ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานและกระบวนการอานวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
……………………………………………………………………….
ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา จึ งจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานและจัดทากระบวนการอานวยความสะดวกใน
การให้บริการแก่ประชาชน ประจาปี พ.ศ. 2564 เพื่อใช้สาหรับเป็นแนวทางในการให้บริการประชาชนในภารกิจงาน
ให้บ ริการ อนุ มัติ อนุ ญาต เป็น ไปอย่ างเรีย บร้อย รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยกาหนดตามประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในงานให้บ ริการ
และกาหนดผู้รับผิดชอบในการให้บริการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(นายวรพจน์ สิงหราช)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

เอกสารแนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานและกระบวนการอานวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ลำดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

กระบวนงำน
กลุ่มอำนวยกำร
การลงรับหนังสือราชการจากหน่วยงานภายในและภายนอก
การขอหนังสือรับรองเพื่อกู้ยืมเงิน/กู้เพื่อที่อยู่อาศัย
การขอหนังสือรับรองสถานศึกษา
การปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
การขอหนังสือรับรอง
การขอพระราชทานเพลิงศพ
การขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขอคัดสาเนาทะเบียนประวัติ
การขออนุญาตไปต่างประเทศ
การขออนุญาตไปราชการ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
การขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ ปพ.
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
การขออนุญาตพานักเรียนไปต่างประเทศ
การขออนุญาตศึกษาต่อ กศน.
กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร

ขั้นตอน ระยะเวลำ

ผู้รับผิดชอบ

3
5
5
6

1 นาที
10 นาที
5 นาที
60 วัน

นายนิสิต แก้วสุกใส
น.ส.ปิยธิดา ศรีธร
นางยุภา ประจงจัด
นางยุภา ประจงจัด

5
5
4
4
4
4

7 นาที
7 นาที
10 นาที
5 นาที
3 วัน
5 นาที

น.ส.นภัส ธรรมไพศาล
นางอังค์ริสา เขียวจันทร์
น.ส.นภัส ธรรมไพศาล
นายภาคีนัย วรศิลป์
น.ส.ณัฐหทัย เผือกขวัญนาค
น.ส.ณัฐหทัย เผือกขวัญนาค

5
4
5
4

10 นาที
1 วัน
14 วัน
20 นาที

นายนคร เทพกัญชร
นายนคร เทพกัญชร
นายนคร เทพกัญชร
นายธนภัทร คาสุข

8

30 วัน น.ส.รัชนี บุญมาเลิศ

รับหนังสอรำชกำรจำกหน่วยงำน/ ตรวจสอบ
ชั้นควำมเร็วของหนังสอ/ แยกหนังสอเป็นกลุ่ม

กลุ่มอำนวยกำร
กำรลงรับหนังสอรำชกำรจำกหน่วยงำน ำย นและ ำยนอก
กำรลงรับหนังสอรำชกำรจำกหน่วยงำน ำย นและ ำยนอก

ลงทะเบียนหนังสอรับ นระบบ

แจก ห้กลุ่มที่รับผิดชอบ
รับหนังสอรำชกำรจำกหน่วยงำน/ ตรวจสอบ
ชั้นควำมเร็วของหนังสอ/ แยกหนังสอเป็นกลุ่ม

ลงทะเบียนหนังสอรับ นระบบ

สรุป 1 จุดบริกำร 3 ขั้นตอน
รวมระยะเวลำ 1 นำที
ผู้รับผิดชอบ นำยนิสิต แก้วสุก ส
ทร. 061 694 6612

แจก ห้กลุ่มที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ นำยนิสิต แก้วสุก ส
ทร. 061-6946612

กลุ่มอำนวยกำร
กำรขอหนังสอรับรองเพ่อกู้ยมเงิน/กู้เพ่อที่อยู่อำศัย
ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจำ/พนักงำนรำชกำร ย่นคำขอ
หนังสอรับรอง พร้อมสำเนำบัตรและสลิปเงินเดอนสุดท้ำย

ตรวจสอบเอกสำรและยอดเงินเดอน/ค่ำจ้ำงคงเหลอ

ออกหนังสอรับรองกำรกู้ยมเงิน / กู้เพ่อที่อยู่อำศัย
เสนอผู้บังคับบัญชำลงนำม

ออกเลขหนังสอส่ง นระบบ AMSS++

ส่งมอบหนังสอรับรองแก่ผู้ขอ

สรุป 1 จุดบริกำร 5 ขั้นตอน
รวมระยะเวลำ 10 นำที
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวปิยธิดำ ศรีธร
ทร. 09 4551 5693

กลุ่มอำนวยกำร
กำรขอหนังสอรับรองสถำนศึกษำ

สถำนศึกษำย่นหนังสอเพอ่ ขอหนังสอรับรอง

ตรวจสอบเอกสำรและออกหนังสอรับรอง

ผู้บังคับบัญชำลงนำมอนุมัติ

ลงทะเบียนคุมหนังสอรับรอง

ส่งมอบหนังสอรับรอง
แก่สถำนศึกษำ
สรุป 1 จุดบริกำร 5 ขั้นตอน
รวมระยะเวลำ 5 นำที
ผู้รับผิดชอบ นำงยุ ำ ประจงจัด
ทร. 09 8261 7129

กลุ่มอำนวยกำร
กำรปฏิบัติงำนเงินทุนหมุนเวียนเพ่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู
ประชำสัมพันธ์/กำหนดวันเวลำและสถำนที่ย่นคำร้องขอกู้/
รวบรวมคำร้องขอกู้และตรวจสอบคุณสมบัติของผูย้ ่นคำขอกู้

ส่งสำเนำคำขอกู้ยม ทป.1 ห้ ธ.ก.ส.จังหวัด เพ่อวิเครำะห์
สถำน ำพทำงกำรเงิน

จัดประชุมคณะอนุกรรมกำร เพ่อพิจำรณำจัดสรรฯ ตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำร ห้กู้ยมฯ พ.ศ. 2561

แจ้งผลกำรพิจำรณำพร้อมเอกสำร ตำมข้อปฏิบัติ นกำรดำเนินงำนเงินทุนหมุนเวียน
เพ่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู ห้สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร แจ้งผล ห้ สพท. ทรำบ

ส่งเอกสำรกำรกู้ยมของข้ำรำชกำรครูที่ได้รับอนุมัติ ห้ ธ.ก.ส. และแจ้งข้ำรำชกำรที่
ได้รับอนุมัติ
สรุป 1 จุดบริกำร 6 ขั้นตอน
รวมระยะเวลำ 60 วัน
ผู้รับผิดชอบ นำงยุ ำ ประจงจัด
ทร. 09 8261 7129

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กำรขอหนังสอรับรอง

ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจำ/พนักงำนรำชกำร ย่นคำขอ
หนังสอรับรอง พร้อมหลักฐำน (ถ้ำมี)

ตรวจสอบคำขอและเอกสำรหลักฐำน (ถ้ำมี)

ออกหนังสอรับรอง/ผู้บังคับบัญชำลงนำม

ลงทะเบียนคุมหนังสอรับรอง

ส่งมอบหนังสอรับรองแก่ผู้ขอ

สรุป 1 จุดบริกำร 5 ขั้นตอน
รวมระยะเวลำ 7 นำที
ผู้รับผิดชอบ น.ส.น ัส ธรรมไพศำล
ทร. 09 0735 2421

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กำรขอพระรำชทำนเพลิงศพ

เจ้ำ ำพแจ้งควำมประสงค์ พร้อมหลักฐำน

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มสี ทิ ธิ พร้อมเอกสำรหลักฐำน
ตำมที่กำหนด

จัดทำหนังสอส่งหลักฐำนถึงเลขำธิกำรพระรำชวัง/
ผู้บังคับบัญชำลงนำม

ออกเลขหนังสอส่ง นระบบ AMSS++

ส่งมอบหนังสอพร้อมเอกสำรหลักฐำน ห้เจ้ำ ำพ
ไปกองพระรำชพิธี สำนักเลขำธิกำรพระรำชวัง

สรุป 1 จุดบริกำร 5 ขั้นตอน
รวมระยะเวลำ 7 นำที
ผู้รับผิดชอบ นำงอังค์ริสำ เขียวจันทร์
ทร. 08 6906 6941

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กำรขอมีบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจำ/พนักงำนรำชกำร
ย่นคำขอมีบัตร พร้อมหลักฐำน

ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน รูปถ่ำย ตำมที่กำหนด

จัดทำบัตร/ลงทะเบียนคุมเลขที่บัตร/
ผู้บังคับบัญชำลงนำม

ส่งมอบบัตร ห้ผู้ขอมีบัตร

สรุป 1 จุดบริกำร 4 ขั้นตอน
รวมระยะเวลำ 10 นำที
ผู้รับผิดชอบ น.ส. น ัส ธรรมไพศำล
ทร. 09 0735 2421

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กำรขอคัดสำเนำทะเบียนประวัติ
ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจำ/พนักงำนรำชกำร
ย่นคำขอ/หนังสอส่งขอคัดสำเนำทะเบียนประวัติ

ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน

สบค้นทะเบียนประวัติและมอบ ห้ผู้ขอคัดสำเนำ

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบรับรองสำเนำถูกต้องและส่งมอบสำเนำ
ทะเบียนประวัติ ห้ผู้ขอคัดสำเนำ

สรุป 1 จุดบริกำร 4 ขั้นตอน
รวมระยะเวลำ 5 นำที
ผู้รับผิดชอบ นำย ำคีนัย วรศิลป์
ทร. 089 206 9930

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กำรขออนุญำตไปต่ำงประเทศ

ผู้ขอ/สถำนศึกษำ ส่งหนังสอพร้อมหลักฐำน ห้ สพม.6
ก่อนวันเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วัน

ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน

จัดทำหนังสอแจ้งผลกำรพิจำรณำ/
ผู้บังคับบัญชำลงนำม

ออกเลขหนังสอส่ง นระบบ AMSS++ และส่งหนังสอ
แจ้งผลกำรพิจำรณำ ทำงระบบ AMSS++

สรุป 1 จุดบริกำร 4 ขั้นตอน
รวมระยะเวลำ 3 วัน
ผู้รับผิดชอบ น.ส.ณัฐหทัย เผอกขวัญนำค
ทร. 090 221 7989

เอกสำรหลักฐำน ช้ประกอบกำรขออนุญำตเดินทำงไปต่ำงประเทศ

กรณีไปทัศนศึกษำ ณ ต่ำงประเทศ
(ช่วงปิด ำคเรียนเท่ำนั้น)
ปิดภาคเรียนภาค 1 ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 ตุลาคม
ปิดภาคเรียนภาค 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม
 แบบคาร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ
 แบบชี้แจงกรณีเร่งด่วน/กระชั้นชิดกับวันเดินทาง
 รายละเอียดโครงการ/กาหนดการ (ระบุวัน เวลาชัดเจน)
 รายละเอียดแสดงค่าใช้จ่าย
 สถานที่พักที่สามารถติดต่อได้ระหว่างอยู่ต่างประเทศ

กรณีไปภารกิจส่วนตัว (เยี่ยมญาติ)
 แบบคำร้องขออนุญำตไปต่ำงประเทศ
 แบบชี้แจงกรณีเร่งด่วน/กระชั้นชิดกับวันเดินทำง
 ใบอนุญำตลำกิจ/ลำพักผ่อน
 รำยละเอียดแสดงค่ำใช้จ่ำยในกำรไปรำชกำร
 สถำนที่พักที่สำมำรถติดต่อได้ระหว่ำงอยู่
ต่ำงประเทศ
 บันทึกมอบหมำยงำนในวันปฏิบัติรำชกำร
 หลักฐำนแสดงควำมเป็นญำติ
 หลักฐำนแสดงถึงกำรเจ็บป่วย,กำรไปร่วมงำนศพ,
กำรไปร่วมงำนแต่งงำน,รับปริญญำ
(ระบุชื่อญำติ วัน เวลำ ชัดเจน)
 เอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่และสถานภาพของญาติ
ในประเทศนั้น (อาชีพ/สถานที่ศึกษา ฯลฯ)

กรณีไปศึกษำดูงำน ณ ต่ำงประเทศ
 แบบคาร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ
 แบบชี้แจงกรณีเร่งด่วน/กระชั้นชิดกับ
วันเดินทาง
 ใบอนุญาตลากิจ/ลาพักผ่อน
 รายละเอียดแสดงค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
 สถานที่พักที่สามารถติดต่อได้ระหว่าง
อยู่ต่างประเทศ
 หนังสือเชิญจากหน่วยงานทั้ง นประเทศและ
ต่ำงประเทศ(ระบุรายชื่อผู้ขออนุญาต)
 รายละเอียดโครงการ/กาหนดการ
 บันทึกมอบหมายงานในวันปฏิบัติราชการ

กรณีไป ำรกิจส่วนตัว
 แบบคาร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ
 แบบชี้แจงกรณีเร่งด่วน/กระชั้นชิดกับวันเดินทาง
 ใบอนุญาตลากิจ/ลาพักผ่อน
 รายละเอียดแสดงค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
 สถานที่พักที่สามารถติดต่อได้ระหว่างอยู่ต่างประเทศ
 บันทึกมอบหมายงานในวันปฏิบัติราชการ
 หนังสือเชิญของหน่วยงาน/องค์การ
(ระบุรายชื่อผู้ขออนุญาต)

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กำรขออนุญำตไปรำชกำร
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ส่งบันทึกข้อควำมขออนุญำต
ไปรำชกำรพร้อมหลักฐำน จำนวน 2 ชุด ห้ สพม.ฉช

ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน

เสนอผู้บังคับบัญชำลงนำมอนุมัติ

ส่งบันทึกข้อควำมที่ผู้บังคับบัญชำลงนำมอนุมัติแล้ว คนผู้ขอ
จำนวน 1 ชุด / สพม.ฉช เก็บไว้ 1 ชุด

สรุป 1 จุดบริกำร 4 ขั้นตอน
รวมระยะเวลำ 5 นำที
ผู้รับผิดชอบ น.ส.ณัฐหทัย เผอกขวัญนำค
ทร. 090 221 7989
6906

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กำรขออนุญำตซ้อแบบพิมพ์ ปพ.
สถำนศึกษำส่งหนังสอขออนุญำตซ้อแบบพิมพ์ ปพ.
พร้อมหลักฐำน ห้ สพม.ฉช

ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน/จัดทำหนังสอแจ้ง รงเรียนและ
องค์กำรค้ำ สกสค.

เสนอผู้บังคับบัญชำลงนำม

ออกเลขหนังสอส่ง นระบบ AMSS++

ส่งหนังสอ ห้สถำนศึกษำทั้ง 2 ฉบับ
(หนังสอแจ้ง รงเรียน , หนังสอแจ้ง องค์กำรค้ำ สกสค.)

สรุป 1 จุดบริกำร 5 ขั้นตอน
รวมระยะเวลำ 10 นำที
ผู้รับผิดชอบ นำยนคร เทพกุญชร
ทร. 08 6608 4409

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กำรขออนุญำตพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ
สถำนศึกษำส่งหนังสอขออนุญำตพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ พร้อม
หลักฐำน ห้ สพม.ฉช ส่งล่วงหน้ำก่อนวันไป ไม่น้อยกว่ำ 15 วัน

ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน/จัดทำหนังสอแจ้ง รงเรียน

เสนอผู้บังคับบัญชำลงนำม

ออกเลขหนังสอส่ง นระบบ AMSS++
และส่งหนังสอแจ้งสถำนศึกษำทำงระบบ AMSS++

สรุป 1 จุดบริกำร 4 ขั้นตอน
รวมระยะเวลำ 1 วัน
ผู้รับผิดชอบ นำยนคร เทพกุญชร
ทร. 08 6608 4409

ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรพำนักเรียนและนักศึกษำไปนอกสถำนศึกษำ พ.ศ.2548
และ
มำตรกำร นกำรพำนักเรียนและนักศึกษำไปนอกสถำนศึกษำ ของกระทรวงศึกษำธิกำร
๑. ให้ทาหนังสือขออนุญาตเสนอผู้มีอานาจอนุญาต ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
๒. การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา....ครู  นักเรียน(2คนขึ้นไป) กิจกรรมการเรียน
การสอน ในหรือนอกเวลาสอน (ไม่นับเดินทางไกล+อยู่ค่ายพักแรมฯ)
๓. การไปนอกสถานที่ตามคาสั่งในทางราชการ
๔. การพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน  ผู้บริหารสถานศึกษา
๕. การพาไปนอกสถานศึกษาค้างคืน  ผอ.สพท./ผูร้ ับมอบหมาย/ผู้มอี านาจเหนือสถานศึกษา 1 ชั้น
๖. การพาไปนอกราชอาณาจักร  หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้ได้รับมอบหมาย
๗. การควบคุม  ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผูร้ ับมอบหมาย  ครู 1 : นักเรียนไม่เกิน 30 คน
ถ้ามีนักเรียนหญิงต้องมีครูหญิง
๘. ส่งคาขออนุญาตพร้อมโครงการต่อผู้มีอานาจอนุญาตก่อน  อนุญาต  ไป
๙. ไปมาแล้วให้รายงานต่อผู้อนุญาตทราบ

รำยละเอียดที่ควรกำหนด น ครงกำร
เอกสำรประกอบกำรขออนุญำตพำนักเรียนไป
มำตรกำร นกำรพำนักเรียนและนักศึกษำไปนอก
นอกสถำนศึกษำ ส่ง ห้ สพม.6
สถำนศึกษำ ของกระทรวงศึกษำธิกำร
1. หนังสือนา
2. โครงการ รายชื่อครูควบคุม + ชื่อนักเรียน
1. ชื่อโครงการ
3. ตารางกิจกรรมประจาวัน
2. หลักการและเหตุผล
4. ใบตอบรับของผู้ปกครอง (เก็บไว้ที่โรงเรียน)
3. วัตถุประสงค์
5. แผนที่การเดินทาง แผนที่สังเขป และรายละเอียดของ
4. เป้าหมาย
สถานที่ที่จะเดินทางไป
5. ขั้นตอนการดาเนินงาน
และเอกสำรอ่นๆ
6. ระยะเวลา สถานทีด่ าเนินการ (ต้องปลอดภัย
1. รถโดยสารไม่ต่ากว่า 40 ที่นั่ง 3 คันขึ้นไป
ถูกสุขลักษณะ)
มีรถนาขบวน
7. แผนการดาเนินงาน
2. จัดทาป้ายติดข้างรถระบุโครงการ กิจกรรมและ
8. กิจกรรม
สถานศึกษา มีหมายเลขกากับติดหน้า
9. งบประมาณ
หลังในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. จัดทาประกันภัย
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4. ทาสัญญาเช่ารถยนต์
12. ลักษณะโครงการ (ใหม่/ต่อเนื่อง)
5. อาจจัดทาแผนสารองเผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
6. มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล เครื่องมือสื่อสาร หมายเลข
โทรศัพท์
ผู้เกี่ยวข้อง
7. กรณีฉุกเฉินให้รายงานผลด้วยวาจาแล้วตามด้วย
ลายลักษณ์อักษรทีหลัง
8. เจ้าของโครงการรายงานผลต่อผู้บริหารเมื่อสิ้นสุดโครงการ

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กำรขออนุญำตพำนักเรียนไปต่ำงประเทศ
สถำนศึกษำส่งหนังสอขออนุญำตพำนักเรียนไปต่ำงประเทศ พร้อมหลักฐำน
ห้ สพม.6 ส่งล่วงหน้ำก่อนวันไป ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน

กรณี ช้เงินรำยได้สถำนศึกษำ

กรณี ช้เงินตนเอง
ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน/
จัดทำหนังสอแจ้งสถำนศึกษำ

ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน/จัดทำ
หนังสอขออนุญำตไป สพฐ.

เสนอผู้บังคับบัญชำลงนำม

ออกเลขหนังสอส่ง นระบบ AMSS++
- กรณีเงินตนเองส่งหนังสอ ห้สถำนศึกษำ /ผอ.สพม.6 เป็นผู้อนุญำตส่งทำงระบบ AMSS++
- กรณีเงินรำยได้สถำนศึกษำ ส่งหนังสอขออนุญำตไป สพฐ. เลขำธิกำร สพฐ. เป็นผู้อนุญำต

สรุป 1 จุดบริกำร
- กรณีเงินต้นเอง 4 ขั้นตอน ระยะเวลำ 1 วัน
- กรณีเงินรำยได้สถำนศึกษำ 5 ขั้นตอน ระยะเวลำ 14 วัน

ผู้รับผิดชอบ นำยนคร เทพกุญชร
ทร. 08 6608 4409

กรณีเงินรำยได้สถำนศึกษำ
- ได้รับหนังสออนุญำต/ไม่อนุญำต จำก สพฐ.
- ทำหนังสอแจ้ง รงเรียน
- ผู้บังคับบัญชำลงนำมหนังสอแจ้ง
- ออกเลขหนังสอส่ง นระบบ AMSS++
- ส่งหนังสอ ห้สถำนศึกษำทำงระบบ AMSS++

เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรขออนุญำตพำนักเรียนไปต่ำงประเทศ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. แบบคาร้องขออนุญาตไปต่างประเทศเป็นรายบุคคล
2. โครงการพานักเรียนไปต่างประเทศ
3. กาหนดการเดินทาง
4. แผนดูแลความปลอดภัยเด็กนักเรียน
5. หนังสือยินยอมอนุญาตจากผู้ปกครองของนักเรียนเป็นรายบุคคล
6. บัญชีรายชื่อคณะข้าราชการครูที่เดินทางไป
7. บัญชีรายชื่อคณะนักเรียนที่เดินทางไป
8. สถานที่พักที่สามารถติดต่อได้ระหว่างอยู่ต่างประเทศ
9. แบบแสดงค่าใช้จ่ายเป็นรายบุคคล (กรณีข้าราชการครู)
10. บันทึกมอบหมายงานในวันปฏิบัติราชการ ต้องมีการลงลายมือชื่อ
ผู้รับมอบหมายงาน

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กำรขออนุญำตศึกษำต่อ กศน.

นักเรียน พร้อมด้วยผู้ปกครอง ย่นคำร้องขอศึกษำต่อ กศน. พร้อมหลักฐำน
สำเนำทะเบียนบ้ำน,สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ของนักเรียนและผู้ปกครอง
และสำเนำวุฒิกำรศึกษำนักเรียน

ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน/จัดทำหนังสอแจ้ง กศน.

เสนอผู้บังคับบัญชำลงนำม

ออกเลขหนังสอส่ง นระบบ AMSS++
และมอบหนังสอ ห้ผู้ขออนุญำต

สรุป 1 จุดบริกำร 4 ขั้นตอน
รวมระยะเวลำ 20 นำที
ผู้รับผิดชอบ นำยธน ัทร คำสุข
ทร. 08 8597 7129
6906

กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
กำรขอเบิกเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลและค่ำกำรศึกษำบุตร
ผู้มีสิทธิ ส่งแบบเบิกเงินสวัสดิกำร
ค่ำรักษำพยำบำล /
ค่ำกำรศึกษำบุตร
ก่อนวันที่ 15 ของเดอน

เจ้ำหน้ำที่จ่ำยเงินแก่ผู้มีสทิ ธิ
( อนผ่ำนธนำคำรพร้อมเงินเดอน)

เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วน
ของเอกสำรหลักฐำน

เจ้ำหน้ำที่จัดทำฎีกำขออนุมัติ
เบิกเงินเสนอผู้มีอำนำจลงนำม
อนุมัติกำรเบิกจ่ำยผ่ำน
ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินฯ

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบอนุมตั ิเงินจำก
คลัง จัดทำเช็คสั่งจ่ำยเงินแก่ผู้มีสิทธิ
เสนอผู้มีอำนำจลงนำม

ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินฯ
ตรวจสอบ พิจำรณำนำเสนอ
ผอ.สพม.ฉช
(ผู้มีอำนำจลงนำมอนุมตั ิ)

เจ้ำหน้ำที่วำงฎีกำขออนุมัติเบิก
เงินจำกคลัง นระบบ GFMIS
อนุมัติ ำย น 3 วันทำกำร

ผอ.สพม.6 พิจำรณำ
ลงนำมอนุมัติ

สรุป 1 จุดบริกำร 8 ขั้นตอน
รวมระยะเวลำ 20 วัน
ผู้รับผิดชอบ น.ส.รัชนี บุญมำเลิศ
ทร. 08 5919 2720
6906

