กลุ่มนโยบายและแผน

ชื่อ

นางฉลอง

หลาพรม

ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
การจัดตัง้ และการเสนอของบประมาณประจาปี งบลงทุน
การจัดตัง้ และการเสนอของบประมาณประจาปี กรณีเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา
การจัดสรรงบประมาณให้แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา งบลงทุน
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
งานจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายการจัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การจัดตั้งและการเสนอของบประมาณประจาปี (งบลงทุน)

ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1 สพป.แจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดตั้งงบประมาณ
ให้สถานศึกษาดาเนินการ
2 สถานศึกษาจัดทาคอของบประมาณ เสนอ สพป. โดย
ผ่านกลุม่ เครือข่ายโรงเรียนและศูนย์ประถมศึกษาอาเภอ
สพป.แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดทาและเสนอขอ
3 งบประมาณ วิเคราะห์ความเหมาะสม การจัดตั้ง
งบประมาณและหรือของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
และสถานศึกษา
รวบรวมและจัดทาคาของบประมาณประจาปีของ
4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ ร่วมพิจารณาคาขอการ
5 จัดตั้งงบประมาณของสถานศึกษา
6
7

รายงานผลการจัดตัง้ และการเสนอของบประมาณต่อ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่ ขอรับ
การจัดสรรงบประมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตาม ประเมินผลและ
รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- มีปฏิทินการดาเนินงาน หนังสือแจ้งสถานศึกษาดาเนินการทันที
หลังจากได้รับการแจ้งหลักเกณฑ์ แนวทางจาก สพฐ.
- ส่งเอกสารคาขอถึง สพท. ภายใน 2 สัปดาห์
- มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและกาหนดภาระหน้าที่ในการ
พิจารณาจัดตัง้ งบประมาณตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ สพฐ.
กาหนด
- มีบัญชีรายละเอียดคาขอรับการจัดสรรงบประมาณทีส่ มบูรณ์
ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ ดาเนินการภายใน 2 สัปดาห์
- มีมติเห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อเสนอ สพฐ.พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การจัดตั้งและการเสนอของบประมาณประจาปี
กรณีเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1 สพป.แจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดตั้งงบประมาณ
ให้สถานศึกษาดาเนินการ
2 สถานศึกษาจัดทาคอของบประมาณ เสนอ สพป.
3 - สพป.แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดทาและเสนอขอ
งบประมาณ วิเคราะห์ความเหมาะสม การจัดตั้ง
งบประมาณและหรือของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
และสถานศึกษา
- สพป.และสถานศึกษา ร่วมกันกาหนดเป้าหมายและ
ผลผลิตทั้งปริมาณและเชิงคุณภาพ
4 จัดทาคาของบประมาณประจาปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- มีปฏิทินการดาเนินงาน หนังสือแจ้งสถานศึกษาดาเนินการทันที
หลังจากได้รับการแจ้งหลักเกณฑ์ แนวทางจาก สพฐ.
- ส่งเอกสารคาขอถึง สพท. ภายใน 2 สัปดาห์
- มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและกาหนดภาระหน้าที่ในการ
พิจารณาจัดตัง้ งบประมาณตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ สพฐ.
กาหนด

- มีบัญชีรายละเอียดคาขอรับการจัดสรรงบประมาณทีส่ มบูรณ์
ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ ดาเนินการภายใน 2 สัปดาห์
- มีมติเห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อเสนอ สพฐ.พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณ

5
6
7

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ ร่วมพิจารณาคาขอการ
จัดตั้งงบประมาณของสถานศึกษา
รายงานผลการจัดตัง้ และการเสนอของบประมาณต่อ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่ ขอรับ
การจัดสรรงบประมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตาม ประเมินผลและ
รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณให้แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (งบลงทุน)
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดสรรงบประมาณ
2 คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์
3
4
5

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการจัดสรร
งบประมาณให้แก่สถานศึกษา/สพป. เพื่อดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามที่ได้รบั อนุมัติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่ม
หรือสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และสอดคล้อง
กับภาระหน้าที่และเหมาะสม
- ผลการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กรอบวงเงิน
งบประมาณ วัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่ สพฐ.
กาหนด
- หนังสือแจ้งผลการอนุมัตจิ ัดสรรให้แก่สถานศึกษา
ดาเนินการทันทีหลังจากได้รบั ผลการพิจารณาจาก สพฐ.
- ปฏิทินควบคุมการดาเนินงาน
- สรุปผลการดาเนินงานประจาปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1 ศึกษาข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุม่ บริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ และรายงานจากโรงเรียนในสังกัด
2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณประจาปี
3

4
5

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

- มีคาสั่งแต่งตั้งพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ หรือตามกรอบระยะเวลาที่ สพฐ.
กระทรวงการคลัง หรือตามมติ ครม
วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามการติดตาม
- มีข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครอบคลุม และเป็น
ประเมินต่อเงื่อนไขความสาเร็จของงาน/โครงการ ภายใน ปัจจุบัน
แผนงานและต่างแผนงานกัน หรือต่างประเภท
งบประมาณเป็นเงินเหลือจ่าย กาหนดแนวทางและ
วิธีการใช้เงินเหลือจ่ายเสนอต่อ ฝ่ายบริหารของ สพป.
เพื่อขอความเห็นชอบ
กรณีขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายต่อ - ดาเนินการทันทีที่ได้รับแจ้งจากกลุม่ บริหารงานการเงินและ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เสนอตามกาหนดระยะเวลาตามที่ สินทรัพย์ เพื่อเสนอขออนุมัตผิ ู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 2 วัน
กระทรวงการคลังกาหนด
- ดาเนินการแจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หรือ
แจ้งผลการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ไปยัง
โรงเรียนทีเ่ สนอขอ ทันทีหลังจากได้รับการอนุมัติ ภายใน 1
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หรือโรงเรียนที่
วัน
เสนอขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน รายการจัดสรรโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่

3

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5
รายการ ได้แก่
1. ค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ศึกษารายละเอียดการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. และ
จัดทาบัญชีการจัดสรรงบประมาณตามที่ สพฐ.กาหนด
บันทึกเสนอผู้บงั คับบัญชาเพื่อแจ้งบัญชีจัดสรร
งบประมาณให้แก่ทุกโรงเรียนในสังกัด กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์
แจ้งจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียน

4

รายงานผลการดาเนินงานตามที่ สพฐ.กาหนด

1
2

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

- มีการตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนและงบประมาณเพื่อให้
ทราบจานวนโรงเรียนที่ได้รบั จัดสรร และสาเหตุของโรงเรียน
ที่ไม่ได้รับจัดสรร
- บันทึกเสนอผูบ้ ังคับบัญชาทราบและสัง่ การให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- แจ้งจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนทราบ ภายใน 1 วัน
หลังจากที่ผบู้ ังคับบัญชาลงนาม
- ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนกรณีที่โรงเรียนสอบถามจานวน
เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- ติดตามและรายงานผลตามที่ สพฐ.กาหนด
- สรุปและรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นข้อมูล
ในการตรวจสอบและติดตามงบประมาณปีการศึกษาละ 1
ครั้ง

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน รายการจัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
การจัดสรรงบประมาณรายการปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน
ศึกษารายละเอียดการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.
จัดทาบัญชีการจัดสรรงบประมาณตามที่ สพฐ.แจ้ง
จัดสรร
บันทึกเสนอผู้บงั คับบัญชาทราบและพิจารณาลงนาม
หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ
แจ้งจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
สรุปและรายงานผลการจัดสรร

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- มีการตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนและงบประมาณเพื่อให้ทราบ
จานวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร และสาเหตุของโรงเรียนที่ไม่ได้รับ
จัดสรร
- บันทึกเสนอผูบ้ ังคับบัญชาทราบและสัง่ การให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- แจ้งจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนทราบ ภายใน 1 วันหลังจาก
ที่ผู้บงั คับบัญชาลงนาม
- ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนกรณีที่โรงเรียนสอบถามจานวนเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- ติดตามและรายงานผลตามที่ สพฐ.กาหนด
- สรุปและรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นข้อมูลใน
การตรวจสอบและติดตามงบประมาณปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

Flow Chart การปฏิบัติงาน
เรื่อง การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ

