
ส ำหรับผู้รับบริกำร/
ผู้มำติดต่อหน่วยงำน



ค ำน ำ 

 คู่มือการให้บริการ  เป็นคู่มือที่แสดงขั้นประเภทงานให้บริการต่างๆ ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ซึ่งภายในระบุข้ันตอนการให้บริการ  แผนผังการให้บริการ  ระยะเวลาที่ใช้ใน
การให้บริการ  รวมถึงผู้รับผิดชอบการให้บริการต่างๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
คู่มือนี้ใช้ส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงาน  เพ่ือให้ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อกับหน่วยงานสามารถเข้าใจถึงขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงาน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น 

 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

 

 



กลุม่บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์



           เอกสารหลักฐานการยื่นขอรับเงนิบ าเหน็จตกทอด 

1. แบบขอรับบ านาญพเิศษและ/หรือบ าเหน็จตกทอด กรณีถงึแก่ความตาย (แบบ 5309) 

 เอกสารของผู้ถงึแก่กรรม 
2. ส าเนาใบมรณบัตร 

3. ส าเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน ระบุ “ตาย” 
 เอกสารของทายาทผู้รับบ าเหน็จตกทอด (บดิา, มารดา, คู่สมรส และบุตร)   
5. ส าเนาบัตรประชาชน 

6. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

7. ส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ 

8. ส าเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 
9. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 
10. กรณีไม่สามารถหาเอกสารใบมรณบัตรของบดิา – มารดา ของผู้ถงึแก่กรรมได้ ให้ใช้หนังสือ      
     รับรองแทน 

 หมายเหต ุ อย่างละ 2 ชุด 

เอกสารหลักฐานการยื่นขอรับเงนิบ าเหน็จด ารงชีพ กรณีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ข้าราชการ
บ านาญ 
1. แบบขอรับเงนิเพิ่มบ าเหน็จ บ านาญ บ านาญพเิศษ บ าเหน็จตกทอดของข้าราชการ หรือ
ลูกจ้าง (แบบ 5316) 
2. ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ  
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 หมายเหต ุ อย่างละ 1 ชุด 

 

***  เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน จะด าเนินการตามขัน้ตอน ใช้เวลาในการด าเนินการ
ทัง้สิน้ 30 นาท ี(นางสาวสุภา  พงษ์หว่ัน  ผู้รับผิดชอบ) *** 

 
  

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์



การเบกิสวัสดกิารค่ารักษาพยาบาล 
 
ขัน้ตอนการปฏิบัต ิ
1. หนังสือน าส่งขอเบิกเงนิสวัสดกิารเก่ียวกับค่ารักษาพยาบาล (กรณีข้าราชการบ านาญไม่ต้องใช้) 
2. หน้างบใบส าคัญสวัสดกิารเก่ียวกับค่ารักษาพยาบาล จ านวน 2 ฉบับ (ผอ.ร.ร.ลงนามผู้เบิก) 
3. แบบเบิกเงนิสวัสดกิารเก่ียวกับค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7131) พร้อมเอกสารประกอบการขอเบิก  

หลักฐานที่ใช้ประกอบการเบกิเงนิสวัสดกิารค่ารักษาพยาบาล 

1. กรอกแบบค าขอ (แบบ 7131) ให้ครบถ้วนถูกต้อง 

2. แบบเอกสารใบเสร็จรับเงนิและหลักฐานอ่ืน ๆ แล้วแต่กรณีให้ครบถ้วน  

   - ใบเสร็จรับเงนินอกเหนือจากค่ายาในบัญชีหลักแห่งชาต ิเช่น ค่าอุปกรณ์ อวัยวะเทียม และ  

     ค่าบริการสาธารณสุข สถานพยาบาลต้องใส่รหัสของอุปกรณ์ อวัยวะเทียม และค่าบริการสาธารณสุข  

     รายการนัน้ ๆ ในใบเสร็จรับเงนิด้วย เพื่อส่วนราชการสามารถตรวจสอบรายการเบิกจ่ายตามอัตรา  

     ที่ก าหนด ค่ายานอกบัญชีหลักแห่งชาตต้ิองมีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลด้วย (ใบเสร็จรับเงนิ  

     มีอายุ 1 ปี นับจากวันท่ีที่ลงในใบเสร็จรับเงนิ) 
3. กรณีเบิกส าหรับตนเอง ต้องแนบเอกสารดังนี  ้

   - ใบเปล่ียน ช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 
4. กรณีเบิกให้บิดา ต้องแนบเอกสาร ดังนี  ้

   - ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เบิก (ข้าราชการ) 
   - ใบเปล่ียน ช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 
5. กรณีเบิกให้มารดา ต้องแนบเอกสารดังนี  ้

   - ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เบิก (ข้าราชการ) 
   - ใบเปล่ียน ช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 
6. กรณีเบิกให้คู่สมรส ต้องแนบเอกสารดังนี  ้

   - ส าเนาทะเบียนสมรส (ระหว่างผู้เบิกและคู่สมรส) 
   - ใบเปล่ียน ช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 
7. กรณีบิดาเบิกให้บุตร ต้องแนบเอกสารดังนี  ้

   - ใบเปล่ียน ช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 
8. กรณีมารดาเบิกให้บุตร ต้องแนบเอกสารดังนี  ้

   - ส าเนาทะเบียนบ้านของบุตร 

   - กรณีท่ีคู่สมรสของฝ่ายหญิงเป็นข้าราชการ แต่มารดามีความประสงค์จะขอเบิกเงนิสวัสดกิาร 

     ค่ารักษาพยาบาลให้แก่บุตร ให้แนบเอกสารขอใช้สิทธ์ิทุกครัง้ท่ีขอรับเงนิสวัสดกิารค่ารักษาพยาบาล 

   - กรณีท่ีคู่สมรสของฝ่ายหญิงเป็นข้าราชการ แต่จดทะเบียนหย่า ให้แนบส าเนาบันทกึการหย่าเพ่ือดูว่า  

     บุตรอยู่ในความปกครองของฝ่ายใด 

   - กรณีเบิกเงนิสวัสดกิารค่ารักษาพยาบาลให้บุตร บุตรตัง้แต่แรกเกิด – อายุ 20 ปีบริบูรณ์ 

***  เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน จะด าเนินการตามขัน้ตอน ใช้เวลาในการด าเนินการทัง้สิน้  
    15 นาที (นางสาวสุภา  พงษหว่ัน  ผู้รับผิดชอบ) *** 
 



แนบเอกสารใบเสร็จรับเงิน
และหลักฐานอื�นๆ แล้วแต่
กรณีให้ครบถ้วน

หนังสือนําส่งขอเบิกเงินสวัสดิการ
เกี�ยวกับค่าการศึกษาบุตร 
(กรณีข้าราชการบํานาญไม่ต้องใช้)

การเบิกสวัสดิการ
ค่าการศึกษาบุตร

ผูร้บัผดิชอบ  
นางสาวสภุา  พงษ์หวั�น

ตําแหน่ง  นกัวชิาการเงินและบญัชชีาํนาญการ

เมื�อเจ้าหน้าที�ได้รับเอกสารครบถ้วน
จะดําเนินการตามขั�นตอน โดยใช้

เวลาในการดําเนินการทั�งสิ�น 15 นาที

หน้างบใบสําคัญสวัสดิการ
เกี�ยวกับค่าการศึกษาบุตร  
จํานวน  2  ฉบับ 
(ผู้อํานวยการโรงเรียนลง
นามผู้เบิก)

แบบเบิกเงินสวัสดิการเกี�ยวกับค่า
การศึกษาบุตร (แบบ 7223)
พร้อมเอกสารประกอบการขอเบิก

หมายเหต ุ: ใบเสรจ็รบัเงินที�ออกจากสถานศึกษาใหแ้นบ
ประกาศจดัเก็บของโรงเรยีน วทิยาลัย มหาวทิยาลัย
เกี�ยวกับเรื�องค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่า
ธรรมเนียมอื�น เพื�อตรวจสอบรายการที�เบกิไมไ่ด้ตาม
ระเบยีบการเบกิเงินสวสัดิการค่าการศึกษาบุตร  ใบเสรจ็
รบัเงินมอีายุ  1  ป�  นบัจากวนัเป�ดภาคเรยีนบุตรที�
สามารถเบกิค่าการศึกษาบุตรและจะต้องมอีายุตั�งแต่  
3  ป�บรบูิรณ ์- 25  ป�บรบูิรณ์

กลุ่มบริหารงานการเงนิและสินทรัพย์

ขั�นตอน

3

ขั�นตอน

2

ขั�นตอน

1

ขั�นตอน

4



เอกสาร
ประกอบ

สําเนาบัตรประชาชนของผู้แสดง
เจตนาและผู้รับผลประโยชน์
จํานวน 2 ฉบับ
สําเนาทะเบียนบ้าน 

     จํานวน 2 ฉบับ

ผู้แสดงเจตนายื�นหนังสือแสดง
เจตนา พร้อมเอกสารประกอบ           
จํานวน  2  ชุด

การแสดงเจตนาระบุตัว
ผู้รับบําเหน็จตกทอด

(บํานาญ)
ผูร้บัผดิชอบ  

นางสาวสภุา  พงษ์หวั�น
ตําแหน่ง  นกัวชิาการเงินและบญัชชีาํนาญการ

เมื�อเจ้าหน้าที�ได้รับเอกสารครบถ้วน
จะดําเนินการตามขั�นตอน โดยใช้

เวลาในการดําเนินการทั�งสิ�น 15 นาที

เจ้าหน้าที�ตรวจสอบข้อมูล   
ถูกต้องครบถ้วน  ลงนาม
รับรองเอกสาร

ส่งคืนผู้แสดงเจตนา  1  ชุด  
เก็บไว้ที�แฟ�มประวัติ  1  ชุด

หมายเหต ุ: ผูแ้สดงเจตนาฯ ยื�นหนงัสอืด้วยตนเอง 
 กรณีไมส่ามารถยื�นด้วยตนเองได้  ต้องมหีนังสอืมอบ
อํานาจมอบใหผู้อื้�นดําเนนิการแทน

กลุ่มบริหารงานการเงนิและสินทรัพย์

ขั�นตอน

3

ขั�นตอน

2

ขั�นตอน

1



กลุม่บริหารงานบคุคล



ผูข้อมบัีตรกรอกข้อมลูตามแบบคําขอ        
 มีบตัรฯ  (  2  นาที)

..¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ..
¡ÒÃ·íÒºÑµÃ»ÃÐ í̈ÒµÑÇà �̈ÒË¹�Ò·Õè¢Í§ÃÑ°

ขั�นตอนการให้บริการ

ขั�นตอนที�  1

ติดต่อเจ้าหน้าที�เพื�อขอรับคําขอมบัีตร
ประจําตัวเจ้าหน้าที�ของรัฐ/บตัรประจําตัว
เจ้าหน้าที�ของรัฐผูรั้บบาํเหน็จบาํนาญ

นางสาวกิติยากร  บุญอนันต์
ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

ผูรั้บผดิชอบการให้บริการ

ขั�นตอนที�  2

ขั�นตอนที�  3

รับคําขอมบัีตรฯ พร้อมตรวจสอบราย
ละเอียดและหลักฐาน  (2 นาที)

ขั�นตอนที�  4
บันทึกขอ้มลูผูข้อมบัีตร  พร้อมกับจัดทํา
บัตรฯ  (3 นาที)

ขั�นตอนที�  5
ส่งมอบบัตรฯ ให้ผูข้อมบีตัรตรวจสอบ
ความถูกต้อง  พร้อมลงลายมือชื�อในบตัรฯ  
และลงลายมอืชื�อเพื�อรับบัตรฯ  (3 นาที)

รวมระยะเวลาในการให้บรกิาร : 10 นาทีรวมระยะเวลาในการให้บรกิาร : 10 นาทีรวมระยะเวลาในการให้บรกิาร : 10 นาที



ยื�นนายทะเบียนตรวจสอบข้อมลูตามแบบ
7127 และเอกสารประกอบว่าถูกต้อง
ตรงกัน หากไมถู่กต้องตรงกับเอกสาร
ประกอบ ให้ข้าราชการเจ้าของสิทธิ
ปรับปรุงให้ถูกต้อง  (3 นาที)

..¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ..
¡ÒÃ¢ÍÁÕÊÔ· Ô̧/à¾ÔèÁÊÔ· Ô̧ÊÇÑÊ Ố¡ÒÃ

¤�ÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ

ขั�นตอนการให้บริการ

ขั�นตอนที�  1

ขา้ราชการเจ้าของสิทธิกรอกข้อมลู
ตามแบบคําขอเพิ�ม/ปรับปรุงข้อมลูในฐาน
ขอ้มลูบคุลากรภาครัฐ (แบบ 7127) 
พร้อมเอกสารประกอบ (5 นาที)

นางสาวชุติพร  โดษะนันทน์
ตําแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชํานายการ

ผูรั้บผดิชอบการให้บริการ

ขั�นตอนที�  2

ขั�นตอนที�  3

นายทะเบยีนบันทึกขอ้มลูในระบบของ
กรมบญัชีกลาง  (5 นาที)

ขั�นตอนที�  4
พิมพ์ขอ้มูลที�บนัทึกเสร็จแล้วให้ขา้ราชการ
เจ้าของสิทธิตรวจสอบความถูกต้องอีกครั�ง หาก
ไมถู่กต้อง ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามเอกสาร
ประกอบ  (5 นาที)

ขั�นตอนที�  5
แจ้งวันที�เกิดสิทธิให้เจ้าของสิทธิทราบ
เสร็จสิ�นขั�นตอนการให้บริการ

รวมระยะเวลาในการให้บรกิาร : 18 นาทีรวมระยะเวลาในการให้บรกิาร : 18 นาทีรวมระยะเวลาในการให้บรกิาร : 18 นาที



ยื�นคําร้องขอหนังสือรับรองกับเจ้าหน้าที�
ผูป้ฏิบัติงาน

..¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ..
¡ÒÃ¢ÍË¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§

ขั�นตอนการให้บริการ

ขั�นตอนที�  1

ติดต่อเจ้าหน้าที�เพื�อขอรับบริการ
การขอหนังสือรับรอง

นางสาวกิติยากร  บุญอนันต์
ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

ผูรั้บผดิชอบการให้บริการ

ขั�นตอนที�  2

ขั�นตอนที�  3

เจ้าหน้าที�ผูป้ฏิบติังานรับเรื�องและ
ตรวจสอบเอกสาร  (5 นาที)

ขั�นตอนที�  4
จัดทําหนังสือรับรอง เสนอผู้มอํีานาจ
ลงนามหนังสือรับรองเงนิเดือน  (10 นาที)

ขั�นตอนที�  5
ส่งมอบหนังสือรับรองให้ผูรั้บบริการ

รวมระยะเวลาในการให้บรกิาร : 15 นาทีรวมระยะเวลาในการให้บรกิาร : 15 นาทีรวมระยะเวลาในการให้บรกิาร : 15 นาที



ขั�นตอนที�  1

ขั�นตอนที�  2

ขั�นตอนที�  3

ยื�นคําร้องขอใช้สําเนา  ก.พ.7/
ก.ค.ศ.16  ในระบบ  Smart area

เจ้าหน้าที�นํา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 ไปถ่ายสําเนา
เอกสาร  แล้วเจ้าหน้าที�ผู้รับผิดชอบลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้องในสําเนาเอกสาร 
ก่อนมอบให้ผู้ใช้บริการต่อไป

เจ้าหน้าที�ผู้รับผิดชอบแจ้งให้ผู้ขอเอกสาร
ทราบ  เพื�อเข้ามารับเอกสารที� 
 สพป.อ่างทอง  ต่อไป

เมื�อเจ้าหน้าที�ได้รับเอกสารครบถ้วนจะดําเนิน
การตามขั�นตอนโดยใช้เวลาในการดําเนินการ
ทั�งสิ�น  10  นาที

การขอสําเนา  ก.พ.7 /ก.ค.ศ.16
ขั�น

ตอน
การให้บริการ

นางวนิดา  อุดมวิชิตกุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้ให้บริการ

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
หน่วยงาน :



กลุม่อ ำนวยกำร



¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ...
Ñ̈´·íÒË¹Ñ§Ê×Í¼�Ò¹ÊÔ· Ô̧ì

»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¡Ù�à§Ô¹¸¹Ò¤ÒÃ

ขั�นตอนที� 2 : ธุรการลงรับหนังสือและส่งต่อ
ให้ผูรั้บผิดชอบตรวจสอบเอกสารและจัดทํา
หนังสือผา่นสิทธิ�

ขั�นตอนที� 4 : เสนอหนังสือต่อผูบ้งัคับบญัชา
ตามลําดับเพื�อลงนามในหนังสือผา่นสิทธิ�

ขั�นตอนที� 3 : ส่งต่อเจ้าหน้าที�การเงนิตรวจ
สอบขอ้มลูสถานะทางการเงนิผูข้อหนังสือ

ขั�นตอนที� 5 : ธุรการออกเลขหนังสือส่งและ
มอบหนังสือผา่นสิทธิ�แก่ผู้เสนอขอ

ขั�นตอนที� 1 : ผูข้อหนังสือผา่นสิทธิ�ยื�นเอกสาร 
 ที�กลุ่มอํานวยการ

¡ÅØ�ÁÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ

ผูรั้บผดิชอบ : นางสาวปริฉัตร  ยิ�มพงษ์
      ตําแหน่ง  นักจัดการงานทั�วไปปฏิบติัการ

ระยะเวลาการให้บริการ : 15 - 20  นาที      



แนวทางการปฏิบัติ
สําหรับให้บริการ...
การจัดทาํหนังสือรับรอง

สถานศึกษายื�นเอกสารขอหนังสือรับรองสถานศึกษา
ที�กลุ่มอํานวยการ

ขั�นตอนที� 1

เจ้าหน้าที�ธุรการออกเลขที�หนังสือรับรองและมอบแก่
สถานศึกษา/ผู้ขอหนังสือ

ขั�นตอนที�  5

เสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับเพื�อลงนาม
ในหนังสือรับรอง

ขั�นตอนที�  4

เจ้าหน้าที�ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและ
จัดทําหนังสือรับรอง

ขั�นตอนที�  3

กลุ่มอํานวยการ

เจ้าหน้าที�ธุรการลงทะเบียนรับหนังสือและส่งต่อให้
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ

ขั�นตอนที�  2

ผู้รับผิดชอบการให้บร �การ :
นางสาวปร �ฉัตร  ยิ�มพงษ์
ตําแหน่ง นักจัดการงานทั�วไปปฏิบัติการ

ระยะเวลาในการให้บรกิาร : 10 - 15 นาทีระยะเวลาในการให้บรกิาร : 10 - 15 นาที



กลุม่สง่เสริม
การจดัการศกึษา



ขั�นตอนที�  1

ขั�นตอนที�  2

ขั�นตอนที�  3

เอกสารหลักฐานประกอบคําขอ

สถานศึกษาทําหนังสือขออนุญาต
นํานักเรียนไปนอกสถานที�  กรณีเข้าค่าย
พักแรมลูกเสือ  เนตรนาร ี 
ต่อ  สพป.อ่างทอง  ภายในเดือน
พฤศจิกายน - เดือนมีนาคม  (ส่งก่อน
การเดินทาง  15  วันทําการ)

เจ้าหน้าที�รับเรื�อง  ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน  (10  นาที)

สพป.อ่างทอง  จัดทําหนังสือแจ้งสถาน
ศึกษาดําเนินการ  (ภายใน  7  วัน  
นับตั�งแต่วันที�ได้รับหนังสือ)

สําเนาโครงการ
รายชื�อครูผู้ควบคุม  และนักเรียน
ตารางกิจกรรมประจําวัน
แผนที�การเดินทาง/แผนที�โดยสังเขป
และรายละเอียดของสถานที�ที�จะเดินทาง.
บันทึกข้อความชี�แจงเหตุผลความจําเป�น
(กรณีเหตุสุดวิสัยระยะเวลาการขอไม่ถึง  
15  วันทําการ)

การขออนุญาตพานักเรียน
ไปนอกสถานศึกษา 

กรณี
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ขั�น
ตอน

การให้บริการ

นายวัชรชัย  ลายตลับ
โทร 086 365 5079

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ผู้ให้บริการ

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
หน่วยงาน :



 

 

 

     คูม่อืบรกิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข ัน้ตอนการจดัการศกึษาข ัน้พืน้ฐานโดยครอบครวั 
 

ผูจั้ดการศกึษา ตดิตอ่กลุม่สง่เสรมิการจัดการศกึษา 

เจา้หนา้ทีก่ลุม่สง่เสรมิ ฯ ใหค้ าปรกึษา/แนะน า  

แตง่ตัง้คณะท างานวชิาการ และประชมุเพือ่ตรวจสอบ ใหค้ าปรกึษา แนะน า  
(ภายใน 2 สปัดาห)์ 

ผูใ้หบ้รกิาร 

     นางสาวจงกล  จติสมพงษ ์
     โทร. 0863655079 
      กลุม่สง่เสรมิการจดัการศกึษา 

ผูจั้ดการศกึษาแกไ้ขปรับปรงุตามค าแนะน าของคณะท างานวชิาการ       

(ภายใน 1 สปัดาห)์ 

ผูจั้ดการศกึษายืน่ค าขออนุญาตจัดการศกึษา ฯ พรอ้มแผนการจัดการศกึษา

ตามทีป่รับปรงุแลว้ (ภายใน 1 สปัดาหห์ลังจากไดร้ับเรือ่ง) 

สง่ค าขอเสนอตอ่คณะกรรมการศกึษาธกิารจังหวัดพจิารณา                
(ภายใน 1 สปัดาห)์ 

ถา้อนุญาตแจง้ใหผู้จั้ดการศกึษาทราบ ถา้ไมอ่นุญาคตใหท้บทวนมตขิอง

คณะกรรมการศกึษาธกิารจังหวัด (ภายใน 1 สปัดาหห์ลงัจากไดรั้บแจง้) 

กลุม่นโยบายและแผนสง่ขอ้มลูให ้สพฐ ของบประมาณ                       
(ภายใน 1 สปัดาหห์ลังจากไดรั้บมตอินุมัตใิหจั้ดการศกึษา) 

กลุม่การเงนิและสนิทรัพยเ์บกิจา่ยเงนิอดุหนุนใหผู้จั้ดการศกึษา                       
(ภายใน 1 สปัดาหห์ลังจากไดรั้บเรือ่งการอนุมัตงิบประมาณ) 




