
 

 

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 2 



ขั้นตอนการขอเบิกจายคาเชาบาน 

1.ผูมีสิทธิเบิกคาเชา

 

2.ยื่นแบบขอรับคาเชาบาน (แบบ 6005) พรอมหลักฐานที่เก่ียวของ

3.ผูมีอํานาจรับรองการมีสิทธิรับรองสิทธิใหผูเบิก

4.ผูมีอํานาจแตงตัง้คณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริง

5.คณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและรายงานผลตอผูมีอํานาจอนุมัติ

6.ผูมีอํานาจ อนุมัติ/ไมอนมัุติ การเบิกคาเชาบาน

 

ย่ืนแบบขอเบิกคาเชาบาน (แบบ 6006) ณ สํานักเบิกเงินเดือนท่ีผูขอเบิกปฏิบัติราชการ

 

7.คืนสาํเนาแบบ 6005 ทีไ่ดรับการอนุมัติแลว ใหแกผูขอเบิก

ผูรับผิดชอบ นางกอบแกว     เกตุเพชร   โทร. 086-1641966 



กรอกแบบฟอรม 

คําขอเบิกเงิน

ตรวจสอบหลักฐานรายละเอียด 

ใบเสร็จรับเงินตามคําขอเบิกเงิน

ลงรายละเอียด 

คําขอเบิกเงิน ในสมุดจายเงิน 

ลงช่ือรับเงินในสมุดจายเงิน 

และรับเงินที่เบิก

สงคืน 

แกไขเอกสาร 

แผนผังแสดงขั้นตอนการเบิกจาย ประเภทงบกลาง 
(คาเลาเรียน, คาการศึกษาบุตร, คารักษาพยาบาล)

 5 นาที

5 นาที

5 นาที

ผูรับผิดชอบ นายวีระ  เดือนฉาย   โทร. 083-8558374 



30 นาท ี

สํารวจความตองการ 

วางแผน/กําหนดเวลา/ตรวจสอบงบประมาณ 

ตรวจสอบเกณฑคณุลักษณะเฉพาะ 

แบบรูปรายการของพัสดุทีต่องการจัดซือ้/จัดจาง

ดําเนนิการจัดซือ้/จัดจาง ตามวิธีที่ไดรับความเห็นชอบ/ e-GP 

จัดทําสัญญาหรือขอตกลง/สรางขอมูลหลกัผูชาย/ทําใบ PO 

สงคืน/แกไขเอกสาร

ถูกตอง 

บริหารสัญญา

ตรวจรับพัสดุในเวลาที่ระเบียบกําหนด/ตรวจรับในระบบ GFMIS 

ถูกตอง 

มอบเร่ืองการตรวจรับใหเจาหนาทีก่ารเงนิเบิกเงิน 

30 นาท ี

ตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง 

ภายใน 7 วัน 

ตามขอกําหนดในสัญญา 

ตามขอกําหนดในสัญญา 

1 วัน 

1 วัน 

แผนผังแสดงข้ันตอนการจัดซื้อ/จัดจาง 

จัดทํารายงานขอซ้ือ/จาง/ขอความเห็นชอบ ผอ สพป

จนท. พัสดจัดทํารายการเสนอ ผอ.สพป.รบ.2 เพื่อทราบ

    

5 วันทําการ 

10 นาที 

ผูรับผิดชอบ นางขวัญจิต      แกวพริ้ง   โทร. 089-9843947 



 

 
เจาหนาท่ีพัสดุรับใบเบิก 

( 2 นาที ) 

เจาหนาท่ีพัสดุตรวจสอบวัสดุท่ีขอเบิกในบัญชี 
( 15 นาที ) 

เจาหนาท่ีพัสดุเสนอใบเบิกวัสดุตอหัวหนาเจาหนาท่ีพัสด ุ
เพื่ออนุมัติสั่งจายวัสดุท่ีขอเบิก 

( 15 นาที) 

เจาหนาท่ีพัสดุจัดวัสดแุละสงมอบวัสดใุหผูรับของตามใบเบิกวัสด ุ
( ภายใน 1 วัน ) 

*การเบิกจายวัสดุสามารถทาํการเบิกจายไดทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี

ผูรับผิดชอบ น.ส.อรัญญา    คําช่ืน   โทร. 080-2209622 



 

(30 นาที)

(ตามระยะเวลาท่ีระบุในสัญญา) 

(30 นาที)

(20 นาที)

(20 นาที)

(20 นาที)

(20 นาที)

(1 วัน)

(20 นาที)

(5 นาที)

ผูขอยืมเงิน 

แผนภาพขั้นตอนการปฏิบัติงานการยืมเงินทดรองราชการ 

จนท.การเงินรับเอกสารฯ 

เจาหนาท่ีตรวจสอบรายการท่ีขอยืม 

เสนอขออนุมัติตอ 

ผอ.สพป.รบ.2 

ออกเลขทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงิน 

บันทึกรายการขอเบกิ 

จายเงินใหกับผูยืมเงินตามสัญญา 

เมื่อลกูหนี้สงหลักฐาน/เงินสดเหลือจาย จนท.ตรวจสอบเอกสารขอนุมัต ิ

บันทึกการรับคืนและออกใบรับใบสําคัญ/ใบเสร็จรับเงิน 

รวมรวมเอกสารสงเจาหนาท่ีบัญชี 

รวบรวมหลักฐานสงเจาหนาท่ีบญัชี 

ผูรับผิดชอบ น.ส.อรัญญา    คําช่ืน   โทร. 080-2209622 



แผนภูมิแสดงขั้นตอน 
งานขอท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ข้าราชการ/ข้าราชการบ านาญ/ลูกจ้าง ยื่นค าร้องขอมีบัตร 
พร้อมเอกสารหลักฐานและรูปถ่าย 

สพท. ตรวจสอบค าร้องขอมีบัตร เอกสารหลักฐานและรปูถ่าย 

สพท. - จัดท าบัญชีควบคุมการออกบัตร 
 - จัดพิมพ์บัตร ตรวจสอบ 
 - ติดรูป 
 - ประทับตรา 

ส่งมอบบัตร 

2 นาที 

8 นาที 

ผู้รับผิดชอบ  นางอุไร  วรครบุรี   โทร. 081-5278436



แผนภูมิแสดงขั้นตอน 
การขอหนังสือรับรอง 

 

 
 

 

 

ยื่นค าขอหนงัสือรับรอง พร้อมเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) 

สพท. ตรวจสอบค าขอ เอกสารหลักฐาน 

ผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรอง 

ลงทะเบียนคุมหนงัสือรับรอง 

ส่งมอบหนังสือรับรอง 

2 นาที 

4 นาที 

2 นาที 

ผู้รับผิดชอบ  นางอุไร  วรครบุรี   โทร. 081-5278436



แผนภูมิแสดงขั้นตอน 
การยืม / ก.พ.7 / ก.ค.ศ.16 / แฟ้มประวัติ 

 
 

 

 

 

 

เจ้าของทะเบียนประวัติ 
เขียนค าขอในทะเบียนคุมขออนุญาตคัดส าเนา 

ก.พ.7/ก.ค.ศ.16/แฟ้มประวัติ 

สพท. ค้นหาและสง่มอบ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16/แฟ้มประวัติ 
ให้แก่เจ้าของทะเบยีนประวัต ิ

เจ้าของทะเบียนประวัติ ส่งคืนตน้ฉบับ  
ก.พ.7/ก.ค.ศ.16/แฟ้มประวัติ (ต้องคืนภายในวันที่ขอยมื) 

สพท. ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บ 
ก.พ.7/ก.ค.ศ.16/แฟ้มประวัติ 

เจ้าของทะเบียนประวัติ 
น า ก.พ.7/ก.ค.ศ.16/แฟ้มประวัติ ไปคัดลอกส าเนา 

2 นาที 

2 นาที 

60 นาที 

2 นาที 

ผู้รับผิดชอบ  นางจินตนา  ตระกูลศักดิ์   โทร. 086-0159885 
ผู้รับผิดชอบ  นางอุไร  วรครบุรี   โทร. 081-5278436 



แผนผังข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน 

การซ้ือแบบพิมพ์ทางการศึกษา 

โรงเรียนนําเร่ืองขออนุญาตจัดซ้ือแบบพิมพ์ 

มาลงทะเบียนรับ 

(เวลา  ๒ นาที) 

เจ้าหน้าที่ทําเรื่องขออนุญาตจัดซ้ือแบบพิมพ์ 

เพ่ือเสนอผู้มีอํานาจลงนาม 

(เวลา  ๕  นาที) 

ผู้มีอํานาจลงนาม 

ลงนามหนังสือขออนุญาตจัดซ้ือแบบพิมพ ์

(เวลา ๕ นาที)  

โรงเรียนนําแบบพิมพ์ที่จัดซ้ือแล้ว 

มาลงทะเบียนรับ - จ่าย 

(เวลา ๓ นาที) 

ผู้รับผิดชอบ  น.ส. จันทนา  ไตรรงค์วิจิตร์   โทร. 091-7392257 



แผนผังแสดงขั้นตอนการเสนอกู้สวัสดิการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

 

 

 

  



 
 
 
 

สรุปมาตรฐานการให้บริการงานสารบรรณ  
ชื่องาน : การรับหนังสอื 

 
 

 

สารบรรณกลาง ตรวจสอบ 

และวิเคราะหห์นังสือทีส่่งให้ สพป.รบ.2 
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