คู่มือ แนวทางการให้บริ การ
สพป.พระนครศรี อยุธยา เขต ๑

การพัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการด้วย
เคาน์เตอร์บริ การ

(One Stop Service)

กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต ๑

คานา
ด้วยปัจจุบนั การปฏิรูประบบราชการ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้มีรูปแบบการจัดระบบงาน
และกระบวนการท างานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยลดขั้น ตอนการท างาน ทั้ง ในเรื่ องของเอกสาร
หลักฐาน ขั้นตอนการทางานที่ส้ นั กะทัดรัด มีความคล่องตัว เพื่อผูร้ ับบริ การเกิดความพึงพอใจและ
มี ท ัศ นคติ ที่ ดี ต่ อข้า ราชการและหน่ วยงานของรั ฐ ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรี อยุธยา เขต ๑ ในฐานะที่เป็ นองค์กรที่ทาหน้าที่บริ หารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาระบบการให้บริ การ แก่ผมู ้ าติดต่อราชการ และลดขั้นตอน
การปฏิ บ ัติ ง านให้ เ กิ ด ความคล่ อ งตัว สะดวก รวดเร็ ว ถู ก ต้อ ง เพื่ อ ให้ ผ ลการด าเนิ น งานเกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล ผูใ้ ห้บริ การเต็มใจที่จะให้บริ การอย่างเต็มที่ รวมทั้งผูร้ ับบริ การเกิด
ความพึงพอใจต่อบริ การที่ได้รับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต ๑ ขอขอบพระคุณ
คณะทางานทุกท่านที่ร่วมกันระดมความคิดเห็ น ให้ขอ้ เสนอแนะ และจัดทา “คู่มือการให้บริ การ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต ๑” และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคู่มือ เล่มนี้ จะ
เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน และต่อผูร้ ับบริ การทุกท่าน
กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต ๑

สารบัญ
เรื่ อง
กลุ่มอานวยการ
1. การรับหนังสื อราชการ
2. การส่ งหนังสื อราชการ
3. สื่ อสารผ่านทางเว็บไซด์
4. บริ การสื บค้นข้อมูลฉับไวจาก Smart Area
5. แผนผัง สื บค้นข้อมูลฉับไวจาก Smart Area
6. การรับพัสดุทาง ร.ส.พ./ การส่ งเอกสารทางไปรษณี ย ์
7. การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
8. การขออนุมตั ิจดั ซ่อม / การอนุมตั ิเบิกน้ ามันเชื้ อเพลิง
9. การเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลาง
10. การต่อทะเบียนรถยนต์ส่วนกลาง
11. การขออนุญาตใช้ห้องประชุม
12. ควบคุมการใช้วสั ดุครุ ภณั ฑ์
13. การพานักเรี ยนและนักศึกษาไปนกราชอาณาจักร
14. บริ การส่ งเสริ มสร้างสรรค์สวัสดิการ
15. การขอหนังสื อรับรอง/ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา
16. การขอมีบตั รประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
17. การขอพระราชทานเพลิงศพ
18. การขอหนังสื อรับรองการมีสิทธิ รับเงินค่ารักษาพยาบาล(ไข้ใน)
19. การให้บริ การด้านข้อมูลสารสนเทศ /แผนผังแสดงขั้นตอน
20. ใบขออนุญาตใช้ขอ้ มูล
21. การให้บริ การจัดหาที่เรี ยนให้บุคคลพิการทุกประเภท
22. คะแนน NT ดูได้ไร้ขอ้ ติง
23. ขออนุญาตเข้าเรี ยนการศึกษานอกระบบ(กศน.)
24. การสั่งซื้ อเอกสารหลักฐานการศึกษา
25. การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล(กรณี นาใบเสร็ จมาเบิก)
26. การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
.............................................................................

หน้า
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
17
19
21
24
26
27
28
30
32
33
37
38

การรับหนังสื อราชการ

1

หนังสื อรับ คือ หนังสื อที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก(หน่วยงานอื่น) และหนังสื อที่รับจาก
โรงเรี ยนในสังกัด
แนวปฏิบัติการรับหนังสื อจากภายนอก(หน่ วยงานอืน่ )
1. จัดลาดับความสาคัญ และความเร่ งด่วน ของหนังสื อเพื่อดาเนินการก่อนหลัง
2. ประทับตรารับหนังสื อ ที่มุมบนด้านขวาของหนังสื อ
- เลขรับ ให้ลงเลขที่รับตามเลขที่รับในทะเบียน
- วันที่ ให้ลง วัน เดือน ปี ที่รับหนังสื อ
- เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสื อ
2. ลงทะเบียนรับหนังสื อในทะเบียนหนังสื อรับ
- ทะเบียนหนังสื อรับ วันที่ เดือน พ.ศ.ให้ลงวัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียน
- เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขลาดับของทะเบียนหนังสื อรับลาดับต่อไป
- ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสื อที่รับเข้ามา
- ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปี ของหนังสื อที่รับเข้ามา
- จาก ให้ลงตาแหน่งของหนังสื อหรื อชื่อส่ วนราชการ หรื อบุคคลในกรณี ที่ไม่มี
ตาแหน่ง
- ถึง ให้ลงตาแหน่งของผูท้ ี่หนังสื อนั้นมีถึง หรื อชื่ อส่ วนราชการหรื อชื่อบุคคล
ในกรณี ไม่มีตาแหน่ง(ผอ.สพป.พระนครศรี อยุธยา เขต 1)
- เรื่ อง ให้ลงชื่อเรื่ องของหนังสื อฉบับนั้น ในกรณี ที่ไม่มีชื่อเรื่ องให้ลงสรุ ปเรื่ อง
ย่อ
- การปฏิบตั ิ ระบุกลุ่มที่ปฏิบตั ิ พร้อมให้เจ้าหน้าที่กลุ่มลงลายมือชื่อรับหนังสื อ
ดังกล่าว
แนวปฏิบัติการรับหนังสื อจากภายนอก หนังสื อที่รับจากโรงเรียนในสั งกัด
1. แยกหนังสื อราชการที่โรงเรี ยนในสังกัดส่ งถึง สพป.อย.เขต 1 ออกเป็ นเรื่ องว่างาน
ดังกล่าวกลุ่มใดรับผิดชอบ
2. นาหนังสื อดังกล่าวมาลงรับตามเล่มกลุ่ม โดยเขียนรหัส ที่ ศธ 04093.../....
3. นาหนังสื อดังกล่าวแจกให้เจ้าหน้าที่กลุ่มนั้น ๆ ลงลายมือชื่อรับหนังสื อ
..........................................................

2
การส่ งหนังสื อราชการ
หนังสื อส่ ง คือ หนังสื อที่ส่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ดงั นี้
แนวปฏิบัติการส่ งหนังสื อราชการ
1. ให้เจ้าของเรื่ องตรวจความเรี ยบร้อยของหนังสื อ รวมทั้งสิ่ งที่จะส่ งไปด้วยให้ครบถ้วน
แล้วส่ งเรื่ องให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางเพื่อออกเลขส่ ง
2. เจ้าหน้าที่ของสารบรรณกลางได้รับเรื่ องแล้ว ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
- ออกเลขส่ งในทะเบียนส่ งหนังสื อ
- ลงวันที่ เดือน พ.ศ.
- จาก ให้ลงตาแหน่งของหนังสื อหรื อชื่อส่ วนราชการ หรื อชื่อบุคคลในกรณี ที่
- ไม่มีตาแหน่ง
- ถึง ให้ลงตาแหน่งของผูท้ ี่หนังสื อนั้นมีถึงหรื อชื่ อส่ วนราชการหรื อชื่อบุคคล
ในกรณี ไม่มีตาแหน่ง
- เรื่ อง ให้ลงชื่อเรื่ องของหนังสื อฉบับนั้น ในกรณี ที่ไม่มีชื่อเรื่ องให้ลงสรุ ป
เรื่ องย่อ
- การปฏิบตั ิ ให้บนั ทึกการปฏิบตั ิเกี่ยวกับหนังสื อฉบับนั้น
- หมายเหตุ ให้บนั ทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
3. ลงเลขที่และวันเดือนปี ในหนังสื อที่จะส่ งออกทั้งในต้นฉบับ และสาเนาคู่ฉบับให้ตรง
กับเลขทะเบียนส่ งและวันเดือนปี ในทะเบียนหนังสื อส่ ง และเก็บสาเนาไว้ที่สารบรรณ
กลาง 1 ฉบับ นอกนั้นคืนให้เจ้าของเรื่ อง เพื่อดาเนินการ ต่อไป
………………….

3

สื่ อสารผ่ านทางเว็บไซต์
ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ
1. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ยืน่ คาขออนุญาตเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารทาง
ราชการบนเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 1
2. เขียนข้อความ หรื อรายละเอียดที่ตอ้ งการสื่ อสารผ่านทางเว็บไซต์
3. หากมีเอกสารแนบ จะต้องนาไฟล์มาด้วย
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. คาขออนุญาตเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารทางราชการบนเว็บไซต์
2. เอกสารที่ตอ้ งการแนบ
กฎหมาย ระเบียบ เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
******************

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
กระบวนงานทีแ่ ล้วเสร็จ 1 วัน
ผูร้ ับบริ การกรอกรายละเอียด
ในคาขอ พร้อมเอกสารที่ตอ้ ง
การแนบ
2 นาที

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและ
ดูเอกสารที่ตอ้ งการแนบ
1 นาที
สรุ ป 3 ขั้นตอน 1 จุดบริ การ รวมระยะเวลา 8 นาที

นาข้อมูลที่ตอ้ งสื่ อสารผ่านทาง
เว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรม
Dreamweaver และ Cult เพื่อ
UpLoad ข้อมูล
5 นาที

4
บริการสืบค้นข้ อมูลฉับไวจากระบบ Smart Area
ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ
1. เป็ น Internet Explorer เข้าสู่ เว็บไซต์ http://www.aya1.go.th
2. คลิก เพื่อเข้าสู่ ระบบการรับ – ส่ งหนังสื อด้วยระบบ Smart Area
3. เปิ ดไฟล์ ทะเบียนหนังสื อรับ คลิกที่เมนูคน้ หาหนังสื อรับ ใส่ วนั ที่ที่ตอ้ งการค้นหา
และคลิกคาว่าค้นหา
4. ค้นหาชื่อเรื่ องที่ตอ้ งการค้นหา คลิกดู Flow เฉพาะ หรื อคลิกดู Flow เต็ม คลิกที่แทบ
สี เหลือง คาว่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม จะเปิ ดหน้าต่างต่อไป คลิกคาว่า ดูเอกสารแนบ
จะบันทึกหรื อ พิมพ์เอกสารก็ได้
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
2. คู่มือการใช้งานระบบ Smart Area
************************

5
แผนผัง สืบค้นข้ อมูลฉับไวจาก Smart Area
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
กระบวนงานทีแ่ ล้วเสร็จ 1 วัน
เปิ ดเว็บไซต์
http://www.aya1.go.th
เข้าสู่ ระบบ โดยคลิก
e-filing เข้ารหัสผูใ้ ช้และ
รหัสผ่านของกลุ่ม
0. 5 นาที

คลิกแถบสี เหลือง คาว่าดู
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
คาว่า ดูเอกสารแนบ จะ
พบเอกสารบันทึกหรื อ
พิมพ์
0.5 นาที

คลิกที่ ทะเบียนหนังสื อรับ
คลิกที่เมนูคน้ หาหนังสื อรับ
ใส่ วนั เดือน ปี ที่ตอ้ งการ
ค้นหา
0.5 นาที
ค้นหาชื่อเรื่ องที่ตอ้ งการค้าหา
คลิกดู Flow เฉพาะ หรื อ
คลิกดู Flow เต็ม
0.5 นาที

สรุ ป 4 ขั้นตอน 1 จุดบริ การ รวมระยะเวลา 2 นาที (ขึ้นอยูก่ บั ระบบเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้
และสัญญาณอินเตอร์เน็ต)
.................................................................................

6
การรับพัสดุทาง ร.ส.พ.
ขั้นตอนรับพัสดุทาง ร.ส.พ.
1. เมื่อเจ้าหน้าที่ ร.ส.พ. นาเอกสารมาส่ งให้ตรวจสอบว่าเป็ นของ สพป.อย.1 หรื อไม่
2. ตรวจสอบว่าจานวนกล่องที่ส่งมาให้วา่ อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์หรื อไม่
3. ตรวจสอบจานวนกล่องว่าถูกต้องหรื อไม่
4. นาใบส่ ง ร.ส.พ.มาคุมทะเบียนรับ ว่ารับจากที่ใด เมื่อไหน เรื่ องอะไร จานวนกี่กล่อง
และควรมอบให้กลุ่มใดดาเนิ นการจัดสรร พร้อมเปิ ดกล่องหาหนังสื อนามาลงทะเบียน
รับและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดาเนิ นการต่อไป
.......................................

การส่ งเอกสารทางไปรษณี ย ์
แนวทางและขั้นตอนการดาเนินงาน
1. เจ้าของเรื่ องที่ตอ้ งการส่ งหนังสื อราชการ ต้องดาเนิ นการ ดังนี้
- จ่าหน้าซอง และบรรจุซองถึงผูร้ ับ
- เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิประทับตราไปรษณี ยเ์ พื่อชาระค่าไปรษณี ยเ์ ป็ นรายเดือน
- แยกหนังสื อตามความเร่ งด่วน
- จัดทางบหน้า 2 ฉบับ เพื่อนาส่ งไปรษณี ยใ์ ห้แล้วเสร็ จภายในเวลา ประมาณ
11.00 น.
- ไปรษณี ยจ์ ะรับจดหมายและให้สาเนาคืน 1 ฉบับเพื่อมาเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
- วันที่ 1 ของทุกเดือน มีใบแจ้งหนี้มาเรี ยกเก็บ จะทาบันทึกเบิกเงินให้การเงิน
เป็ นผูเ้ บิกจ่ายเงิน
.................................
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การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
แนวปฏิบัติ
1. แนวปฏิบัติในส่ วนของพนักงานขับรถยนต์
1.1 พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางทุกคน จะต้องรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง
ประจาวันเป็ นประจาทุกวัน ก่อนเวลา 8.30 น. ถึงแม้วา่ รถยนต์จะไม่ได้ออกใช้งานก็
ต้องรายงานเป็ นประจาทุกวัน(โดยการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตามแบบฟอร์ม)
1.2 พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางทุกคน จะต้องรายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็ น
ประจาทุกวัน ก่อนเวลา 8.30 น. ถึงแม้วา่ รถยนต์จะไม่ได้ออกใช้งานก็ตอ้ งรายงานเป็ น
ประจาทุกวัน(โดยบันทึกการเดินทางพร้อมระยะกิโลเมตร ตามแบบฟอร์ ม)
1.3 ก่อนเวลา 16.30 น. ขอให้พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางทุกคน ขึ้นมาดูสมุดขอ
อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางว่าในวันต่อไปมีโปรแกรมที่จะเดินทางไปราชการที่ไหน
เพื่อจะได้เตรี ยมพร้อมในการเดินทางล่วงหน้า (แต่ทุกครั้งที่มีงานเจ้าหน้าที่จะเป็ นคน
เขียนใบสั่งแจ้งว่าไปไหน ให้กบั พนักงานขับรถทุกครั้ง ยกเว้นกรณี ที่พนักงานขับรถ
ออกไปราชการข้างนอกไม่สามารถแจ้งได้)
1.4 ก่อนออกรถไปราชการจะต้องได้รับใบสั่งให้ออกจากเจ้าหน้าที่ควบคุมรถทุกครั้ง(หรื อ
เจ้าหน้าที่อาจโทรแจ้งทางโทรศัพท์ แจ้งประสานกับ พขร.เป็ นการล่วงหน้า)
1.5 เมื่อออกรถพนักงานขับรถจะต้องทาการบันทึกเลขไมล์ก่อนออกในสมุดบันทึกการใช้
รถยนต์ส่วนกลาง และบันทึกเลขไมล์เมื่อกลับมาถึงสานักงานทุกครั้ง(เพื่อนามาสรุ ป
ระยะกิโลเมตรรายเดือน)
1.6 การเติมน้ ามัน ขณะนี้ให้เติมที่ปั๊มทองโพธิ์ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรี อยุธยา โดย
พนักงานขับรถยนต์จะเขียนใบขอเบิกน้ ามัน เจ้าหน้าที่จะเขียนบิลน้ ามันเสนอผูม้ ี
อานาจในการลงนามอนุญาตการเติมทุกครั้ง เมื่อเติมน้ ามันเสร็ จแล้วพนักงานขับ
รถยนต์จะนาใบสลิปที่ทางปั๊ มน้ ามันจ่ายให้ นามาเป็ นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่เก็บไว้เพื่อ
ทาการเช็คกับบิลน้ ามันที่ทาการขอเติมว่ายอดตรงกันหรื อไม่
1.7 การบันทึกเสนอซ่ อมรถยนต์ให้พนักงานขับรถยนต์เขียนบันทึกรายการที่ขอซ่ อมตาม
แบบฟอร์ ม เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ทาบันทึกเสนอตามขั้นตอนในการขออนุมตั ิซ่อม เมื่อ
ดาเนินการซ่อมแล้วให้ทุกคนบันทึกลงในสมุดขอซ่อมรถยนต์ส่วนกลางที่จดั ทาไว้ให้
เพื่อเป็ นการบันทึกประวัติการซ่อมรถยนต์แต่ละคัน
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2. แนวปฏิบัติในส่ วนของผู้ขออนุญาตใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง
2.1 ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา ที่มีความประสงค์ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อเดินทางไป
ราชการให้กรอกรายละเอียด ตามแบบใบขออนุ ญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ให้ครบถ้วน
2.2 เขียนขออนุ ญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างน้อยก่อน 1 วัน ที่จะไปราชการ ให้แนบ
โครงการหรื อเรื่ องที่จะขอไปติดต่อราชการด้วยทุกครั้ง โดยให้ไปในเส้นทางที่ขอเท่านั้น ห้ามออก
นอกเส้นทางเพื่อเป็ นการช่วยประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง และในกลุ่มงานเดียวกันควรแจ้งให้ทราบว่า
จะไปไหน เพื่อที่เดียวกันจะได้ฝากงานไปส่ งกันได้ เพราะพนักงานขับรถยนต์จะต้องทาการบันทึก
สถานที่ที่ท่านไป พร้อมระยะกิโลเมตรที่ท่านขอ
2.3 เจ้าหน้าที่จะทาการเสนอเรื่ องผ่านตามขั้นตอน เพื่อดาเนินการพิจารณาอนุ ญาต
2.4 แจ้งผูข้ อใช้รถยนต์ราชการทราบ ในการอนุญาต
2.5 การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง เมื่อถึงกาหนดระยะเวลาที่ขอไว้แล้วท่านยังไม่มา และ
ไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ถ้าเกิน 20 นาที จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ในการขอใช้รถยนต์ส่วน
กลางคันนั้น เพื่อมิให้เป็ นการเสี ยหายต่องานราชการที่มีเรื่ องเร่ งด่วนจะไปรออยู่

การขออนุมตั ิจดั ซ่อม
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ในการขออนุมตั ิจดั ซ่อม จะให้พนักงานขับรถยนต์บนั ทึกรายการที่รถยนต์ชารุ ด เสี ยหาย
ไม่สามารถใช้งานได้ ลงในแบบฟอร์ มขอซ่อม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทาการบันทึกเสนอขอซ่อมอีกครั้ง
หนึ่งให้เป็ นไปตามขั้นตอน เมื่อดาเนินการเสนอเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้นาเรื่ องถ่ายเอกสารแล้วนา
ตัวจริ งแจ้งกลุ่มงานบริ หารการเงินและสิ นทรัพย์เพื่อดาเนิ นการ
- พนักงานขับรถยนต์นารถยนต์ส่วนกลางที่ขอซ่อมไปประเมินราคาที่อู่ซ่อม
- นาใบเสนอราคาแจ้งให้กลุ่ม บริ หารการเงินและสิ นทรัพย์ทราบ
- เมื่อกลุ่มบริ หารการเงินและสิ นทรัพย์อนุมตั ิให้ซ่อมให้นารถยนต์คนั ดังกล่าว
เข้าซ่อมตามใบเสนอราคาของอู่ซ่อม
- เมื่อซ่อมเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้พนักงานขับรถยนต์นาใบส่ งของกลับมาให้
กลุ่มบริ หารการเงินและสิ นทรัพย์เพื่อทาการตรวจรับและอนุมตั ิจ่ายเงินค่า
ซ่อมให้กบั อู่ซ่อม

การอนุมตั ิเบิกน้ ามันเชื้อเพลิง
การขออนุมตั ิเบิกน้ ามันเชื้อเพลิง พนักงานขับรถยนต์จะกรอกรายละเอียดในใบเลิกน้ ามัน
รถยนต์ส่วนกลาง โดยรถยนต์ปริ มาตรกระบอกสู บไม่เกิน 2,000 ซี ซี จะเบิกครั้งละไม่เกิน30 ลิตร
(รถกระบะ) ส่ วนรถยนต์ที่มีปริ มาตรกระบอกสู บเกิน 2,000 ซี ซี จะเบิกครั้งละไม่เกิน 40 ลิตร เมื่อ
พนักงานขับรถยนต์เขียนใบเบิกแล้วเจ้าหน้าที่จะทาการเขียนในใบบิลน้ ามัน พร้อมเรื่ องเสนอ
อนุมตั ิในการเบิกจ่าย

การเก็บรักษารถยนต์ราชการ
รถยนต์ส่วนกลางของ สพท.อย.เขต 1 ซึ่ งมีอยูจ่ านวน 11 คัน ได้จดั ทาที่จอดไว้ให้ในโรง
เก็บรถของสานักงานตามหมายเลขทะเบียน ดังนี้
นค.3699. นค.2694. ย.0043 ย.1419 บ.6986 ย.0039 ย.0041 ย.0042 ม.9632 ม.9634
นค 2655 เมื่อไปราชการกลับมาแล้วให้เข้าจอดตามหมายเลขทะเบียนที่จดั ทาไว้ให้ทนั ที โดยไม่ให้
นารถไปตากแดด เพื่อเป็ นการป้ องกันการเสื่ อมสภาพของรถยนต์ และให้ทราบว่ามีรถคันใดกลับ
เข้ามาบ้างแล้ว(โดยช่องจอดรถยนต์ส่วนกลางเมื่อรถออกไปราชการจะไม่อนุญาตให้นารถยนต์
ส่ วนตัวเข้ามาจอดแทน เมื่อรถกลับมาจะได้เข้าช่องจอดได้ทนั ที)
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11
การต่อทะเบียนรถยนต์ส่วนกลาง
รถยนต์ส่วนกลางมีดว้ ยกัน 11 คัน (สมุดประจารถยนต์ส่วนกลาง 11 เล่ม กลุ่มบริ หาร
การเงินและสิ นทรัพย์เป็ นผูด้ ูแลอยู)่ แต่การต่อทะเบียน กลุ่มบริ หารการเงินและสิ นทรัพย์จะนาเล่ม
มาให้กลุ่มบริ หารงานทัว่ ไปเป็ นผูด้ าเนินการ ดังนี้
1. บันทึกเสนอขอต่อทะเบียนรถยนต์โดยยกเว้นภาษี
2. เสนอหนังสื อเพื่อขอความอนุ เคราะห์ไปยังขนส่ งจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
3. เมื่อดาเนินการเสนอหนังสื อเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้พนักงานขับรถยนต์ คันที่จะต่อ
ทะเบียน นาหนังสื อพร้อมสมุดประจารถ และรถยนต์ไปตรวจสภาพที่ขนส่ งจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา พร้อมต่อทะเบียน
4. เมื่อต่อทะเบียนเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้นาแผ่นป้ ายติดประจารถ
5. นาสมุดประจารถไปคืนกลุ่มบริ หารการเงินและสิ นทรัพย์
.........................
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การขออนุญาตใช้หอ้ งประชุม
แนวทางและขั้นตอนดาเนินการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผูป้ ระสงค์จะขอใช้หอ้ งประชุม กรอกแบบฟอร์มในแบบขอใช้หอ้ งประชุม
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดขอบตรวจสอบห้องประชุมว่าว่างหรื อไม่
แจ้งผูข้ อใช้และเสนอผูบ้ งั คับบัญชา
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ลงรายละเอียดในสมุดทะเบียนคุมการใช้หอ้ งประชุม
เจ้าหน้าที่ จะเปิ ดห้องประชุมก่อนการประชุม ประมาณ 30 นาที
เจ้าหน้าที่จะคอยดูแลความเรี ยบร้อย เช่นความสะอาด
ผูป้ ระสงค์ขอใช้หอ้ งประชุมต้องรับผิดชอบ เปิ ด-ปิ ดไฟ แอร์ เครื่ องเสี ยง ทั้งก่อนใช้
และหลังใช้หอ้ งประชุม
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ควบคุมการใช้วสั ดุครุ ภณ
ั ฑ์
ขั้นตอนดาเนินการ
1. สารวจวัสดุครุ ภณั ฑ์ เครื่ องมือและเครื่ องใช้สานักงาน โดยสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกคนใน
กลุ่มว่าวัสดุที่ใช้งานอยูเ่ พียงพอในการปฏิบตั ิงานหรื อไม่
2. เขียนใบเบิกพัสดุ ที่กลุ่มงานการเงินและสิ นทรัพย์ เพื่อเบิกสิ่ งของที่ตอ้ งการใช้ เป็ น
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษพิมพ์ หมึกเติมเครื่ องปริ้ นเตอร์ ปากกาไวท์บอร์ ด
ไม้บรรทัด และอุปกรณ์ทาความสะอาด เป็ นต้น
3. การเบิกวัสดุควรเบิกไว้เพื่อพอใช้เท่านั้น ไม่กกั ตุนไว้มากเกินความจาเป็ น
4. รอรับวัสดุที่เบิกจากเจ้าหน้าที่พสั ดุ และจะเบิกได้ช่วงบ่ายวันจันทร์ และวันพฤหัสฯ
5. ตรวจนับพัสดุให้ครบถ้วนและนาไปเก็บไว้เพื่อใช้ตามความจาเป็ น
6. หากครุ ภณั ฑ์ชารุ ด ให้ทาบันทึกถึงผอ.สพป.อย.1ผ่านกลุ่มการเงินและสิ นทรัพย์และให้
ช่างมาทาการซ่อมแซมต่อไป
..........................................
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การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกราชอาณาจักร (ใช้ เวลา 15 วัน)
แนวทางและขั้นตอนการดาเนินการ
1. โรงเรี ยนยืน่ คาร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และชาระค่าธรรมเนียมคาร้อง
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นาเสนอ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดลงนามหนังสื อนาส่ งไป
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
3. เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาเอกชน พิจารณาอนุญาต และแจ้งเขตพื้นที่
การศึกษา
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งการอนุ ญาตให้โรงเรี ยนทราบ
5. เมื่อกลับมาแล้วให้สถานศึกษามารายงานผลการพานักเรี ยนและนักศึกษาไปนอก
สถานศึกษาต่อผูส้ ั่งอนุ ญาต
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. หนังสื อขออนุญาตพานักเรี ยนไปนอกราชอาณาจักร
2. โครงการพานักเรี ยนไปศึกษาสถานที่ต่าง ๆ (มีวตั ถุประสงค์ชดั เจน)
3. รายงานการเดินทางประจาวัน
4. เส้นทางการเดินทางไป และ กลับ
5. หนังสื อขออนุญาตจากผูป้ กครอง
ทั้งนี้ ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการพานักเรี ยนและนักศึกษาไป
นอกสถานศึกษา พ.ศ.2529 โดยเคร่ งครัด

..................................................
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บริการ ส่ งเสริมสร้ างสรรค์ สวัสดิการ
การกู้เงินตาม “โครงการบ้ าน ธอส.-กบข.เพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัยข้ าราชการ ครั้งที่ 6” และโครงการ
สวัสดิการไม่ มีเงินฝาก
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ยืน่ เอกสารหลักฐาน เพื่อขอใบรับรองสิ ทธิ์ กู้
เงินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามโครงการ “โครงการบ้าน ธอส.-กบข.เพื่อที่อยูอ่ าศัยข้าราชการ
ครั้งที่ 6” และโครงการสวัสดิการไม่มีเงินฝาก นาไปประกอบการกูเ้ งินเพื่อที่อยูอ่ าศัย
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตอบข้อซักถามผูใ้ ช้บริ การ
3. เพื่อความสะดวกในการให้บริ การ ได้ดาเนิ นการออกแบบใบรับรองสิ ทธิ์ พร้อมลายมือ
ชื่อของผูบ้ ริ หารไว้รองรับผูใ้ ช้บริ การ
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. หลักฐานแสดงยอดเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน
2. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ
3. สาเนาบัตรสมาชิก กบข.
4. สาเนา กพ.7 หรื อหนังสื อรับรองวันเข้าบรรจุทางาน
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. การกูเ้ งินตาม “โครงการบ้าน ธอส.-กบข.เพื่อที่อยูอ่ าศัยข้าราชการ ครั้งที่ 6” เป็ น
ข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กบั สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับ
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2547 (รหัสสวัสดิการ 001 W 524235)
2.โครงการสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เป็ นข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กบั
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับลงวันที่ 30 ธันวาคม 2534 (รหัสสวัสดิการ
001W 35-024-8)
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่ าหนดไว้ เดิม

ผู้ขอ ยืน่ เอกสาร
และสอบถาม
ข้ อมูล 3 นาที

เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบ
เอกสารพิมพ์ข้อมูล
15 นาที

(ผู้มอี านาจลงนาม)
1 วัน

ผู้ขอ มารับเอกสาร
5 นาที

สรุป 4 ขั้นตอน 1 จุดบริการรวมระยะเวลา 2 วัน

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่ าหนดไว้ ใหม่

ผู้ขอ ยืน่ เอกสารและ
สอบถามข้ อมูล
3 นาที

เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบ
เอกสารกรอกข้ อมูลตาม
แบบฟอร์ ม 5 นาที

ผู้ขอ รอรับเอกสารตาม
ความประสงค์
8 นาที

สรุป 3 ขั้นตอน 1 จุดบริการรวมระยะเวลา 8 นาที
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การขอหนังสื อรับรอง/ข้ าราชการ/ลูกจ้ างประจา (ใช้ เวลา 1 วัน)
ขัน้ ตอนและแนวทางการปฏิบัติ
1. ข้าราชการ / ลูกจ้างประจา ยืน่ คาขอหนังสื อรับรอง (คาขอและหนังสื อรับรองตามแบบ
ที่กาหนด)
2. กรณี การขอหนังสื อรับรองเพื่อประกันตัวผูต้ อ้ งหา ให้ตรวจสอบว่าผูท้ ี่ขอหนังสื อรับรอง ฯ
เคยประกันตัวบุคคลใดไว้หรื อไม่ ถ้าเคยประกันตัวบุคคลใดไว้แล้ว ต้องให้คดีสิ้นสุ ดก่อน
(มีหนังสื อจากศาลยืนยันด้วย) จึงจะประกันตัวคนใหม่ได้
3. หากหนังสื อรับรองที่สถานศึกษาออกให้ไม่สามารถใช้ประกอบหลักฐานได้ ให้ยนื่ คา
ขอต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 1
เอกสารประกอบการพิจารณา

1. คาขอหนังสื อรับรอง

จานวน

1 ฉบับ

2. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ (รับรองสาเนาถูกต้องด้วย)

จานวน

1 ฉบับ

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
2. คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 454 / 2546 สั่ง ณ วันที่
22 สิ งหาคม พ.ศ.2546
***********************
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การขอหนังสือรับรอง
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
กระบวนงานทีแ่ ล้วเสร็จ 1 วัน
เรื่ อง การออกหนังสื อรับรอง
1. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่ าหนดไว้เดิม
1. ผู้รับบริการเสนอเรื่อง
ผ่านผู้บริหารสถานศึกษา
1 วัน

2. สถานศึกษาส่ ง
เรื่องให้ สพป.ดาเนินการ

3. สพป.ดาเนินการ

4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เสนอผ่าน รองสพป.
ถึง ผอ.สพป. ลงนาม
1 วัน
6. สพป.ส่ งหนังสื อรับรอง
ให้สถานศึกษา มอบให้
ผูร้ ับบริ การ
สรุ ป 6 ขั้นตอน 6 จุดบริ การ รวมระยะเวลา 2 วัน
2. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีป่ รับปรุ งใหม่
ผู้รับบริการกรอก
รายละเอียดในคาขอ
5 นาที

เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบ
และออกหนังสือรับรองให้
2 นาที

สรุ ป 3 ขั้นตอน 1 จุดบริ การ รวมระยะเวลา 8 นาที

ผู้รับบริการ
รับหนังสือรับรอง
1 นาที
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การขอมีบัตรประจาตัวเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ (ข้ าราชการและลูกจ้ างประจา
(ใช้ เวลา 1 วัน)
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา ยืน่ แบบคาขอมีบตั รประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมติดรู ป
ถ่ายขนาด 2.5 x 3 ซ.ม.
2. ส่ งบัตรเก่าคืน (กรณี บตั รเก่าสู ญหายให้นาใบแจ้งความมาประกอบคาขอฯ)
เอกสารประกอบการพิจารณา

1. คาขอมีบตั รประจาตัว จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนา)
3. รู ปถ่ายขนาด 2.5 x 3 ซ.ม จานวน 2 รู ป (กรณี ขา้ ราชการบานาญติดเครื่ องหมาย
น.ก.ที่ปกเสื้ อด้านขวาและเสมาที่ปกเสื้ อด้านซ้าย)
4. บัตรเก่า หรื อใบแจ้งความ
รู ปถ่ ายการขอมีบัตร ให้ แต่ งกาย ดังนี้
1. ข้าราชการครู /ข้าราชการพลเรื อน
1.1 ชุดปกติขวา
1.2 ชุดกากี
1.3 ชุดไทยมุสลิม (รู ปถ่ายมีผา้ คลุมศีรษะ จะต้องเห็นรู ปหน้า หน้าผาก คิ้ว ตา จมูก
ปากและคาง)
2. ลูกจ้างประจา
2.1 ชุดกากี
2.2 ชุดสุ ภาพ
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัติบตั รประตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
2. คาสัง่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 17/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม
พ.ศ. 2546
3. คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 18/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม
พ.ศ. 2546
******************************
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การออกบัตรประจาตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการ

กระบวนงานที่แล้ วเสร็จ 1 วัน
เรื่ อง การออกบัตรประจาตัวเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ
1. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่ าหนดไว้เดิม
ผู้รับบริการเสนอเรื่อง
ผ่านผู้บริหารสถานศึกษา
1 วัน

สถานศึกษาส่ งเรื่อง
ให้ สพป.ดาเนินการ
1 วัน

สพป. รับเรื่ องและส่ งเรื่ องให้
จนท.ดาเนินการ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเสนอ
ผ่าน รองผอ.สพป. ถึง ผอ.
สพป. ลงนาม

สพป.ส่ งบัตรให้
สถานศึกษาๆ มอบให้
ผูร้ ับบริ การ 1 วัน
สรุ ป

6 ขั้นตอน 6 จุดบริ การ รวมระยะเวลา 1 วัน

3. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีป่ รับปรุ งใหม่
ผู้รับบริการกรอก
รายละเอียดในคาขอ
5 นาที

เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบ
และออกบัตรให้
2 นาที

สรุ ป 3 ขั้นตอน 1 จุดบริ การ รวมระยะเวลา 8 นาที

ผู้รับบริการ
รับบัตรประจาตัว
1 นาที
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การขอพระราชทานเพลิงศพ (ใช้ เวลา 1 วัน)
หลักเกณฑ์ และวิธีการ
1. ต้องเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญชั้นตรี ข้ ึนไป หรื อได้รับพระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ตั้งแต่ช้ นั เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย(บ.ม.) ขึ้นไป
2. ต้องไม่ถึงแก่กรรมด้วยการทาร้ายชีพตนเอง
3. กาหนดวันพระราชทานเพลิงศพ(วันฌาปนกิจ) ต้องไม่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และวันเฉลิมฉลองศิริราชสมบัติพระราชพิธีฉตั รมงคล
การขอพระราชทานเพลิงศพ มี 2 กรณี
1. การขอพระราชทานเพลิงศพกรณีปกติ(ผู้เสี ยชี วติ เป็ นข้ าราชการ)
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิบัติ
1. ผูข้ อพระราชทานเพลิงศพยืน่ คาขอพระราชทานเพลิงศพ ตามลาดับขั้น
2. ผูข้ อพระราชทานเพลิงศพนาหนังสื อการขอพระราชทานเพลิงศพ จาก สพท.ไปสานัก
พระราชวัง
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. สาเนาใบมรณบัตร
จานวน 2 ฉบับ
2. สาเนาหลักฐานการได้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
จานวน 2 ฉบับ
3. กาหนดการพระราชทานเพลิงศพ
จานวน 2 ฉบับ
2. การขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ( ผู้เสี ยชี วติ ไม่ เป็ นข้ าราชการ)
2.1 ผูเ้ สี ยชีวติ ไม่เป็ นข้าราชการ แต่มีบุตร-ธิ ดาตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป หรื อบุตร-ธิดารับ
ราชการทหาร, ตารวจตั้งแต่ยศพันโท, พันตารวจโทขึ้นไป
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
ให้บุตร-ธิ ดา ดาเนินการพิมพ์เรื่ อง และลงนามเอง โดยไม่ตอ้ งผ่านหน่วยงานใด ๆ
ทั้งสิ้ น เสนอท่านเลขาธิ การพระราชวัง
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. สาเนาใบมรณบัตร
จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้านผูข้ อ
จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการผูข้ อ
จานวน 1 ฉบับ
4. กาหนดการพระราชทานเพลิงศพ
จานวน 1 ฉบับ
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2. 2 ผูเ้ สี ยชีวติ ได้ประกอบคุณงามความดี เช่น บริ จาคทรัพย์สินส่ วนตัวก่อนเสี ยชีวติ เป็ น
ที่ดิน หรื อเงินจานวน 300,000 บาท(สามแสนบาทขึ้นไป) ให้แก่ สถานที่ต่าง ๆ และได้รับ
พระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ต้ งั แต่ช้ นั เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย(บ.ม.) ขึ้นไป
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
ให้หน่วยงานหรื อสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้รับบริ จาค หรื อขอพระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ให้แก่ ผูเ้ สี ยชีวติ เป็ นผูด้ าเนินการพิมพ์เรื่ องผ่านตามขั้นตอน เสนอท่าน
เลขาธิการพระราชวัง
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. แนบเอกสารสาหรับประกอบเรื่ องเป็ นใบอนุโมทนาระบุจานวนเงิน ใบกากับ
เครื่ องราช อิสริ ยาภรณ์(ประกาศนียบัตรหรื อราชกิจจานุ เบกษา)
2. สาเนาใบมรณบัตร
3. กาหนดการพระราชทานเพลิงศพ
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารทีเ่ กี่ยวข้ อง
แนวทางการขอพระราชทานเพลิงศพของสานักพระราชวัง
*******************
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การขอพระราชทานเพลิงศพกรณีปกติ
แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการ
กระบวนงานที่แล้ วเสร็จ 1 วัน

เรื่ อง การขอพระราชทานเพลิงศพ
1. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่ าหนดไว้เดิม
ผู้รับบริการกรอก
รายละเอียดในคาขอ
5 นาที

เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบและจัดทา
หนังสือนาส่ งสานักพระราชวัง
3 นาที

ผู้รับบริการรับหนังสือขอ
พระราชทานเพลิงศพไป
สานักพระราชวัง
2 นาที

สรุ ป 3 ขั้นตอน 1 จุดบริ การ รวมระยะเวลา 1 วัน
2. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีป่ รับปรุ งใหม่
ผู้รับบริการกรอก
รายละเอียดในคาขอ
5 นาที

เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบและจัดทา
หนังสือนาส่ งสานักพระราชวัง
2 นาที

คะแนน NT ดูได้ไร้ ข้อติง

สรุ ป 3 ขั้นตอน 1 จุดบริ การ รวมระยะเวลา 8 นาที

ผู้รับบริการรับหนังสือขอพระราชทาน
เพลิงศพไปสานักพระราชวัง
1 นาที
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การขอหนังสื อรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
คนไข้ใน(ใช้เวลา 5 นาที)
แนวทางและขั้นตอนในการดาเนินงาน
1. ผูใ้ ช้สิทธิยนื่ คาขอหนังสื อรับรองการมีสิทธิ รับเงินค่ารักษาพยาบาล
2. เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและ
เอกสาร
3. เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบจัดทาหนังสื อรับรองการมีสิทธิรับเงินค่า
รักษาพยาบาล และมอบให้ผใู ้ ช้สิทธิ
เอกสารประกอบการขอหนังสื อรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
1. คาขอหนังสื อรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล(แบบคาขอ
ตามภาคผนวก)
2. สาเนาทะเบียนของผูใ้ ช้สิทธิ และของคนไข้
หมายเหตุ
สถานที่ยนื่ คาขอหนังสื อรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
คนไข้ใน
- ข้าราชการครู /ลูกจ้างประจา ที่ปฏิบตั ิงานใน สพป.พระนครศรี อยุธยา
เขต 1 และข้าราชการบานาญยืน่ คาขอที่ สพป.พระนครศรี อยุธยา เขต 1
- ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา ที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษายืน่ คาขอที่
สถานศึกษาที่ตนสังกัดอยู่
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แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิ
การขอหนังสื อรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
ผูร้ ับบานาญ
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา
บนสานักงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
แบบคาขอ
(ใช้เวลา 1 นาที)

พิมพ์หนังสื อรับรอง
การมีสิทธิ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล
(ใช้เวลา 2 นาที)

ผูม้ ีอานาจลงนาม
ในหนังสื อรับรอง
(ใช้เวลา 2 นาที)
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การให้ บริการด้ านข้ อมูลสารสนเทศ
(ใช้ เวลา 10 – 15 นาที)
แนวทางและขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ข้ อมูลทีใ่ ห้ บริการ ดังนี้
1.1 จานวนโรงเรี ยนในสังกัด สพป.อย.เขต 1
1.2 จานวนนักเรี ยน แยกรายชั้น รายโรงเรี ยน ในสังกัด สพป.อย.เขต 1
1.3 รายชื่อโรงเรี ยนในสังกัด สพป.อย.เขต 1 (แยกรายระดับชั้น)
1.4 ที่ต้ งั เบอร์ โทรศัพท์ ของโรงเรี ยนในสังกัด สพป.อย.เขต 1
1.5 จานวนประชากรวัยเรี ยน จาแนกตามอายุ แยกรายอาเภอ
1.6 จานวนข้าราชการครู แยกรายอาเภอ
1.7 รายชื่อเขตบริ การทุกโรงเรี ยนในสังกัด
2. ขั้นตอนให้ บริการ
2.1 ผูร้ ับบริ การเขียนคาร้องขอรับบริ การด้านข้อมูล
2.2 เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้ากลุ่มหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเพื่ออนุญาต
ให้บริ การด้านข้อมูล
2.3 ผูร้ ับบริ การได้รับข้อมูลที่ตอ้ งการ
3. ข้ อมูลต่ าง ๆ สามารถเรียกดูได้ จากเว็บไซด์ ของ สพป.อย.เขต 1
(http://aya1.go.th)
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
งานบริการข้ อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กาหนดไว้เดิม
เจ้ าหน้ าทีค่ ้ นหาต้ นฉบับ
และจัดทาสาเนา
15 นาที

ผู้ขอ กรอกข้ อมูล
ประกอบการขอข้ อมูล
5 นาที

ผู้มีอานาจลงนาม
1 วัน

ส่ งมอบข้ อมูล
5 นาที

สรุป 4 ขั้นตอน 1 จุดบริการรวมระยะเวลา 2 วัน
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่

ผู้ขอข้ อมูลลงชื่ อ
แสดงความจานงขอข้ อมูล
5 นาที

ส่ งมอบข้ อมูล
5 นาที

เจ้ าหน้ าทีจ่ ัดเตรียมข้ อมูล
ตามความประสงค์
5 นาที

สรุป 3 ขั้นตอน 1 จุดบริการรวมระยะเวลา 25 นาที
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ใบขออนุญาตใช้ ข้อมูล
วันที่………เดือน…………… พ.ศ. ………….…
เรี ยน หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน
ข้าพเจ้า……………………………ตาแหน่ง…………………………………..…
สังกัด……………………อาเภอ…………………..
จังหวัด……………………
บ้านเลขที่…….... หมู่ที่……
ตาบล/แขวง…………..…….………… อาเภอ/
เขต………………………………….
จังหวัด………………………………………..โทรศัพท์ผขู้ อรับบริ การ...........................................
มีความประสงค์จะขอข้อมูลดังต่อไปนี้

ข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไป


จานวนนักเรี ยน 10 มิถุนายน พ.ศ. ………….



จานวนโรงเรี ยน/ชั้นเรี ยน



จานวนกลุ่มเครื อข่าย



จานวนครู



อื่นๆ …………………………………………………

มีความประสงค์จะใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพื่อ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ความเห็น



ลงชื่อ……………………………….. ผูข้ อข้อมูล
(………...………………………..)
อนุญาต
 ไม่อนุญาต
ลงชื่อ……………………………………
(……………………….…………………..)

การให้ บริการจัดหาทีเ่ รียนให้ บุคคลพิการทุกประเภท
วัตถุประสงค์ ของการให้ บริ การ
การให้บริ การจัดหาที่เรี ยนให้บุคคลพิการทุกประเภทได้รับการศึกษา ตาม พ.ร.บ.
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 และ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวทางการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาาพระนครศรี อยุธยา เขต 1 ร่ วมกับศูนย์
การศึกษาพิเศษจังหวัดพระนครศรี อยุธยา และโรงเรี ยนที่จดั การศึกษาเด็กพิการเรี ยนร่ วม จัดให้
เจ้าหน้าที่ให้บริ การและให้คาปรึ กษา จัดหาสถานที่เรี ยนให้กบั ผูม้ ีความประสงค์จะเข้าเรี ยนใน
โรงเรี ยนที่จดั การศึกษาเด็กพิการเรี ยนร่ วม และศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดย
กาหนดหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. ผูข้ อรับบริ การจัดเตรี ยมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วยสู ติบตั ร รู ปถ่าย 2 ใบ
สาเนาทะเบียนบ้าน หรื อบัตรประจาตัวคนพิการ (ถ้ามี) ใบแสดงความคิดเห็นของแพทย์(ถ้ามี) ยืน่
ต่อเจ้าหน้าที่ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 1
2. เจ้าหน้าที่แนะนาให้คาปรึ กษาให้ผรู้ ับบริ การ มีความพึงพอใจที่จะเข้ารับ
การศึกษากับสถานศึกษาที่กาหนดให้ โดยนาหลักฐานไปยื่นต่อสถานศึกษาเพื่อรายงานตัวเข้าเรี ยน
ในสถานศึกษาที่มีความพึงพอใจ
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
บุคคลพิการทุกประเภท ได้รับการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ทุกคนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบพร้อมได้รับสิ ทธิ พิเศษตามกฎกระทรวง
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แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
การบริการน้ อง ๆ พิการคือเป้ าหมายสาคัญมาพบแค่ หนึ่งวันก็ OK

เป้ าหมายผูใ้ ห้และผูร้ ับบริ การ
- โรงเรี ยน
- ผูป้ กครอง
- นักเรี ยน
ให้บริ การกับหน่วยงานอื่น
- สพฐ
- ม.ราชภัฎ
- ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด
- มศว.ประสานมิตร
บริ การให้คาปรึ กษาด้านการศึกษาพิเศษกับโรงเรี ยน ผูป้ กครอง นักเรี ยน
และเครื อข่าย
ให้ขอ้ มูลโรงเรี ยน หรื อหน่วยงานอื่น เช่น ม.ราชภัฎพระนครศรี อยุธยา
มศว.ประสานมิตร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯลฯ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ระดับโรงเรี ยนเครื อข่าย และหน่วยงานทางการศึกษา
อื่น ๆ
......................................................
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คะแนน NT ดูได้ ไร้ ข้อติง
แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติ
3. ผูร้ ับบริ การ
- ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
- ข้าราชการครู
- นักเรี ยน
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ผูใ้ ห้บริ การ มีวธิ ีการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคะแนน NT นาข้อมูล ลงทาง Smart Area ของ สพป.
อย.1ในเว็บไซด์ Aya1.go.th
2.2 ผูร้ ับบริ การดูคะแนน NT จากเอกสารรายงาน ผลสัมฤทธิ์ นกั เรี ยนใน
ปี การศึกษา ซึ่งผูร้ ับผิดชอบได้มอบให้ทุกโรงเรี ยน
2.3 นาเสนอชี้ แจงในการประชุมผูบ้ ริ การในสังกัดทุกโรงเรี ยน
2.4 คณะผูบ้ ริ หารเขต ศึกษานิเทศก์ ประชุมชี้แจงการใช้ขอ้ มูลผลสัมฤทธิ์ เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
ผลการดาเนินงาน
1. ผูบ้ ริ หารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 1 ศึกษานิเทศก์
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู ผสู ้ อน ใช้ขอ้ มูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผลสัมฤทธิ์
นักเรี ยนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสู ตร สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ของ สพป.อย.เขต 1
2. ผูเ้ รี ยน ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
3. ผูเ้ กี่ยวข้องใช้เป็ นข้อมูลในการอ้างอิงเพื่อพัฒนาสื่ อนวัตกรรมในการจัดการศึกษา

แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาในการให้ บริการเรื่อง NT
ผู้รับบริการ





ผูบ้ ริ หาร
ครู
นักเรี ยน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้ บริการ
ชี้แจงการให้ขอ้ มูล ใช้เวลา 5 - 10 นาที

ผูร้ ับผิดชอบลงข้อมูลในเว็บไซด์ของเขต
(ใช้เวลา 10 นาที)
ส่ งคู่มือและรายงานให้ผรู ้ ับบริ การอย่างทัว่ ถึง
โดยผูบ้ ริ หารเขตและศึกษานิเทศก์ นาไปมอบ
ในวันประชุม พร้อมชี้แจง
(ใช้เวลา ประมาณ 1วัน)

นิเทศ ติดตามการใช้ผล NT เพื่อการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนเดือนละ 1 ครั้ง เป็ นอย่างน้อย
โดยผูบ้ ริ หารเขตฯ ศึกษานิเทศก์และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
(ใช้เวลา เดือนละ 1 ครั้ง)
...................................................
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ขออนุญาตเข้าเรี ยนการศึกษานอกระบบ(กศน.)
แนวทางและขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ข้อมูลที่ให้บริ การ ดังนี้
1.1 ผูข้ อหนังสื อรับรองยืน่ บันทึกขอไปเรี ยนที่ กศน.
1.2 เจ้าหน้าที่ สอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรี ยน และเหตุผลความจาเป็ นที่ขอ
ไปเรี ยน กศน.
1.3 เจ้าหน้าที่ ผูร้ ับผิดชอบ บันทึกเสนอ ขออนุญาต รองผอ.สพป.(ที่รับผิดชอบ)
เพื่อรับมอบหนังสื อส่ งตัวนักเรี ยนเข้าโรงเรี ยน
เอกสารประกอบ
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดา มารดา หรื อผูป้ กครอง
2. สาเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา/ ผูป้ กครอง
3. สาเนาทะเบียนบ้าน นักเรี ยน
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักเรี ยน(ถ้ามี)
5. สาเนาหลักฐานการศึกษา

แผนผังการขออนุญาตเข้าเรี ยนการศึกษานอกระบบ(กศน.)
1.

กรอก แบบยืน่ เสนอ ขอเข้าศึกษา
ต่อ ณ สถานศึกษาสังกัด กศน.

เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลนักเรี ยน
เหตุผลความจาเป็ นที่เข้าศึกษาต่อ

2.

3. เจ้าหน้าที่ บันทึกเสนอ และมอบหนังสื อ

ขออนุญาตให้ออกหนังสื อเพื่อส่งตัว
ให้นกั เรี ยนเข้าศึกษา (กศน.)
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การสั่งซื้ อเอกสารหลักฐานการศึกษา
การจัดทาหนังสื อในการสั่งซื้ อเอกสารหลักฐานการศึกษา ให้กบั โรงเรี ยนที่ขออนุญาต
ในการซื้ อ ดังนี้
เอกสารหลักฐานการศึกษา (หลักสู ตรเก่ า)
1. หลักฐานแสดงผลการเรี ยน ป.05
2. ระเบียนแสดงผลการเรี ยน รบ.1 ต. และ รบ.1 ป
3. แบบรายงานผลการเรี ยนผูจ้ บหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนต้น รบ 2 – ต
4. แบบรายงานผลการเรี ยนผูจ้ บหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย รบ 2 – ป
เอกสารหลักฐานการศึกษา ตามหลักสู ตรขั้นพืน้ ฐาน
1. ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) มี 4 ช่ วงชั้น ดังนี้
ปพ.1 ช่วงชั้นที่ 1 (ระดับ ป.1 – ป.3)
ปพ.1 ช่วงชั้นที่ 2 (ระดับ ป.4 – ป.6)
ปพ.1 ช่วงชั้นที่ 3 (ระดับ ม.1 – ม.3)
ปพ.1 ช่วงชั้นที่ 4 (ระดับ ม.4 – ม.6)
2. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร (ปพ.2) มี 2 ช่ วงชั้ น ดังนี้
ปพ.2-บ ช่วงชั้นที่ 3 (นักเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสู ตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.3)
ปพ.2-พ ช่วงชั้นที่ 4 (นักเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสู ตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.6)
3. แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3) มี 4 ช่ วงชั้ น ดังนี้
ปพ.3 ช่วงชั้นที่ 1 (ระดับ ป.1 – ป.3)
ปพ.3 ช่วงชั้นที่ 2 (ระดับ ป.4 – ป.6)
ปพ.3 ช่วงชั้นที่ 3 (ระดับ ม.1 – ม.3)
ปพ.3 ช่วงชั้นที่ 3 (ระดับ ม.4 – ม.6)
นอกเหนือจาก ปพ.1 ถึง ปพ.3 เป็ นหน้าที่ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ที่ตอ้ งมีหน้าที่ดูแล(ตั้งแต่ ปพ.4 ถึง ปพ.9)

แนวปฏิบัติในการซื้อ
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1. โรงเรี ยนที่ประสงค์จะขออนุ ญาตจัดซื้ อเอกสารหลักฐานการศึกษา ให้โรงเรี ยนทาหนังสื อ
ขออนุญาตมายัง สพป.อย.เขต 1 โดยระบบเอกสารที่จะขอซื้ อ ช่วงชั้นที่เท่าไร จานวนกี่เล่ม หรื อ
กี่ฉบับ พร้อมทั้งระบุชื่อ ตาแหน่ง และโรงเรี ยน ของผูท้ ี่จะไปดาเนินการจัดซื้ อที่องค์การค้าของ
คุรุสภา ให้ครบถ้วน(*** ถ้าเป็ น ปพ.1 ให้ระบุดว้ ยว่า จะสั่งซื้ อชนิดคอมพิวเตอร์ หรื อแบบเขียน
มาด้วย)
2. เจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดพิมพ์เอกสารตามหนังสื อขออนุญาตของโรงเรี ยนในแบบฟอร์มที่
ได้เสนอ ลงชื่อไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อโรงเรี ยนสามารถรอรับไปซื้ อที่องค์การค้าของคุรุสภาได้เลย
หนังสื อ ฉบับที่ 1 หนังสื อที่ สพป.อย.เขต 1 จัดทาโดย เรี ยน ผูอ้ านวยการองค์การค้าของ
คุรุสภา ให้โรงเรี ยนนาหนังสื อฉบับนี้ไปดาเนินการซื้ อที่องค์การค้าของคุรุสภา ถนนราชดาเนิน
นอก กทม.
หนังสื อ ฉบับที่ 2 หนังสื อที่ สพป.อย.เขต 1 จัดทาให้โดย เรี ยน ผูอ้ านวยการองค์การค้า
ของคุรุสภาให้โรงเรี ยนนาหนังสื อฉบับนี้ไปดาเนินการซื้ อที่องค์การค้าของคุรุสภา ถนนราชดาเนิน
นอก กทม.
3. เมื่อโรงเรี ยนดาเนิ นการซื้ อเอกสารหลักฐานการศึกษาแล้ว ให้นาเอกสารเหล่านั้นกลับมา
ลงทะเบียนคุมที่ สพป.อย.เขต 1 ก่อนที่จะนาออกไปใช้ให้กบั นักเรี ยน
ขั้นตอนการลงทะเบียนคุม
เจ้าหน้าที่จะดาเนิ นการ ดังนี้
1. เมื่อโรงเรี ยนนาเอกสารมาลงทะเบียน
- เจ้าหน้าที่จะดาเนินการประทับตราที่หน้าปก ทุกเล่ม พร้อมลงชื่อกากับ และนาเลขมา
ลงทะเบียนคุมในเล่ม พร้อมบัตรราชการหรื อบัตรประชาชน โดยให้ผทู ้ ี่มาลงทะเบียน
ลงชื่อรับทุกครั้ง
- ถ้าเป็ น ป.05 จะต้องดาเนินการประทับตราทุกแผ่น ระหว่างกลางรอยปะ
………………………………….
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การจัดซื้อเอกสารหลักฐานสาคัญทางการศึกษา (ใช้ เวลา 2 วัน)
การจัดซื้อหลักฐานแสดงผลการเรียน ป.05, รบ.1 ต, รบ 1 ป, ปพ 1, ปพ 2 และในระบบ
ประกาศนียบัตร ปพ 3
แนวทางและขั้นตอนการดาเนินงาน
1. โรงเรี ยนทาหนังสื อถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 1 ในการ
ขออนุ ญาตสั่งซื้ อแบบพิมพ์ สาหรับโรงเรี ยนทุกแห่งที่อยูใ่ นเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรี อยุธยา
เขต 1
2. เจ้าหน้าที่ สพป.บันทึกเสนอขออนุ ญาต ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
ในการจัดซื้ อแบบพิมพ์
3. ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่ลงนาม อนุ ญาต และลงนามในหนังสื อถึง ผูอ้ านวยการ
องค์การค้าของคุรุสภา และลงนามในหนังสื อถึงโรงเรี ยน
4. โรงเรี ยนดาเนิ นการจัดซื้ อ โดยมอบให้ผทู ้ ี่ได้รับมอบหมายนาหนังสื อ อนุญาตให้จดั ซื้ อ
เป็ นผูด้ าเนินการจัดซื้ อเท่านั้น และซื้ อได้ที่องค์การค้าของคุรุสภา
5. เมื่อโรงเรี ยนดาเนิ นการจัดซื้ อแล้ว ให้นาหลักฐานดังกล่าวข้างต้น (ทุกกรณี ) มาลง
ทะเบียนคุม ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต 1
6.เจ้าหน้าที่ สพป.ลงทะเบียนคุม รับ – จ่าย และประทับตรา สพป.อย.เขต 1 (กรณี ประทับ
ที่ ป.05)และโรงเรี ยนนาไปลงทะเบียนคุมโรงเรี ยน โดยจัดทาบัญชี รับ – จ่ายของโรงเรี ยนและ
ประทับตราโรงเรี ยน(กรณี ประทับตราที่ รบ.1 ป, ปพ.1 ทุกช่วงชั้น, รบ.2 – ต, รบ.2 – ป รวมทั้ง
ปพ.3)
7. การจัดซื้ อแบบพิมพ์รายงานผูส้ าเร็ จการศึกษา (ปพ.3) โรงเรี ยนสามารถจัดซื้ อได้โดยตรง
โดยหัวหน้าสถานศึกษาเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดซื้ อ และเก็บแบบพิมพ์ที่จดั ซื้ อแล้ว
เอกสารประกอบการจัดซื้อ
1. แบบขออนุญาตจัดซื้ อ
หมายเหตุ บริ การสาหรับทุกกลุ่มใน สพป.อย.เขต 1 เท่านั้น
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การเบิกเงินสวัสดิการค่ ารักษาพยาบาล กรณีนาใบเสร็จมาเบิก (ใช้ เวลา 2 วัน)
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (แบบ กก.4 สาหรับพื้นที่การศึกษา)
2. สาเนาหลักฐานการนาส่ งเงินสมทบงวดปั จจุบนั และงวดแรก (กรณี ครู บรรจุใหม่)
3. สมุดประจาตัวครู ฉบับจริ งพร้อมสาเนาทุกหน้า
4. สาเนาชื่อบัญชีและหมายเลขธนาคารบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน)
5. ใบเสร็ จรับเงินที่ขอเบิก
6. ในกรณี ที่สมุดประจาตัวครู ไม่มีการบันทึกข้อมูลหรื อไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็ น
ปั จจุบนั ให้แนบหลักฐานอื่นๆ เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนรับรองบุตรทะเบียนสมรส
ทะเบียนหย่า เป็ นต้น
7. ทะเบียนประจาตัวในกานเบิกค่ารักษาพยาบาลของครู
8. กรณี บิดามารดาเคยรับราชการหรื อเป็ นพนักงานรัฐวิสาหกิจให้แนบหลักฐานการ
ลาออกจากราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ และหลักฐานแสดงบาเหน็จ , บานาญ หรื อเบี้ยหวัด

38
การเบิกค่ าการศึกษาบุตร (ใช้ เวลา 2 วัน)

เอกสารประกอบการพิจารณา
1. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ กก.16 ภ)
2. สาเนาหลักฐานแสดงการนาส่ งเงินสมทบงวดปั จจุบนั และงวดแรก (กรณี ครู บรรจุใหม่)
3. สมุดประจาตัวครู ฉบับจริ งพร้อมสาเนาเอกสารทุกหน้า
4. สาเนาชื่อบัญชีและหมายเลขบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน)
5. ใบเสร็ จรับเงินที่ขอเบิก (ฉบับจริ ง)
6. สาเนาใบอนุ ญาตให้เก็บค่าธรรมเนียมการเรี ยนของสถานศึกษาเอกชน
7. ในกรณี ที่สมุดประจาตัวครู ไม่มีการบันทึกข้อมูลหรื อไม่เปลี่ยนแปลงรายการให้เป็ น
ปั จจุบนั ให้แนบหลักฐานอื่นๆ เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนรับรองบุตร ทะเบียนสมรส
เป็ นต้น
8. ทะเบียนการเบิกเงินค่ารักษาบุตร
………………………………………………………….

