คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ประจาปี 2564
ของ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

คานา
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ฉบับนี้
ได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นเอกสารแนวทางพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาออนไลน์ (OIT) ประจ าปี 2564 ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนการปฏิ บัติ ง านการให้ บ ริ ก ารตามภารงาน
ของแต่ละกลุ่มงาน ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าคู่มือมาตรฐานการให้บริการฉบับนี้ จะเป็นแนวทางและประโยชน์ ต่อบุคคล
หน่วยงาน องค์กร และผู้สนใจศึกษาทั่วไป นาไปพัฒนา ต่อยอด การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลทุกท่าน ที่ทาให้เอกสารฉบับนี้สาเร็จด้วยดี

นางสาวสุภาพร มั่งมี
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้จัดทา

สารบัญ
หน้า
กลุ่มอานวยการ
- การขอสลิปเงินเดือน
- การกู้สวัสดิการของธนาคาร
- การขอพระราชทานเพลิงศพ

1
2
3

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
- การขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และข้าราชการบานาญถึงแก่ความตาย

4-6

กลุ่มบริหารงานบุคคล
- การคัดสาเนา ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16 ของข้าราชการ ลูกจ้างประจา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- การรายงานตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตาแหน่งครูผู้ช่วย
- การขอมีบัตรจาตัวข้าราชการ

7
8
9

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
- การให้บริการ การขอซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา

10-14

กลุ่มกฎหมายและคดี
- การให้บริการ การขอหนังสือรับรองความประพฤติ และหนังสือรับรองการประกันปล่อยตัวชั่วคราว
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา

1

15-22

กลุ่มอานวยการ
การขอสลิปเงินเดือน
(ดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 นาที)

ขั้นตอน

ผู้ขอสลิปเงินเดือน

เจ้าหน้าที่
รับบัตรประจาตัวประชาชน
เข้าระบบ E- Money 3 นาที

แสดงบัตรประจาตัวประชาชน

กรอกเลขบัตรปชช.

ผู้ขอเซ็นชื่อในทะเบียนคุม
ขอสลิปเงินเดือน
1 นาที

กรอกเลข 8 ตัวหลังของ
เลขบัตร ปชช.

พิมพ์สลิปเงินเดือน/ส่งสลิป
เงินเดือนให้ผู้ขอ 1 นาที
ผูร้ ับผิดชอบ
นางสาวธัญชนก โสดา
เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุม่ อานวยการ
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การยื่นกู้สวัสดิการของธนาคาร
ข้าราชการครูและบุคลากรกรทางการศึกษา/
ข้าราชการบานาญ/ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ
ยื่นคาขอกู้สวัสดิการของธนาคาร (30 นาที)

เจ้าหน้าที่พิมพ์แบบฟอร์ม
ให้ผู้มาติดต่อกรอกเอกสาร
5 นาที
เอกสารที่ใช้ประกอบ
- สาเนาบัตรข้าราชการ
- สลิปเงินเดือน

เจ้าหน้าที่รับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสาร
5 นาที

เสนอผู้มอี านาจลงนาม 15 นาที

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคุม/
แจกบัตรให้ผู้ยื่นคาขอ 5 นาที
ผูร้ ับผิดชอบ
นางสาวธัญชนก โสดา
เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มอานวยการ

3

การขอพระราชทานเพลิงศพ
(30 นาที)
ข้าราชการ/ผู้รับมอบหมาย
ยื่นคาขอ พร้อมเอกสาร 5 นาที

เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ตรวจสอบประวัติพร้อมเอกสาร
และจัดพิมพ์หนังสือการขอพระราชทานเพลิงศพ
และพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ 5 นาที

เสนอผู้มีอานาจลงนาม
15 นาที

ออกเลขหนังสือรับรอง/ส่งมอบหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอ/
ผู้ยื่นคาขอเซ็นชื่อในทะเบียนคุม 5 นาที

ผูร้ ับผิดชอบ
นางสาวธัญชนก โสดา
เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุม่ อานวยการ
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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การขอรับเงินช่วยพิเศษ กรณีผู้รับบานาญถึงแก่ความตาย
ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ
1. ทายาทหรือผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยพิเศษ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. ขั้นตอนการตรวจเอกสารและรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอขออนุมัติต่อผู้มี
อานาจพิจารณา ประกอบด้วยเอกสารดังนี้
2.1 เอกสารขอผู้ถึงแก่ความตาย
1. สาเนามรณบัตร
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชน
3. สาเนาทะเบียนบ้าน ประทับว่า “ตาย”
4. สาเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
5. สาเนาหลักฐานการเลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
2.2 เอกสารสาหรับผู้ถูกแสดงเจตนา
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. สาเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า หรือสาเนามรณบัตร (ถ้ามี)
4. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
5. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าที่มีเลขบัญชี และชื่อเจ้าของบัญชี ตรงกับชื่อ
ผู้มีสิทธิรับเงิน
3. ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเบิกเงิน
จัดทาบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินช่วยพิเศษ เสนอผู้มีอานาจเพื่ออนุมัติให้เบิกเงิน
4. ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ โดย ระบุว่า “อนุมัติ” พร้อมลงลายมือชื่อกากับ ในบันทึก
ข้อความ ขออนุมัติเบิกเงินช่วยพิเศษ ด้านล่าง
5. ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลขอเบิกในระบบ GFMIS ในเครื่อง Terminal (หรือเรียก
“เครื่องดา”)
5.1 การเข้าสู่ระบบ
- เปิดเครื่อง Terminal
- เข้าสู่ระบบ ด้วยการ พิมพ์ GFMIS ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด Enter
- คลิกเลือกเมนู SAP ด้วย Transaction Code : ZFB60_KL และดาเนินการตาม
ขั้นตอน
- เรียกพิมพ์รายงานเบิกเงิน หรือเรียกว่า “ใบ ZEP” ด้วย Transaction Code :
ZINF_R09
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6. ขั้นตอนอนุมัติในระบบ GFMIS
- ผู้ มี อ านาจการอนุ มั ติ ก ารขอเบิ ก เงิ น ในระบบ เข้ า อนุ มั ติ ใ นเครื่ อ ง Terminal โดย
ดาเนิ น การเข้าอนุ มั ติ ข้อมู ล การขอเบิ ก เงิน ในระบบ GFMIS ตามขั้นตอน เพื่อส่ ง ข้อมูล การขอเบิกเงิ นไปยั ง
สานักงานคลังจังหวัดตามระบบ
- ลงลายมือชื่ออนุมัติใน รายงานขอเบิกเงิน (ใบ ZAP) เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน
7. รวบรวมเอกสารการเบิกเงินทั้งหมด พร้อมทารายละเอียดใบสั่งจ่าย ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน
ที่ทาหน้าที่จ่ายเงิน ดาเนินการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

1. ผู้มีสิทธิรับเงินยื่นเอกสารขอเบิก
2. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร
3. เจ้าหน้าที่บันทึกเสนอขออนุมัติเบิกเงินต่อ
ผู้มีอานาจอนุมัติ
4. ผู้มีอานาจอนุมัติ
5. ขั้นตอบการบันทึกข้อมูลขอเบิกลงใน
ระบบ GFMIS
6. เสนอรายการ การบันทึกรายการในระบบ
GFMIS ต่อผู้มีอานาจอนุมัติส่งเอกสารการ
เบิกเงินให้เจ้าหน้าที่เพื่อโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ

3 นาที
3 นาที
5 นาที

หมายเหตุ

3 นาที
2 นาที

7. ส่งเอกสารการเบิกเงินให้เจ้าหน้าที่เพื่อ
โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ
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รอให้คลังอนุมัติรายการเบิกเงิน
และโอนเงินเข้าบัญชีเงิน
งบประมาณ ของ สพป.
โดยประมาณ 3 วันทาการ

การขอรับเงินช่วยพิเศษ กรณีผู้รับบานาญถึงแก่ความตาย
ขั้นที่ 1

ทายาทหรือผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอรับเงิน
3 นาที

ขั้นที่ 2

ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร
3 นาที

ขั้นที่ 3

ขั้นตอนเสนอขออนุมัติ
5 นาที

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 5

ขั้นที่ 6

ขั้นที่ 7

ผู้มีอานาจอนุมัติ

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลขอเบิกในระบบ
GFMIS และพิมพ์รายงาน 3 นาที

ผู้มีอานาจอนุมัติในระบบ GFMIS
2 นาที

รวบรวมเอกสารส่งเจ้าหน้าที่โอนเงิน
7

ผูร้ ับผิดชอบ
นางทิพหทัย เพชรผึ้ง
นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มบริหารงานบุคคล
การขอสาเนา ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16
สังกัด สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
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การทาหนังสือรายงานตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ศธจ.ส่งตัวผูไ้ ด้รับการบรรจุและแต่งตั้งมายัง สพท.

สพท.รับรายงานตัวผูไ้ ด้รับการบรรจุและแต่งตั้ง (ใช้เวลา 10 นาที)

ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท./ผอ.กลุม่ บริหารงานบุคคลปฐมนิเทศ
ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง (ใช้เวลา 20 – 30 นาที)

สพท.ดาเนินการจัดทาแฟ้มทะเบียนประวัติข้าราชการ
และเอกสารที่เกีย่ วข้อง (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง)

สพท.ทาหนังสือส่งตัวผู้ได้รับการบรรจุไปตรวจสอบประวัติทสี่ ถานีตารวจ,
หนังสือส่งตัวผูไ้ ด้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปปฏิบตั ิหน้าทีย่ ังโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
(ใช้เวลา 30 นาที)

สพท.ส่งตัวผูไ้ ด้รับการบรรจุไปตรวจสอบประวัติ
ที่สถานีตารวจ และส่งตัวไปปฏิบัตหิ น้าที่ยังโรงเรียนที่ได้รับ
การบรรจุแต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชมัยพร อ่อนวัน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
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การขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. ชื่องาน : การขอทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการดาเนินการขอทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. ขอบเขตของงาน
ตามพระราชบัญญัติประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 และข้อ 5 (5.1) แห่งระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยบัตรประจาตัวลูกจ้างประจา พ.ศ. 2531 ให้ข้าราชการ ข้าราชการบานาญ และ
ลูกจ้างประจา มีบัตรประจาตัวได้ สาหรับพนักงานราชการสามารถมีบัตรประจาตัวได้นับแต่สัญญาจ้างจนถึงวัน
สิ้นสุดสัญญาจ้าง
4. คาจากัดความ
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงาน
ราชการ ข้าราชการบานาญ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ข้าราชการ/ลูกจ้างประจาและข้าราชการบานาญ และพนักงานราชการ หากประสงค์ขอมีบัตร
ประจาตัวให้ยื่นคาขอมีบัตร ตาม พ.ร.บ. บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 พร้อมรูปถ่ายขนาด
2.5× 3 ซ.ม. จานวน 2 รูป จากโรงเรียนต้นสังกัด หรือมายื่นคาขอมีบัตร ได้ที่ สพท. (5 นาที)
5.2 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร จัดทาบัญชีควบคุมการออกบัตรโดยแยกเป็นข้าราชการ/
ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ 1 ชุด และข้าราชการบานาญ 1 ชุด (5 นาที)
5.3 จัดพิมพ์บัตรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ ติดรูป ประทับตรา และมอบบัตรให้ยื่นขอมีบัตร
ต่อไป (5 นาที)
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจาและข้าราชการ
บานาญ และพนักงานราชการยื่นคาขอมีบัตร
ตาม พ.ร.บ. บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ. 2542 (1 นาที)

7. แบบฟอร์มที่ใช้ คือ แบบฟอร์มคาขอมีบัตร
ประจาตัวหรือขอบัตรประจาตัวใหม่ตามพระราชบัญญัติ
บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542

ผูร้ ับผิดชอบ
นางฐิติวรดา มงคล
พนักงานราชการ กลุ่มพัฒนาครู ฯ

สพท.ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานรูปถ่ายตามที่กาหนด
(2 นาที)

สพท.จัดทาบัตร/ส่งมอบบัตร
(2 นาที)
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การให้บริการ การซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ส่วนราชการมีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตาม
เป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนงาน
2. เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาการ
ทางานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งการแสดงหรือเผยแพร่
ให้กับบุคลากรภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชนากกระบวนงานที่มีอยู่เพื่อขอการรับ
บริการที่ตรงกับความต้องการ
3. เพื่อให้บุคลากรผู้ที่ทาหน้าที่ด้านการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา สามารถใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ จะเป็นผู้สั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษาและเอกสาร
ที่เกี่ยวกับการจบการศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัด
คาจากัดความ
1. แบบพิมพ์ทางการศึกษา หมายถึง แบบฟอร์มหรือเอกสารที่เกี่ยวกับประวัตินักเรียน รายวิชาที่เรียน
ผลการเรียน และจัดแผนการลงทะเบียนให้กับนักเรียน รวมทั้งรายงาน ปพ.1 รายงาน ปพ.2 บนแบบพิมพ์
ประกาศนียบัตร ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดด้วยตัวอักษรอาลักษณ์ รายงาน ปพ.7 ใบรับรองผลการศึกษา
รวมถึงใบแทนประกาศนียบัตร
2. มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
3. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อเรียนจบระดับชั้นสาคัญ
ได้แก่ ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6
4. หลักสูตร หมายถึง ประมวลความรู้และประสบการณ์ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กาหนดไว้
5. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ในระดับการศึกษาที่ต่ากว่าอุดมศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา
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6. หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในส่วนที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนดขึ้นสาหรับสถานศึกษาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กรณีที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯเป็นผู้ดาเนินการจัดซื้อให้สถานศึกษา
1. ผู้อานวยการสถานศึกษาทาหนังสือแจ้งความประสงค์ที่ต้องการแบบพิมพ์ทางการศึกษา
ถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ
2. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามในหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
ถึงองค์การค้าของ สกสค.
3. องค์การค้าของ สกสค. แจ้งยอดการชาระค่าแบบพิมพ์ทางการศึกษา
4. สถานศึกษาชาระเงินค่าแบบพิมพ์และให้สาเนาใบโอนเงินหรือหลักฐานการโอนเงินให้กับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเพื่อแจ้งให้องค์การค้าของ สกสค. ส่งแบบพิมพ์ทาง
การศึกษา
5. เมื่อได้รับแบบพิมพ์ทางการศึกษาแล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนาไปลงบัญชีรับ-จ่ายแบบ
พิมพ์ทางการศึกษา พร้อมทั้งแจ้งสถานศึกษาให้มารับแบบพิมพ์
กรณีที่ 2 สถานศึกษาได้รับมอบหมายเป็นผู้ดาเนินการจัดซื้อเอง
1. ผู้อานวยการสถานศึกษาทาหนังสือแจ้งความประสงค์ที่ต้องการแบบพิมพ์ทางการศึกษาด้วย
ตนเองถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ
2. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามในหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
ถึงองค์การค้าของ สกสค. โดยระบุชื่อ-นามสกุลผู้รับมอบอานาจในการซื้อแบบพิมพ์ทาง
การศึกษา
3. แจ้งสถานศึกษารับหนังสือ และติดต่อกับองค์การค้าของ สกสค. โดยนาบัตรประจาตัว
ประชาชนผู้รับมอบอานาจไปแสดงกับองค์การค้าของ สกสค. ด้วย
4. เมื่อสถานศึกษาได้รับแบบพิมพ์ทางการศึกษาแล้วให้นาเลขระเบียน ปพ.1 มาลงทะเบียน
บัญชีรับ-จ่ายแบบพิมพ์ทางการศึกษา ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

12

แบบฟอร์ มใบขออนุญาตสั่ งซื้อแบบพิมพ์ เอกสารหลักฐานทางการศึกษา
ใบขออนุญาตสั่งซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานทางการศึกษา (แบบควบคุม)
โรงเรียน...................... อาเภอ.................... ขออนุญาตสั่งซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานทางการศึกษา โดย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นผู้ดาเนินการจัดซื้อ
โรงเรียนได้มอบหมาย ให้ นาย / นาง / นางสาว.............................................................
ตาแหน่ง....................................................เป็นผู้ดาเนินการจัดซื้อ
แบบพิมพ์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
1.ระดับประถมศึกษา
1. ปพ.1:ป ระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับใช้กับคอมพิวเตอร์)
จานวน ........ เล่ม (50 แผ่น/เล่ม)
2. ปพ.3:ป แบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา (ฉบับใช้กับคอมพิวเตอร์) จานวน ........ แผ่น (1 แผ่น/24 คน)
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ผู้สาเร็จการศึกษาภาคบังคับ ม.3)
1. ปพ.1:บ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับใช้กับคอมพิวเตอร์)
จานวน …… เล่ม (50 แผ่น/เล่ม)
2. ปพ.2:บ ประกาศนียบัตร
จานวน ........ แผ่น (1 แผ่น/1 คน)
3. ใบแทนประกาศนียบัตร
จานวน ........ แผ่น (1 แผ่น/1 คน)
4. ปพ.3:บ แบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา (ฉบับใช้กับคอมพิวเตอร์) จานวน ........ แผ่น (1 แผ่น/24 คน)
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ผูส้ าเร็จการศึกษาภาคบังคับ ม.6)
1. ปพ.1:พ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับใช้กับคอมพิวเตอร์)
จานวน ….. เล่ม (50 แผ่น/เล่ม)
2. ปพ.2:พ ประกาศนียบัตร
จานวน ...... แผ่น (1 แผ่น/1 คน)
3. ใบแทนประกาศนียบัตร
จานวน ....... เล่ม (1 แผ่น/1 คน)
4. ปพ.3:พ แบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา (ฉบับใช้กับคอมพิวเตอร์) จานวน ....... แผ่น (1 แผ่น/24 คน)
แบบพิมพ์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ผู้สาเร็จการศึกษาภาคบังคับ ม.3)
1. ปพ.1:3 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับใช้กับคอมพิวเตอร์)
จานวน …… เล่ม (50 แผ่น/เล่ม)
2. ปพ.2:บ ประกาศนียบัตร
จานวน ........ แผ่น (1 แผ่น/1 คน)
3. ใบแทนประกาศนียบัตร
จานวน ........ แผ่น (1 แผ่น/1 คน)
4. ปพ.3-4 แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ฉบับใช้กับคอมพิวเตอร์) จานวน ........ แผ่น (1 แผ่น/24 คน)
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ผูส้ าเร็จการศึกษาภาคบังคับ ม.6)
1. ปพ.1:4 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับใช้กับคอมพิวเตอร์)
จานวน ….. เล่ม (50 แผ่น/เล่ม)
2. ปพ.1:พ ประกาศนียบัตร
จานวน ...... แผ่น (1 แผ่น/1 คน)
3. ใบแทนประกาศนียบัตร
จานวน ....... เล่ม (1 แผ่น/1 คน)
4. ปพ.3-4 แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ฉบับใช้กับคอมพิวเตอร์) จานวน ....... แผ่น (1 แผ่น/24 คน)
หมายเหตุ แบบ ปพ.๓ ไม่เป็นแบบควบคุมแต่ต้องสั่งซื้อจาก องค์การค้าคุรสุ ภา (สก.สค.)

การชาระค่าแบบพิมพ์
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-การชาระค่าแบบพิมพ์ (ปพ.) ชาระได้โดยการโอเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด( มหาชน)
โดยโอนเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย สั่งจ่ายในนาม สกสค. (องค์การค้าของคุรุสภา) สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี
614-0-16911-9 (ไม่เสียค่าธรรมเนียม) ระบุชื่อผู้ฝากด้วยชื่อโรงเรียน ตามยอดราคาสินค้าที่สั่ง
พร้อมอัตราค่าขนส่ง 3.5 % ของยอดซื้อสินค้ารวมสุทธิ
-กรณีที่ค่าขนส่งมียอดไม่ถึง 25 บาท องค์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าขนส่ง 25 บาท
-สาเนาหลักฐานการโอนเงินตามข้อ 2 ส่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 1 พร้อมหนังสือนาส่งขออนุญาตสั่งซื้อแบบพิมพ์
อัตราค่าแบบพิมพ์
1. ปพ.1 (50 แผ่น/เล่ม)
2. ปพ.2 (1แผ่น/ 1 คน)
3. ใบแทนประกาศนียบัตร ผู้สาเร็จการศึกษา (1 แผ่น/ 1 คน)
4. ปพ.3 ( 1แผ่น/ 24 คน)

ราคาเล่มละ
ราคาแผ่นละ
ราคาแผ่นละ
ราคาแผ่นละ

160
2
5
5

บาท
บาท
บาท
บาท
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การให้บริการ
การขอซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
โรงเรียนส่งหนังสือแสดงความต้องการ

ซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา

การตรวจสอบหลักฐานการ
ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์
(3 นาที)
เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตฯ
ลงนาม (5 นาที)

ออกเลขทะเบียนหนังสือส่งในระบบ
My Office (2 นาที)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แจ้ง
สถานศึกษาชาระค่าแบบพิมพ์ฯ

องค์การค้าของ สกสค.
ส่งแบบพิมพ์ฯ

พิมพ์หนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ส่ง
องค์การค้าของ สกสค.
(5 นาที)

เสนอผู้อานวยการกลุ่มลงนาม
(5 นาที)

ใส่ซองนาส่งให้กลุ่มอานวยการนาส่ง
ไปรษณีย์

องค์การค้าของ สกสค.แจ้งยอด
การชาระค่าแบบพิมพ์ฯ
กลุ่มส่งเสริมแจ้งให้สถานศึกษามา
รับแบบพิมพ์ทสี่ ั่งซื้อ
ผูร้ ับผิดชอบ
นางสุ ภสั สรา ทองหาญ
กลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
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กลุ่มกฎหมายและคดี
การขอหนังสือรับรองความประพฤติ และหนังสือรับรองการประกันปล่อยตัวชั่วคราว
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
การขอหนังสือรับรองความประพฤติ และหนังสือรับรองการประกันปล่อยตัวชั่วคราว ของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจา ดาเนินการตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 454/2546 เรื่อง มอบอานาจการออกหนังสือรับรอง สั่ง ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2546 โดยคาสั่งดังกล่าวมอบ
อานาจการออกหนังสือรับรอง โดยให้ขาราชการปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังตอไปนี้
1. ผูอานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สาหรับขาราชการและลูกจางประจาทุกตาแหนงในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ผูบริหารสถานศึกษา สาหรับขาราชการและลูกจางประจาในสถานศึกษา
ลักษณะงาน
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนที่ 6 หนังสือ
ที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับรองไว้เป็นหลักฐานในราชการ ข้อ 24 หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้
เพื่อรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งให้ปรากฏแก่บุคคลทั่วไปไม่
จาเพาะเจาะจง
กฎหมายหมายที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 454/2546 เรื่อง มอบอานาจการออก
หนังสือรับรอง สั่ง ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2546
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0309/ว2876 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เรื่อง
การเรียกหลักฐานเอกสารประกอบการขอรับบริการจากรัฐ
สถานที่ติดต่อราชการยื่นคาขอหนังสือรับรองความประพฤติ
กลุ่มกฎหมายและคดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ถนนสระบุรี -หล่มสัก
ตาบลสะเดียง อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
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ขั้นตอนการดาเนินการ (ใช้เวลา 15 นาที)
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา ยืน่ คาขอด้วยตนเองที่กลุ่มกฏหมายและคดี
2. นิติกรตรวจสอบประวัติข้าราชการ โดยพิจารณาจากสาเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) และ
เอกสารประกอบอื่น (ใช้เวลา 2 นาที)
3. นิติกรจัดพิมพ์เอกสาร หรือให้ข้าราชการผู้ยื่นคาขอเขียนหนังสือบันทึกข้อความตามแบบคาขอเพื่อ2
ประกอบการพิจารณายื่นคาขอหนังสือรับรองความประพฤติ (ใช้เวลา 5 นาที)
4. นิติกรจัดพิมพ์หนังสือรับรองความประพฤติ (ใช้เวลา 3 นาที)
5. ตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอผู้บังคับบัญชาลงนามตามลาดับ (ใช้เวลา 5 นาที)
6. ส่งมอบหนังสือรับรองความประพฤติให้ผู้ยื่นคาขอ
เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาคาขอ
ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา และลู กจ้างประจา สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคาขอ
หนังรับรองความประพฤติได้ที่เว็บไซต์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
(http://www.phetchabun1.go.th >บริการแบบฟอร์ม>กลุ่มกฎหมายและคดี) หรือมาติดต่อขอแบบคาขอหนังสือ
รับรองความประพฤติได้ที่กลุ่มกฎหมายและคดี
เอกสารที่น ามายื่ น เพื่อประกอบการพิจารณาข้าราชการผู้มายื่นคาขอไม่ต้องถ่ายสาเนาเอกสารให้ นา
เอกสารฉบับจริงมาติดต่อราชการ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0309/ว2876
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การเรียกหลักฐานเอกสารประกอบการขอรับบริการจากรัฐ โดยให้นาเอกสาร
ดังต่อไปนี้มายื่นพร้อมแบบคาขอหนังสือรับรองฯ
เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ (บัตรจริง)
2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
3. ทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ขอคัดสาเนาได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลรับรองสาเนา จานวน 1 ชุด
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ฉบับจริงถ้ามี)
เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองการประกันปล่อยตัวชั่วคราว
1. หลักฐานการถูกดาเนินคดีในชั้นศาล/พนักงานสอบสวน หรือหมายนัดของศาล/อัยการ/พนักงาน
สอบสวน (ฉบับจริง)
2. ผู้ยื่นคาขอ
2.1 บัตรประจาตัวข้าราชการ (บัตรจริง)
2.2 ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
2.3 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ฉบับจริง)
3. ผู้ต้องหา/จาเลย
3.1 บัตรประจาตัวประชาชน (บัตรจริง)
3.2 ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
3.3 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ฉบับจริงถ้ามี)
3.4 กรณีผู้ต้องหา/จาเลย เป็นบุตร/คู่สมรส ของผู้ยื่นคาขอให้นาหลักฐานเอกสารฉบับจริงที่
แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ต้องหา/จาเลยเป็นบุตร/คู่สมรส ของผู้ยื่นคาร้อง เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ฯ มาด้วย
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การขอหนังสือรับรองความประพฤติ
และหนังสือรับรองการประกันปล่อยตัวชั่วคราว
(ใช้เวลา 15 นาที)

ตรวจสอบทะเบียนประวัติ
ข้าราชการ (ก.พ.7) และ
เอกสารประกอบอื่น
(ใช้เวลา 2 นาที)

ผู้ยื่นคาขอเขียนหนังสือบันทึก
ข้อความตามแบบคาขอเพื่อ
ประกอบการพิจารณายื่นคาขอ
หนังสือรับรอง (ใช้เวลา 5 นาที)

จัดพิมพ์หนังสือรับรอง
(ใช้เวลา 3 นาที)

ตรวจสอบความถูกต้อง และ
เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม
ตามลาดับ
(ใช้เวลา 5 นาที)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ผูร้ ับผิดชอบ
นายวุฒิพนั ธ์ ฤกษ์จนั ทร์
กลุ่มกฎหมายและคดี
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แบบฟอร์ม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มกฎหมายและคดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ที่ ศธ 04106/วันที่
เรื่อง ขอหนังสือรับรองความประพฤติ
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ด้วยข้าพเจ้า
ตาแหน่ง
วิทยฐานะ
จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์
เริ่มรับราชการตั้งแต่วันที่ (ว/ด/ป)
ถึงวันที่ (ว/ด/ป ที่ยื่นคาขอ)

เลขประจาตัวประชาชน
สังกัด/โรงเรียน
ถนน
โทรศัพท์
รวมระยะเวลารับราชการ

ตาบล
ปี

อาเภอ
เดือน

มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อ ซื้ออาวุธปืน
ขณะนี้ข้าพเจ้า  ไม่อยู่ระหว่างการถูกดาเนินการทางวินัย
 อยู่ระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย คือ
 ไม่เป็นผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญา
 เป็นผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญา ข้อหา
(ในกรณีอยู่ระหว่างการดาเนินการทางวินั ย หรือเป็นผู้ต้องหา/จาเลยในคดีอาญา หากตรวจสอบพบภายหลั ง
ถือว่ารายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา)
พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาตามคาขอดังนี้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ และบัตรจริง จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รับรอง จานวน 1 ชุด
4. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
(หมายเหตุ ผู้ยื่นคาขอต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานข้างต้นให้พร้อมก่อนยื่นคาขอ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ
ผู้ยื่นคาขอ
(
)
ตาแหน่ง...........................................
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มกฎหมายและคดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ที่ ศธ 04106/-

วันที่

เรื่อง ขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ประกันปล่อยตัวชั่วคราว
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ด้วยข้าพเจ้า

เลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ง
วิทยฐานะ
สังกัด/โรงเรียน
ถนน
ตาบล
อาเภอ
จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โทรศัพท์
รับเงินเดือนระดับ/อันดับ
อัตราเงินเดือน
บาท (
)
มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการประกันปล่อยตัวชั่วคราว
ผู้ต้องหา/จาเลย ดังนี้
1.
ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น
2.
ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น
3.
ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น
โดยใช้เป็นหลักฐานในชั้น ศาล / สอบสวน สภ.
ซึ่งบุคคลข้างต้นเป็นผู้ต้องหา/จาเลย ในคดี/ข้อหา
และขณะนี้ ข้าพเจ้าผู้ขอประกันตัวผู้ต้องหา/จาเลย (ใส่เครื่องหมาย √)
O ไม่อยู่ระหว่างการประกันตัวผู้ต้องหา/จาเลย
O อยู่ระหว่างประกันตัวผู้ต้องหา/จาเลยชื่อ
ในวงเงิน
บาท (
ในชั้น ศาล/สอบสวน สภ.

)

(ในกรณีอยู่ระหว่างประกันตัวผู้ต้องหา/จาเลย คดียังไม่แล้วเสร็จ หากตรวจสอบพบภายหลังถือว่ารายงานเท็จ
ต่อผู้บังคับบัญชา)
พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้นาเอกสารหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาตามคาขอดังนี้
1. หลักฐานการถูกดาเนินคดีในชั้นศาล/พนักงานสอบสวน หรือหมายนัดของศาล/อัยการ/
พนักงานสอบสวน (ฉบับจริง)
/2...
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2. ผู้ยื่นคาขอ
2.1 บัตรประจาตัวข้าราชการ (บัตรจริง)
2.2 ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
2.3 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ฉบับจริง)
3. ผู้ต้องหา/จาเลย
3.1 บัตรประจาตัวประชาชน (บัตรจริง)
3.2 ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
3.3 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ฉบับจริงถ้ามี)
3.4 กรณีผู้ต้องหา/จาเลย เป็นบุตร/คู่สมรส ของผู้ยื่นคาขอให้นาหลักฐานเอกสารฉบับจริงที่
แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ต้องหา/จาเลยเป็นบุตร/คู่สมรส ของผู้ยื่นคาร้อง เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ฯ มาด้วย
หมายเหตุ กรณีใช้ตาแหน่งประกันตนเองใช้เฉพาะหลักฐานตามข้อ 1. และข้อ 2 หากเป็นกรณี
ใช้ตาแหน่ งประกัน ตัวผู้ อื่นใช้ห ลักฐานตามข้อ 1 , ข้อ 2 และข้อ 3 โดยให้ ผู้ ยื่นคาขอต้องจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานข้างต้นให้พร้อมก่อนยื่นคาขอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ................................................ผู้ยื่นคาขอ
(..............................................)
ตาแหน่ง...........................................
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