.4 ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง กำรกระจำยกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไปยังคณะกรรมกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2550 ประกำศ
ณ วันที่ 10 กรกฎำคม พ.ศ. 2550
2.5 คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค
ของกระทรวงศึกษำธิกำร

3. การดาเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
กำรขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณสำมำรถโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ไปใช้จ่ำย
เป็นรำยจ่ำยใด ๆ ภำยใต้แผนงำน ผลผลิตหรือโครงกำรเดียวกัน และภำยใต้เงื่อนไข ทีต่ ้องไม่นำงบประมำณ
ไปกำหนดเป็นอัตรำบุคลำกรตั้งใหม่ รำยกำรค่ำจัดหำครุภัณฑ์ยำนพำหนะ รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อ
หน่วยตั้งแต่หนึ่งล้ำนบำทขึ้นไป รำยกำรค่ำที่ดิน รำยกำรค่ำสิ่งก่อสร้ำง ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้ำนบำท
ขึ้น ไป หรื อเป็ น ค่ำใช้จ่ ำยในกำรเดิน ทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่ว ครำว ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนกำร
ปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และต้องไม่เป็นกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ ซึ่งเป็น
อำนำจของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่มอบอำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด โดยมีกรณี
ขอโอนเปลี่ยนงบประมำณได้ดังนี้
3.1 กรณี มี เ งิ น จั ด สรรเหลื อ จ่ ำ ย ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ สำมำรถโอนเปลี่ ย นแปลง
งบประมำณงบเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ของงบลงทุน
(งบปีเดียว) และจำกกำรคืนเงินค่ำเสำเข็มงบประมำณรำยกำรผูกพัน ไปดำเนินกำรเพื่อแก้ไขกำรปฏิบัติงำน

เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร เพิ่มคุณภำพให้บริกำร พัฒนำบุคลำกร พัฒนำเทคโนโลยี จะต้องแสดง
เหตุผลควำมจำเป็นหรือควำมเหมำะสมได้ เช่น โอนเปลี่ยนแปลงเป็นค่ำสำธำรณูปโภค งบดำเนินงำน
ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงรำยกำรอื่น ๆ เป็นต้น
3.2 กรณีเปลี่ ย นแปลงรำยละเอียดกำรจัดสรร ส ำนักงำนเขตพื้นที่ก ำรศึ ก ษำพิจำรณำเห็ น ว่ ำ
หน่วยงำนมีควำมจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรำยกำร หรือพื้นที่ดำเนินกำรเพื่อแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำน
เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร เพิ่มคุณภำพให้บริกำร พัฒนำบุคลำกร พัฒนำเทคโนโลยี จะต้องแส ดง
เหตุผลควำมจำเป็นหรือควำมเหมำะสมได้ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรครุภัณฑ์ หรือกำรเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ก่อสร้ำงจำกโรงเรียนหนึ่งไปเป็นอีกโรงเรียนหนึ่ง เป็นต้น
3.3 กรณีเปลี่ยนแปลงประเภทงบรำยจ่ำย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำเห็นว่ำ หน่วยงำน
มีควำมจำเป็นต้องโอนงบประมำณรำยจ่ำย โอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรไปดำเนินกำรเพื่อ
แก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำน เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร เพิ่มคุณภำพให้บริกำร พัฒนำบุคลำกร พัฒนำ
เทคโนโลยี จะต้ อ งแสดงเหตุ ผ ลควำมจ ำเป็ น หรื อ ควำมเหมำะสมได้ เช่ น เปลี่ ย นแปลงงบรำยจ่ ำ ย
งบดำเนินงำน เป็นงบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ เป็นต้น
3.4 กรณีกำรเพิ่มวงเงิน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ หรือที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
พิจำรณำเห็นว่ำ เมื่อได้รับจัดสรรงบประมำณงบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง และดำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงแล้ว งบประมำณที่ได้รับไม่เพียงพอในกำรดำเนินกำร สำมำรถขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
รำยกำรอื่นมำสมทบได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับกำรจัดสรร
นอกเหนือจำกรำยกำรข้ำงต้นนี้ เป็นอำนำจของสำนักงบประมำณ ที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ต้องเสน
ทั้ง 4 กรณีดาเนินการได้ ดังนี้
1. ตรวจสอบเงินเหลือจ่ำย หรือรำยละเอียดกำรจัดสรร หรือควำมจำเป็นในกำรเปลี่ยนแปลง
ประเภทงบรำยจ่ ำย หรื อ เพิ่มวงเงิน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ หรือที่ดินและสิ่ งก่อสร้ำง เสนอผู้ อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อพิจำรณำดำเนินกำร
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย
3. เสนอขอโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมำณรำยจ่ ำ ย ตามระเบี ย บ กฎหมาย และหลั ก เกณฑ์
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งข้ า งต้ น แล้ ว เสนอไปยั ง ผู้ ว่ ำ รำชกำรจั ง หวั ด เพื่ อ พิ จ ำรณำอนุ มั ติ (ตำมค ำสั่ ง ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ 1452/2562 สั่ง ณ วันที่ 13 สิงหำคม 2562 เรื่อง มอบอำนำจกำร
โอนจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร)
หมายเหตุ
1. กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย เป็นอำนำจของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ที่มอบอำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเสนอตำมขั้นตอนแล้ว
มีเหตุจำเป็นอำจเสนอมำยังสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พิจำรณำอนุมัติ
2. กรณีโรงเรียนหน่วยเบิก ให้ดำเนินกำรลักษณะเช่นเดียวกับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
***********************

