มาตรฐานการปฏิบัติงาน

นางสาวทิพยรัตน์ ใจแจ่ม
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ชานาญการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2






งานจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
งานจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
งานจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน งบอุดหนุน และงบดาเนินงาน ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา
งานบริหารงบประมาณ (การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง การจัดตั้งและการเสนอของบประมาณประจาปี
และการจัดสรรงบประมาณให้แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
การจัดตั้งและการเสนอของบประมาณประจาปี
1. สพป.แจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดตั้ง
งบประมาณให้ สถานศึกษาดาเนินการ
2. แจ้งสถานศึกษาจัดทาคาของบประมาณเสนอ สพป.
3. สพป.แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดทาและเสนอขอ
งบประมาณ วิเคราะห์ความเหมาะสม การจัดตั้ง
งบประมาณ และหรือของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
4. รวบรวมและจัดทาคาของบประมาณประจาปีของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
5. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมพิจารณาคาขอ
การจัดตั้งงบประมาณของสถานศึกษา
6. รายงานผลการจัดตั้งและการเสนอของบประมาณ
ต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตาม ประเมินผลและ
รายงาน ต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
การจัดสรรงบประมาณให้แก่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดสรรงบประมาณ
2. คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการจัดสรร
งบประมาณ ให้แก่สถานศึกษา/สพป. เพื่อดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามที่ได้รับอนุมัติ
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือ
กลุ่ม หรือสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่
เกี่ยวข้องดาเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดตั้งและการเสนอของบประมาณประจาปี
1. มีปฏิทินการดาเนินงาน หนังสือแจ้งสถานศึกษา
ดาเนินการทันทีหลักจากได้รับการแจ้งหลักเกณฑ์
แนวทาง จาก สพฐ.
2. ส่งเอกสารคาขอถึง สพท.ภายใน 2 สัปดาห์
3. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและกาหนด
ภาระหน้าที่ในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางที่ สพฐ.กาหนด
4. มีบัญชีรายละเอียดคาขอรับการจัดสรร
งบประมาณที่สมบูรณ์ ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์
ดาเนินการภายใน 2 สัปดาห์
5. มีมติเห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อเสนอ สพฐ.
พิจารณาอนุมัติงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณให้แก่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
1. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และ
สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และเหมาะสม
2. ผลการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์กรอบ
วงเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ และภายในระยะ
เวลาที่ สพฐ.กาหนด
3. หนังสือแจ้งผลการอนุมัติจัดสรร ให้แก่สถาน
ศึกษาดาเนินการทันทีหลังจากได้รับผลการพิจารณา
จาก สพฐ.
4. ปฏิทินควบคุมการดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงานประจาปี เมื่อสิ้นปี
งบประมาณ

งานวิ เคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.พะเยา เขต 2

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

เรื่อง งานจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
รายการจัดสรรโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 รายการ ได้แก่
1. ค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1) ศึกษารายละเอียดการจัดสรรงบประมาณจาก
สพฐ. และจัดทาบัญชีการจัดสรรงบประมาณตามที่
สพฐ.กาหนด
2) บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อแจ้งบัญชีจัดสรร
งบประมาณให้แก่ทุกโรงเรียนในสังกัด กลุ่ม
บริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ และหน่วย
ตรวจสอบภายใน
3) แจ้งจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียน
4) รายงานผลการดาเนินงานตามที่ สพฐ.กาหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. มีการตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนและงบประมาณ
เพื่อให้ทราบจานวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร และ
สาเหตุของโรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรร
2. จัดพิมพ์บัญชีจัดสรรงบประมาณใหม่ เป็นไป
ตามที่ สพฐ.แจ้ง เพื่อให้โรงเรียนได้ทราบจานวน
งบประมาณที่ชัดเจนและถูกต้อง
3. มีการบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ และสั่ง
การให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
4. มีการแจ้งจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียน
ภายใน 1 วันหลังจากที่ผู้บังคับบัญชาลงนาม
5. ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในกรณีที่โรงเรียน
สอบถามจานวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
6. มีการติดตามและรายงานผลตามที่ สพฐ.กาหนด
7. สรุปและรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบ และติดตาม
งบประมาณปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

งานวิ เคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.พะเยา เขต 2

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

เรื่อง งานจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
รายการจัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
การจัดสรรงบประมาณรายการปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน
1) ศึกษารายละเอียดการจัดสรรงบประมาณจาก
สพฐ.
2) จัดทาบัญชีจัดสรรงบประมาณตามที่ สพฐ.แจ้ง
จัดสรร
3) บันทักเสนอผู้บังคับบัญชาทราบและพิจารณาลง
นามหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ
4) แจ้งจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
5) สรุปและรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. มีการตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนและงบประมาณ
เพื่อให้ทราบจานวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรและ
สาเหตุของโรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรร
2 จัดพิมพ์บัญชีจัดสรรงบประมาณใหม่เป็นไปตาม
ที่สพฐ.แจ้ง เพื่อให้โรงเรียนได้ทราบจานวน
งบประมาณที่ชัดเจนและถูกต้อง
3. มีการบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาทราบและสั่ง
การให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. มีการแจ้งจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียน
ภายใน 1 วันหลังจากที่ผู้บังคับบัญชาลงนาม
5. ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในกรณีที่โรงเรียน
สอบถามจานวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
6. สรุปและรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบ และติดตาม
งบประมาณปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

งานวิ เคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.พะเยา เขต 2

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

เรื่อง งานจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
รายการค่าอาหารนักเรียนพักนอน
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1. การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน
รายการค่าอาหารนักเรียนพักนอน
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์), บ้านน้ามิน,
บ้านปางถ้า, บ้านน้าปุก และบ้านทุ่งเย็น 1. สารวจ
ข้อมูลพักนอน
2. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลนักเรียนพักนอน
3. จัดทาข้อมูลตามแบบรายงานขอจัดตั้งงบประมาณ
4. เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงนามเสนอขอ
งบประมาณ
5. จัดส่งข้อมูลนักเรียนพักนอนตามระยะเวลาที่สพฐ.
กาหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. มีการสารวจข้อมูลนักเรียนพักนอนปีการศึกษาละ
2 ครั้ง ตามที่ สพฐ.กาหนด
2. มีการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลนักเรียนพัก
นอนตามแบบเสนอของบประมาณตามที่ สพฐ.
กาหนด
3. จัดทารายละเอียดการของบประมาณรายการ
ค่าอาหารนักเรียนพักนอนตามที่ สพฐ.กาหนด
4. มีการบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
และพิจารณาลงนามหนังสือขอจัดตั้งงบประมาณ
ไปยัง สพฐ.
5. จัดส่งรายละเอียดขอจัดตั้งรายการค่าอาหาร
พักนอนไปยัง สพฐ. ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
1. มีการตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรกับ
รายการค่าอาหารนักเรียนพักนอน
จานวนงบประมาณที่ขอจัดตั้งไปยัง สพฐ.ให้ถูกต้อง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์), บ้านน้ามิน, ตรงกัน
บ้านปางถ้า, บ้านน้าปุก และบ้านทุ่งเย็น
2. จัดทาบัญชีจัดสรรงบประมาณ เพื่อแจ้งจัดสรร
1. ตรวจสอบบัญชีจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณให้แก่โรงเรียนตรงตามจานวนนักเรียน
2. จัดทาบัญชีจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียน
พักนอนที่โรงเรียนเสนอของบประมาณ
3. เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม
3. บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและ
4. แจ้งจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียน
พิจารณาลงนามหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ
5. สรุปผลและรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ
4. แจ้งจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียน
และใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของ ทาง
ราชการ ภายใน 1 วัน หลังจากที่ผู้บังคับ บัญชาลง
นาม
5. มีการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานของ
โรงเรียน
6. สรุปและรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบ และติดตาม
งบประมาณปีการศึกษาละ 1 ครัง้

งานวิ เคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.พะเยา เขต 2

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1. ศึกษาข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และรายงานจาก
โรงเรียนในสังกัด
- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายและ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจาปี
2. วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามการติดตาม
ประเมินผล ต่อเงื่อนไขความสาเร็จของงาน/โครงการ
ภายในแผนงานและต่างแผนงานกัน หรือต่างประเภท
งบประมาณเป็นเงินเหลือจ่าย กาหนดแนวทางและ
วิธีการใช้เงินเหลือจ่ายเสนอต่อ ฝ่ายบริหารของ สพป.
เพื่อขอความเห็นชอบ
3. กรณีขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือ
จ่าย ต่อ ผวจ. ให้เสนอตามกาหนดระยะเวลาตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด
4. แจ้งผลการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ไป
ยังกลุ่มงานการเงินฯ หรือโรงเรียนที่เสนอขอฯ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. มีคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ หรือตามกรอบระยะเวลา
ที่ สพฐ., กระทรวงการคลัง หรือตามมติ ครม.
2. มีข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครอบคลุม
และเป็นปัจจุบัน
3. ดาเนินการทันทีที่ได้รับแจ้งจากกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ เพื่อเสนอขออนุมัติผู้ว่า
ราชการจังหวัดภายใน 2 วัน
4. ดาเนินการแจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ ทันทีหลังจากได้รับการอนุมัติ ภายใน
1 วัน
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