กลุ่ม นโยบายและแผน

ชื่อ

นางสาวชนิตสิรี ธิบดี

ตาแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบตั กิ าร

สังกัด

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

งานที่ได้รับมอบหมาย : -

1. งานจัดตั้งและการเสนอของบประมาณประจาปี (งบดาเนินงาน)
2. งานเสนอของบประมาณและจัดสรรงบประมาณรายการค่าพาหนะรับ – ส่งนักเรียน
3. การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน รายการจัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
4. การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอืน่
5. การจัดสรรงบประมาณให้แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(งบดาเนินงาน)

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจาปี (งบดาเนินงาน)
ที่

กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1

สพป. แจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดตัง้
งบประมาณให้สถานศึกษาดาเนินการ

* มีปฏิทินการดาเนินงาน หนังสือแจ้งสถานศึกษา
ดาเนินการทันทีหลังจากได้รบั การแจ้งหลักเกณฑ์
แนวทางจาก สพฐ.

2

สถานศึกษา จัดทาคาของบประมาณ เสนอ สพป.
โดยผ่านกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนและศูนย์
ประถมศึกษาอาเภอ

* ส่งเอกสารคาขอถึง สพท. ภายใน 2 สัปดาห์

3

สพป.แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดทาและเสนอขอ
งบประมาณ วิเคราะห์ความเหมาะสม การจัดตั้ง
งบประมาณและหรือของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา

* มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมและกาหนดภาระหน้าที่ใน
การพิจารณาจัดตัง้ งบประมาณตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางที่ สพฐ. กาหนด

4

รวบรวมและจัดทาคาของบประมาณประจาปีของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

* มีบัญชีรายละเอียดคาขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ที่สมบูรณ์ ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ดาเนินการภายใน
2 สัปดาห์

5

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ ร่วมพิจารณาคา
ขอการจัดตัง้ งบประมาณสถานศึกษา

* มีมติเห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อเสนอ สพฐ.
พิจารณาอนุมัติงบประมาณ

6

รายงานผลการจัดตัง้ และการเสนอของบประมาณต่อ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ

7

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง งานเสนอของบประมาณและจัดสรรงบประมาณรายการค่าพาหนะรับ – ส่งนักเรียน
ที่

กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1

จัดทาข้อมูลโรงเรียนหลัก / โรงเรียนมารวม และ
จานวนนักเรียนทุกช่วงชั้น ประกอบการจัดสรร
งบประมาณรายการค่าพาหนะรับ – ส่งนักเรียน

2

ศึกษาหลักเกณฑ์ แนวทาง การจัดสรรงบประมาณ
* มีหลักเกณฑ์แนวทางการจัดสรรงบประมาณค่า
รายการค่าพาหนะรับ – ส่งนักเรียน ตามระยะทาง
พาหนะรับ – ส่งนักเรียน (เดือนพฤษภาคม และ
จากโรงเรียนมารวมถึงโรงเรียนหลัก จานวน 200
เดือนพฤศจิกายน)
วัน/คน/ปีการศึกษา
2.1 ไม่เกิน 3 กิโลเมตร คนละ 10 บาทต่อวัน
2.2 มากกว่า 3-10 กิโลเมตร คนละ 15 บาทต่อวัน
2.3 มากกว่า 10 กิโลเมตร คนละ 20 บาทต่อวัน

3

จัดสรรงบประมาณรายการค่าพาหนะรับ – ส่ง
นักเรียนตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร
3.1 ตรวจสอบวงเงินที่ได้รบั จัดสรรกับจานวน
นักเรียนผู้มสี ิทธิได้รบั ค่าพาหนะรับ – ส่งนักเรียน
3.2 ดาเนินการจัดสรรงบประมาณ
3.3 แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณไปยังสถานศึกษา
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

4

5

ตรวจสอบและจัดทาข้อมูลการของบประมาณ
เพิ่มเติมกรณีมีนักเรียนมาเรียนรวมเพิ่มขึ้น
4.1 จัดทาข้อมูลรายละเอียดของนักเรียนที่เพิม่ ขึ้น
ตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กาหนด
4.2 รายงาน สพฐ. เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติม
รายงานผลการจัดสรรงบประมาณ ตามแบบรายงาน
ที่ สพฐ. กาหนด ต่อ สพฐ. และผู้บริหารเขตพื้นที่

* มีข้อมูลประกอบการของบประมาณค่าพาหนะรับ
– ส่งนักเรียนที่ถูกต้อง ชัดเจน ๖เดือนพฤษภาคม
และเดือนพฤศจิกายน)

* จัดสรรงบประมาณค่าพาหนะรับ – ส่งนักเรียน
ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(เดือนพฤษภาคม และ เดือนพฤศจิกายน)

* มีข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ประกอบการรายงานการ
จัดสรรงบประมาณ และของบประมาณเพิม่ เติม
(เดือนพฤษภาคม และ เดือน พฤศจิกายน)

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน รายการจัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ที่

กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1

ศึกษารายละเอียดการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. + ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดสรรงบประมาณ

2

จัดทาบัญชีการจัดสรรงบประมาณตามที่ สพฐ. แจ้ง
จัดสรร

+ มีการตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนและงบประมาณ
เพื่อให้ทราบจานวนโรงเรียนที่ได้รบั จัดสรร และ
สาเหตุของโรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรร

3

บันทึกเสนอผู้บงั คับบัญชาทราบและดาเนินการลง
นามหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ

+ บันทึกเสนอผูบ้ ังคับบัญชาทราบและสัง่ การให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบและดาเนินการในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
ทราบ

4

แจ้งจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน

+ แจ้งจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนทราบ ภายใน 1
วัน หลังจากทีผ่ ู้บังคับบัญชาลงนาม
+ ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนกรณีที่โรงเรียนสอบถาม
จานวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

5

สรุปและรายงานผลการจัดสรร

+ ติดตามและรายงานผลตามที่ สพฐ. กาหนด
+ สรุปและรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็น
ข้อมูลในการตรวจสอบและติดตามงบประมาณปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น
ที่

กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1

ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานภายนอกสาหรับการดาเนินงาน
โครงการของสถานศึกษา

2

วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรมทีส่ ถานศึกษา
+ มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและกาหนดหน้าที่ใน
เสนอเพื่อมิให้มีความซ้าซ้อนในรายการงบประมาณ การพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด

3

เสนอผู้บงั คับบัญชาผู้มอี านาจเพื่อพิจารณาอนุมัติ
และเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนฯ

+ บันทึกเสนอผูบ้ ังคับบัญชาทราบและสัง่ การทันทีที่
ได้รับหนังสือจากหน่วยงานในสังกัด

4

แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของ
ผู้บังคับบัญชาให้สถานศึกษารับทราบเพื่อ
ดาเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป

+ แจ้งสถานศึกษารับทราบภายใน 1 วัน นับจาก
ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

5

รวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่ระดมทรัพยากรทางการศึกษา
จากหน่วยงานภายนอก

+ ติดตาม สรุปผล และรายงาน ผลการจัดสรร
งบประมาณเมื่อสิ้นไตรมาส

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณให้แก่สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและสถานศึกษา (งบดาเนินงาน)
ที่

กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ * มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และ
จัดสรรงบประมาณ
สอดคล้องกับภาระหน้าที่และเหมาะสม

2

คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์

* ผลการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กรอบวงเงิน
งบประมาณ วัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่
สพฐ. กาหนด

3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการจัดสรร
งบประมาณให้แก่สถานศึกษา / สพป. เพื่อ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ได้รบั อนุมัติ

* หนังสือแจ้งผลการอนุมัติจัดสรรให้แก่สถานศึกษา
ดาเนินการทันทีหลังจากได้รบั ผลการพิจารณาจาก
สพฐ.

4

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือ
กลุ่มหรือสถานศึกษา รวมทัง้ หน่วยงานภายในที่
เกี่ยวข้อง ดาเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติ
การประจาปี

* ปฏิทินควบคุมการดาเนินงาน

5

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน

* สรุปผลการดาเนินงานประจาปี เมือ่ สิ้นปีงบประมาณ

