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บทนำ
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดให้ในแต่ละจังหวัด มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.) และสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและ
การจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนดในระดับจังหวัด และประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ ๑๒
มิถุน ายน ๒๕๖๐ ได้แบ่ งกลุ่ มภารกิจ 8 กลุ่ มภารกิจ คือ กลุ่ มอานวยการ กลุ่ มบริห ารงานบุ คคล กลุ่ ม
นโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งมีเจตนารมณ์สนับสนุนภารกิจ
การปฏิรูปการศึกษา
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งหน่วยงานภายในสานักงานศึกษาธิการ
ภาคและสานั กงานศึกษาธิการจังหวัดสั งกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน
๒๕๖๐ กาหนดภารกิจกลุ่มอานวยการ ประกอบด้วย งานธุรการของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (กศจ.)
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจาทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
งานบริ ห ารทั่ ว ไป งานบริ ห ารการเงิ น บั ญ ชี แ ละพั ส ดุ ระบบบริ ห ารงานและการควบคุ ม ภายใน งาน
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาใน
พื้นที่รับผิดชอบ งานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและยานพาหนะ งานบริหารงานบุคคล งานพัฒนา
องค์กร งานราชการประจาทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
คู่มือฉบับนี้ ได้จัดทาขึ้นการกิจกรอบงาน มีกระบวนงาน วิธีการปฏิบัติงาน เอกสารแบบฟอร์มที่ให้
ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และการปฏิบัติการสื่อสารบนช่องทางอิเลคทรอนิคส์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดซึ่งเป็น ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการหรือ
ปฏิบัติงานช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรต่อไป อย่างไรก็ตาม วิธีการ
ดาเนินงานอาจปรับใช้ได้ตามบริบท และยึดกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติภาครัฐ อาทิ พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติวิธีการปกครอง
พ.ศ.2539 ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 พระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 และระเบียบกฎหมายแนวทางปฏิบัติที่ดีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
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ภำรกิจ
มติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคในการประชุม
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 11 เมษายน 2560 กาหนดให้แบ่งหน่วยงานภายในของสานักงานศึกษาธิการภาค
และศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความสะดวกในการมอบหมายและควบคุม
งานโดยได้แบ่งกลุ่มอานวยการมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการและคณะทางาน รวมทั้งปฏิบัติราชการที่
เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ.และตามที่ กศจ.มอบหมาย
2. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจาทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆใน
ระดับจังหวัด
3. ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
4. ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชีและพัสดุ
5. ดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานและการควบคุมภายใน
6. ดาเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
7. ดาเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและยานพาหนะ
8. ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
9. ดาเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
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๑. ชื่องาน
งานธุรการของ กศจ.
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินงานจัดประชุม กศจ. ตามบทบาทหน้าที่และเป็นไป ตามคาสั่ง หัวหน้ารักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.
2560 ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสานักงานศึกษาธิการภาคและ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560
๓. ขอบเขตของงาน
กลุ่มอานวยการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการจัดประชุม กศจ. รวมทั้ง
อนุกรรมการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) ได้ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๔.๑ การเตรียมการก่อนการประชุม
๔.๑.๑ จัดทาทะเบียบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับกรรมการ ใน กศจ.ซึ่งประกอบด้วย รายชื่อ นามสกุล
และที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ตลอดจนการตั้ง Line กลุ่ม ของ กศจ. เพื่อความ
สะดวกในการติดต่อและประสานงาน
๔.๑.๒ จัดทาแฟูมระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติ ประกาศ หรือ
คาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบและภารกิจของ กศจ.ไว้ให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ เพื่อใช้ประกอบพิจารณาวาระการประชุม เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรม
๔.๑.๓ ประสานและรวบรวมเรื่องที่จะเสนอเข้าที่ประชุม จากการประชุม อกศจ.
๔.๑.๔ เสนอร่าง วาระการประชุมต่อศึกษธิการจังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบในเบื้องต้น โดยอาจมี
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขวาระการประชุม ตามความเห็นของ ศธจ.แล้วแต่กรณี
๔.๑.๕ เสนอระเบียบวาระการประชุม พร้อมขอเสนอวันประชุมที่ผ่านความเห็นชอบของ ศธจ.แล้ว ไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธาน กศจ.
- ในกรณีที่มรี ะเบียบวาระการประชุม ที่เป็นประเด็นสาคัญ หรือเรื่องลับ ศธจ.พร้อม
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เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ควรชี้แจ้งข้อมูล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ด้วยวาจาประกอบกันด้วย
๔.๑.๖ ส่งหนังสือเชิญประชุมถึงกรรมการใน กศจ. ทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมส่ง
ระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุมในครั้งที่แล้ว ให้ประสานเป็นการภายใน เพื่อให้ทราบว่า
กรรมการ ใน กศจ.ท่านใดมาประชุมได้หรือไม่อย่างไร ครบองค์ประชุมหรือไม่ หากพบว่ากรรมการ กศจ. มา
ไม่ครบองค์ประชุมให้รีบรายงาน ศธจ. และ ผวจ.ทราบทันที
๔.๑.๗ จัดเตรียมเบี้ยประชุมโดยทาบันทึกเสนอขออนุมัติยืมเงินในการดาเนินการประชุมจากเงิน
งบประมาณของ กคศ. ตามจานวน กศจ.ทั้งคณะ โดยเบิกจ่ายตามกาหนดไว้
๔.๑.๘ จัดทาข้อมูลและสารสนเทศ เกี่ยวกับวาระการประชุม ให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกระเบียบวาระการ
ประชุม โดยจัดทาเป็นรูปแบบเอกสารและข้อมูลในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนาเสนอข้อมูลบนจอฉายภาพ
แล้วแต่กรณี โดยเฉพาะในระเบียบวาระเพื่อทราบ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม มติคณะรัฐมนตรี การประหยัดพลังงานเป็น
วาระแห่งชาติ การลดการใช้กระดาษด้วย QR Code
๔.๑.๙ แจ้งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานทางการศึกษาอื่นเข้าร่วมประชุมตาม
ระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง
๔.๑.๑๐ วางแผนและเตรียมการ เพื่ออานวยความสะดวกแก่กรรมการใน กศจ.และผู้ร่วมประชุม อาทิ
การเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม ติดตั้งปูาย เครื่องเสียงและสถานที่จอดรถ
๔.2 การดาเนินการในระหว่างการประชุม
๔.2.1 จัดทาบัญชี ลงเวลาสาหรับ กศจ.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน เพื่อรักษาความปลอดภัยและ
ประโยชน์ของทางราชการ
๔.2.2 เป็นผู้ชว่ ยเลขานุการในระหว่างการประชุม โดยจดบันทึกการประชุมให้เป็นไปตามข้อคิดเห็น
และมติที่ประชุมของ กศจ. ในกรณีมีความจาเป็นอาจมีการบันทึกเสียงของกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้
ต้องได้รับอนุญาตจากประธาน หรือกรรมการ แล้วแต่กรณี
๔.2.3 สาหรับระบียบวาระการประชุมที่เป็นเรื่องลับ อาจจากัดผู้เข้าประชุมเท่าที่จาเป็น ตามความเห็น
ของประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
๔.2.4 จัดระบบรักษาความปลอดภัย ด้านบุคคล ด้านเอกสาร ด้านอาคารสถานที่ ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
๔.2.5 อานวยความสะดวกด้านเครื่องดื่ม แสงเสียง ตลอดระยะเวลาการประชุม
๔.2.6 ขอคืนเอกสารข้อมูลหรือสิ่งอื่นใด จาก กศจ.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ยกเว้นเอกสารข้อมูลไม่
สาคัญ
๔.2.7 จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและหรือผู้เข้าร่วมประชุมแล้วแต่กรณี
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๔.๓ การดาเนินการหลังการประชุม
๔.๓.1 จัดทารายงานการประชุมเสนอศึกษาธิการจังหวัดลงนามในเอกสารการประชุม
๔.๓.2 แจ้งมติที่ประชุมให้แก่กลุ่มงานในสังกัด สนง.ศธจ. ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติโดยทันที โดยจัดทา
เป็นบันทึกข้อความเป็นลายลักษณ์ เพื่อใช้อ้างอิง
๔.๓.3 แจ้งมติที่ประชุมให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทราบและถือปฏิบัติต่อไป
๔.๓.4 มีมติที่ประชุมแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อดาเนินการเป็นไปตามมตินั้นๆ และเผยแพร่ให้ทราบโดย
ทั่วกันตามระเบียบของทางราชการ
๔.๓.5 ติดตามการดาเนินงานตามมติที่ประชุมและรวบรวมไว้เพื่อรายงานให้ที่ประชุมทราบผลการ
ดาเนินงานในครั้งต่อไป
5. Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบเรื่ องเสนอ ศธจ.ขอจัด
ประชุม กศจ.ต่อประธาน

งานเลขานุการ รวบรวมเรื่ อง/ระเบียบวาระทีจ่ ะเสนอ กศจ./ จัดทา
ระเบียบวาระการประชุม/ทาหนังสือขอเชิญ กศจ.เข้ าร่วมประชุม

ดาเนินการประชุม กศจ.

มติ กศจ. / จัดทารายงานการประชุม /
หนังสือแจ้ ง สพท.

นามติแจ้ งผู้เกี่ยวข้ องดาเนินการตามมติ

ทา
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6. แบบฟอร์มที่ใช้
๗.๑ ระเบียบวาระการประชุม กศจ.
๗.๒ รายงานการประชุม กศจ.
๗. เอกสารอ้างอิง /กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
๗.๑ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม๗.๒
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๗.๓ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
๗.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2545 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๗.๕ กฎกระทรวงคาสั่งมอบอานาจ มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง กฎ กคศ.ระเบียบแนวปฏิบัติและอื่นๆ

๕
๘. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน งานธุรการของ กศจ.
ชื่องาน งานธุรการของ กศจ.
ส่วนราชการ กลุ่มอานวยการ
รหัสเอกสาร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดาเนินงานจัดประชุม กศจ. ตามอานาจหน้าที่ได้ ตามตามคาสั่ง หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสานักงานศึกษาธิการภาค และ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 และอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการทางาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
1.
ผู้รับผิดชอบเรื่องเสนอ ศธจ.ขอจัดประชุม
1 วัน
เจ้าของเรื่อง
กศจ.ต่อประธาน
2.

งานเลขานุการ รวบรวมเรื่อง/ระเบียบ
วาระที่จะเสนอ กศจ./ จัดทาระเบียบวาระ
การประชุม/ทาหนังสือขอเชิญ กศจ.เข้า
ร่วมประชุม
ดาเนินการประชุม กศจ.

2 วัน

งานเลขาฯ

1 วัน

ศธจ.

4.

มติ กศจ. / จัดทารายงานการประชุม /
ทาหนังสือแจ้ง สพท.

1 วัน

ประธาน

5.

นามติแจ้งผู้เกี่ยวข้องดาเนินการตามมติ

3 วัน

งานเลขาฯ

3.
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๑. ชื่องาน
งานปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจาทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่าง ๆ
ในจังหวัด
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาในพื้นที่ ตามที่กฎหมายกาหนด การ
ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมาย รวมทั้งเพื่อการ
ให้บริการด้านการศึกษาที่รวดเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียม เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นสาคัญ ตลอดจนการส่งเสริม
การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย การเป็นภาคีหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน หรืองานอื่นซึ่งภาครัฐพึง
ทางานร่วมกับท้องถิ่น ภาค ประชาชน ภาคเอกชน หรือองค์กรสาธารณประโยชน์อื่น
๓. ขอบเขตของงาน
ในการดาเนินงานตามกรอบภารกิจเกี่ยวกับราชการประจาทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและการ
ประสานงานต่ า ง ๆ ในจั ง หวั ด เป็ น บทบาทหน้ า ที่ ข องส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ในฐานะผู้ แ ทน
กระทรวงศึกษาธิการ ที่จะต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์ เทคนิคการประสานงาน มนุษยสัมพันธ์ การใช้ภาวะผู้นา
ในการผู้ดาเนินงาน วางแผนในการดาเนินงานทุกขั้นตอน ใช้ศักยภาพในการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้วย
จิตสานึกที่ดีกับภาคีส่วนร่วมกลุ่มเปูาหมายด้วยกัลยามิตร
๔. ขั้นตอนในการดาเนินงาน
4.1 รับเรื่องเข้า ในทะเบียน
4.2 วิเคราะห์ วางแผน กาหนดกิจกรรมนาเสนอเพื่อการดาเนินงาน
4.3 กาหนดยุทธศาสตร์การประสานงาน สร้างกิจกรรม สร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม
4.4 ดาเนินงาน และประสานประโยชน์ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีแอพลิเคชั่น ช่วยการประสานงาน
4.5 ติดตาม ประเมินผล จัดทาเสนอรายงาน
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5. Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงาน

In put
งานสถาบัน ชาติ ศาสน์
กษัตริย์
งานนโยบายหน่วยเหนือ
สป.ศธ
องค์กรหน่วยเหนือ สป./ ภาค
งานบูรณาการองค์กรภาคี
เครือข่ายภาคส่วนระดับจังหวัด
/ศธ./สพฐ/สป./ กศน./สช.
อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา/กศ
ตามอัธยาศัย มูลนิธิ องค์กร
อิสระ/องค์กรศาสนา
งานระดมทรัพยากรเพื่อการ
พัฒนา
6. แบบฟอร์มที่ใช้

Process

วิเคราะห์วางแผน
กาหนดดาเนินงาน

เครื่องมือ และ
ช่องทางการสื่อสาร

๗.๑ แบบอนุโมทนาบัตร กรณีที่ระดมทรัพยากรจากองค์กรภายนอก
๗.๒ แบบสารวจการร่วมกิจกรรมงานสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๗.๓ ปฏิทินกากับคุณภาพในการดาเนินงาน
๗.๔ สร้างเครื่องมือ แบบสังเกต /แบบสารวจความพึงพอใจ Google drive
7. เอกสารอ้างอิง /กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พรบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี. พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

Out put

ติดตามประเมินผล
จัดทารายงาน
เผยแพร่แนวทาง
องค์ความรู้ ผลงาน
สร้างกระแสการ
รับรู้ ภาพลักษณ์
องค์กร
วิเคราะห์ปรับปรุง

8
1. ชื่องาน
งานบริหารทั่วไป
๒. วัตถุประสงค์
งานบริหารทั่วไป นับว่าเป็นงานที่มีความสาคัญเป็นฟันเฟืองสาคัญขององค์กรที่ครอบคลุมงาน
สารบรรณ การรับ ส่ง หนังสือราชการ งานธุรการ การการออกคาสั่งมอบหมายงานในหน้าที่งานเลขานุการ
งานการจัดประชุมคณะกรรมการ และการสื่อสารองค์กร
๓. ขอบเขตของงาน
ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 งานสารบรรณ หมายถึง งานสารบรรณงานที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทา การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทาลาย
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๔.1 งานสารบรรณ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่สารบรรณ หรือธุรการกลุ่มภารกิจเข้าสู่ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์องค์กร
หรือ รับจากการส่งทางตรงหรือไปรษณีย์
2. ลงทะเบียนรับ ทะเบียนคุมการส่ง รับผิดชอบ ระยะเวลากาหนดส่ง/รายงาน
3. วิเคราะห์งานตามกรอบภารกิจกลุ่มงาน จัดส่งไปยังกลุ่มผู้รับผิดชอบ
4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์หนังสือ กาหนดกระบวนงานการปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือที่เกี่ยวข้อง’
กับการปฏิบัติ สถาบันการศึกษาทุกแห่งการศึกษาภาครัฐ เอกชน รวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัย
5. จัดทาร่าง หรือหนังสือราชการ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. จัดทาบันทึกเสนอด้วยระบบการเสนอหนังสือออนไลน์ตามขั้นตอน ผ่านการกลั่นกรองจาก
ผอ.กลุ่ม รองศึกษาธิการจังหวัด
7. เสนอศึกษาธิการจังหวัดลงนาม แจ้งขอความร่วมมือในการประสานหน่วยงาน
8. จัดส่งหน่วยงานตามกาหนด และติดตามประสานการดาเนินงานด้วยกัลยาณมิตรกรณีที่ต้อง
ขอความร่วมมือจนแล้วเสร็จ
9. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟูมเรื่อง หรือสรุปรายงาน
๔.2 การจัดเก็บหนังสือราชการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. วิเคราะห์หนังสือและระยะเวลาในการจัดเก็บ ให้สอดคล้องกับระเบียบงานสารบรรณ
การเก็บระหว่างปฏิบัติ เก็บหลังดาเนินการเสร็จ
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2. จัดระบบการจัดเก็บตามสภาพที่เหมาะสมของสภาพสานักงานหรือสแกนจัดเก็บไว้ในระบบ
อิเลคทรอนิคส์
๔.3 งานทาลายหนังสือราชการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. หลังสิ้นปีปฏิทิน ภายใน 60 วัน ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานสารบรรณกลางแจ้งสารวจหนังสือ
การเก็บหนังสือผ่านระบบฐานข้อมูล
2. จัดทาบัญชีหนังสือขอทาลาย เสนอคณะกรรมการทาลายหนังสือของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด
3. ส่งบัญชีหนังสือขอทาลายให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
4. ดาเนินการทาลายหนังสือด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม
๔.4 งานมอบหมายงานในหน้าที่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ตามมาตรฐานตาแหน่ง ตามบทบาทหน้าที่ในการดาเนินงานแต่ละ
ตาแหน่งในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ทั้งนี้ คานึงถึงความสามารถเหมาะสม กรณีที่ดารงตาแหน่งใหม่
ผู้บังคับบัญชาควรสนับสนุนให้มีการพัฒนา เรียนรู้ส่งเสริมทักษะในการทางาน
2. กาหนดภาระหน้าที่สานักงานสานักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยยึดตามกรอบงานหลักตาม
ประกาศที่หน่วยเหนือกาหนด
3. จัดทาคาสั่งมอบหมายงาน และประชุมชี้แจง
๔.5 การควบคุมการมาปฏิบัติราชการและการลา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ผู้ประสงค์ขอยื่นใบลาเสนอขอผ่านผู้อานวยการกลุ่มที่ตนสังกัด ผ่านรองศึกษาธิการและ
ศึกษาธิการจังหวัดอนุมัติ
2. ผู้เสนอขอนาใบลาที่ผ่านการอนุมัติยื่นแจ้งเจ้าหน้าที่วันลาลงทะเบียนคุม
3. แจ้งผลการลาให้ผู้เสนอขอทราบ
4. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคุมวันลา
๔.6 การรักษาเวรยามรักษาการณ์
ขั้นตอนดาเนินงาน
๑. เจ้าหน้าที่จัดวันอยู่เวรรักษาการณ์ ในสัดส่วนจานวนวันที่ปฏิบัติ
๒. เสนอออกคาสั่ง ต่อศึกษาธิการจังหวัดลงนาม
๓. สาเนาแจ้งผู้ปฏิบัติ ลงชื่อรับทราบการปฏิบัติ โดยเสนอศึกษาธิการจังหวัดแจ้ง
ผอ.กลุ่มดาเนินการแจ้ง
๔. ผู้ได้รับแต่งตั้งดาเนินการตามคาสั่ง และบันทึกเหตุการณ์ในสมุดบันทึกการอยู่เวร
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๕. ผู้ตรวจเวร ลงบันทึกการอยู่เวร
๖. กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บันทึกเสนอขอเปลี่ยนแปลง ต่อศึกษาธิการจังหวัด
๗. กรณีสานักงานศึกษาธิการไม่ได้จ้างเหมาบริการ ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดดาเนินการ
ตามแนวทางดังกล่าว
๕. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๕.๑ พระราชบัญญัติระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.
2552
5.2 พระราชบัญญัติระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
5.3 พระราชบัญญัติระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
5.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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๑. ชื่องาน
การเบิกเงิน
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การเบิกเงินของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามที่
ระเบียบกาหนด
๓. ขอบเขตของงาน
การเบิกเงิน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
งานการเงิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. จัดทาเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เงินรับฝาก
ดาเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนาฝากเงิน การนาเงินส่งคลัง การถอน
เงิน และการโอนเงิน ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ รายงานเงินคงเหลือ ประจาวันของสานักงานศึกษาธิการให้เป็นไป
ตามระเบียบ
3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี
4. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดาเนินการทาลายเอกสารตาม
ระเบียบ
5. ให้คาแนะนา ชี้แจงและอานวยความสะดวกแก่บุคลากรในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับ
การเบิก-จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
7. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
8. ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 ได้รับจัดสรรเงินประจางวด
4.2 รับแจ้งโอนเงินงบประมาณ ตรวจสอบเงินในระบบ GFMIS ลงทะเบียนคุมเงินประจางวด
4.3 รับหลักฐานและเอกสาร/เอกสารทางการเงินจากงานพัสดุและกลุ่มงานในสานักงานศึกษาธิการ
4.4 ตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย เสนอขออนุมัติจากศึกษาธิการจังหวัด
4.5 ลงทะเบียนคุมเอกสารขอเบิกในระบบ / ทะเบียนคุมลูกหนี้ / ทะเบียนคุมงบประมาณ ฯลฯ
4.6 ดาเนินการเบิกเงินในระบบ GFMIS
4.7 ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
4.8 เขียนเช็คเสนอ หรือ KTB Corporate Online อนุมัติจ่ายเงิน ให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
4.9 กรณีไม่จ่ายตรง สั่งจ่ายเช็คให้กับห้าง / ร้าน / บริษัท หรือผู้มีสิทธิ
4.10 รวบรวมหลักฐานและเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย/ใบสาคัญ ส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชี
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บันทึกรายการ
4.11 จัดทารายงานรับจ่ายเงิน พร้อม งบเดือน
4.12 เก็บหลักฐานทางการเงิน
๕. Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงาน
การเบิกเงิน
รับหลักฐานเอกสารและบันทึก

ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/
ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จัดทางบหน้ารายการขอเบิกและ
บันทึกขออนุมตั ิเบิก

ไม่ถูกต้อง
ศธจ.หรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายอนุมตั ิ

ถูกต้อง

บันทึกรายการวางเบิกใน
ทะเบียนคุมฯบันทึกขอเบิกระบบ GFMIS

พิมพ์รายงานขอเบิกเงิน
จากระบบ GFMIS

กรมบัญชีกลางอนุมตั ิการเบิก

กรณี การเบิกเงินประเภทใดซึ่งโดย
ลักษณะจะต้องจ่ายประจาเดือนในวัน
สิ้นวันทาการสิ้นเดือนให้ส่วนราชการ

ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีและ

จ่ายเงินให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ

ส่งคาขอเบิกเงินภายในวันที่สิบห้าของ
เดือนนั้นหรื อตามที่กระทรวงการคลัง
กาหนด
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๖. แบบฟอร์มที่ใช้
๖.๑ แบบฟอร์มที่กระทรวงการคลังกาหนด
๖.๒ ทะเบียนคุมหลักฐาน
๗. เอกสารอ้างอิง/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
7.1 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
7.2 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
2561
7.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.
2554
7.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.
2553
7.5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
7.6 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
7.7 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9)
7.8 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)
๗.9 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
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8. สรุ ปมาตรฐานกระบวนงาน
ชื่องาน การเบิกเงิน
มาตรฐานคุณภาพงาน : การเบิกเงิน เรี ยบร้ อย ถูกต้ อง เป็ นไปตามขันตอนที
้
่ระเบียบกาหนด
ตัวชีว้ ัดที่สาคัญของกระบวนงาน : ร้ อยละการปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องของขันตอนการเบิ
้
กเงินตามที่ระเบียบกาหนด
ลาดับที่

ผังขัน้ ตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

เวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

รับหลักฐานขอเบิกและบันทึกทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

3 นาที

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

2

ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณที่ได้ รับ

1 วัน

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

3

จัดทางบหน้ ารายการขอเบิกและบันทึกขออนุมตั ิเบิกเงิน

1 วัน

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

4

ศึกษาธิการจังหวัดอนุมตั ิ

1 วัน

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

10 นาที

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

2-3 วันทาการ

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

1 วัน

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

จัดสรร

5

ถูกต้ อง

บันทึกทะเบียนคุมการวางเบิกบันทึกและขอเบิกเงินในระบบ
GFMIS

6

กรมบัญชีกลางอนุมตั ิการจ่ายและโอนเงินเข้ าบัญชีสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

7

ตรวจสอบการโอนเงินเข้ าบัญชีและจ่ายเงินให้ กบั ผู้มีสิทธิ์

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลง
ได้ ตามความ
เหมาะสมและ
ปริ มาณงานที่
ได้ รับ
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1. ชื่องาน
การจ่ายเงิน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจ่ายเงินของสานักงานศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามที่
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
3. ขอบเขตของงาน
3.1 จ่ายเงินเป็นเช็ค
3.2 การจ่ายเงินกรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ
3.3 การจ่ายตรงผู้ขาย
3.4 ผ่านระบบ KTB Corporate Online
๔. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.1 การจ่ายเป็นเช็ค
4.1.1 ตรวจสอบกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารสานักงาน
4.1.2 จัดทารายละเอียดการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
4.1.3 เขียนเช็คสั่งจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ
4.1.4 จัดทาทะเบียนคุมเช็ค
4.1.5 เสนออนุมัติและลงนามสั่งจ่ายเช็ค
4.1.6 จ่ายเช็ค หรือโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
4.1.7 แจ้งการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
4.1.8 เก็บรวบรวมหลักฐานเอกสารการจ่ายเงินส่งงานบัญชี
4.2 การจ่ายเงินโอนเงินเข้าบัญชี
4.2.1 ตรวจสอบกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารสานักงาน
4.2.2 จัดทารายละเอียดการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิในโปรแกรมที่ธนาคาร
กาหนด
4.2.3 เขียนเช็คสั่งจ่ายให้กับธนาคาร
4.2.4 จัดทาทะเบียนคุมเช็ค
4.2.5 เสนออนุมัติและลงนามสั่งจ่ายเช็ค
4.2.6 แจ้งธนาคารโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
4.2.7 แจ้งการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
4.2.8 เก็บรวบรวมหลักฐานเอกสารการจ่ายเงินส่งงานบัญชี
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4.3 การจ่ายตรงผู้ขาย
เมื่อได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งผ่านระบบ e-GP กรณียอดเกิน 5,000 บาท หรือไม่ผ่าน
ระบบ E-GP กรณียอดไม่เกิน 5,000 บาท
4.3.1 ดาเนินการจัดทาสัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
4.3.2 ผู้ค้าลงทะเบียนเป็นผู้ค้าภาครัฐกับกรมบัญชีกลาง
4.3.3 จัดทาข้อมูลหลักผู้ขายกับคลังจังหวัด (ในส่วนภูมิภาค) หรือ กรมบัญชีกลาง
(ในส่วนกลาง)
4.3.4 จัดทารายละเอียดขอเบิกเงิน
4.3.5 อนุมัติให้ดาเนินการเบิกจ่าย
4.3.6 บันทึกการเบิกเงินผ่านระบบ GFMIF โดยวิธีจ่ายตรงผู้ขายคู่สัญญา
4.3.7 ตรวจสอบเงินเข้าบัญชีผู้ขาย ในระบบ GFMIF
4.4 การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
4.4.1 เอกสารประกอบการเบิกจ่ายได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
4.4.2 วางฎีกาเบิกเงินผ่านระบบ GFMIF เข้าบัญชีหน่วยงาน
4.4.3 เมื่อเงินเข้าบัญชีหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่การเงินจัดทารายละเอียดจ่ายเงิน
ในรูปแบบ EXCEL
4.4.4 เข้าโปรแกรม KTB เพื่อแปลงไฟล์ (Extract file) จาก Excel file เป็น Txt
4.4.5 เข้าโปรแกรม KTB Corporate Online
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๕. Flow Chart การปฏิบัติงาน
การจ่ายเงิน
ตรวจสอบการโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคาร
ในทะเบียนฯ

จัดทารายละเอียดการจ่ายเงิน/
ผ่านระบบ KTB Corporate Online
เขียนเช็คสัง่ จ่ายและบันทึกทะเบียนคุมเช็ค

ไม่ถูกต้อง
เสนอ ศธจ. อนุมตั ิ
หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายจ่ายเงินผ่านระบบ KTB
Corporate Online และลงนามสัง่ จ่ายเช็ค

ถูกต้อง
จ่ายเช็ค/โอนเงินให้แก่เจ้าหนี้/
ผูม้ ีสิทธิรับเงิน
แจ้งการโอน/จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่/ผูม้ ีสิทธิ

จัดส่งทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค
และหลักฐานการจ่ายให้กบั จนท.บัญชี
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๖. แบบฟอร์มที่ใช้
6.1 ใบเสร็จรับเงินหรือใบสาคัญรับเงินหรือใบรับรองการจ่ายเงิน หรือเอกสารอื่นใดที่
กระทรวงการคลังกาหนด
๗. ระเบียบหนังสือสั่งการ พรบ. ที่เกี่ยวข้อง
7.1 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
7.2 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2561
7.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
พ.ศ.2553
7.4 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)
๗.5 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
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8. สรุ ปมาตรฐานกระบวนงาน
ชื่องาน การจ่ายเงิน
มาตรฐานคุณภาพงาน : การจ่ายเงิน เรียบร้อย ถูกต้องตามขั้นตอนที่ระเบียบกาหนด
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบัติที่ถูกต้องของขั้นตอนการจ่ายเงิน ตามที่ระเบียบกาหนด
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
1
ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

เวลาดาเนินการ
10 นาที

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่การเงิน

จัดทารายละเอียดการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB
Corperate Online / เขียนเช็คสั่งจ่ายและบันทึก
ทะเบียนคุมเช็ค
เสนอ ศธจ.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่ออนุมัติการจ่ายเงิน
ผ่านระบบ KTB Corperate Online / ลงนามสั่งจ่ายเช็ค

1 วัน

เจ้าหน้าที่การเงิน

1 วัน

เจ้าหน้าที่การเงิน

4

จ่ายเช็ค/โอนเงินให้แก่เจ้าหนี้/ผูม้ ีสิทธิรับเงิน

1 วัน

เจ้าหน้าที่การเงิน

5

แจ้งการโอน/จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้/ผู้มีสทิ ธิรับเงิน

1 วัน

เจ้าหน้าที่การเงิน

6

จัดส่งทะเบียนคุมการจ่ายและหลักฐานการจ่ายให้
เจ้าหน้าทีบ่ ัญชี

30 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

2

3

ไม่ ถูกต้ อง

ถูกต้ อง

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลง
ได้ตามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงานทีไ่ ด้รับ
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๑. ชื่องาน
การยืมเงิน
๒.วัตถุประสงค์
เพื่อให้การยืมเงินของสานักงานศึกษาธิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามขั้นตอน
๓. ขอบเขตของงาน
การยืมเงิน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง
พ.ศ. 2551 (และแก้ไขเพิ่มเติม)
๔. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
๔.๑ รับเอกสารการยืมเงิน (บันทึก สัญญายืมเงิน โครงการ ฯลฯ)
๔.๒ ตรวจสอบรายการที่ขอยืม และแหล่งเงินงบประมาณ
๔.๓ เสนอขออนุมัติต่อศึกษาธิการจังหวัด
๔.๔ ลงทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม
๔.๕ กรณียืมเงินราชการบันทึกการขอเบิกเงินในระบบ GFMIF
๔.6 ตรวจสอบเงินโอนจากกรมบัญชีกลางเข้าบัญชีส่วนราชการ
๔.7 จ่ายเงินให้ผู้ยืมเงิน
- กรณียืมเงินทดรองราชการเขียนเช็คสั่งจ่าย
- กรณียืมเงินงบประมาณเขียนเช็คสั่งจ่าย หรือ KTB Corporate Online
๔.8 รวบรวมเอกสารลงบัญชี
4.9 ตรวจสอบเอกสารเสนอขออนุมัติลูกหนี้เงินยืมส่งใช้หลักฐานเป็นใบสาคัญหรือเงินสด
4.10 บันทึกการรับคืนพร้อมทั้งออกใบรับใบสาคัญหรือใบเสร็จรับเงิน
4.11 รวบรวมเอกสารส่งเจ้าหน้าที่บัญชี
4.12 ลูกหนี้ส่งหลักฐาน/เงินสดเหลือจ่าย จนท.ตรวจสอบเอกสารขออนุมัติ บันทึกการรับคืนและออก
ใบรับใบสาคัญ/ใบเสร็จรับเงิน
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๕. Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงาน

รับเอกสารขออนุมัติเงินยืม

ผูข้ อยืมเงิน

ไม่ถูกต้อง

จนท.ตรวจสอบรายการที่ขอยืม

เสนอขออนุมัติยืม ต่อ ศธจ.
ถูกต้อง
ออกเลขทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงิน
บันทึกรายการขอเบิกในระบบ GFMIF
ตรวจสอบการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเข้า บ/ช ของ สนง.ศธจ.
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
จ่ายเงินให้กบั ผูย้ มื เงินผ่านระบบ KTB Corporate Online /
เขียนเช็คโอนเข้าบัญชี
รวบรวมเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายส่งเจ้าหน้าที่บญั ชี

ลูกหนี้ส่งหลักฐาน/เงินสดเหลือจ่าย จนท.ตรวจสอบเอกสารขอ
อนุมตั ิ บันทึกการรับคืนและออกใบรับใบสาคัญ/ใบเสร็ จรับเงิน
จนท.การเงินบันทึกการรับคืน พร้อมออกใบรับใบสาคัญ/
ใบเสร็จรับเงิน
จัดส่งหลักฐานการจ่ายให้เจ้าหน้าที่บญั ชี
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๖. แบบฟอร์มที่ใช้
6.1 บันทึกขออนุมัติการยืมเงิน และประมาณการยืมเงิน
6.2 สัญญาการยืมเงิน
6.3 ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ
6.4 ใบรับใบสาคัญ
6.5 ใบเสร็จรับเงิน
7. ระเบียบหนังสือสั่งการ พรบ. ที่เกี่ยวข้อง
7.1 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
7.2 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
7.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
พ.ศ.2553
7.4 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)
๗.5 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
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8. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชื่องาน การยืมเงิน
มาตรฐานคุณภาพงาน : การยืมเงิน เรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบตามขั้นตอนที่ระเบียบกาหนด
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบัติที่ถกู ต้องของขั้นตอน การยืมเงิน เป็นระบบตามที่ระเบียบกาหนด
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
1
รับเอกสารการขออนุมัติเงินยืม

เวลาดาเนินการ
5 นาที

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่การเงิน

20 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

1 วัน

เจ้าหน้าที่การเงิน

ออกเลขทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงิน

20 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

5

บันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS กรณียืมเงินราชการ

20 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

6

ตรวจสอบการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเข้าบัญชีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด

20 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

7

จ่ายเงินให้กับผูย้ ืมเงินตามสัญญาผ่านระบบ KTB Corperate Online /เช็คสั่งจ่ายผู้ยืม/
โอนเงินเข้าบัญชีผู้ยืม

1 วัน

เจ้าหน้าที่การเงิน

8

รวบรวมเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายส่งเจ้าหน้าที่บัญชี

20 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

9

เมื่อลูกหนี้ส่งหลักฐาน/เงินสดเหลือจ่าย (ถ้ามี)เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ
หลักฐานและเอกสารใบสาคัญ

ตามระยะเวลาที่ระบุ
ในสัญญา

เจ้าหน้าที่การเงิน

10

เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกการรับคืนพร้อมทั้งออกใบรับใบสาคัญ/ใบเสร็จรับเงิน

30 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

11

จัดส่งหลักฐานการจ่ายให้เจ้าหน้าทีบ่ ัญชี

30 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้ขอยืมเงิน

2
3
4

ตรวจสอบรายการที่ขอยืมเงิน
ไม่ ถูกต้ อง

เสนอขออนุมัติการยืมเงิน ต่อ ศึกษาธิการจังหวัด
ถูกต้ อง

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลงได้
ตามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงานที่
ได้รับ
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ตัวอย่าง แนวทางการเบิกเงิน
การฝึกอบรม
ขั้นตอนปฏิบัติงาน
1. รับหลักฐานขอเบิกและบันทึกคุมหลักฐานขอเบิกในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
2. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานขอเบิก ประกอบด้วย
2.1 หนังสือแสดงการอนุมัติโครงการ/หลักสูตรที่จัดฝึกอบรม
- กาหนดการฝึกอบรม
- จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- สถานที่จัดอบรม
2.2 หนังสืออนุมัติการใช้เงิน
2.3 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
2.4 บัญชีแสดงการลงลายมือของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.5 กรณีการจ่ายค่าเช่าที่พัก ต้องแนบใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก พร้อมรายละเอียด
2.6 กรณีมีการจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ต้องแนบใบเสร็จรับเงิน หรือ
ใบสาคัญรับเงินและสาเนาบัตรประจาตัวผู้รับเงิน
2.7 กรณีมีการจ่ายเงินค่าพาหนะ ต้องแนบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(แบบ 8708) และใบรับรองการจ่าย (แบบ บก 111)
2.8 หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด ปิด
เป็นต้น
หมายเหตุ หลักฐานขอเบิกทั้งหมดนี้จะต้องเป็นฉบับจริง
2.9 ตรวจสอบความถูกต้องของการอัตราการเบิกจ่ายเงิน ตามที่ระเบียบ กาหนด โดย
- ตรวจสอบว่าเป็นการจัดฝึกอบรมตามความหมายที่กระทรวงการคลังกาหนดหรือไม่
- ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้แก่
ค่าเช่าที่พัก
(1) กรณีระดับการฝึกอบรมเป็นระดับต้น ระดับกลาง หรือบุคคลภายนอก จานวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่ผู้จัดการฝึกอบรม เป็นชายครบคู่ หรือหญิงครบคู่ ให้จัดให้พักรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง
(2) ตรวจสอบใบเสร็จเงินค่าเช่าที่พัก ว่าเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
หรือไม่ วันที่เข้าพักสอดคล้องกับช่วงเวลาที่ได้รับอนุมัติให้จัดฝึกอบรม
(3) ตรวจสอบอัตราการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก เป็นไปตามมาตรการที่ สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการกาหนด
3.1 อัตราการเช่าที่พัก
1. การอบรมประเภท ก
- พักเดี่ยว เบิกได้ไม่เกินคนละ 2,400 บาท/วัน
- พักคู่ เบิกได้ไม่เกินคนละ 1,300 บาท/วัน
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2. การอบรมประเภท ข และบุคคลธรรมดา
- พักเดี่ยว เบิกได้ไม่เกินคนละ 1,450 บาท/วัน
- พักคู่ เบิกได้ไม่เกินคนละ 900 บาท/วัน
3.2 ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม
3.2.1 ตรวจสอบการจัดมื้ออาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมทั้งจานวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 ตรวจสอบอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ถูกต้องตาม
มาตรการที่ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษา กาหนด
3.2.3 อัตราค่าอาหาร ทุกประเภทการอบรม
3.2.3.1 จัดฝึกอบรมในสถานที่ราชการ
- เบิกได้ไม่เกินคนละ 200 บาท/มื้อ
3.2.3.2 จัดฝึกอบรมในสถานที่เอกชน
- จัดอาหารกลางวัน เบิกได้ไม่เกินมื้อละ 300 บาทต่อคน
- จัดอาหารเย็น เบิกได้ไม่เกินมื้อละ 350 บาทต่อคน
3.2.4 อัตราค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ทุกประเภทการอบรม
3.2.4.1 จัดฝึกอบรมในสถานที่ราชการ
- เบิกได้ไม่เกินคนละ 35 บาท/มื้อ
3.2.4.2 จัดฝึกอบรมในสถานที่เอกชน
- เบิกได้ไม่เกินมื้อละ 50 บาทต่อคน
ค่าสมนาคุณวิทยากร ของบุคลากรในสังกัด สป.ให้เบิกได้เฉพาะวิทยากรต่างสานัก /หน่วยงานกับ
ผู้จัดการฝึกอบรม กรณีมีความจาเป็นให้บุ คลากรในสานักผู้จัดการฝึกอบรมเป็นวิ ทยากรให้ขออนุมัติหัวหน้าส่วน
ราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณี ๆ ไป
1. ตรวจสอบการขอเบิกเงินค่าสมนาคุณวิทยากรว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ การนับเวลาบรรยายถูกต้อง
ตรงกับที่กาหนดในตารางการฝึกอบรม (ไม่หักเวลารับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม) และอัตราการจ่ายเป็นไป
ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
1.1 ชั่วโมงการฝึกอบรมที่ลักษณะเป็นการบรรยาย ให้จ่ายค่าสมานาคุณวิทยากรได้
ไม่เกิน 1 คน
1.2 ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ ให้จ่ายค่าสมนาคุณ
วิทยากรได้ไม่เกิน 5 คน โดยรวมถึงผู้ดาเนินการอภิปรายหรือสัมมนาที่ทาหน้าที่เช่นเดียวกับวิทยากรด้วย
1.3 ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปรายหรือ
สัมมนา หรือแบ่งกลุ่มทากิจกรรม ซึ่งได้กาหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมและจาเป็นต้องมีวิทยากร
ประจากลุ่ม ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คนชั่วโมง การฝึกอบรมใดมีวิทยากรเกินกว่าจานวนที่
กาหนดไว้ตามข้อ 1.1 และ 1.2 ให้เฉลี่ยจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกินภายในจานวนเงินที่จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์
เพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร การนับชั่วโมงการฝึกอบรมให้นับตามเวลาที่กาหนดในตาราง
การฝึกอบรม โดยไม่ต้องหักเวลาที่พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม แต่ละชั่วโมงการฝึกอบรมต้องมี
กาหนดเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าห้าสิบนาที กรณีกาหนดเวลาการฝึกอบรมไม่ถึงห้าสิบนาทีแต่ไม่น้อยกว่ายี่สิบ
ห้านาทีให้เบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้กึ่งหนึ่ง
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อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
(ก) วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ ให้ได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรสาหรับการฝึกอบรมประเภท ก
ไม่เกินชั่วโมงละ 800 บาท และการฝึกอบรมประเภท ข และบุคคลภายนอก ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท
(ข) วิทยากรที่มิใช่บุคลากรของรัฐ ให้ได้รับค่าสมนาคุณวิทยากร ในการฝึกอบรมประเภท ก
ไม่เกินชั่วโมงละ 1,600 บาท และสาหรับการฝึกอบรมประเภท ข และบุคคลภายนอก ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท
(ค) กรณีที่จาเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็นพิเศษเพื่อ
ประโยชน์ในการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่กาหนด จะให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรสูงกว่า
อัตราที่กาหนดตาม (ก) หรือ (ข) ก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
1.4 กรณีจ่ายเงินค่าสมนาคุณวิทยากรในจานวนสูงกว่าอัตราที่กาหนด ต้องมีหลักฐานแสดง
การอนุมัติจากผู้มีอานาจ
1.5 กรณีจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรให้กับวิทยากรในสังกัดของหน่วยงาน ต้องมีหลักฐานการ
อนุมัติจากผู้มีอานาจ
ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ตรวจสอบระยะเวลาตั้งแต่ออกจากที่พักหรือสานักงาน จนกลับถึงที่พักหรือสานักงาน
- ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลัง
กาหนดแล้วแต่กรณี ดังนี้
- กรณีมีการจัดเลี้ยงอาหาร ให้นาจานวนเมื้ออาหารที่จัดมาหักออกจากค่าเบี้ยเลี้ยงตาม
หลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
- กรณี ไ ม่ จั ด อาหาร การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า เบี้ ย เลี้ ย งเป็ น ไปตามสิ ท ธิ ที่ ก าหนดไว้ ใ น
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าพาหนะ
- ตรวจสอบการขอเบิกเงินค่าพาหนะให้เป็นไปตามสิทธิแห่งพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่ค่าพาหนะในการเดินทางระหว่างวันที่
เข้ารับการฝึกอบรม ให้เบิกเป็นค่าพาหนะประจาทาง
- กรณีใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ ต้องแนบหนังสืออนุมัติให้ใช้ยานพาหนะ
ส่วนตัว
3. ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
4. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม ตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการและแนวปฏิบัติที่กาหนด รวมทั้งตรวจสอบเงินประจางวด จากนั้นเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายจากผู้มี
อานาจ
5. จัดทาหน้างบและเอกสารขอเบิก
6. บันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS
7. บันทึกรายการวางเบิกในทะเบียนคุมเอกสารขอเบิก
8. นาเอกสารหลักฐานขอเบิกและรายงานการวางเบิกส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่า ด้ว ยค่ า ใช้ จ่า ยในการฝึ กอบรม การจัด งานและการประชุม ระหว่ า ง
ประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
2.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 เรื่อง การเบิก
ค่าลงทะเบียน
3. บันทึกข้อความ สานักอานวยการ กลุ่มบริหารการคลังและสินทรัพย์ ที่ ศธ 0201.5/2973 ลงวันที่
12 มีนาคม 2556 เรื่อง มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของ สป
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ดังนี้
1. รับหลักฐานขอเบิกและบันทึกคุมหลักฐานขอเบิกในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกมิให้หลักฐาน
สูญหายสามารถกากับติดตามให้มีการวางเบิกโดยเร็วและเป็นไปตามลาดับก่อนหลัง
2. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของหลักฐานประกอบการขอเบิก ประกอบด้วย
2.1 ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมายโดย
- ระบุความจาเป็นที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- กาหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการปฏิบัติงาน
- รายชื่อผู้ขอปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- มีการอนุมัติให้ปฏิบัติงานก่อนเวลาปฏิบัติงาน กรณีจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติงานก่อนได้รับ
อนุมัติให้แจ้งเหตุผลความจาเป็นที่ไม่สามารถขออนุมัติก่อนการปฏิบัติงานไว้ด้วย
2.2 มีผู้รับรองการปฏิบัติงาน ตามที่ระเบียบกาหนด
2.3 รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ภายใน 15 วัน นับจาก
วันเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
2.4 ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกเงินโดย
2.4.1 ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้องเป็นผู้ที่
ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานตามข้อ 2.1
2.4.2 ระยะเวลาที่ขอเบิกค่าตอบแทนไม่เกินจากที่ได้รับอนุมัติ
2.4.3 เบิกค่าตอบแทนไม่เกินอัตราที่ระเบียบกระทรวงการคลังกาหนด
อัตราค่าตอบแทนที่กระทรวงการคลังกาหนด
- ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการในวันทาการ เบิกค่าตอบแทนได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง ในอัตรา
ชั่วโมงละ 50 บาท (วันละไม่เกิน 200 บาท)
- ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ เบิกค่าตอบแทนได้ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง ใน
อัตราชั่วโมงละ 60 บาท (วันละไม่เกิน 420 บาท)
2.5 ผู้ขอเบิกเงิน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต้องไม่เบิกเงินซ้าซ้อนกันการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม และประชุมราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุ ม หรือได้รับ
คาสั่งให้อยู่เวรรักษาการ เป็นต้น
2.6 กรณีปฏิบัติงานร่วมกันหลายคน ให้ผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรองการปฏิบัติงาน
2.7 กรณีปฏิบัติงานคนเดียว ให้ตนเองเป็นผู้รับรอง
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3. ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
4. ตรวจสอบความถูกต้องของหลั กฐานขอเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการและแนวปฏิบัติที่กาหนด รวมทั้งตรวจสอบเงินประจางวด จากนั้นเสนอขออนุมัติ
เบิกจ่ายจากผู้มีอานาจ
5. จัดทาหน้างบและเอกสารขอเบิก
6. บันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS
7. บันทึกรายการวางเบิกในทะเบียนคุมเอกสารขอเบิก
8. นาเอกสารหลักฐานขอเบิกและรายงานการวางเบิกส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.
2550
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 436 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เรื่อง
ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ. 2550
3. บันทึกข้อความ สานักอานวยการ กลุ่มบริหารการคลังและสินทรัพย์ ที่ ศธ 0201.5/2973
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2556 เรื่อง มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของ สป
ค่ารักษาพยาบาล
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้ขอรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลยื่นคาขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล โดยใช้แบบ
7131 ที่กระทรวงการคลังกาหนด
วิธีตรวจเอกสารหลักฐานการขอรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
1.1 ตรวจสอบว่ามีสิทธิหรือไม่ โดยตรวจสอบจาก
- ทะเบี ย นบ้ า น หรื อ บั ต รประจ าตั ว ข้ า ราชการหรื อ บั ต รอื่ น ๆ ที่ แ สดงว่ า มี สิ ท ธิ
ทะเบียน
- สมรส สูติบัตร หนังสือรับรองบุตร
กรณีเบิกเงินให้กับบุคคลในครอบครัว ดูจาก
- บิดาที่จะได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากทางราชการจะต้องเป็น
บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
- คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
- บุตรชอบด้วยกฎหมาย เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะได้รับสิทธิ
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่เกิดตลอดจนกระทั่งบรรลุนิติภาวะ คือ การสมรส
หรืออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
- บุตรที่เกิดแก่หญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับชายผู้เป็นสามี บุตรย่อมเป็นบุตรชอบ
ด้วยกฎหมายของหญิง
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2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบ 7131 โดยตรวจสอบจาก
- ชื่อ – นามสกุล ของผู้รับเงินหรือบุคคลในครอบครัวถูกต้องหรือไม่
- ปุวยเป็นโรคอะไรสามารถเบิกจากทางราชการได้หรือไม่
- เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่นามาเบิกได้หรือไม่
- วัน เดือน ปี ที่เข้ารับการรักษา
- จานวนเงินที่ขอเบิก
- จานวนเงินในใบเสร็จรับเงิน
- ลายมือชื่อผู้รับเงิน
- ตรวจสอบใบเสร็ จ รั บ เงิ น และเอกสารหลั ก ฐานที่ น ามาประกอบการขอเบิ ก เงิ น
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
1) ชื่อสถานพยาบาลเป็นสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลเอกชน
2) ใบเสร็จรับเงิน มีชื่อ – นามสกุล ของผู้ปุวยถูกต้องหรือไม่
3) วันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล หากเกิน 1 ปี ไม่สามารถนามาเบิกได้ โดยนับตั้งแต่
วันที่ที่ลงในใบเสร็จรับเงิน
4) ตรวจรายการค่ารักษาพยาบาลเบิกได้หรือไม่
5) ตรวจจานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวหนังสือให้ตรงกัน
6) มีลายมือชื่อของผู้รับผิดชอบของสถานพยาบาล
7) หากใบเสร็จรับเงินระบุว่าเบิกไม่ได้หรือเป็นยานอกบัญชีหลักต้องมีหนังสือรับรอง
ยานอกบัญชีหลัก โดยมีคณะกรรมการแพทย์รับรอง
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ถูกต้อง
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอขออนุมัติผู้บังคับบัญชา
5. จัดทาหน้างบสรุปค่ารักษาพยาบาล
6. บันทึกในระบบ GFMIS
7. ตรวจสอบการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเข้าบัญชีส่วนราชการ
8. จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ขอเบิก
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัส ดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.
2545
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
4. บันทึกข้อความ สานักอานวยการ กลุ่มบริหารการคลังและสินทรัพย์ ที่ ศธ 0201.5/2973 ลงวั
วันที่ 12 มีนาคม 2556 เรื่อง มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของ สป
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๑.ชื่องาน
การรับเงิน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับเงินของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ระเบียบกาหนด
3. ขอบเขตของงาน
การรับเงินทั่วไป การรับเงินจากกรมบัญชีกลางและการเก็บรักษาเงิน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๔.1 การรับเงินทั่วไป
๔.1.1 เจ้าหน้าที่การเงิน ออกใบเสร็จรับเงินเมื่อได้รับเงินสด หรือได้รับการแจ้งการโอน
เงินเข้าบัญชีธนาคาร
๔.๑.๒ เจ้าหน้าที่สรุปการรับเงินโดยสลักหลังสาเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย เมื่อสิ้นเวลา
รับเงินในวันนั้นๆ
๔.๑.๓ เจ้าหน้าที่จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวัน และมอบเงินสดและหรือเอกสารแทนตัว
เงินให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
๔.๑.๔ เจ้าหน้าที่บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบการรับเงิน
๔.๑.๕ เจ้าหน้าที่มอบใบเสร็จรับเงินให้เจ้าหน้าที่บัญชีเพื่อบันทึกรายการทางบัญชี และ
ทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
๔.๑.๖ บันทึกรับเงินในระบบ GFMIS
๔.2 การรับเงินจากกรมบัญชีกลาง
๔.2.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการรับเงินในระบบ GFMIS
๔.2.2 เจ้าหน้าที่บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงิน
๔.2.3 เจ้าหน้าที่บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบการโอนเงินและสั่งการ
๔.2.4 เจ้าหน้าที่รวบรวมคู่ฉบับฎีกา/รายงานขอเบิก ส่งเจ้าหน้าที่บัญชีเพื่อบันทึก
รายการทางบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
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5. Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงาน
การรับเงินทั่วไป
จนท.การเงิน
ออกใบเสร็จรับเงิน
จนท.การเงินสรุปการรับเงิน สลักหลังสาเนาใบเสร็จ
จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวัน มอบเงินสดและหรือเอกสาร
แทนตัวเงินให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ไม่ถูกต้อง

บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบการ
รับเงิน

ถูกต้อง
จนท.การเงินมอบใบเสร็จรับเงินให้
เจ้าหน้าที่บัญชี

บันทึกรับเงินในระบบ GFMIS
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การรับเงินจากกรมบัญชีกลาง
จนท.ตรวจสอบรายการรับเงิน
ในระบบ GFMIS

จนท.บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินจาก
กรมบัญชีกลาง

ไม่ถูกต้อง

จนท.บันทึกเสนอ ศึกษาธิการจังหวัด
รับทราบการรับเงินและสั่งการ

ถูกต้อง
จนท.รวบรวมคู่ฉบับฎีกา/รายงานขอเบิก
ส่งเจ้าหน้าที่บญ
ั ชีเพื่อบันทึกรายการทางบัญชี
และทะเบียนทีเกี่ยวข้อง

6. แบบพิมพ์ที่ใช้
๖.1
๖.2
๖.3
๖.4
๖.๕
๖.๖
๖.7

ใบเสร็จรับเงินของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
รายงานการโอนเงินจากระบบ GFMIS
รายงานทางการเงินของธนาคาร (E-Banking)
ทะเบียนคุมเบิกเงินจากระบบ GFMIS
รายงานขอเบิกเงินจากคลัง
บันทึกข้อความ

7. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
7.1 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
7.2 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
7.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
พ.ศ.2553
๗.4 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
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8. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชื่องาน การรับเงิน
มาตรฐานคุณภาพงาน : การรับเงิน เรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนที่ระเบียบกาหนด
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบัติที่ถูกต้องของขั้นตอนการรับเงิน ตามที่ระเบียบกาหนด
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
1
ออกใบเสร็จรับเงินเมื่อได้รับเงินสด หรือได้รับแจ้งการโอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคาร

เวลาดาเนินการ
3 นาที

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่การเงิน

2

สรุปการรับเงินโดยสลักหลังสาเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย
เมื่อสิ้นเวลารับเงินในวันนั้น ๆ

20 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

3

จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวัน และมอบเงินสดและหรือ
เอกสารแทนตัวเงินให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

20 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

บันทึกเสนอผูบ้ ังคับบัญชาทราบ

20 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

มอบใบเสร็จรับเงินให้เจ้าหน้าทีบ่ ัญชีเพื่อบันทึกรายการทาง
บัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้อง

10 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

บันทึกรับเงินในระบบ GFMIS

20 นาที

เจ้าหน้าทีบ่ ัญชี

4
5
6

ไม่ถกู ต้ อง
ถูกต้ อง

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลง
ได้ตามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงานที่
ได้รับ
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๑. ชื่องาน
การเก็บรักษาเงิน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การเก็บรักษาเงิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบตามขั้นตอนที่ระเบียบ
กาหนด
3. ขอบเขตของงาน
การเก็บรักษาเงิน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง
พ.ศ. 2551
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การเก็บรักษาเงิน
๔.1 เจ้าหน้าที่การเงินเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
การรับจ่ายเงินของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
๔.2 ศึกษาธิการจังหวัดลงนามแต่งตั้ง
๔.3 เจ้าหน้าที่การเงินมอบกุญแจให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
๔.4 เจ้าหน้าที่การเงินนาเงินและรายงานเงินคงเหลือประจาวัน ส่งมอบคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงินตรวจสอบ
๔.๕ เจ้าหน้าที่การเงินนาเงินและเอกสารแทนตัวเงินเก็บรักษาในตู้นิรภัย กรรมการฯ ลง
ลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
๔.๖ เจ้าหน้าที่การเงินบันทึก เสนอ ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อทราบ
๔.๗ วันทาการถัดไปคณะกรรมการเก็บรักษาเงินส่งมอบเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินรับไปจ่าย
และลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
การเก็บรักษาเงิน
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายเงินของ ศธจ.

ศธจ.ลงนามแต่งตั้ง

จนท. การเงินมอบกุญแจให้คณะกรรมการรักษาเงิน
จนท.การเงินนาเงินและรายงานเงินคงเหลือฯ ส่งมอบ
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสอบ
จนท.การเงินนาเงินและเอกสารแทนตัวเงินเก็บรักษาในตู้นิรภัย
กรรมการฯ ลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจาวัน

วันทาการถัดไปคณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบส่งเงินให้
จนท.การเงินรับไปจ่ายและลงลายมือชื่อในรายงาน
เงินคงเหลือประจาวัน
6. แบบพิมพ์ที่ใช้
๖.1 รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
๖.2 บันทึกข้อความ
7. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
๗.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
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8. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชื่องาน การเก็บรักษาเงิน
มาตรฐานคุณภาพงาน : การเก็บรักษาเงิน เรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามขัน้ ตอนที่ระเบียบกาหนด
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละของการปฏิบัติที่ถกู ต้อง ตามขัน้ ตอนการเก็บรักษาเงิน ตามขั้นตอนที่ระเบียบกาหนด

ลาดับที่
1

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการรับจ่ายเงิน

เวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

10 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

2

ศึกษาธิการจังหวัด ลงนามแต่งตั้ง

20 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

3

มอบกุญแจให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

20 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

4

ตรวจนับเงินสดคงเหลือและบันทึกในสมุดรายงานเงินสดคงเหลือประจาวัน

30 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

5

30 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

6

นาเงินสดและสมุดรายงานเงินสดคงเหลือประจาวัน ส่งมอบให้กับคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ตรวจสอบ
นาเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินเก็บรักษาในตู้นิรภัย

30 นาที

คณะกรรมการเก็บ
รักษาเงิน

7

จัดทารายงานเสนอศึกษาธิการจังหวัดเพื่อทราบ

20 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

8

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินลงลายมือชือ่ บนกระดาษปิดทับ

20 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

9

วันทาการถัดไปคณะกรรมการเก็บรักษาเงินเปิดตู้นิรภัยและส่งมอบเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินรับ
ไปจ่าย และลงลายมือชือ่ ในรายงานเงินคงเหลือประจาวัน

20 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลง
ได้ตามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงานที่ได้รับ
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1. ชื่องาน
การนาเงินส่งคลัง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การนาเงินส่งคลังของ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้อง เป็นระบบตามขั้นตอนที่ระเบียบกาหนด
3. ขอบเขตของงาน
การนาเงินส่งคลังและฝากคลัง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การนาเงินส่งคลัง
๔.1 เจ้าหน้าที่การเงินรับหลักฐานและจานวนเงินจากคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
๔.2 เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้องของประเภทและจานวนเงินที่นาส่ง
๔.3 เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกเสนออนุมัติศึกษาธิการจังหวัด เพื่อนาเงินส่งคลัง
๔.4 ศึกษาธิการจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบหมายนาเงินส่งคลังโดยนาฝากบัญชี
กระทรวงการคลังที่ธนาคาร
๔.5 เจ้าหน้าที่การเงินมอบหลักฐานการนาส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกในทะเบียนและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

38
5. Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงาน
การนาเงินส่งคลัง
เจ้าหน้าที่การเงินรับหลักฐานและ
จานวนเงินจากคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้อง
ของประเภทและจานวนเงินที่นาส่ง
ไม่ถูกต้อง
จนท.บันทึกเสนออนุมัติ
ถูกต้อง
นาเงินส่งคลังโดยนาเงินฝากเข้าบัญชี
กระทรวงการคลังที่ธนาคารกรุงไทยฯ

มอบเอกสารหลักฐานการนาส่งเงินให้
เจ้าหน้าที่บัญชี บันทีกรายการ

6. แบบพิมพ์ที่ใช้
๖.1 ใบนาส่งเงิน
๖.2 ใบนาฝากเงิน(Pay-in slip)
7. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
๗.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
- หมวด 8 การนาเงินส่งคลังและฝากคลัง
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8. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชื่องาน การนาเงินส่งคลัง
มาตรฐานคุณภาพงาน : การนาเงินส่งคลัง เรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบตามขั้นตอนที่ระเบียบกาหนด
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบัติที่ถูกต้องของขั้นตอนการนาเงินส่งคลัง ตามที่ระเบียบกาหนด
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน

เวลา
ดาเนินการ
10 นาที

ผู้รับผิดชอบ

1

รับหลักฐานและจานวนเงินจากคณะกรมการเก็บรักษาเงิน

2

ตรวจสอบความถูกต้องของประเภทและจานวนเงิน
ที่นาส่ง

20 นาที

บันทึกเสนอขออนุมัติ ศึกษาธิการจังหวัด นาเงินส่งคลัง

30 นาที

4

นาเงินฝากธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารตามที่ขอตกลง
ตามประเภทการนาส่งเงิน

1 วัน

เจ้าหน้าที่การเงิน

5

มอบหลักฐานการนาส่งเงินให้เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกรายการ
ทางบัญชี

20 นาที

เจ้าหน้าที่บัญชี

3

ไม่ถกู ต้ อง

หมายเหตุ

เจ้าหน้าที่การเงิน ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลง
ได้ตามความ
เจ้าหน้าที่การเงิน เหมาะสมและ
ปริมาณงานที่
ได้รับ
เจ้าหน้าที่การเงิน

ถูกต้ อง
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1. ชื่องาน
การกันเงิน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การกันเงินของ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็น
ระบบตามขั้นตอนที่ระเบียบกาหนด
3. ขอบเขตของงาน
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนา
เงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๔.1 ตรวจสอบรายการก่อหนี้ผูกพัน
๔.2 ตรวจสอบระยะเวลาส่งมอบงานและการตรวจรับ
๔.3 ตรวจสอบวงเงินตามสัญญาที่ยังไม่ได้เบิกเงิน
๔.4 กรณีวงเงินคงเหลือตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ถือว่าได้รับการกันเงินจากระบบ GFMIS แล้ว
5. Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงาน
การกันเงิน
ตรวจสอบรายการก่อหนี้ผูกพัน
ตรวจสอบระยะเวลาส่งมอบงานและการตรวจรับ
ตรวจสอบวงเงินตามสัญญาที่ยังไม่ได้เบิกเงิน
กรณีวงเงินคงเหลือตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ถือ
ว่าได้รับการกันเงินจากระบบ GFMIS แล้ว
6. แบบพิมพ์ที่ใช้
7.1 ทะเบียนคุมเงินประจางวดส่วนจังหวัด
7.2 สัญญาซื้อ/สัญญาจ้าง
7.3 บันทึกข้อความ
7. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง
พ.ศ. 2551 - หมวด 9 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
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8. สรุ ปมาตรฐานกระบวนงาน

ชื่องาน
การกันเงิน
มาตรฐานคุณภาพงาน : การกันเงิน เรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนที่ระเบียบกาหนด
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบัติที่ถูกต้องของขั้นตอนการกันเงิน ตามที่ระเบียบกาหนด
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
1
ตรวจสอบรายการเงินคงเหลือ / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (P.O.) ที่ต้องกันเงิน ไว้
เบิกจ่ายเหลือมปี

เวลาดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ
1 วัน
เจ้าหน้าที่บัญชี

2

ตรวจสอบระยะเวลาส่งมอบงานและการตรวจรับ

20 นาที

เจ้าหน้าที่บัญชี

3

ตรวจสอบวงเงินตามสัญญาที่ยังไม่ได้เบิกเงิน

30 นาที

เจ้าหน้าที่บัญชี

5 นาที

เจ้าหน้าที่บัญชี

4

กรณีวงเงินคงเหลือตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ถือว่าได้รับการกันเงิน
จากระบบ GFMIS แล้ว

เอกสารอ้างอิง
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 หมวด 9 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลงได้
ตามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงานที่
ได้รับ
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๑. ชื่องาน
สมุดเงินสด
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดทาสมุดบัญชีขั้นต้นถูกต้องตามระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสาหรับหน่วยงานภาครัฐ
ฉบับที่ 2 , คู่มือแนวปฏิบัติทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสาหรับหน่วยงานภาครัฐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค.0423.3/ว 384 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2556 เรื่อง แนวทางการยกเลิกการจัดทาบัญชีตามเกณฑ์
คงค้างด้วยมือ(Manual) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
๓. ขอบเขตของงาน
ใช้สาหรับบันทึกรายการเกี่ยวกับการรับและจ่ายตัวเงินสดและเอกสารแทนตัวเงิน เช่น เช็ค ธนาณัติ
ดร๊าฟท์ เป็นต้น การรับจ่ายเงินสดทุกกรณี จะต้องนามาบันทึกรายการในสมุดเงินสด และบันทึกในระบบ
GFMIS ทุกสิ้นวันให้ปิดบัญชีการรับ-จ่ายเงิน และแสดงจานวนเงินคงเหลือ ซึ่งจานวนเงินคงเหลือจะต้อง
เท่ากับจานวนเงินในรายงานเงินคงเหลือประจาวันและรายงานเงินสดคงเหลือประจาวันในระบบ GFMIS
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ด้านรับเงินสด
1. รับเอกสารการบันทึกบัญชีจากเจ้าหน้าที่การเงิน สาเนาใบเสร็จรับเงิน
2. วิเคราะห์รายการทางบัญชีว่ารับเงินประเภทอะไร
3. บันทึกลงในระบบ GFMIS ตามประเภทของเงิน เช่น รายได้แผ่นดิน RA เบิกเกินส่งคืนBD
เงินรับฝากอื่นRE เงินนอกงบประมาณ RB
4. บันทึกลงในสมุดเงินสด ช่องรับ
ด้านจ่ายเงินสด
1. รับเอกสารการบันทึกบัญชีจากเจ้าหน้าที่การเงิน สาเนาใบนาฝาก Pay in Slip
2. วิเคราะห์รายการทางบัญชีว่าจ่ายเงินประเภทอะไร
3. บันทึกลงในระบบ GFMIS ตามประเภทของเงิน เช่น รายได้แผ่นดิน R1 เบิกเกินส่งคืน

R6 เงินรับฝากอื่นPP เงินนอกงบประมาณ R7
4. บันทึกลงในสมุดเงินสด ช่องจ่าย
ทุกสิ้นวันให้ปิดบัญชีการรับ-จ่ายเงิน และแสดงจานวนเงินคงเหลือ ซึ่งจานวนเงินคงเหลือจะต้อง
เท่ากับจานวนเงินในรายงานเงินคงเหลือประจาวันและรายงานเงินสดคงเหลือประจาวันในระบบ GFMIS
5.แบบฟอร์มที่ใช้
5.1. สาเนาใบเสร็จรับเงิน
5.2 สาเนาใบนาฝาก Pay in slip
5.๓ สมุดบัญชีเงินสด

43
6. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
6.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 หมวด
4 และ หมวด 6 การรับเงินของส่วนราชการ
6.2 คู่มือแนวปฏิบัติทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546
6.3 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0423.3/ว 384 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2556
เรื่อง แนวทางการยกเลิกการจัดทาบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ(Manual) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 เป็นต้นไป
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1. ชื่องาน

สมุดเงินฝากธนาคาร
2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดทาสมุดบัญชีขั้นต้นถูกต้องตามระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสาหรับหน่วยงานภาครัฐ
ฉบับที่ 2 , คู่มือแนวปฏิบัติทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสาหรับหน่วยงานภาครัฐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค.0423.3/ว 384 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2556 เรื่อง แนวทางการยกเลิกการจัดทาบัญชีตามเกณฑ์
คงค้างด้วยมือ(Manual) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
3. ขอบเขตของงาน
ใช้สาหรับบันทึกรายการเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินจากธนาคาร เช่น การนาเงินฝากธนาคาร
การเบิกเงินจากคลัง การจ่ายเงินด้วยเช็คของหน่วยงานเจ้าของบัญชี การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB
Corporate Online กรณีที่หน่วยงานมีบัญชีเงินฝากธนาคารมากกว่า 1 บัญชี ให้จัดทาสมุดเงินฝาก
ธนาคารแยกเป็นรายบัญชีเงินฝากธนาคาร
ทุกสิ้นเดือนให้ปิดบัญชีการรับ-จ่ายเงิน และแสดงจานวนเงินคงเหลือ ซึ่งจานวนเงินคงเหลือจะต้อง
เท่ากับจานวนเงินในสมุดคู่ฝากธนาคาร หรือ Bank Statement และงบทดลองในระบบ GFMIS
รวมทั้งจัดทารายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารและรายละเอียดเงินคงเหลือแต่และบัญชี เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ด้านรับเงิน
1. รับหลักฐาน/เอกสาร การรับเงินฝากธนาคาร จากเจ้าหน้าที่การเงิน เช่น รายงานการขอเบิก
เงินจากคลัง (ขบ.02 ) Statement
2. วิเคราะห์การรับ-จ่ายเงิน ว่าเป็นเงินฝากธนาคารบัญชีใด ตรวจสอบกับรายงาน 503 และ
Statement
3. บันทึกลงในบัญชีเงินฝากธนาคาร ช่องรับ
ด้านจ่ายเงิน
1. รับหลักฐาน/เอกสาร หลักฐานการจ่ายเงินฝากธนาคาร จากเจ้าหน้าที่การเงิน
2. วิเคราะห์การจ่ายเงิน ว่าจ่ายเงินจากเงินฝากธนาคารบัญชีใด ตรวจสอบจากทะเบียนจ่ายเช็ค

และ statement
3. บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS PM / PP
4. จัดพิมพ์รายงานการจ่ายในระบบ GFMIS เสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย
5. บันทึกลงในบัญชีเงินฝากธนาคาร ช่องรับ
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5.แบบฟอร์มที่ใช้
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

รายงานการขอเบิกจากคลัง
รายงาน 503
รายงานขอจ่าย 53PM PP
ต้นขั้วเช็ค/ทะเบียนคุมจ่ายเช็ค
สมุดคู่ฝากธนาคาร /statement
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร แยกรายบัญชี
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การรับและการนาส่งเงิน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การรับเงิน
1. บันทึกการรับเงินตามสาเนาใบเสร็จรับเงิน ในสมุดเงินสด และบันทึกในระบบรับนาส่ง ระบบ
GFMIS
2. พิมพ์รายงานการรับรายได้ ระบบ GFMIS เสนอ ศธจ.

การนาส่งเงิน
1.
2.
3.
4.

จัดทาทะเบียนการนาส่งเงินและนาฝาก เพื่อให้เลขที่ในสาเนาใบนาฝากเงิน Pay in slip
บันทึกรายการนาส่งในสมุดเงินสด และในระบบ GFMIS
พิมพ์รายงานนาส่ง เสนอ ศธจ.
จัดเก็บหลักฐาน

การบันทึกทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. รับเอกสารการเบิกเงิน จ่ายตรง จ่ายผ่าน เอกสาร ขบ 01 ขบ.02 ขบ.03
2. บันทึกรายละเอียดของรายการขอเบิกเงินจากคลัง วันวางขอเบิก วันรับเงิน เลขที่เอกสารจาก
ระบบ วันครบกาหนด
3. บันทึกการจ่ายเงินตามหลักฐานการจ่ายเงิน รายวัน
4. ทุกสิ้นเดือนสรุปรายการ ค้างจ่าย เพื่อประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารคงเหลือ
การจัดทางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ตรวจสอบต้นขั้วเช็คกับทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค
2. ตรวจสอบเลขที่เช็คและจานวนเงินตาม Statement เพื่อหาเช็คที่ยังไม่นาไปขึ้นเงิน
3. ตรวจสอบเงินนาฝากเข้าระหว่างทาง
4. ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินคงเหลือตามงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร กับ สมุดบัญชี
แยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ระบบมือ)
การตรวจสอบการจัดทารายงานการเงินประจาเดือน
เมื่อบันทึกรายการรับ-จ่าย ปรับปรุง ทั้งเงินในงบประมาณ นอกงบประมาณ เงินรับฝาก เงินอื่น ๆ
(ถ้ามี)เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เรียกรายงานเงินทดลอง ระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจาเดือน มาตรวจสอบ
ตามเกณฑ์ประเมินด้านบัญชี ดังนี้
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1. ตรวจสอบงบทดลอง ประจาเดือน ว่าไม่มีรายการใดผิดดุล และรายการพัก ตามเกณฑ์

ประเมิน
ด้านบัญชี
2. ตรวจสอบรายการเงินสด ให้ถูกต้องตรงกันกับ เงินสดในมือ และ รายงานเงินคงเหลือประจาวัน

(ระบบมือ)
3. ตรวจสอบเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชี โดย จัดทางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชี โดย

เปรียบเทียบสมุดเงินฝากธนาคารคงเหลือ (ระบบมือ) จะต้องตรงกันกับ Statement และรายละเอียดเงิน
ฝากธนาคารคงเหลือ
4. การจัดทารายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือทุกประเภท
เงินงบประมาณ
1. เมื่อได้รับร่างฎีกาการวางเบิกจากเจ้าหน้าที่เบิก ให้บันทึกลงในทะเบียนคุมการเบิก
จ่ายเงิน
ทุกฉบับ ให้ครบถ้วน ถูกต้องกับสรุปรายงานการเบิกจ่ายเงิน W01 จากระบบ GFMIS
2. ตรวจสอบวันที่เงินเข้าบัญชี จาก รายงาน 503 และบันทึกในทะเบียนคุม
3. เมื่อได้รับเอกสารด้านจ่ายเงิน ให้บันทึกในทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
4. เมื่อสิ้นเดือนให้หายอดเงินคงเหลือตามเอกสารที่วางเบิก ให้ตรงกับยอดเงินคงเหลือในสมุด
เงินฝากธนาคาร
5. พิมพ์รายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือประกอบงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
เงินรับฝาก
1. เมื่อได้รับการโอนเงินจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ออกใบเสร็จรับเงิน และบันทึกในระบบ RE

และทะเบียนคุมเงิน แยกเป็นประเภทของเงินนั้น ๆ
2. ด้านจ่าย เมื่อได้รับเอกสารด้านจ่าย ให้บันทึกในระบบ PP และทะเบียนคุม
3. เก็บรายละเอียดเงินคงเหลือ ให้ตรงกับยอดเงินในสมุดเงินฝากธนาคาร และ Statement
4. พิมพ์รายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือประกอบงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
5. ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ นอกงบประมาณ นอกธนาคารพาณิชย์ ให้ถูกต้องตรง
กับสัญญาเงินยืม และรายละเอียดลูกหนี้คงเหลือในระบบ GFMIS และพิมพ์รายละเอียดลูกหนี้คงเหลือ
เมื่อได้รับเอกสารใบสาคัญล้างหนี้เงินยืม(ทุกประเภท) ให้ตรวจสอบกับใบรับใบสาคัญ และบันทึกล้างหนี้ใน
ระบบ GFMIS ประเภท G1 หรือ JV โดยแยกรายจ่ายตามบัญชีแยกประเภทที่ใช้จ่ายเงิน เช่น เบี้ยเลี้ยง
ที่พัก พาหนะ ฯลฯ
6. ตรวจสอบ บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง ว่ามีเอกสารวางเบิกใดบ้าง ที่ต้องจ่ายผ่านแต่
กรมบัญชีกลางยังไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีให้ โดยจัดพิมพ์รายละเอียดคงเหลือประกอบ
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7. ตรวจสอบพักสินทรัพย์ ถ้ามีให้ทาการสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ และล้างบัญชีพักเป็น
ทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์ และส่งรายละเอียดเลขที่สินทรัพย์ที่ได้จากระบบ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
บันทึกในทะเบียนคุมสินทรัพย์ต่อไป
8. ตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้ ต่าง ๆ ว่ามีเอกสารวางเบิกใดบ้าง จัดพิมพ์รายละเอียดคงเหลือ
ประกอบ
9. ตรวจสอบใบสาคัญค้างจ่าย ว่ามีเอกสารวางเบิกใดบ้าง จัดพิมพ์รายละเอียดคงเหลือ
ประกอบ
10. ตรวจสอบเงินรับฝากอื่น ว่ามีเงินประเภทใดบ้าง และตรงกันกับสมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ที่บันทึกไว้เป็นเงินรับฝาก
ข้อสังเกต เงินรับฝากอื่น อาจมีบัญชีเงินฝากธนาคารหลายเล่ม ให้เก็บรายละเอียดเงิน
ฝากธนาคารคงเหลือ ที่เกี่ยวข้องกับเงินรับฝาก และลูกหนี้เงินนอก (นอก)ธนาคารพาณิชย์(เพราะยังไม่ตัด
จ่ายจากบัญชีเงินรับฝากอื่น) และ เงินสานักงานคุรุสภา หรือบัญชีธนาคารอื่น ๆ (ถ้ามี)
11. บัญชีเบิกเกินรอนาส่ง ไม่ควรมียอดยกไป
12. บัญชี ภาษี ต่าง ๆ ต้องไม่มียอดยกไป
13. รวมหน่วยเบิกจ่าย ช่องยอดยกไป ต้องมียอดเป็น ศูนย์
14. รายละเอียดต่าง ๆ ให้เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ และรวมเรื่องไว้รอการตรวจสอบต่อไป
การจัดส่งรายงานการเงินทุกสิ้นเดือน
1. รายงานยืนยันยอดสรุปการเบิกจ่าย W01 ส่งคลังจังหวัด ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
2. รายงานการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย ให้ สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
การจัดส่งรายงานการเงินทุกสิ้นไตรมาส
1. รายงานการใช้จ่ายเงิน กคศ. และ อกคศ. ทราบ
2. รายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ให้ศูนย์เทคโนฯ ทราบ
การจัดส่งรายงานการเงินทุกสิ้นปี
1. รายงานเกณฑ์ประเมินด้านบัญชีประจาปีงบประมาณ
2. รายงานงบการเงินประจาปี
3. รายงานเงินทดรองราชการ ส่ง สตง.
4. รายงานค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
การบันทึกสิ้นปี
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. บันทึกปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ตามบัญชีเกณฑ์คงค้าง
2. บันทึกปิดบัญชี ตามเกณฑ์คงค้าง
3. พิมพ์รายงานเสนอ ศธจ.
4. จัดเก็บรายงานตามเกณฑ์ประเมินด้านบัญชี
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การจัดเก็บงบเดือน
จัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินตามวันที่การจ่ายเงิน โดยพิมพ์สรุปการจ่ายเงินทุกรายการแนบพร้อม
หลักฐาน เพื่อสะดวกในการค้นหาและตรวจสอบต่อไป
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๑. ชื่องาน
งานจัด/ซื้อจัดจ้าง
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดหาพัสดุทันตามกาหนดเวลาที่ต้องการใช้ และดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ถูกต้องตาม
ระเบียบ
๓. ขอบเขตของงาน
งานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แต่ไม่รวมถึงการ
ดาเนินการ ในระบบ GFMIS ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย
งาน
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๔.๑ สารวจความต้องการใช้พัสดุของกลุ่มใน ศธจ.
๔.๒ จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
๔.๓ จัดทาร่างขอบเขตของพัสดุที่ต้องการจัดซื้อ/จัดจ้าง
๔.๔ จัดทารายงานขอซื้อ/จ้าง เสนอขอความเห็นชอบจาก ศธจ./จัดทา e - GP
๔.๕ ศธจ.ให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อ/จ้าง
๔.๖ เชิญชวน/เจรจาต่อรอง
๔.๗ จัดทารายงานผล/เสนอให้ความเห็นชอบจาก ศธจ.
๔.๘ ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามวิธีการที่ได้รับความเห็นชอบ /จัดทา e - GP
๔.๙ จัดทาสัญญาหรือข้อตกลง/สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ทาใบ PO
๔.๑๐ บริหารสัญญา
๔.๑๑ ตรวจรับพัสดุภายในเวลาที่ระเบียบฯ กาหนด/ตรวจรับในระบบ GFMIS
๔.๑๒ จัดทารายงานเสนอ ศธจ. เพื่อทราบผลการพิจารณา
๔.๑๓ ส่งเอกสารการตรวจรับให้เจ้าหน้าที่การเงิน เบิกเงินเพื่อจ่ายผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
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๕. Flow Chart การปฏิบัติงาน
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
สารวจความต้องการใช้พัสดุ
จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
จัดทาร่างขอบเขตของพัสดุที่ต้องการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดทา e - GP
จัดทารายงานขอซื้อ/จ้าง เสนอขอ
ความเห็นชอบจาก ศธจ.
จัดทารายงานผล/เสนอให้ความเห็นชอบ
จาก ศธจ./ประกาศผลผู้ชนะ

ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามวิธีการที่
ได้รับความเห็นชอบ /จัดทา e - GP
จัดทาสัญญาหรือข้อตกลง/สร้าง
ข้อมูลหลักผู้ขาย/ทาใบ PO
บริหารสัญญา
ตรวจรับพัสดุภายในเวลาที่ระเบียบฯ
กาหนด/ตรวจรับในระบบ GFMIS
จัดทารายงานเสนอ ศธจ. เพื่อทราบผลการ
พิจารณา
ส่งเอกสารการตรวจรับให้เจ้าหน้าที่
การเงิน เบิกเงินเพื่อจ่ายผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
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๖. แบบฟอร์มที่ใช้
๖.๑ แบบฟอร์มการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบกฎหมายกาหนด
๖.๒ เกณฑ์คุณลักษณะ/แบบรูปรายการ
๗. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๗.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
๗.๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
๗.๓ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
๗.๔ คู่มือปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
๗.๕ มติคณะรัฐมนตรีที่เกีย่ วข้อง
๗.๖ คู่มือระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ e - GP
๘. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชื่องาน การจัดซื้อ/จัดจ้าง
ส่วนราชการ กลุ่มอานวยการ
รหัสเอกสาร
มาตรฐานคุณภาพงาน : เพื่อให้การจัดหาพัสดุทันตามกาหนดเวลาที่ต้องการใช้และดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบ
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบัติที่ถูกต้องของขั้นตอนการจัดหาพัสดุและถูกต้องตามระเบียบ
ลาดับ
ที่
1
2

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน
สารวจความต้องการใช้พัสดุ
จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง

เวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนิน
การ
5วัน ทา เจ้าหน้าที่พัสดุ
การ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
1 วัน

จัดทาร่างขอบเขตของพัสดุที่ตอ้ งการจัดซือ้ /จัดจ้าง/จัดทา e - GP

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

จัดทารายงานขอซื้อ/จ้าง เสนอขอความเห็นชอบจาก ศธจ.

1 วัน

5

รายงานผล/เสนอให้ความเห็นชอบจาก ศธจ./ประกาศผลผู้
ชนะ

6

ดาเนินการจัดซือ้ /จัดจ้าง ตามวิธกี ารที่ได้รับความเห็นชอบ /จัดทา
e - GP

30
นาที
ตาม
วิธีการ
7 วัน

เจ้าหน้าที่
พัสดุ/ศธจ.
เจ้าหน้าที่พัสดุ

3
4

7

จัดทาสัญญาหรือข้อตกลง/สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ทาใบ PO

ตามที่
ระบุใน
สัญญา

เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุ/
คู่สัญญา
เจ้าหน้าที่พัสดุ/
กรรมการตรวจฯ

8

บริหารสัญญา

9

ตรวจรับพัสดุภายในเวลาที่ระเบียบฯ กาหนด/ตรวจรับใน
ระบบ GFMIS

3-5วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ/
กรรมการตรวจฯ

จัดทารายงานเสนอ ศธจ. เพือ่ ทราบผลการพิจารณา

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ส่งเอกสารการตรวจรับให้เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน เบิกเงินเพื่อจ่าย
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

1 วัน

เจ้าหน้าที่
การเงิน

10
11

เอกสารอ้างอิง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

หมายเหตุ
ระยะเวลา
สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับ
วิธีการและ
ปริมาณพัสดุที่
ต้องการจัดหา
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๑. ชื่องาน
งานการเก็บรักษาพัสดุ
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ) ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบที่กาหนด
๓. ขอบเขตของงาน
การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 แต่ไม่รวมถึงการดาเนินการในระบบ GFMIS ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของ
ตนเองตามที่ได้รับมอบหมายงาน
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๔.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุรับมอบพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๔.๒ เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกเสนอ ศธจ. เพื่อทราบและสั่งการ
๔.๓ เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกรายการพัสดุในทะเบียน/บัญชีวัสดุ
๔.๔ เจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาพัสดุในสถานทีเก็บพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน ตามบัญชีหรือทะเบียนคุม
๕. Flow Chart การปฏิบัติงาน
การเก็บรักษาพัสดุ
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุรับมอบพัสดุจาก
คณะกรรมการตรวจรับ

เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกเสนอ ศธจ. เพื่อ
ทราบและสั่งการ

เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุบันทึกรายการพัสดุ
ในทะเบียน/บัญชีวัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาพัสดุในสถานทีเก็บพัสดุให้
ถูกต้องครบถ้วน ตามบัญชีหรือทะเบียนคุม
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๖. แบบฟอร์มที่ใช้
๗.๑ แบบฟอร์มทะเบียน/บัญชีวัสดุ
๗. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๘.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
๘.๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
๘. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชื่องาน การเก็บรักษาพัสดุ
ส่วนราชการ กลุ่มอานวยการ
รหัสเอกสาร
มาตรฐานคุณภาพงาน : การควบคุมพัสดุ(การเก็บรักษาพัสดุ) ดาเนินการถูกต้องตามขั้นตอนที่ระเบียบกาหนด
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการควบคุมพัสดุ(การเก็บรักษาพัสดุ) ดาเนินการถูกต้องตามขั้นตอนที่ระเบียบกาหนด
ลาดับ
ที่
1

2

3
4

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน
เจ้าหน้าที่พัสดุรับมอบพัสดุจาก
คณะกรรมการตรวจรับ
เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกเสนอ ศธจ. เพื่อทราบ
และสั่งการ

เวลา
ดาเนิน
การ
30
นาที

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ระยะเวลา
สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับ
ปริมาณพัสดุที่
ได้รับ

1 วัน

เจ้าหน้าที่
พัสดุ/ศธจ.

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกรายการพัสดุในทะเบียน/บัญชีวัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาพัสดุในสถานทีเก็บพัสดุให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามบัญชีหรือทะเบียนคุม

เอกสารอ้างอิง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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๑. ชื่องาน
งานการเบิก – จ่ายพัสดุ
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การควบคุมพัสดุ (การเบิก – จ่าย) ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบที่กาหนด
๓. ขอบเขตของงาน
การควบคุมพัสดุ (การเบิก – จ่าย) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
แต่ไม่รวมถึงการดาเนินการในระบบ GFMIS ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของตนเองตามที่
ได้รับมอบหมายงาน
๔. คาจากัดความ
“การดาเนินการเพื่อให้การควบคุมพัสดุ(การเบิก – จ่าย) ตามวิธีการที่ระเบียบกฎหมายกาหนด”
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๕.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุใน ศธจ. จัดทาใบเบิกพัสดุ
๕.๒ เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ รวมทั้งพัสดุทมี่ ี
๕.๓ เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอใบเบิกพัสดุ หัวหน้าหน่วยพัสดุผู้ได้รับมอบหมาย สั่งจ่ายพัสดุ
๕.๔ เจ้าหน้าที่พัสดุจ่ายพัสดุให้แก่ผู้ขอเบิกพัสดุและบันทึกในเอกสารที่เกีย่ วข้อง พร้อมเก็บไว้เป็น
หลักฐาน
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
การเบิก – จ่ายพัสดุ
เจ้าหน้าที่พสั ดุใน ศธจ. จัดทาใบเบิก
พัสดุ

เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุตรวจสอบความถูกต้องของใบ
เบิกและเอกสารประกอบ รวมทั้งพัสดุที่มี

เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอใบเบิกพัสดุ หัวหน้าหน่วย
พัสดุผู้ได้รับมอบหมาย สั่งจ่ายพัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุจ่ายพัสดุให้แก่ผู้ขอเบิกพัสดุและ
บันทึกในเอกสารที่เกีย่ วข้อง พร้อมเก็บไว้เป็น
หลักฐาน
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๗. แบบฟอร์มที่ใช้
๗.๑ ใบเบิกพัสดุ
๗.๒ แบบฟอร์มทะเบียน/บัญชีวัสดุ
๘.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๘.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
๘.๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
๙. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชื่องาน การเบิก – จ่ายพัสดุ
ส่วนราชการ กลุ่มอานวยการ
รหัสเอกสาร
มาตรฐานคุณภาพงาน : การควบคุมพัสดุ(การเบิก – จ่ายพัสดุ) ดาเนินการถูกต้องตามขั้นตอนที่ระเบียบกาหนด
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการควบคุมพัสดุ(การเบิก – จ่ายพัสดุ) ดาเนินการถูกต้องตามขั้นตอนที่ระเบียบกาหนด
ลาดับ
ที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

เวลา
ดาเนิน
การ
30
นาที

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ระยะเวลา
สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับ
ปริมาณพัสดุที่
ได้รับ

1

เจ้าหน้าที่พสั ดุใน ศธจ. จัดทาใบเบิกพัสดุ

2

เจ้าหน้าที่พสั ดุตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก
และเอกสารประกอบ รวมทั้งพัสดุที่มี

15
นาที

เจ้าหน้าที่พัสดุ

3

เจ้าหน้าที่พสั ดุเสนอใบเบิกพัสดุ หัวหน้าหน่วย
พัสดุผู้ได้รับมอบหมาย สั่งจ่ายพัสดุ

15
นาที

เจ้าหน้าที่
พัสดุ/หัวหน้า
หน่วยพัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุจ่ายพัสดุให้แก่ผู้ขอเบิกพัสดุและ
บันทึกในเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง พร้อมเก็บไว้เป็น
หลักฐาน

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

4

เอกสารอ้างอิง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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๑. ชื่องาน
งานการยืมพัสดุ
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การควบคุมพัสดุ (การยืม) ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบที่กาหนด
๓. ขอบเขตของงาน
การควบคุมพัสดุ (การยืม) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
แต่ไม่รวมถึงการดาเนินการในระบบ GFMIS ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของตนเองตามที่
ได้รับมอบหมายงาน
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๔.๑ ผู้ยืมยื่นใบยืมพัสดุต่อเจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิด
๔.๒ เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้องของยืมและเอกสารประกอบตามหลักเกณฑ์
๔.๓ เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอใบยืมพัสดุ ศธจ. ผ่านหัวหน้าหน่วยพัสดุ
๔.๔ เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกหลักฐานการยืม/การส่งคืนในทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
๖. Flow Chart การปฏิบัติงาน
การยืมพัสดุ
ผู้ยืมยื่นใบยืมพัสดุต่อเจ้าหน้าที่
พัสดุที่รับผิด

เจ้าหน้าที่พสั ดุตรวจสอบความถูกต้องของยืม
และเอกสารประกอบตามหลักเกณฑ์

เจ้าหน้าที่พสั ดุเสนอใบยืมพัสดุ ศธจ. ผ่านหัวหน้า
หน่วยพัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกหลักฐานการยืม/การส่งคืนใน
ทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
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๖. แบบฟอร์มที่ใช้
๖.๑ ใบยืมพัสดุ
๗.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๗.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
๗.๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
๘. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชื่องาน การยืมพัสดุ
ส่วนราชการ กลุ่มอานวยการ
มาตรฐานคุณภาพงาน : การควบคุมพัสดุ(การยืมพัสดุ) ดาเนินการถูกต้องตามขั้นตอนที่ระเบียบกาหนด
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการควบคุมพัสดุ(การยืมพัสดุ) ดาเนินการถูกต้องตามขั้นตอนที่ระเบียบกาหนด
ลาดับ
ที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

เวลา
ดาเนิน
การ
15
นาที

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ระยะเวลา
สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับ
ปริมาณพัสดุที่
ได้รับ

1

ผู้ยืมยื่นใบยืมพัสดุต่อเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุที่รับผิด

2

เจ้าหน้าที่พสั ดุตรวจสอบความถูกต้องของยืม
และเอกสารประกอบตามหลักเกณฑ์

15
นาที

เจ้าหน้าที่พัสดุ

3

เจ้าหน้าที่พสั ดุเสนอใบยืมพัสดุ ศธจ. ผ่านหัวหน้า
หน่วยพัสดุ

30
นาที

เจ้าหน้าที่
พัสดุ/หัวหน้า
หน่วยพัสดุ

4

เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกหลักฐานการยืม/การ
ส่งคืนในทะเบียนที่เกี่ยวข้อง

15
นาที

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เอกสารอ้างอิง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

รหัสเอกสาร

59
๑. ชื่องาน
การตรวจสอบพัสดุประจาปี
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การตรวจสอบพัสดุประจาปี ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนที่กาหนด
๓. ขอบเขตของงาน
งานการตรวจสอบพัสดุประจาปี ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แต่
ไม่รวม ถึงการดาเนินการในระบบ GFMIS ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของตนเองตามที่
ได้รับมอบหมายงาน
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๔.๑ เจ้าหน้าที่บันทึกเสนอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจาปี
๔.๒ เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทราบและปฏิบัติหน้าที่
๔.๓ เจ้าหน้าที่ทไี่ ด้รับแต่งตัง้ ตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ/พัสดุคงเหลือ/พัสดุ ชารุดเสื่อมสภาพ/สูญ
ไปหรือหมดความจาเป็น
๔.๔ เจ้าหน้าที่เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ ศธจ. และรายงาน สตง.
๔.๕ กรณีมีพัสดุชารุดให้เจ้าหน้าที่เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
๔.๖ เจ้าหน้าที่เสนอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ ศธจ.สั่งการ
๔.๗ เสนอขออนุมัติจาหน่าย
๔.๘ จาหน่ายตามวิธีการที่ได้รับอนุมัติ
๔.๙ เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายออกจากทะเบียน/บัญชี
๔.๑๐ รายงานต่อ สตง. ทราบ

60
๕. Flow Chart การปฏิบัติงาน
การตรวจสอบพัสดุประจาปี
เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกเสนอแต่งตั้งเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบพัสดุประจาปี
เจ้าหน้าทีแ่ จ้งผู้ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทราบและปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าทีท่ ไี่ ด้รับแต่งตั้งตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ/พัสดุคงเหลือ/
พัสดุ ชารุดเสื่อมสภาพ/สูญไปหรือหมดความจาเป็น

เจ้าหน้าที่เสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อ ศธจ. และรายงาน สตง.
กรณีมีพัสดุชารุดให้เจ้าหน้าที่เสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
เจ้าหน้าที่เสนอรายงานผลการสอบ
หาข้อเท็จจริงเพื่อให้ ศธจ.สั่งการ
เสนอขออนุมัติจาหน่าย

จาหน่ายตามวิธีการที่ได้รับอนุมัติ
เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายออกจาก
ทะเบียน/บัญชี
รายงานต่อ สตง. ทราบ

61
๖. แบบฟอร์มที่ใช้
๗.๑ บันทึกข้อความ
๗.๒ เกณฑ์คุณลักษณะของวัสดุ ครุภัณฑ์
๗.๓ แบบฟอร์มการจาหน่ายพัสดุ ตามระเบียบกฎหมายกาหนด
๗.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๘.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
๘.๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
๘. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชื่องาน การตรวจสอบพัสดุประจาปี ส่วนราชการ กลุ่มอานวยการ

รหัสเอกสาร

มาตรฐานคุณภาพงาน : เพื่อให้การตรวจสอบพัสดุประจาปี ถูกต้องตามระบบขั้นตอนระเบียบที่กาหนด
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบัติที่ถูกต้องของขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจาปี ตามขั้นตอนระเบียบที่กาหนด
ลาดับ ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
เวลา
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
รายละเอียดงาน
ที่
1
2
3
4
5
6

เจ้าหน้าที่บันทึกเสนอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ
ประจาปี
เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทราบและปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ทไี่ ด้รับแต่งตั้งตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ/พัสดุ
คงเหลือ/พัสดุ ชารุดเสื่อมสภาพ/สูญไปหรือหมดความจาเป็น
เจ้าหน้าที่เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ ศธจ. และ
รายงาน สตง.
กรณีมีพัสดุชารุดให้เจ้าหน้าที่เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
หาข้อเท็จจริง
เจ้าหน้าที่เสนอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อให้
ศธจ.สั่งการ

ดาเนิน
การ
1วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

30 วัน
ทาการ
ภายใน
3 วัน
15 วัน

เจ้าหน้าที่
ที่ได้รับแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่
พัสดุ/ศธจ.
เจ้าหน้าที่พัสดุ

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ/
คู่สัญญา

7

เสนอขออนุมัติจาหน่าย

8

จาหน่ายตามวิธกี ารที่ได้รับอนุมัติ

ภายใน
60 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ/
กรรมการตรวจฯ

9

เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายออกจากทะเบียน/บัญชี

2 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ/
กรรมการตรวจฯ

10

รายงานต่อ สตง. ทราบ

30 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เอกสารอ้างอิง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระยะเวลา
สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับ
วิธีการและ
ปริมาณพัสดุที่
ตรวจสอบ

62
๑ . ชื่องาน
งานการควบคุมภายใน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อควบคุม ปูองกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามภารกิจของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพทาให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงหรือผลเสีย หายด้านการเงิน
หรือด้านอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นในหน่วยงาน
๒.๒ เพื่อให้มีมาตรการปูองกันความเสี่ยงในแต่ละด้านในหน่วยงานและให้นามาตรการและการ
กากับติดตามการแก้ไขปัญหามาใช้ในการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
๒.๓ เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยงและความผิดพลาดในการดาเนินงาน
๒.๔ เพื่อให้มีข้อมูลและการจัดทารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันต่อ
เวลาและเชื่อถือได้
๓. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดาเนินงานตามมาตรการในการปูองกันความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในตาม
ภารกิจของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา การดาเนินงานตามภารกิจของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายใน
๔.๒ วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดาเนินงาน กาหนดปัจจัยความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงในการ
ดาเนินงาน
๔.๓ กาหนดมาตรการในการปูองกันความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยความเสี่ยงและระบบการควบคุม
ภายใน
ของทุกหน่วยงานในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
๔.๔ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น การและจั ด ท ามาตรฐานการควบคุ ม ภายในของส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดสอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
๔.๕ ดาเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้จัดวางระบบไว้
๔.๖ ให้ บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดั บนามาตรการปูองกันความเสี่ยงไปใช้ในการ
ควบคุม
การดาเนินงานตามภารกิจของงาน
๔.๗ สรุปและรายงานผลการดาเนินงานการควบคุมภายใน
๔.๘ ประเมินผลการดาเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่กาหนดทุกระดับและปรับปรุงให้
เหมาะสม อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอเป็นระยะ ๆ
๔.๙ รายงานผลการควบคุมภายในของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดต่อสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามระยะที่กาหนด
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๕. Flow Chart การปฏิบัติงาน
วิเคราะห์ภารกิจ
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูล
ในการวางระบบการควบคุมภายใน
ไม่เห็นชอบ

แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบ
และจัดทามาตรฐานการควบคุมภายใน

เห็นชอบ

เสนอ ศธจ.

กาหนดมาตรการในการป้องกันความเสีย่ ง
และระบบการควบคุมภายใน

กาหนดปัจจัยเสี่ยง
และจัดลาดับความเสี่ยง

บุคลากรทุกระดับนามาตรการในการ
ป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ดาเนินการแผนการปรับปรุง
และควบคุมภายในที่ได้จัดวางระบบไว้

ติดตามและประเมินผล การดาเนินงานการ
ควบคุมภายในและปรับปรุงตามแผนการ
ควบคุมให้เหมาะสมอย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่อง

สรุปและรายงานผลการควบคุมภายใน
ให้สานักงานปลัดกระทรวง/คตง.
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

๖. ปฏิทินงานในรอบปี
กาหนดการติดตามผลการดาเนินงานการบริหาความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ จานวน
2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (มีนาคม) และครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (กันยายน)
๗. แบบฟอร์มที่ใช้
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
๘. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๘.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
๘.๒ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
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ชื่องาน งานควบคุมภายในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มอานวยการ
รหัสเอกสาร....................................
วัตถุประสงค์
1. เพื่อควบคุม ปูองกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามภารกิจของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดให้เป็นไปอย่างถูก ต้อง มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพทาให้การใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นในหน่วยงาน
2. เพื่อให้มีมาตรการปูองกันความเสี่ยงในแต่ละด้านในหน่วยงานและให้นามาตรการและการกากับติดตามการแก้ไขปัญหามาใช้ในการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยงและความผิดพลาดในการดาเนินงาน
4. เพื่อให้มีข้อมูลและการจัดทารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันต่อเวลาและเชื่อถือได้
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
1
1 สัปดาห์
ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา
การดาเนินงานตามภารกิจของสานักงาน
วางระบบ
ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน

2
เสนอ ศธจ.
3

แต่งตังคณะกรรมการ
้
4
กาหนดปั จจัยเสีย่ ง
และจัดลาดับความเสีย่ ง

เสนอสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการดาเนินการและจัดทา
มาตรการในการควบคุมภายใน
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทามาตรการ
ควบคุมภายใน กาหนดมาตรการในการปูองกัน
ความเสีย่ งและระบบการควบคุมภายใน
ศึกษาและกาหนดปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงาน
ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกที่มผี ลกระทบต่อการดาเนินงาน
และจัดลาดับความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปูองกันและควบคุม
ความเสีย่ ง
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ชื่องาน งานควบคุมภายในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
5
ดาเนินการตามแผน
ที่ได้ จดั วางระบบไว้
6
ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานปรับปรุง
แผนการควบคุมภายใน
7
สรุปและรายงานผลการ
ควบคุมภายใน

สานักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มอานวยการ
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
กาหนดให้บุคลากรทุกระดับนามาตรการในการ
ปูองกันความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกลไก
ของการควบคุมและกิจกรรมการดาเนินงาน

รหัสเอกสาร....................................
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
สนง.ศธจ.มีระบบควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามระเบียบ

ประเมินผลการดาเนินการควบคุมภายในตาม
มาตรการที่กาหนดทุกระดับและปรับปรุงให้
เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอเป็นระยะ ๆ
เพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนดมาตรการและแผนการ
ควบคุมภายในในงวดต่อไป
สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
การควบคุมภายในของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ต่อสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
สานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

เอกสารอ้างอิง : ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

หมายเหตุ
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๑. ชื่องาน
งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อบริหารการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูล ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ ผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและสถานศึกษาในสังกัด ให้หน่วยงาน บุคลากร ชุมชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบทั่วถึงกัน
๓. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมถึงการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร การจัดทาข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๔.1 แต่งตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนด
เครือข่ายการประชาสัมพันธ์
๔.2 สารวจข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ทั้งเครือข่ายภายในและภายนอกองค์กร แล้วจัดทา
ทะเบียนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์
๔.3 จัดทาหลักเกณฑ์ ขอกาหนดแนวปฏิบัติและรูปแบบการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์
๔.4 รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้วยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
๔.5 นาเสนอหลักเกณฑ์ ขอกาหนดแนวปฏิบัติรูปแบบการประสานงานให้ผู้อานวยการ สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
๔.6 วางแผน วิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารพัฒนาสื่อไอทีพิจารณาเลือกสื่อให้ตอบสนอง
จุดมุ่งหมาย ประกาศเผยแพร่ ข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ข้อกาหนด แนวปฏิบัติ รูปแบบ
การติดต่อประสานงานให้บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ และ
สถานศึกษาได้ทราบและนาไปใช้ประโยชน์ ในการติดต่อและส่งข่าวประชาสัมพันธ์
๔.7 ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวการศึกษา รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ด้วยเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (e-Network)
๔.8 จัดบุคลากรผู้รับผิดชอบการประสานงานและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
๔.9 จัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ โดยให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์
๔.10 ตรวจสอบประเมินผล การประสานงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ แล้วนาผลมาวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
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๕. Flow Chart การปฏิบัติงาน
คณะทางาน ศึกษา วิเคราะห์
ระเบียบ กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
สารวจข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
และจัดทาทะเบียน
จัดทาหลักเกณฑ์ และรูปแบบการติดต่อประสานงาน
กับเครือข่ายการประถมชาสัมพันธ์
ไม่ อนุมัติ

นาเสนอหลักเกณฑ์รูปแบบการ
ประสานงานเพื่ออนุมัติ

รวบรวมข้อมูล/ประกาศเผยแพร่ ข้อมูลเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เกีย่ วข้องทราบ
จัดตั้งเครือข่าย e-Network/กลุ่มเครือข่ายบริหาร
ประชาสัมพันธ์ วางแผนผลิตสื่อ และติดตามข่าวสาร
จัดบุคลากรผูร้ ับผิดชอบการประสานงานกับกลุ่ม
เครือข่ายการประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบประเมินผลการประสานงาน
เครือข่าย และนามาพัฒนาปรับปรุง

อนุมตั ิ
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๖. ปฎิทินงาน
๗. แบบฟอร์มที่ใช้
(ถ้ามี)
๘. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
8.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ
พ.ศ.2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ชื่องาน งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ส่วนราชการ กลุ่มอานวยการ
รหัสเอกสาร
วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูล ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจการ ผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสถานศึกษาในสังกัด ให้หน่วยงาน บุคลากร ชุมชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบทั่วถึงกัน
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการทางาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
แต่งตั้งคณะทางาน ศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบ
๑ วัน
คณะทางาน
1.
คณะทางาน ศึกษา
วิเคราะห์ ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2
สารวจข้อมูลเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์ และจัดทาทะเบียน

3
จัดทาหลักเกณฑ์ และรูปแบบการ
ติดต่อประสานงานกับเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์

4
นาเสนอหลักเกณฑ์รูปแบบการ
ประสานงานเพื่ออนุมัติ

5

รวบรวมข้อมูล/ประกาศ
เผยแพร่ ข้อมูลเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์

กฎหมายที่เกีย่ วข้อง

สารวจข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ทั้ง
เครือข่ายภายในและภายนอกองค์กร แล้วจัดทา
ทะเบียนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และบุคลากร
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้
ผู้รับผิดชอบการประสานงานกับกลุ่ม
เครือข่าย

๑ เดือน

เจ้าหน้าที่

๑ วัน

คณะทางาน

นาเสนอหลักเกณฑ์ รูปแบบการ
ประสานงานให้ศึกษาธิการจังหวัด
พิจารณาอนุมัติ

๑ วัน

- เจ้าหน้าที่
- ศึกษาธิการจังหวัด

กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้
ผู้รับผิดชอบการประสานงานกับกลุ่ม
เครือข่าย

๑ วัน

คณะทางาน
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ชื่องาน งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ส่วนราชการ กลุ่มอานวยการ
รหัสเอกสาร
วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูล ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจการ ผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสถานศึกษาในสังกัด ให้หน่วยงาน บุคลากร ชุมชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบทั่ว ถึงกัน
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการทางาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้
๑ วัน
คณะทางาน
๖.
จัดบุคลากรผู้รับผิดชอบ
การประสานงานกับกลุ่ม
เครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์

๗.
กิจกรรมเสริม

๘.
ตรวจสอบ ประเมินผล
นามาพัฒนาปรับปรุง

ผู้รับผิดชอบการประสานงานกับกลุ่ม
เครือข่าย
จัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์
ในหลายรูปแบบ

ตรวจสอบประเมินผลการประสานงาน
เครือข่าย และนามาพัฒนาปรับปรุง

บุคลากรทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย

มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์
เผยแพร่กจิ กรรมของ สนง.
ศึกษาธิการจังหวัด
ที่มีประสิทธิภาพ หลากหลาย
ช่องทาง

คณะทางาน
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๑. ชื่องาน :
งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการและผลงาน ของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและสถานศึกษาให้หน่วยงาน บุคคล ชุมชน และสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน
3. ขอบเขตของงาน
การสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดทาข้อมูลข่าวสาร
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

การ

๔.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๔.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
๔.1.1 แต่งตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
๔.1.2 จัดระบบ รูปแบบการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายฯ บุคคล หน่วยงานและสาธารณชน
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรูปแบบอื่น
๔.1.3 จัดทาแผนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของ สานักงานและสถานศึกษาให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย
๔.1.4 ผลิตสื่อข้อมูลข่าวสาร บทความวารสาร รายการวิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์
และสื่อในรูปแบบอื่น
๔.1.5 วิเคราะห์สรุปประเด็นข้อมูลข่าวสาร ผลงานที่ผลิตเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทั้งเชิงรุก
และเชิงรับ
๔.1.6 เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและผลงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและภาพอื่น ๆ
๔.1.7 ดาเนินการประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อต่าง ๆ และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ แก้ไขเป็น
ระยะๆ
๔.1.8 ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์เพื่อนาไปพัฒนาปรับปรุง
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๕. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แต่งตั้งคณะทางาน
เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

จัดระบบรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
จัดทาแผนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผลิตสื่อข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ
วิเคราะห์สรุปประเด็น ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเผยแพร'ประชาสัมพันธ์

นาเสนอหลักเกณฑ์ รูปแบบการ
ประสานงาน ให้ ศึกษาธิการจังหวัด
พิจารณาอนุมัติ

ไม่อนุมัติ

เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาเนินการประชาสัมพันธ์

ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์
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ชื่องาน งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
ส่วนราชการ กลุ่มอานวยการ
รหัสเอกสาร
วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการและผลงาน ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสถานศึกษาให้หน่วยงาน บุคคล
ชุมชน และสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการทางาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
แต่งตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ ๑ วัน
คณะทางาน
1.
คณะทางานเพื่อศึกษาวิเคราะห์
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

2.

จัดระบบรูปแบบการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร

3.

กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

จัดระบบรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

๑ เดือน

- คณะทางาน
- เจ้าหน้าที่

จัดทาแผนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

เจ้าหน้าที่

ผลิตสื่อข้อมูลข่าวสาร
วิเคราะห์ สรุปประเด็น
เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร

- เครือข่าย
- เจ้าหน้าที่
- คณะทางาน

จัดทาแผนการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร

4.

5.

ผลิตสื่อข้อมูลข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง
ๆ

วิเคราะห์สรุปประเด็น ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

74
ชื่องาน งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
ส่วนราชการ กลุ่มอานวยการ
รหัสเอกสาร
วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการและผลงาน ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสถานศึกษาให้หน่วยงาน บุคคล
ชุมชน และสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการทางาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
นาเสนอแผนการประชาสัมพันธ์รปู แบบการ
ศึกษาธิการจังหวัด
๖.
ศึกษาธิการจังหวัด
พิจารณาอนุมัติ

๗.
ดาเนินการประชาสัมพันธ์

๘.

ติดตามประเมินผล

ประชาสัมพันธ์ และผลวิเคราะห์ ประเด็นข้อมูล
ข่าวสารให้ ศธจ.พิจารณาอนุมัติ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบ

ผลงานของ ศธจ. เผยแพร่สู่
สาธารณชน ผ่านหลายช่องทาง

- เจ้าหน้าที่
- เครือข่าย

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ประชาสัมพันธ์ แล้วนามาพัฒนา ปรับปรุง
แก้ไข

ความเข้าใจที่ดีงาม ได้รับการ
สนับสนุนให้สามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะทางาน
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๔.2 งานบริการข้อมูลข่าวสาร
๔.2.1 จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารผลงาน ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
สถานศึกษาด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์และรูปแบบอื่น
๔.2.2 จัดระบบรูปแบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผลงานของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและสถานศึกษา ในรูปแบบของเอกสารข่าวสาร สื่อ Web Page E-mail Line
๔.2.3 จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร หรือคลังข้อมูลข่าวสารในรูปแบบเอกสาร และ
ระบบอิเลคทรอนิกส์
๔.2.4 จัดบุคลากรผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการให้บริการ
๔.2.5 ให้บริการข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่หลากหลายผ่านสื่อทุกแขนง และเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน
๔.2.6 ตรวจสอบประเมินผลระบบการให้บริการ นาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ
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๖. Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินการ
จัดรวบรวมข้อมูล
ข่าวสาร การ
ประชาสัมพันธ์

จัดระบบรูปแบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ไม่อนุมัติ
นาเสนอระบบ /รูปแบบการให้บริการ
และจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ศึกษาธิการ
จังหวัดพิจารณาอนุมัติ

มอบหมายบุคลากรให้รับผิดชอบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้บริการข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่หลากหลาย

ตรวจสอบประเมินผล
เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงและแก้ไข
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๗. แบบฟอร์มที่ใช้

7.๑ แบบฟอร์มการส่งข่าว
7.๒ แบบฟอร์มทะเบียนเครือข่าย
7.๓ โปรแกรมการรับ – ส่งข่าวทาง E-mail
8. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
8.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2525
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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1. ชื่องาน
งานการสร้างเครือข่ายข่าวประชาสัมพันธ์
2. วัตถุประสงค์
เพื่อประสานการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูล ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ ผลการดาเนินงานสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงาน บุคลากร ชุมชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบทั่วถึงกัน
3. ขอบเขตของงาน
การสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดทาข้อมูลข่าวสาร
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 แต่งตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กับการ
กาหนดเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
4.2 สารวจข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งเครือข่ายภายในและภายนอกองค์กร แล้วจัดทา
ทะเบียนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์
4.3 จัดทาหลักเกณฑ์ข้อกาหนด แนวปฏิบัติ และรูปแบบการติดต่อประสานงานกับเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์
4.4 รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้วยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
4.5 นาเสนอหลักเกณฑ์ข้อกาหนด แนวปฏิบัติ รูปแบบการประสานงานให้ศึกษาธิการจังหวัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
4.6 วางแผน วิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารพัฒนาสื่อไอที พิจารณาเลือกสื่อให้
ตอบสนองจุดมุ่งหมาย ประกาศเผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ข้อกาหนด แนวปฏิบัติ
รูปแบบการติดต่อประสานงานให้บุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ได้ทราบและนาไปใช้
ประโยชน์ในการติดต่อและส่งข่าวประชาสัมพันธ์
4.7 ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนการศึกษา รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ด้วยเครือข่ายประชาสัมพันธ์
4.8 จัดบุคลากรผู้รับผิดชอบการประสานงานและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
4.9 จัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ โดยให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์
4.10 ตรวจสอบประเมินผล การประสานงาน เครือข่ายประชาสัมพันธ์แล้วนาผลมาวางแผน
พัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
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5. Flow Chart
คณะทางาน ศึกษา วิเคราะห์
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สารวจข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
และจัดทาทะเบียน

จัดทาหลักเกณฑ์และรูปแบบการติดต่อ
ประสานงานกับเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
ไม่อนุมตั ิ

นาเสนอหลักเกณฑ์
รูปแบบการประสานงาน

อนุมตั ิ

รวบรวมข้อมูล/ประกาศเผยแพร่ขอ้ มูลเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์ให้ผเู้ กี่ยวข้องทราบ
จัดตั้งเครือข่าย / กลุ่มเครือข่ายบริหาร
ประชาสัมพันธ์ วางแผนผลิตสื่อ และติดตามข่าวสาร
จัดบุคลากรผูร้ ับผิดชอบการประสานงานกับ
กลุ่มเครือข่ายการประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบประเมินผลการ
ประสานงานเครือข่าย
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6. แบบฟอร์มที่ใช้
7. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
7.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
7.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2525
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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๑. ชื่องาน
งานการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน มีความ
ปลอดภัย และผู้รับบริการมีความประทับใจและพึงพอใจ
๓. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดล้อม ดูแลระบบสาธารณูปโภคทั้ง ภายในและภายนอก
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๔.๑ สารวจ รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความต้องการในการปรับปรุงภูมิทัศน พัฒนา
สภาพแวดล้อมของสถานที่ทางานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้เกิดความสวยงาม เอื้อต่อการ ปฏิบัติงานให้
สานักงานเป็นสถานที่น่าอยู่ น่าทางาน และมาตรการประหยัดพลังงาน
๔.๒ วางแผนและกาหนดแผนแม่แบบ (Master Plan) การปรับปรุงอาคารสถานที่และ พัฒนา
สภาพแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน ภายในและภายนอกสานักงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตสอดคล้อง กับ
กิจกรรม 5 ส. รวมถึงกาหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
๔.๓ ดาเนินการจัด ปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาสภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค ตามแผน
และมาตรการที่กาหนด
๔.๔ ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๔.๕ สรุปผลการดาเนินงาน /นาเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนางาน
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๕. Flow Chart การปฏิบัติงาน
- สารวจรับฟังความคิดเห็น
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษามาตรการแนว
ปฏิบัติการประหยัดพลังงาน

คณะทางานวางแผนปรับปรุง/พัฒนา
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
/กิจกรรม 5 ส.

อนุมัติแผน/คาสั่ง
มอบหมายงาน
เห็นชอบ

ศึกษาธิการจังหวัด ไม่
เห็นชอบ

การดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่
สภาพแวดล้อม
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

สรุปรายงาน/นาเสนอแนวทาง
ปรับปรุง/พัฒนางาน
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๖. แบบฟอร์มที่ใช้
๖.๑ แบบประเมินความพึงพอใจ
๖.๒ แบบรายงานมาตรการประหยัดพลังงาน
๖.๓ แบบรายงานการดาเนินงานตามกิจกรรม 5 ส.
๗. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๗.๑ มาตรการประหยัดพลังงาน
๗.๒ แนวทางการดาเนินการกิจกรรม 5 ส.
๗.๓ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

84

ชื่องาน งานการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ ส่วนราชการ กลุ่มอานวยการ
รหัสเอกสาร
และสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน มีความปลอดภัย และผู้รับบริการมีความประทับใจและพึงพอใจ
ลาดับที่

รายละเอียดงาน

เวลาดาเนินการ

สารวจ รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับ
ความต้องการในการปรับปรุงภูมิทัศน พัฒนา
สภาพแวดล้อมของสถานที่ทางานและระบบ
สาธารณูปโภคเพื่อให้เกิดความสวยงาม เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานให้ สานักงานเป็นสถานที่นา่ อยู่ น่าทางาน
และมาตรการประหยัดพลังงาน
วางแผนและกาหนดแผนแม่แบบ (Master Plan)
การปรับปรุงอาคารสถานทีแ่ ละ พัฒนา
สภาพแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน ภายในและ
ภายนอกสานักงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
สอดคล้อง กับกิจกรรม 5 ส. รวมถึงกาหนด
มาตรการประหยัดพลังงาน
ดาเนินการจัด ปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนา
สภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค ตามแผนและ
มาตรการที่กาหนด

30 วัน

4

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ภายในเวลาที่กาหนด

5

สรุปผลการดาเนินงาน /นาเสนอแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนางาน

15 วัน

1

2

3

ผังขั้นตอนการทางาน

มาตรฐานคุณภาพงาน
เป็นสถานที่ ที่มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่
น่าทางาน และผู้มารับบริการมี
ความประทับใจ

7 วัน

3 วัน

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.กลุ่มอานวยการ/เจ้าหน้าที่

ผอ.กลุ่มอานวยการ/ศึกษาธิการ
จังหวัด

สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ประหยัด
พลังงานได้ตามเปูาหมายที่กาหนด

เจ้าหน้าที่

ผอ.กลุ่มอานวยการ/เจ้าหน้าที่

ผอ.กลุ่มอานวยการ
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๑. ชื่องาน
งานบริการอาคารสถานที่
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริการอาคารสถานที่ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้กับผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
๓. ขอบเขตของงาน
การบริการอาคารสถานที่ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นส่ วนส าคัญในการที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หมายรวมถึง การวางแผน มาตรการ การดูแลรักษา ความสะอาด
อาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ การขอใช้อาคารสถานที่ของหน่วยงาน ภายในสานักงานและ
องค์กรหรือบุคคลภายนอกด้วย (ถ้ามี) การบริหารอาคารและสถานที่ให้ปลอดภัย เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๔.๑ ศึกษาระเบียบ มาตรการ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของ ส่วน
ราชการ
๔.๒ จัดทาข้อบังคับ /แบบฟอร์ม การขอใช้อาคารสถานที่
๔.๓ จัดทาคาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล /ทาความสะอาดและการขอใช้อาคารสถานที่
๔.๔ ดาเนินการ / ปรับปรุงภูมิทัศน ตามที่ได้วางแผนไว้
๔.๕ ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
๔.๖ สรุปผลการดาเนินงาน /นาเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนางานการบริการอาคาร
สถานที่
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๕. Flow Chart การปฏิบัติงาน

ศึกษา ระเบียบ
มาตรการ
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ

คณะทางานจัดทาระเบียบ หลักเกณฑ์ การขอใช้อาคาร
สถานที่และวางแผนกิจกรรม 5 ส.
วางแผนกิจกรรม 5 ส.
คณะทางานแต่งตั้งคณะทางาน /มอบหมายผูร้ ับผิดชอบ /สื่อสาร

ศึกษาธิการจังหวัด ไม่เห็นชอบ

อนุมัติแผน /
คาสั่ง
มอบหมายงาน

เห็นชอบ ดาเนินการตามแผน

สรุปรายงาน /นาเสนอ
แนวทางแก้ไข /พัฒนา
งาน

๖. แบบฟอร์มทีใ่ ช้
แบบขออนุญาตใช้หอ้ งประชุม
๗. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
แนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่
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๘. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ชื่องาน งานบริการอาคารสถานที่
ส่วนราชการ กลุ่มอานวยการ
รหัสเอกสาร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการอาคารสถานที่ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กับผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการทางาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

1.

ศึกษาระเบียบ มาตรการ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัตกิ าร
ขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของ ส่วนราชการ

7 วัน

เจ้าหน้าที่

2.

จัดทาข้อบังคับ /แบบฟอร์ม การขอใช้อาคารสถานที่

2 วัน

คณะทางาน

3.

จัดทาคาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล /ทาความ
สะอาดและการขอใช้อาคารสถานที่

2 วัน

เจ้าหน้าที่

4.

ดาเนินการ / ปรับปรุงภูมิทัศน ตามที่ได้วางแผนไว้

5.

ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

2 ชั่วโมง

บุคลากรของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

6.

สรุปผลการดาเนินงาน /นาเสนอแนวทางแก้ไขและ
พัฒนางานการบริการอาคาร
สถานที่

1 สัปดาห์

เจ้าหน้าที่

อาคารสถานทีส่ ะอาด เรียบร้อย
พร้อมใช้งาน

เจ้าหน้าที่
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๑. ชื่องาน
งานรักษาความปลอดภัย
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสร้างจิตสานึก สร้างความตระหนัก ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กาหนด
๒.๒ เพื่อรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดวามเสียหาย มีความคงอยู่และปลอดภัย
๒.๓ เพื่อให้เกิดความมั่นคง ความสงบสุข ความมั่นใจ ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย
๓. ขอบเขตของงาน
งานรักษาความปลอดภัย เป็น งานส าคัญของส่ วนราชการ เพื่อให้มีมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการซึ่งผู้รับผิดชอบที่สาคัญ คือผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ ในองค์การ
โดยต้องมีการควบคุม ติดตามรายงานตามระเบียบที่กาหนด
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. ศึกษาระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. กาหนดแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการตามระเบียบ
๓. ประชุมเพื่อสร้างความตระหนัก ซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของ
หน่วยงานความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๔. จัดหา จัดเตรียม อุปกรณ์ ที่จาเป็นสาหรับการรักษาความปลอดภัย
๕. กาหนด มอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนโดยจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นคาสั่ง
๖. กากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตาม ตรวจสอบ
เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ มีการประเมินผลและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา อย่าง
สม่าเสมอ
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๕. Flow Chart การปฏิบัติงาน

คณะทางานศึกษา
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง

กาหนดแผน รูปแบบการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

เสนอแผน รูปแบบ การรักษา
ความปลอดภัยให้ ศธจ.พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ/อนุมตั ิ

กาหนด/มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบให้บุคลากรปฏิบตั ิ

จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

ดาเนินการรักษาความปลอดภัยตามแผนและรายงานตามทีร่ ะเบียบกาหนด

ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
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๖. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบบันทึกการอยู่เวรยาม
๗. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
๗.๑ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
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1. ชื่องาน :
งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
1. วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการดาเนินการ เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
2. ขอบเขตของงาน :
การดาเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตามแนวปฏิบัติ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. กาหนดปฏิทินการดาเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
2. ตรวจนับตัวข้าราชการที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 1 มี.ค. หรือ 1 ก.ย. เพื่อ
ดาเนินการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เม.ย.) หรือครั้งที่ 2 (1 ต.ค.) แล้วแต่กรณี
3. นาเสนอ อ.ก.ศ.จ. พิจารณาจัดสรรโควตาการเลื่อนขั้นพิเศษ/วงเงินใช้เลื่อนเงินเดือนแล้วแต่
กรณี
4. ผู้บังคับบัญชา/คณะกรรมการ ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. คณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6. เสนอ อ.ก.ศ.จ. เห็นชอบ
7. ผู้มีอานาจลงนามคาสั่งเลื่อนเงินเดือน
4. Flow Chart การปฏิบัติงาน
นับตัวข้าราชการที่ปฏิบัติจริง

อ.ก.ศ.จ. จัดสรรโควาตาเลื่อนขั้นพิเศษ/วงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการพิจารณาเลื่อนขั้น
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการเลื่อนเงินเดือน

เสนอ อ.ก.ศ.จ. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน

ผู้มีอานาจลงนามคาสั่งเลื่อนเงินเดือน
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5. แบบฟอร์มที่ใช้ 6. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
6.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔7
7.2 หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐5๐3/17724 ลงวันที่ ๑0 กันยายน ๒๕52
7.3 หนังสือ สานักงาน ก.พ. ที่ ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ และ ด่วนที่สุดที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว
๒๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕52
7.๔ หนังสือ สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒
๗ .๕ หนังสือ สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖/ว ๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔
๗ .๖ หนังสือ สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕ /ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘
๗. ๗ หนังสือ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๐๒๐๑.๔/๑๑๑๑๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
ปฏิทิน ครั้งที่ 1 ดาเนินการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 มี.ค.
ครั้งที่ 2 ดาเนินการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ก.ย.
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1. ชื่องาน
งานจัดทาข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ ก.พ.7
2. วัตถุประสงค์ :
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาข้อมูลทะเบียนประวัติ เมื่อมีคาสั่งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้อง กับเจ้าของ
ประวัติจะต้องนาไปบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้าราชการ
3. ขอบเขตของงาน :
เป็นการจัดทาข้อมูลทะเบียนประวัติ เมื่อมีคาสั่งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับเจ้าของประวัติจะต้องนาไป
บันทึกการเปลี่ยนแปลง และการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
1. เมื่อมีคาสั่งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับเจ้าของประวัติเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
- ข้าราชการและลูกจ้างประจา กรอกรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ประวัติของตนเองพร้อมลงลายมือชื่อหรือแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกอบใน ก.พ.7
2. เจ้าหน้าที่นาข้อมูลที่ได้
- เก็บไว้ในแฟูมปกติ
- เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ (ระมัดระวังเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย)
3. เจ้าหน้าที่ตรวจรายละเอียดความถูกต้องหรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลง
ใน ก.พ.7/ สมุดประวัติ/ แฟูมประวัติ
4. เก็บรักษาทะเบียนประวัติไว้เป็นความลับในที่ปลอดภัย
5. นาข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
6. ซ่อมแซมส่วนที่ชารุดเสียหาย/ทาขึ้นใหม่ตามสภาพ
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๕. Flow Chart การปฏิบัติงาน
เมื่อมีคาสั่งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง
เกี่ยวข้องกับเจ้าของประวัติ

เจ้าหน้าที่นาข้อมูลที่ได้รับหรือคาสั่ง
ไปกรอกเปลี่ยนแปลงในแฟูมประวัติ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
เก็บไว้ในแฟูมประวัติปกติ/คอมพิวเตอร์

เก็บรักษาทะเบียนประวัติ
ไว้เป็นความลับในที่ปลอดภัย

นาข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
และซ่อมแซมส่วนที่ชารุดเสียหาย/ทาขึ้นใหม่

แบบฟอร์มที่ใช้
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ก.พ.7 พ.ศ.2522
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1. ชื่องาน :
งานเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุลในทะเบียนประวัติ
2.วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการดาเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ในทะเบียนประวัติ
3.ขอบเขตของงาน :
เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุล ในทะเบียนประวัติของข้าราชการแต่ละคนให้ถูกต้องตามหลักฐานของ
ทางราชการ
4.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติเสนอคาร้องตามลาดับชั้น
2. เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.1 ทะเบียนสมรส
3.2 ทะเบียนหย่า
3.3 เอกสารการขอเปลี่ยนแปลงชื่อตัว
3.4 เอกสารการขอเปลี่ยนชื่อสกุล
3.5 ทะเบียนบ้าน
3.6 ใบรับรองคุณวุฒิหรือปริญญาบัตร
3. เสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ขึ้นไป
4. เสนอ ศธจ. อนุมัติ
4. เปลี่ยนแปลงบันทึกข้อมูลงใน ก.พ.7 สมุดประวัติ/แฟูมประวัติ
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5.Flow Chart
ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติเสนอคาร้อง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้นขึ้นไปตรวจสอบอีกครั้ง

ศธจ.ลงนาม

ดาเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัติ

6. แบบฟอร์ม
แบบคาขอเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ในทะเบียนประวัติ
7. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
. ๗.๑ พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551
๗.2 หนังสือสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 6 ลงวันที่ 13 มกราคม 2518 เรื่อง การ
พิจารณาปรับปรุงสมุดประวัติข้าราชการ
๗.3 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว 28 ลงวันที่ 15 กันยายน 2518 เรื่อง ก.พ.7 แบบใหม่และ
แฟูมประวัติข้าราชการ
๗.4 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว 40 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2518 เรื่อง คู่มือการจัดทา
ก.พ.7 แบบใหม่
๗.5 หนังสือสานักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1304/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2544 เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการใน
การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนและหรือปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในกรณีที่ได้รับ
คุณวุฒิเพิ่มขึ้น
๗.6. หนังสือสานักงาน ก.ค. ที่ ศธ 0206/ว 1 ลงวันที่ 2 มกราคม 2551 เรื่อง การปรับอัตรา เงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.๗ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ ด่วนมาก ที่ ศธ 0206.7/ว 30 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เรื่อง การ
กาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
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๗.8 หนังสือสานักงาน สพฐ. ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 962 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การ
กาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
๗.๙ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.7/ว 21 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 เรื่อง การกาหนดอัตรา
เงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
๗.10 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.7/65 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับการให้ได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๗.11 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.7/25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับ คุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิ
ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
๗.12 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 10 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2559
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1. ชื่องาน :
งานขอลาพักผ่อน ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด
2. วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติการขอลาสนองตอบความต้องการของหน่วยงาน และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
3. ขอบเขตของงาน :
เป็นการควบคุมและบันทึกข้อมูลการลาของข้าราชการและลูกจ้างประจาลงในปกแฟูมประวัติ
ข้าราชการและสมุดประวัติของแต่ละคน
4.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ผู้ขอลากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการลา ประเภทต่างๆ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจานวนวัน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
3. เสนอผู้บังบัญชาชั้นต้นตามลาดับขึ้นไป
4. ผู้มีอานาจลงนามอนุญาต
5. แจ้งผู้ขอลาทราบ
5.Flow Chart
ผู้ประสงค์ขอลาเขียนแบบฟอร์มเสนอ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเห็นชอบ
ผู้มีอานาจลงนาม
แจ้งผู้ขอลาทราบ
6.แบบฟอร์ม : แบบใบลาประเภทต่างๆ
7.เอกสาร/อ้างอิง : ระเบียบการลาของข้าราชการ
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1. ชื่องาน
งานบันทึกวันลาประจาปีในแฟ้มประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการบันทึกวันลาในแฟูมประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจา
3.ขอบเขตของงาน
เป็นการตรวจสอบควบคุมและบันทึกข้อมูลการลาของข้าราชการและลูกจ้างประจาลงในแฟูม
ประวัติของแต่ละคน
4.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่จัดทาสรุปบัญชีรายงานการลาประเภทต่าง ๆของข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจา โดยนับตามปีงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน)
2. เสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเห็นชอบ
3. รายงานความถูกต้องต่อผู้บังคับบัญชาทราบ
4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการลาลงแฟูมประวัติของแต่ละคน
5.Flow chart
เจ้าหน้าที่จัดทาสรุปบัญชีวันลา

เสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเห็นชอบ

รายงานให้ ศธจ. ทราบ
i
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในแฟูมประวัติ
แบบฟอร์ม เอกสาร/อ้างอิง ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา พ.ศ.2535
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1. ชื่องาน
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการดาเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3. ขอบเขตของงาน
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการ และ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ที่มีสิทธิ์ตามระเบียบ
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
1. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตรา บ.ม./บ.ช./จ.ม./
จ.ช./ต.ม./ต.ช./ท.ม./ท.ช. จะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบดังนี้
1.1 คาร้องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และตรวจสอบความถูกต้อง
ของประวัติสาเนา ก.พ.7 สาเนาทะเบียนบ้าน แบบ ขร.4/37 (บัญชีแสดงคุณสมบัติขอข้าราชการซึ่งเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี พ.ศ.....)
1.2 นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติฯพิจารณา
1.3 บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
1.4 บันทึกเสนอศึกษาธิการจังหวัด
1.5 จัดส่งเอกสารให้สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 10 มกราคม
ของปีที่ขอพระราชทาน ประกอบด้วย
- แบบ ขร.2/37 (บัญชีแสดงจานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 1 ชุด)
- บัญชีแสดงคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานชั้นตรา บ.ม./บ.ช./จ.ม./จ.ช./
ต.ม./ต.ช./ท.ม./ท.ช. (ขร.4/37) จานวน 1 ชุด
- สาเนาประวัติ ก.พ.7 ทะเบียนบ้านผู้เสนอขอ บ.ม./บ.ช./จ.ม./จ.ช./
ต.ม./ต.ช./ท.ม./ท.ช. (ขร.4/37) จานวน 1 ชุด
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ จานวน 1 ชุด
2. การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ดังนี้
2.1 รับคาร้องการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) และตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารประกอบดังนี้
- ตรวจสอบแบบประวัติสาหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
(ประจาปี...) วันที่บรรจุเข้ารับราชการต้องนับให้ครบ 25 ปี /สถานที่ทางานต้องกรอกรายละเอียดประวัติตั้งแต่
บรรจุเข้ารับราชการจนถึงปัจจุบัน/รับราชการด้วยความเรียบร้อยจนครบ 25 ปี/ เงินเดือนต้องลงตั้งแต่วันบรรจุ
เข้ารับราชการจนถึงปัจจุบัน (1 ต.ค....) ทั้งนี้ต้องดูจาก สาเนาประวัติ ก.พ.7 เป็นเกณฑ์การกรอกข้อมูล เพื่อความ
ถูกต้อง/สมบูรณ์ของเอกสาร

106
- ตรวจสอบสาเนาประวัติ ก.พ.7 ใช้ประกอบในการกรอกข้อมูล (แบบประวัติ
สาหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี...) เพื่อความถูกต้อง/สมบูรณ์ของเอกสาร
- ตรวจสอบสาเนาทะเบียนบ้านดูว่าผู้ขอพระราชทานฯ มีชื่อ สกุล เลขบัตร
ประจาตัวประชาชน 13 หลัก ตรงตามแบบที่กรอก/ถูกต้อง/สมบูรณ์ตรงกันหรือไม่
2.2 เจ้าหน้าที่ดาเนินการกรอกข้อมูลลงโปรแกรมเครื่องราชฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน/
ตรวจสอบความเรียบร้อยของชื่อ สกุลให้ตรงกัน
2.3 นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติฯพิจารณา
2.4 บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
2.5 บันทึกเสนอศึกษาธิการจังหวัด
2.6 ออกเลขที่หนังสือส่ง
2.7 จัดส่งเอกสารให้สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย
- แบบ ขร.2/37 (บัญชีแสดงจานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 1 ชุด)
- บัญชีแสดงคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานชั้นตรา บ.ม./บ.ช./จ.ม./จ.ช./
ต.ม./ต.ช./ท.ม./ท.ช. (ขร.4/37) จานวน 1 ชุด
- สาเนาประวัติ ก.พ.7 ทะเบียนบ้านผู้เสนอขอ บ.ม./บ.ช./จ.ม./จ.ช./
ต.ม./ต.ช./ท.ม./ท.ช. (ขร.4/37) จานวน 1 ชุด
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ จานวน 1 ชุด
3. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ดังนี้
2.1 รับคาร้องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบดังนี้
- ตรวจสอบแบบ ขร.4/37 (บัญชีแสดงคุณสมบัติขอข้าราชการซึ่งเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี พ.ศ.....) ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการ กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ตามแบบพร้อมให้ศึกษาธิการจังหวัดลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
- ตรวจสอบแบบ ขร.1/37 (บัญชีแสดงจานวนชั้นตราเครื่องราชฯ ให้
เจ้าหน้าที่ดาเนินการกรอกข้อความในแบบฯ ให้ถูกต้อง/ครบถ้วนสมบูรณ์อีกครั้ง
- ตรวจสอบแบบ ขร.3/37 (บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
- ตรวจสอบสาเนาประวัติ ก.พ.7 ใช้ประกอบในการกรอกข้อมูล (แบบประวัติ
สาหรับเสนอขอพระราชทานฯ ประจาปี...) เพื่อความถูกต้อง/สมบูรณ์ของเอกสาร
- ตรวจสอบสาเนาทะเบียนบ้านดูว่าผู้ขอพระราชทานฯ มีชื่อ สกุล เลขบัตร
ประจาตัวประชาชน 13 หลัก ตรงตามแบบที่กรอก/ถูกต้อง/สมบูรณ์ตรงกันหรือไม่
- ตรวจสอบสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ
- หนังสือรับรองความประพฤติ ให้เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรอง
2.2 นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติฯพิจารณา
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2.3 บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
2.4 บันทึกเสนอศึกษาธิการจังหวัด
2.5 ออกเลขที่หนังสือส่ง
2.6 จัดส่งเอกสารให้สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย
- แบบ ขร4/37 (บัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี พ.ศ....) 3 ฉบับ
- แบบ ขร1/37 (บัญชีแสดงจานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี พ.ศ....)
3 ฉบับ
- สาเนาประวัติ ก.พ.7 จานวน 3 ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 3 ฉบับ
- หนังสือรับรองความประพฤติ จานวน 3 ฉบับ
- คาสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนสูงขึ้นในอันดับ คศ.4 (ระดับ9เดิม)
4. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ดังนี้
2.1 รับคาร้องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์
ช้างเผือก (ป.ช.) และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบดังนี้
- ตรวจสอบแบบ ขร.4/37 (บัญชีแสดงคุณสมบัติขอข้าราชการซึ่งเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี พ.ศ.....) ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการ กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ตามแบบพร้อมให้ศึกษาธิการจังหวัดลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
- ตรวจสอบแบบ ขร.1/37 (บัญชีแสดงจานวนชั้นตราเครื่องราชฯ ให้
เจ้าหน้าที่ดาเนินการกรอกข้อความในแบบฯ ให้ถูกต้อง/ครบถ้วนสมบูรณ์อีกครั้ง
- ตรวจสอบแบบ ขร.3/37 (บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
- ตรวจสอบสาเนาประวัติ ก.พ.7 ใช้ประกอบในการกรอกข้อมูล (แบบประวัติ
สาหรับเสนอขอพระราชทานฯ ประจาปี...) เพื่อความถูกต้อง/สมบูรณ์ของเอกสาร
- ตรวจสอบสาเนาทะเบียนบ้านดูว่าผู้ขอพระราชทานฯ มีชื่อ สกุล เลขบัตร
ประจาตัวประชาชน 13 หลัก ตรงตามแบบที่กรอก/ถูกต้อง/สมบูรณ์ตรงกันหรือไม่
- ตรวจสอบสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ
- หนังสือรับรองความประพฤติ ให้เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรอง
2.2 นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติฯพิจารณา
2.3 บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
2.4 บันทึกเสนอศึกษาธิการจังหวัด
2.5 ออกเลขที่หนังสือส่ง
2.6 จัดส่งเอกสารให้สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย
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- แบบ ขร4/37 (บัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี พ.ศ....) 3 ฉบับ
- แบบ ขร1/37 (บัญชีแสดงจานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี พ.ศ....) 3
ฉบับ
- สาเนาประวัติ ก.พ.7 จานวน 3 ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 3 ฉบับ
- หนังสือรับรองความประพฤติ จานวน 3 ฉบับ
- คาสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนสูงขึ้นในอันดับ คศ.4 (ระดับ9
เดิม)
- สาเนาประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ป.ม.

5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แจ้งหลักเกณฑ์และกาหนดการส่งคาขอและการให้ยื่นคาขอ

ตรวจสอบคุณสมบัติและความสมบูรณ์เอกสาร หลักฐานประกอบ

นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติฯ

บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม

ดาเนินการจัดส่งเอกสารให้ สป.
6. แบบฟอร์ม
7. เอกสาร/อ้างอิง
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1. ชื่องาน
งานขอทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการดาเนินการขอทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. ขอบเขตของงาน
ตามพระราชบัญญัติประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 และข้อ 5 (5.1) แห่งระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยบัตรประจาตัวลูกจ้างประจา พ.ศ.2531 ให้ข้าราชการ ข้าราชการบานาญ และ
ลูกจ้างประจา มีบัตรประจาตัวได้ สาหรับพนักงานราชการสามารถมีบัตรประจาตัวได้นับแต่สัญญาจ้างจนถึงวันสิ้นสุด
สัญญาจ้าง
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา และข้าราชการบานาญ และพนักงานราชการ
หากประสงค์ขอมีบัตรประจาตัวให้ยื่นคาขอมีบัตร ตาม พ.ร.บ.บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 พร้อมรูป
ถ่ายขนาด 2.5x3 ซม. จานวน 2 รูป
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร จัดทาบัญชีโดยแยกเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจา และข้าราชการ
บานาญ 1 ชุด
3. จัดส่งเอกสารหลักฐานส่งให้ สป. ดาเนินการจัดทาบัตร
5. Flow Chart
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ยื่นคาขอมีบัตร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน

จัดส่งให้ สป.ดาเนินการออกบัตร

รับบัตรส่งมอบให้ผู้ขอ
แบบฟอร์ม
เอกสาร/อ้างอิง
-
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1. ชื่องาน
การขอหนังสือรับรอง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการขอหนังสือรับรอง
3. ขอบเขตของงาน
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ส่วนที่ 6 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทา
ขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ข้อ 24 หนังสือรับรอง
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา หากประสงค์ขอหนังสือรับรองให้ยื่นคาขอหนังสือรับรอง
2. เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร
3. จัดทาบัญชีควบคุมการออกหนังสือ และจัดพิมพ์หนังสือ
4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
5. เสนอผู้มีอานาจลงนาม
6. ออกเลขหนังสือ และมอบหนังสือให้ผู้ขอ
5. Flow chart
ยื่นคาขอหนังสือรับรอง พร้อมหลักฐาน(ถ้ามี)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอ และเอกสารให้ถูกต้อง
ผู้มีอานาจลงนามหนังสือรับรอง
ลงทะเบียนคุมหนังสือรับรอง
ส่งมอบหนังสือรับรองให้ผู้ขอ
6. แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง
๗. เอกสาร/อ้างอิง
๗.๑ หนังสือสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณหนังสือราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
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1. ชื่องาน
การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลาหรือระหว่างวันหยุดราชการ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ การดาเนินการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลาและหรือระหว่าง
วันหยุดราชการ
3. ขอบเขตของงาน
การขออนุญาตไปต่างประเทศในกรณีนี้คือ การไปต่างประเทศตามระเบียบว่าด้วยการลาของ
ราชการหรือระหว่างวันหยุดราชการ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการทั้งนี้ เป็นความประสงค์ส่วนตัวหรือหมู่
คณะ ได้แก่ การขออนุญาตไปทัศนศึกษา ไปศึกษาดูงาน ไปประชุมสัมมนา ไปเยี่ยมญาติ หรือปฏิบัติภารกิจ
ส่วนตัว เป็นการอนุเคราะห์บุคลากรและให้โอกาสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้รับความรู้ประสบการณ์ อันอาจนามา
พัฒนาคุณภาพงานของตนในหน้าที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการขออนุญาตไปต่างประเทศ
2. ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ กรอกรายละเอียดแบบคาร้องอนุญาตไป
ต่างประเทศ สาหรับข้าราชการสังกัด สป. และแบบค่าใช้จ่ายในการไปต่างประเทศ ซึ่งจะต้องยื่นเรื่องขออนุญาต
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันออกเดินทาง
3. ส่งเรื่องตามลาดับขั้นตามสายงาน
4. เจ้าหน้าที่เมื่อได้รับเรื่องแล้ว ตรวจสอบข้อมูล ดังนี้
4.1 แบบขออนุญาต
4.2 บัญชีประมาณการค่าใช้จ่าย
4.3 สถานที่พักสามารถติดต่อได้ในต่างประเทศ (กรณีขอไปเยี่ยมญาติ)
4.4 กรณีขอ เดินทางไปต่างประเทศล่าช้ากว่ากาหนด เรื่องกระชั้นชิดกับ
วันเดินทาง ให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็น (บันทึกข้อความ)
4.5 การไปศึกษาดูงาน เอกสารประกอบ ได้แก่ สาเนาโครงการ สาเนา
กาหนดการ สาเนาหนังสือเชิญจากองค์การ สมาคม หรือสถาบันในต่างประเทศ รายชื่อผู้ไปศึกษาดูงาน สาเนา
บัตรนักศึกษา (กรณีผู้ศึกษาในสถาบันฯ)
4.6 การไปทัศนศึกษา (หมู่คณะ) เอกสารประกอบ ได้แก่ โครงการทัศนศึกษา (ถ้า
มี) บัญชีรายชื่อกาหนดการ
4.7 การไปเยี่ยมญาติใช้เวลาตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการหรือ
ระหว่างวันหยุดราชการ เช่น ใช้วันลากิจ วันลาพักผ่อนประจาปี หรือช่วงปิดภาคเรียนเป็นต้น หลักฐานแสดงความ
เป็นญาติ (สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาทะเบียนสมรส หนังสือเชิญของญาติ)
5. ทาบันทึก เสนอขออนุญาตผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจลงนาม
6. ทาหนังสือส่งสานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาอนุญาต
7. เมื่อได้รับอนุญาตให้เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจลงนาม
8. แจ้งผู้ที่ขออนุญาตทราบ
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5. Flow Chart
ผู้ขออนุญาตดาเนินการยืนคาขอ
พร้อมเอกสารหลักฐาน

เจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบหลักฐาน

เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจ
ลงนามนาส่ง สป.พิจารณา
สป. พิจารณาอนุญาต

แจ้งเรื่องอนุญาตให้ผู้ขอรับทราบ
6. แบบฟอร์ม
7. เอกสาร/อ้างอิง
๗.๑ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535
๗.๒ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
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1. ชื่องาน
งานขอพระราชทานน้าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทาน
ดิน การขอพระราชทานหีบศพ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ การดาเนินการ ขอพระราชทานน้าหลวงอาบศพ การขอพระราชทาน
เพลิงศพ การขอพระราชทานดิน การขอพระราชทานหีบศพ
3. ขอบเขตของงาน
1. การขอพระราชทานฯ กรณีปกติ (ข้าราชการเสียชีวิต)
2. การขอพระราชทานฯ กรณีพิเศษ
2.1 บิดาหรือมารดาของข้าราชการเสียชีวิต
2.2 กรณีข้าราชการบานาญที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น บ.ม. ขึ้นไป
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้สรุปแนวปฏิบัติการขอพระราชทานน้าหลวงอาบศพ การ
ขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน การขอพระราชทานหีบศพ
1. เจ้าภาพ (ญาติ บุตรธิดา สามีภรรยา) นารายละเอียดผู้เสียชีวิต พร้อมหลักฐาน
ใบมรณะบัตร หลักฐานการมีสิทธิ์ขอรับพระราชทาน เช่น ประกาศเครื่องราชฯ สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ
สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านของญาติ และผู้เสียชีวิต กาหนดการฌาปนกิจวันเวลา สถานที่ หรือ
สุสาน
2. เจ้าหน้าที่ตรวจอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิพร้อมเอกสารหลักฐาน
3. ดาเนินการรวบรวมและส่งหลักฐานตามข้อ 1 ถึง เลขาธิการพระราชวัง
4. เจ้าหน้านาหนังสือติดต่อที่สานักพระราชวัง โดยประสานงานที่กองพระราชพิธี
ราชวังเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
กรณีเจ้าภาพไม่สามารถไปรับได้ด้วยตนเอง จะมอบให้ผู้อื่นไปรับแทนก็ได้ โดย
นาต้นเรื่อง หนังสือมอบฉันทะและสาเนาบัตรประจาตัวผู้รับแทนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี สานัก
พระราชวัง
5. เจ้าภาพหรือผู้แทนควรไปรับก่อนวันพระราชทาน อย่างน้อย 3 วัน
6. ผู้มารับควรแต่งกายสุภาพ นาไปไว้ที่โต๊ะหมู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
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5. Flow Chart
เจ้าภาพแจ้งความประสงค์ขอ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้มีสิทธิพร้อมเอกสารหลักฐาน
เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามหนังสือส่ง

นาหนังสือประสานงานที่กองพระราชพิธี
สานักเลขาธิการพระราชวัง

รับพระราชทานและดาเนินการ
ตามที่กองพระราชพิธีกาหนด

ข้อสังเกตในการปฏิบัติ
1. การตรวจสอบหลักฐานผู้มีสิทธิ์ขอพระราชทานโดยสิทธิ์ผู้ตายหรือทายาท
2. การยื่นคาขอพระราชทานกรณีปกติ สามารถยื่นต่อสานักพระราชวัง
3. กรณีที่ทายากเป็นข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไปสามารถเสนอขอพระราชทานโดยตรงกับสานักพระราชวังได้
4. สิ่งที่ต้องระมัดระวัง คือการจัดที่ให้เหมาะสมกับพิธี ทั้งสถานที่ พิธีการ
5. คุณสมบัติของผู้ที่ขอพระราชทาน
5.1 ผู้ที่จะได้รับพระราชทานเพลิงศพ หรือหีบเพลิง ต้องเป็นข้าราชการ
ตาแหน่งระดับ 2 ขึ้นไป หรือได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้น บ.ม.ขึ้นไป
5.2 ผู้ขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ จะต้องเป็นบุตร ธิดา และเป็น
ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป
6. การพระราชทานเพลิงศพ ต้องไม่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ พระราชพิธีฉัตรมงคล และวันศุกร์
7. ข้าราชการ ผู้ขอพระราชทาน ที่ทาลายชีพตนเอง ไม่พระราชทาน
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6. แบบฟอร์ม
7. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. การขอพระราชทานน้าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ
การขอพระราชทานดิน การขอพระราชทานหีบศพ
2. ประกาศสานักพระราชวัง เรื่อง เครื่องเกียติยศประกอบศพที่ได้รับพระราชทาน
ลงวันที่ 9 เมษายน 2545
3. ระเบียบการขอรับหีบเพลิงพระราชทาน กองพระราชพิธี สานักพระราชวัง
4. ข้อเสนอแนะการปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชทานเพลิงไปพระราชทานยังต่างจังหวัด
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1. ชื่องาน
งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
3. ขอบเขตของงาน
ข้าราชการ มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ หน่วยงานต้องควบคุมทะเบียนประวัติข้าราชการ
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. สารวจรายชื่อข้าราชการ ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณปัจจุบันและ
ปีงบประมาณถัดไป
2. ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดต้องแก้ไขให้ตรงกับข้อมูลของ
ราชการ กรณีการขอแก้ไขวันเดือนปีเกิดให้จัดส่งเอกสารประกอบการเสนอ สานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา
(ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไข วัน เดือนปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ. 2548)
กรณีไม่มีสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานดังนี้
2.1 ทะเบียนสามะโนครัวหรือสาเนาทะเบียนบ้าน
2.2 หลักฐานการศึกษาที่แสดงวันเดือนปีเกิด
2.3 หลักฐานทางทหาร
2.4 หลักฐานทางราชการแสดงวันเดือนปีเกิด
2.5 หลักฐานอื่นของทางราชการ
3. รายงานข้อมูลที่ถูกต้องให้สานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ
4. กระทรวงศึกษาธิการประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ
5. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งให้ผู้เกษียณอายุราชการทราบ
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5. Flor Chart
สารวจรายชื่อข้าราชการ ที่เกษียณฯ
ในปีงบประมาณปัจจุบันและปีถัดไป

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง

รายงานข้อมูลที่ถูกต้องให้ สป.กาหนด

กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุ

แจ้งประกาศให้ผู้เกษียณฯ
และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

แบบฟอร์ม
เอกสาร/อ้างอิง
1. พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2530
2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา .ศ.2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2551
4. พระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
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1.ชื่องาน
การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
จากปัญหาการปฏิบัติงานของภาครัฐที่มีหลายขั้นตอน การพิจารณาล่าช้า วิธีการที่ไม่ทันสมัย ใช้
เอกสารหลักฐานจานวนมาก และไม่มีการกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาไว้ชัดเจน นอกจากนี้ยังมี กฎหมาย
กฎระเบียบต่างๆ ที่ซับซ้อน ไม่สามารถทันตามกาหนด ส่งผลให้เกิดความล่าช้า ไม่สะดวก ควรดาเนินการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน มีการศึกษาวิเคราะห์ และใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยเข้ามาช่วยในการดาเนินงานให้สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการได้เพิ่มประสิทธิภาพ
และประหยัดค่าใช้จ่าย
๒. วัตถุประสงค์ :
1. ปรับปรุงผลการดาเนินงานของกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
2. กาหนดวัตถุประสงค์และกระบวนการที่จาเป็น
3. เทียบกับนโยบายและวัตถุประสงค์
4. นากระบวนการที่กาหนดชัดเจนแล้วไปปฏิบัติให้เกิดผล
๓.ขอบเขตของงาน :
คัดเลือกกระบวนการเพื่อปรับปรุง (ตัวอย่าง) การประชุม อกศจ.และ กศจ. เกณฑ์การคัดเลือก
กระบวนการเพื่อปรับปรุง สอดคล้องกับนโยบาย สร้างประสิทธิภาพกับองค์กร ลดข้อปัญหา,ข้อร้องเรียน เป็น
กระบวนการหลักของหน่วยงาน มีขั้นตอนการทางานมาก
มุ่งเน้นการปฏิบัติงาน การออกแบบระบบงาน ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน การจัดการและ
ปรับปรุงกระบวนการทางาน
การปรับปรุงกระบวนการ การตัดหรือยุบส่วนที่ไม่จาเป็นออก การรวมงานที่ใกล้เคียงไว้ด้วยกัน
จัดลาดับขั้นตอนใหม่ให้เหมาะสม ทาให้การทางานง่ายขึ้น
การวิเคราะห์กระบวนการ หาวัตถุประสงค์ในการทางาน ทาอะไร ทาไมต้องทา ทาอย่างอื่นได้
หรือไม่ ขั้นตอนการทางานเหมาะสมหรือไม่ หาสถานที่เหมาะสม ทาที่อื่นได้หรือไม่ บุคคลที่เหมาะสมในการ
ทางาน หาวิธีที่เหมาะสมวิธีอื่นทาได้หรือไม่
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. วางแผนกาหนดปฏิทินการประชุม
๒. ประสานงาน รวบรวมวาระที่จะนาเสนอที่ประชุมพิจารณา จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มงานในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อจัดทาวาระการประชุม
๓. เสนอประธานกรรมการนัดประชุม ทาหนังสือเชิญประชุม และส่งแอกสารการประชุมให้
คณะกรรมการพร้อมหนังสือเชิญประชุม
๔. จัดทาหนังสือเชิญประชุมและส่งเอกสารการประชุมให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคคลที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
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๕. ขอยืมเงินทดรองราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม
๖. ขอใช้ห้องประชุม จัดสถานที่ประชุม จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ สาหรับใช้ในการประชุม ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุม จัดอาหารว่าง เครื่องดื่ม
๗. ดาเนินการประชุมและจดบันทึกการประชุม
๘. จัดทารายงานการประชุมส่งให้คณะกรรมการ,สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดาเนินการตาม
มติที่ประชุม
๙. จัดทาข้อมูลด้านการเงิน รวบรวมเอกสารการเงินเพื่อบันทึกล้างเงินยืม
๕. ประโยชน์ในการพัฒนากระบวนงาน
1. สามารถกาหนดขั้นตอน เวลา การประชุมได้ถูกต้อง
2. ลดข้อบกพร่องในการเสนอข้อมูลของฝุายเลขานุการให้มีการผิดพลาดเป็นศูนย์
3. มีมาตรฐาน นาเสนอได้ถูกต้องตามข้อระเบียบ กฎหมายที่กาหนด
๖. การประเมิน
๑. จัดให้มีการสารวจความคิดเห็นอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง
๒. นาการสารวจมาปรับปรุงแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓. จัดทารายงานประจาปี
๗. แบบฟอร์ม
แบบสารวจความคิดเห็น
๘. เอกสาร/อ้างอิง
คู่มือการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ของ ก.ค.ศ.
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กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2545
๕. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๖. กฎกระทรวงคาสั่งมอบอานาจ มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง กฎ กคศ.ระเบียบแนวปฏิบัติและอื่นๆ
๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี. พ.ศ. ๒๕๔๖
๘. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๙. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
๑๐. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
1๑.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2549
๑2.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 เรื่อง การเบิก
ค่าลงทะเบียน
๑3. บันทึกข้อความ สานักอานวยการ กลุ่มบริหารการคลังและสินทรัพย์ ที่ ศธ 0201.5/2973 ลงวันที่ 12
มีนาคม 2556 เรื่อง มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของ สป
1๔. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
๑๕. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 436 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เรื่อง ซ้อมความ
เข้าใจวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.
2550
๑๖. พระราชกฤษฎีการเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
๑๗. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545
๑๘. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2553
๑๙. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 หมวด 6 การรับ
เงินของส่วนราชการ ส่วนที่ 1 – 2
๒๐. หนังสือ กระทรวงการคลังที่ 0409.3/115 ลว. 30 กันยายน 2547
๒๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
๒๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
๒๓. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
๒๔. คู่มือปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
๒๕. คู่มือระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e - GP)
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๒๖. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
๒๗. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
๒๘. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. ศ. 2540
๒๙. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
๓๐. ระเบียบกระทรวงศึกษาการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2525และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
๓๑. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
32. คาสั่ง คสช. ที่ 19/2560 เรื่อง ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
33. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๔. หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๔/ว ๖๔ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ เรื่อง
การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ
๓๕. หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
๓๖. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔
๓๗. กฎ ก.ค.ศ. ที่ . พ.ศ….. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓๘. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๐ เรื่อง การใช้ระบบเปิดในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
๓๙. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาของ ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๔๐. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๕๒๗/.๔/ว ๑๑๑๗๑ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๔ เรื่อง การจัดทาบัญชี
ถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจา
๔๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๓๐.๔/ว ๕๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจาผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึง
ขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๔
๔๒. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ สร ๐๗๐๘.๑/ว ๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ
๔๓. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บปุวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘
๔๔. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
45. ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ก.พ.7 พ.ศ.2522
๔๕. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา พ.ศ.2535
๔๖. ประกาศสานักพระราชวัง เรื่อง เครื่องเกียติยศประกอบศพที่ได้รับพระราชทาน ลงวันที่ 9 เมษายน 2545
๔๗. ระเบียบการขอรับหีบเพลิงพระราชทาน กองพระราชพิธี สานักพระราชวัง
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คณะกรรมการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอานวยการ
1.
2.
3.
4.

นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ
นายประพฤทธิ์ สุขใย
นายเจียร ทองนุ่น
นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

5. นายวีนนี นนท์ศิริ
6. นายรัตนภูมิ โนสุ
7. นายสมใจ วิเศษทักษิณ
8. นายประชัย พรสง่ากุล
9. นายชูสิน วรเดช
10. นายอนุชา พงษ์เกษม
11. นางจันทร์เพ็ญ กุลทอง
12. นางนิ่มนวล สีหานาจ
13. นางบัวสอน กลิ่นลั่นทม
14. นางกัญญาภัค พูลสวัสดิ์
15. นางสาวจรัสศรี โพธิ์ย้อย
16. นางสาวอัญชลี ฝางเสน
17. นางสาวอรนุช นิสังกาศ
18. นางสาววัชรี สมคะเนย์

ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประธานกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
กรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักอานวยการ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักอานวยการ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
กรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนพุทไธสง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 กรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
กรรมการ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
กรรมการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
กรรมการ
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19. นางวรางคณา อนันตะ
20. นางกรศิริ กรองสุดยอด
21. นางสุภัทรา ทูลฉลอง
22. นางกาญจนา ตันตินิพันธุ์กุล

ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
สานักอานวยการ สป.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**************************************************************

