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คานา
งานงบประมาณ เป็นกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง กาหนด เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณมีประสิทธิภาพ สูงสุด จึงได้พิจารณาจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีสาระสาคัญทั้งในส่วนของวัตถุประสงค์ ขอบเขต คาจากัดความ
กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนผังแสองกระบวนการ (Flowchart) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตลอดจนแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นฐานในการพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
หวังเป็นอย่างว่า คู่มือปฏิบัติงานงบประมาณเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านงานงบประมาณ และผู้ที่สนใจได้ใช้ประโยชน์จากคู่มือฉบับนี้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
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นักวิชาการเงินและบัญชี
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การจัดทาแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
…………………………………
1.วัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์งบประมาณและจัดสรรงบประมาณรายจ่าย สาหรับการบริหารจัดการศึกษาภายในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสานักงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย
2. ขอบเขตของงาน
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2.2 การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณที่ผ่านมา
2.3 การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณงบบริหารสานักงานตามความจาเป็นพื้นฐาน
3. คาจากัดความ
การวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ตรวจสอบ งบประมาณที่
ได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีปัจจุบัน
การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณที่ผ่านมา หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ผลการใช้
จ่ายงบประมาณตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับจัดสรรจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดสรรงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา งบประมาณรายจ่ายมีผลการใช้จ่ายเป็นจานวนเท่าใด เพื่อนาผลการใช้จ่ายมา
ประกอบการตัดสินใจการวางแผนการจัดสรรงบประมาณ ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย เป้าหมายเพื่อให้การ
บริหารจัดการงบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ
การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบบริหารสานักงานตามความจาเป็นพื้นฐาน หมายถึง
แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้สามารถดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
ในรอบและใช้กากับ ควบคุม การใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
งบประมาณในปีต่อไป
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสานักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตาม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณงบบริหารสานักงานตามความจาเป็นพื้นฐาน ของปีที่ผ่านมา
และจัดทาข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนจัดสรรงบประมาณ
4.3 จัดทาร่างแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบบริหารสานักงานตามความจาเป็นพื้นฐาน ประจาปี
งบประมาณ เพื่อเสนอผู้มีอานาจพิจารณาจัดสรรงบประมาณโดยผ่านการประชุมผู้บริหารของ สพป.เพชรบูรณ์
เขต 1 ประกอบด้วย ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 , รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม
4.4 แจ้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณงบบริหารสานักงานตามความจาเป็นพื้นฐาน ประจาปี ให้ผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบเพื่อใช้เป็นแผนกากับ ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ

4.5 จัดเตรียม/จัดทารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อประกอบการประชุมคณะกรรมการกากับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาเดือนผ่านระบบรายงานการบริหารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2
(Budgeting Report System : BRS)
4.6 วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพิ่มเติม กรณี
งบประมาณไม่เพียงพอ หรือมีความจาเป็นต้องในการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายสาคัญ จาเป็น เร่งด่วน
5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดสรรงบประมาณ

วิเคราะห์งบประมาณทีไ่ ด้จัดสรร
ประจาปีงบประมาณ

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1

วิเคราะห์/จัดทาข้อมูลผลการใช้
งบประมาณปีงบประมาณทีผ่ ่านมา

จัดทาร่างแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบ
บริหารสานักงานตามความจาเป็นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ
จัดเตรียม/จัดทารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อประกอบการประชุม
คณะกรรมการกากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาเดือน ผ่านระบบ BRS

เสนอผู้บังคับบัญชา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบบริหาร
สานักงานตามความจาเป็นพื้นฐาน ประจาปี
งบประมาณ

แจ้งแผนการใช้งบประมาณให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องใช้ควบคุม กากับ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ

วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณเพิม่ เติม
ตามความจาเป็นเร่งด่วน
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6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.1 แบบฟอร์มรายงานข้อมูลผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ
6.2 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
7. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
7.1 หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณงบบริหารจัดการสาหรับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.2 ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมา
7.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณงบบริหารสานักงานตามความจาเป็นพื้นฐานประจาปีงบประมาณ
7.4 หนังสือแจ้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
7.5 ระบบระบบรายงานการบริหารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ (Budgeting Report System :
BRS)
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งานจัดตั้ง งานเสนอของบประมาณ
รายการงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
…………………………………
1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อจัดระบบการจัดตั้ง และเสนอของบประมาณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
1.2 เพื่อให้การเสนอขอรับงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการ และความจาเป็นขาดแคลน
2. ขอบเขตของงาน
2.1 การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจาปีและในกรณีเร่งด่วน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
2.2 การประสาน และขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
3. คาจากัดความ
การจัดตั้งงบประมาณ หมายถึงการจัดทางบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้ใช้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพัน โดยเน้นการประมาณการ
กิจกรรม โครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการโครงการให้บรรจุ
วัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กาหนด
การเสนอของบประมาณ หมายถึง การเสนอคาของบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ได้เสนอคาของบประมาณตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอืน่ ที่เกีย่ วข้อง หมายถึง ประสานงานการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกสาหรับการดาเนินงานรายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นของสถานศึกษา
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจาปีและในกรณีเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งกรอบนโยบาย/หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้
สถานศึกษาดาเนินการ
2) สถานศึกษา จัดทาคาของบประมาณ เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สรุปคาขอตั้งงบประมาณ
4) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความต้องการจาเป็น ขาดแคลนในการจัดทาคาขอตั้ง การเสนอขอ
งบประมาณ
5) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณา
จัดตั้งงบประมาณ เสนอของบประมาณ
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6) จัดทาคาของบประมาณประจาปี ตามมติคณะกรรมการ
7) เสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดตั้ง
งบประมาณ
8) จัดส่งคาขอตั้งงบประมาณ รายละเอียดการเสนอของบประมาณให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.2 การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น
1) ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกสาหรับการดาเนินงาน
รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นของสถานศึกษา
2) วิเคราะห์งาน/ประมาณการที่สถานศึกษาเสนอขอรับการจัดสรร เพื่อมิให้มีความซ้าซ้อนในรายการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด
3) เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนฯ
5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยงานอื่น
กาหนดหลักเกณฑ์/วิธีการ/แนวทาง การจัดตั้ง
งบประมาณ ประจาปี

ส่งคาของบ
กศจ. เห็นชอบ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จัดทาคาขอตั้งงบประมาณ รายละเอียด
การของบประมาณ
แจ้งกรอบนโยบาย/หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทา
คาขอตั้งงบประมาณ

จัดทาคาขอตั้ง
งบประมาณ

สถานศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/พิจารณาจัดทาคาขอ

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความต้องการจาเป็น
ขาดแคลน/ตรวจสอบความจาเป็นตามคาขอ
รวบรวม วิเคราะห์ สรุปคาขอตั้ง
งบประมาณ
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6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.1 แบบฟอร์มคาขอจัดตั้งงบประมาณรายการ ค่าครุภัณฑ์ รายการก่อสร้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
6.2 แบบฟอร์มประมาณราคาวัสดุ รายการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และ
สิ่งก่อสร้างอื่น (ปร.4 , ปร.5, ปร.6)
7. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
7.1 หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.2 หลักเกณฑ์การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี
7.3 คาขอตั้งงบประมาณรายการ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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งานจัดสรรงบประมาณ
…………………………………
1.วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. ขอบเขตของงาน
2.1 การจัดสรรงบประมาณ งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน งบดาเนินงาน งบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้แก่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3. คาจากัดความ
งบประมาณ หมายถึง จานวนเงินที่ได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
หน่วยงานอื่น เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินการการต่าง ๆ ภายในปีงบประมาณ โดยจะเป็นเงินงบประมาณทุก
รายการ เช่น งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน งบดาเนินงาน งบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้สามารถดาเนินการใช้จ่าย
หรือก่อหนี้ผูกพัน ตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรและเป้าหมายที่กาหนด
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 การจัดสรรงบประมาณ งบบุคลากร
1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณ
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 วิเคราะห์งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
3) แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เบิกจ่ายงบประมาณตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายงานข้อมูลการเบิกจ่าย รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
4) แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล ดาเนินการสรรหา คัดเลือก ทาสัญญาจ้างบุคลากรตามงบประมาณและ
ระยะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และรายงานข้อมูลการทาสัญญาจ้างบุคลากร รอบ 6 เดือน และรอบ 12
เดือน
5) วิเคราะห์/สรุปข้อมูลการจ้างบุคลากรและการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
4.2 การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณ
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 วิเคราะห์งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
3) แจ้งจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เบิกจ่ายงบประมาณตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัด
4) แจ้งจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เพื่อเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4.3 การจัดสรรงบประมาณ งบดาเนินงาน
1) รายการค่าติดตั้ง ขยายเขต ระบบไฟฟ้า และระบบประปา
1.1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณ พร้อมรายละเอียด
หลักเกณฑ์ วิธีการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
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1.2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 แจ้งโรงเรียนจัดทารายละเอียด
ประมาณการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
1.3) แต่งตั้งคณะทางานตรวจสอบประมาณการขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อตรวจสอบความ
จาเป็นขาดแคลนในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รายการค่าติดตั้ง ขยายเขต ระบบไฟฟ้า
และระบบประปา
1.5 แจ้งจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรดาเนินการ
1.6 แจ้งจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
2) รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติราชการในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2.1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณ
2.2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 วิเคราะห์งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
2.3) แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เบิกจ่ายงบประมาณตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรและรายงานข้อมูลการเบิกจ่าย รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
2.4) แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล ดาเนินการสรรหา คัดเลือก ทาสัญญาจ้างบุคลากรตาม
งบประมาณและระยะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และรายงานข้อมูลการทาสัญญาจ้างบุคลากร รอบ 6
เดือน และรอบ 12 เดือน
2.5) วิเคราะห์/สรุปข้อมูลการจ้างบุคลากรและการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
3) รายการค่าเช่าบ้านสาหรับข้าราชการผู้มีสิทธิ์เบิก
3.1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณพร้อมจัดส่งแบบ
รายงานข้อมูลเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
3.2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 วิเคราะห์งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
3.3) แจ้งจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เบิกจ่ายงบประมาณตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายงานตามแบบรายงานเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
3.4) สรุปรายละเอียดตามแบบรายงานเพื่อประกอบการพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติม
4) รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น กรณีโรงเรียน
ประสบภัย
4.1 ) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ กรณีโรงเรียนประสบภัย
4.2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 แจ้งแนวทางให้โรงเรียนเพื่อใช้
เป็นแนวทาง
4.3) โรงเรียนประสบภัย จัดส่งรายละเอียดประมาณราคาวัสดุ พร้อมเอกสารประกอบเพื่อขอรับ
การจัดสรรงบประมาณ
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4.4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบสภาพความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบภัย
4.5) สรุปรายละเอียดผลการตรวจสอบ และประมาณการพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับ
การจัดสรรงบประมาณ
4.6) เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ แจ้งจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
และโรงเรียนที่ประสบภัย ดาเนินการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
4.4 รายการงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณ
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 วิเคราะห์งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
3) แจ้งจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เบิกจ่ายงบประมาณตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัด
4) แจ้งจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียน เพื่อเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5. Flow chart การปฏิบัติงาน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งจัดสรรงบประมาณ

งบบุคลากร
สพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมาณ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 วิเคราะห์
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ เบิกจ่ายงบประมาณ/
รายงานข้อมูลการเบิกจ่าย
แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล สรรหา
คัดเลือก ทาสัญญาจ้าง และรายงาน
ข้อมูลการทาสัญญาจ้างรอบ 6 เดือน
และรอบ 12 เดือน

งบดาเนินงาน

งบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมาณ

สพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมาณ พร้อม
รายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณ

สพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมาณ

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 วิเคราะห์
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

แจ้งจัดสรรงบประมาณให้
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เบิกจ่ายงบประมาณให้กับโรงเรียน

แจ้งจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียน
ในสังกัดทุกโรงเรียน

แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ เบิกจ่ายงบประมาณ/
รายงานข้อมูลการเบิกจ่าย
แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล ดาเนินการ
สรรหา ทาสัญญาจ้าง และรายงาน
ข้อมูลการจ้างบุคลากร

แจ้งโรงเรียน ดาเนินการจัดทา
รายละเอียดของบประมาณ และ
เบิกจ่ายงบประมาณเมื่อได้รบั จัดสรร

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 วิเคราะห์
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

แจ้งจัดสรรงบประมาณให้กลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เบิกจ่ายงบประมาณ
แจ้งจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
ระเบียบ
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วิเคราะห์/สรุปข้อมูลการจ้างบุคลากร
และการเบิกจ่าย ให้สพฐ. เพื่อ
ประกอบการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ

งบเงินอุดหนุน
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6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.1 แบบรายงานข้อมูลการเบิกจ่ายและการจัดทาสัญญาจ้างบุคลากร
6.2 แบบรายงานการเบิกจ่ายจริงรายการค่าเช่าบ้านข้าราชการผู้มีสิทธิเบิก
7. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
7.1 หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณ
7.2 หลักเกณฑ์วิธีการขอรับการจัดสรรงบประมาณ กรณีโรงเรียนประสบภัย

