คานา
งานงบประมาณ เป็ นกระบวนการสนับสนุ นที่สาคัญในการปฏิ บตั ิงานตามภารกิ จของสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 2 ให้บรรลุ ต ามวัต ถุ ประสงค์ และเป้ าหมายที่ ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่ วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง กาหนด เพื่อให้การปฏิบตั ิงานด้านงบประมาณมีประสิ ทธิ ภาพ
สู ง สุ ด จึ ง ได้พิจารณาจัดทาคู่มื อการปฏิ บ ตั ิ งานเพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ ง านให้เกิ ดประสิ ท ธิ ภาพ โดยมี
สาระสาคัญทั้งในส่ วนของวัตถุ ประสงค์ ขอบเขต คาจากัดความกระบวนการขั้นตอนการปฏิ บตั ิงาน แผนผังแสดง
กระบวนการ (Flowchart) ขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานตลอดจนแบบฟอร์ มและเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้เกิ ด
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานเป็ นฐานในการพัฒนากระบวนการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
หวัง เป็ นอย่า งว่า คู่ มื อปฏิ บ ตั ิ ง านงบประมาณเล่ ม นี้ จะเป็ นประโยชน์ ก ับ เจ้าหน้า ที่ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านด้า นงาน
งบประมาณ และผูท้ ี่สนใจได้ใช้ประโยชน์จากคู่มือฉบับนี้ในการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่
นางสาวมณี วรรณ วิโรจน์วฒั นกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
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งานวิเคราะห์ งบประมาณรายจ่ าย
…………………………………
1.วัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์งบประมาณและจัดสรรงบประมาณรายจ่าย สาหรับการบริ หารจัดการศึกษาภายในสานักงาน
เขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุ พรรณบุรี เขต 2 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารสานักงาน ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการโรงเรี ยนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดว้ ยความถูกต้อง เรี ยบร้อย
2. ขอบเขตของงาน
2.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2.2 การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายของปี งบประมาณที่ผา่ นมา
2.3 การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณงบบริ หารสานักงานตามความจาเป็ นพื้นฐาน
3. คาจากัดความ
การวิเคราะห์ ข้อ มู ลงบประมาณที่ไ ด้ รับจั ด สรร หมายถึ ง กระบวนการวิเคราะห์ ตรวจสอบ งบประมาณ
ที่ ได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปี ปั จจุบนั
การวิเคราะห์ งบประมาณรายจ่ ายของปี งบประมาณที่ผ่านมา หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามที่ ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 2 ได้รับ จัด สรรจากส านัก งาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน และการจัดสรรงบประมาณตามแผนการใช้จ่า ยงบประมาณดาเนิ นงานของ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา งบประมาณรายจ่ า ยมี ผ ลการใช้ จ่ า ยเป็ นจ านวนเท่ า ใด เพื่ อ น าผลการใช้ จ่ า ย
มา ประกอบการตัดสิ นใจการวางแผนการจัดสรรงบประมาณ ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย เป้ าหมายเพื่อให้การ บริ หาร
จัดการงบประมาณคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อการพัฒนาการบริ หารจัดการ
การจัดทาแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ งบบริ หารสานักงานตามความจาเป็ นพื้นฐาน หมายถึ ง แผนแสดง
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้สามารถดาเนินงานตามแผนการปฏิบตั ิงาน ในรอบและใช้กากับ
ควบคุม การใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา งบประมาณในปี ต่อไป
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งอนุ มตั ิจดั สรรงบประมาณเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
บริ หารสานักงาน ค่าสาธารณู ปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการโรงเรี ยนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตาม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

2
4.2 วิเคราะห์ขอ้ มู ลผลการใช้จ่ายงบประมาณงบบริ หารสานักงานตามความจาเป็ นพื้นฐาน ของปี ที่ผ่านมา
และจัดทาข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนจัดสรรงบประมาณ
4.3 จัดทาร่ างแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบบริ หารสานักงานตามความจาเป็ นพื้นฐาน ประจาปี งบประมาณ
เพื่อเสนอผูม้ ีอานาจพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
4.4 แจ้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณงบบริ หารสานักงานตามความจาเป็ นพื้นฐาน ประจาปี ให้ผูเ้ กี่ ยวข้อง
รับทราบเพื่อใช้เป็ นแผนกากับ ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
4.5 จัดเตรี ยม/จัดทารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อประกอบการประชุ มคณะกรรมการกากับ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจาเดือนผ่านระบบรายงานการบริ หารงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ (Budgeting
Report System : BRS)
1 4.6 วิเคราะห์จดั สรรงบประมาณงบประมาณเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการเพิ่มเติม กรณี
งบประมาณไม่เพียงพอ หรื อมีความจาเป็ นต้องในการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายสาคัญ จาเป็ น เร่ งด่วน
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
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6. แบบฟอร์ มทีใ่ ช้
6.1 แบบฟอร์ มรายงานข้อมูลผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ
6.2 แบบฟอร์ มแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
7. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
7.1 หนังสื อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณงบบริ หารจัดการสาหรับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.2 ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณของปี งบประมาณที่ผา่ นมา
7.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณงบบริ หารสานักงานตามความจาเป็ นพื้นฐานประจาปี งบประมาณ
7.4 หนังสื อแจ้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
7.5 ระบบระบบรายงานการบริ หารงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ (Budgeting Report System : BRS)
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งานจัดตั้ง งานเสนอของบประมาณ
รายการงบลงทุน ค่ าทีด่ ินและสิ่ งก่ อสร้ าง
…………………………………
1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อจัดระบบการจัดตั้ง และเสนอของบประมาณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
1.2 เพื่อให้การเสนอขอรับงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับความต้องการ และความจาเป็ นขาดแคลน
2. ขอบเขตของงาน
2.1 การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจาปี และในกรณี เร่ งด่ วน ของสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
และ สถานศึกษา
2.2 การประสาน และขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. คาจากัดความ
การจัดตั้งงบประมาณ หมายถึงการจัดทางบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรื อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้ใช้จ่ายหรื อให้ก่อหนี้ ผูกพัน โดยเน้นการประมาณการ กิจกรรม
โครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่จาเป็ นสาหรับการดาเนิ นการโครงการให้บรรจุ วัตถุประสงค์ ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
การเสนอของบประมาณ หมายถึ ง การเสนอค าของบประมาณตามพระราชบัญญัติง บประมาณรายจ่ า ย
ประจาปี หรื อพระราชบัญญัติง บประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม เพื่ อให้ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา
ได้เสนอคาของบประมาณตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
การสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาจากหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง หมายถึ ง ประสานงานการขอรั บ
การ สนับสนุ นงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกสาหรับการดาเนิ นงานรายการก่อสร้าง ปรับปรุ งซ่ อมแซมอาคาร
เรี ยน อาคารประกอบและสิ่ งก่อสร้างอื่นของสถานศึกษา
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจาปี และในกรณี เร่ งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
1) ส านัก งานเขตพื้นที่ การศึ ก ษา แจ้ง กรอบนโยบาย/หลักเกณฑ์และวิธีก ารจัดตั้ง งบประมาณ
ให้ สถานศึกษาดาเนินการ

6
2) สถานศึกษา จัดทาคาของบประมาณ เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สรุ ปคาขอตั้งงบประมาณ
4) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความต้องการจาเป็ น ขาดแคลนในการจัดทาคาขอตั้ง การเสนอ
ของบประมาณ
5) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณา
จัดตั้งงบประมาณ เสนอของบประมาณ
6) จัดทาคาของบประมาณประจาปี ตามมติคณะกรรมการ
7) จัดส่ งคาขอตั้งงบประมาณ รายละเอียดการเสนอของบประมาณให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.2 การประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น
1) ประสานงานการขอรับการสนับ สนุ นงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกสาหรับการดาเนินงาน
รายการก่อสร้าง ปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารเรี ยน อาคารประกอบและสิ่ งก่อสร้างอื่นของสถานศึกษา
2) วิเคราะห์ ง าน/ประมาณการที่ ส ถานศึ ก ษาเสนอขอรั บ การจัดสรร เพื่ อมิ ใ ห้มี ค วามซ้ า ซ้อ น
ในรายการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด
3) เสนอผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิและเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนฯ
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน

8
6. แบบฟอร์ มทีใ่ ช้
6.1 แบบฟอร์มคาขอจัดตั้งงบประมาณรายการ ค่าครุ ภณั ฑ์ รายการก่อสร้างที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
6.2 แบบฟอร์ มประมาณราคาวัสดุ รายการปรับปรุ งซ่อมแซม อาคารเรี ยน อาคารประกอบ และ สิ่ งก่อสร้าง
อื่น (ปร.4 , ปร.5, ปร.6)
7. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
7.1 หนังสื อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.2 หลักเกณฑ์การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี
7.3 คาขอตั้งงบประมาณรายการ ค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
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งานจัดสรรงบประมาณ
…………………………………
1.วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนิ นการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กบั
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
2. ขอบเขตของงาน
2.1 การจัดสรรงบประมาณ งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน งบดาเนินงาน งบลงทุนที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ให้แก่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3. คาจากัดความ
งบประมาณ หมายถึ ง จานวนเงิ นที่ได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน หรื อ
หน่ วยงานอื่น เพื่อใช้จ่ายในการดาเนิ นการการต่าง ๆ ภายในปี งบประมาณ โดยจะเป็ นเงินงบประมาณทุก รายการ
เช่น งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน งบดาเนินงาน งบลงทุนที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้สามารถดาเนิ นการใช้จ่าย หรื อก่อหนี้
ผูกพัน ตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรและเป้ าหมายที่กาหนด
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 การจัดสรรงบประมาณ งบบุคลากร
1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณ
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 2 วิเคราะห์งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
3) แจ้งกลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์ เบิกจ่ายงบประมาณตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และ รายงานข้อมูลการเบิกจ่าย รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
4) แจ้งกลุ่มบริ หารงานบุคคล ดาเนินการสรรหา คัดเลือก ทาสัญญาจ้างบุคลากรตามงบประมาณและ
ระยะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และรายงานข้อมูลการทาสัญญาจ้างบุคลากร รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
5) วิเคราะห์/สรุ ปข้อมูลการจ้างบุคลากรและการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
4.2 การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณ
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2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 2 วิเคราะห์งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
3)

แจ้ง จัด สรรงบประมาณให้ ก ลุ่ ม บริ ห ารงานการเงิ น และสิ น ทรั พ ย์ เบิ ก จ่ า ยงบประมาณ

ตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้กบั โรงเรี ยนในสังกัด
4) แจ้งจัดสรรงบประมาณให้กบั โรงเรี ยนในสังกัดทุกโรงเรี ยน เพื่อเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4.3 การจัดสรรงบประมาณ งบดาเนินงาน
1) รายการค่าติดตั้ง ขยายเขต ระบบไฟฟ้า และระบบประปา
1.1) ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน แจ้ง จัด สรรงบประมาณ พร้ อ ม
รายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
1.2) สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุ พรรณบุรี เขต 2 แจ้งโรงเรี ยนจัดทา
รายละเอียด ประมาณการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
1.3)

แต่ ง ตั้ง คณะท างานตรวจสอบประมาณการขอรั บ การจัด สรรงบประมาณ

เพื่อตรวจสอบความ จาเป็ นขาดแคลนในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รายการค่าติดตั้ง ขยายเขต ระบบ
ไฟฟ้า และระบบประปา
1.5 แจ้งจัดสรรงบประมาณให้โรงเรี ยนที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรดาเนินการ
1.6 แจ้งจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มบริ หารงานการเงิ นและสิ นทรัพย์ ดาเนิ นการเบิกจ่าย
งบประมาณให้กบั โรงเรี ยนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
2) รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบตั ิราชการในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2.1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณ
2.2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 2 วิเคราะห์งบประมาณ
ที่ได้รับ จัดสรร
2.3) แจ้งกลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์ เบิกจ่ายงบประมาณตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรและรายงานข้อมูลการเบิกจ่าย รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
2.4) แจ้งกลุ่มบริ หารงานบุคคล ดาเนิ นการสรรหา คัดเลื อก ทาสัญญาจ้างบุคลากรตาม
งบประมาณและระยะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และรายงานข้อมูลการทาสัญญาจ้างบุคลากร รอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน
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2.5) วิเคราะห์/สรุ ปข้อมู ลการจ้างบุ คลากรและการเบิ กจ่ ายงบประมาณ ให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
3) รายการค่าเช่าบ้านสาหรับข้าราชการผูม้ ีสิทธิ์ เบิก
3.1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณพร้อมจัดส่ งแบบ
รายงานข้อมูลเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
3.2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 2 วิเคราะห์งบประมาณที่
ได้รับ จัดสรร
3.3) แจ้งจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์ เบิกจ่ายงบประมาณ
ตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายงานตามแบบรายงานเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
3.4) สรุ ปรายละเอียดตามแบบรายงานเพื่อประกอบการพิจารณาขอรับการจัดสรร
งบประมาณ เพิม่ เติม
4) รายการค่าปรับปรุ งซ่ อมแซมอาคารเรี ยน อาคารประกอบ และสิ่ งก่อสร้างอื่น กรณี โรงเรี ยน
ประสบภัย
4.1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ
ขอรับการ จัดสรรงบประมาณ กรณี โรงเรี ยนประสบภัย
4.2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 2 แจ้งแนวทางให้โรงเรี ยน
เพื่อใช้ เป็ นแนวทาง
4.3) โรงเรี ยนประสบภัย จัดส่ งรายละเอียดประมาณราคาวัสดุ พร้อมเอกสารประกอบเพื่อ
ขอรับ การจัดสรรงบประมาณ
4.4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบสภาพความเสี ยหายของโรงเรี ยนที่ประสบภัย
4.5) สรุ ปรายละเอียดผลการตรวจสอบ และประมาณการพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ขอรับ การจัดสรรงบประมาณ
4.6) เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ แจ้งจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มบริ หารงานการเงินและ
สิ นทรัพย์ และโรงเรี ยนที่ประสบภัย ดาเนินการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
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4.4 รายการงบลงทุน ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณ
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 2 วิเคราะห์งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
3) แจ้ง จัดสรรงบประมาณให้ก ลุ่ ม บริ หารงานการเงิ นและสิ นทรั พ ย์ เบิ ก จ่ า ยงบประมาณตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้กบั โรงเรี ยนในสังกัด
4) แจ้งจัดสรรงบประมาณให้กบั โรงเรี ยน เพื่อเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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6. แบบฟอร์ มทีใ่ ช้
6.1 แบบรายงานข้อมูลการเบิกจ่ายและการจัดทาสัญญาจ้างบุคลากร
6.2 แบบรายงานการเบิกจ่ายจริ งรายการค่าเช่าบ้านข้าราชการผูม้ ีสิทธิ เบิก
7. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
7.1 หนังสื อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณ
7.2 หลักเกณฑ์วธิ ีการขอรับการจัดสรรงบประมาณ กรณี โรงเรี ยนประสบภัย

