คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
แผนผังขั้นตอน
ผู้ใช้บริการ
กรอกแบบคาร้อง

ผู้ใช้บริการ
ยื่นคาร้อง พร้อมเอกสาร
แก้ไขแบบคาขอร้อง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
(2 นาที)
แบบคาขอร้อง
ถูกต้อง

แบบคาขอร้อง
ไม่ถูกต้อง

ดาเนินการจัดทาบัตรประจาตัว
ข้าราชการ ( 3 นาที)

แจ้งผู้รับบริการ
เซ็นรับบัตรข้าราชการ

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวหทัยรัตน์ อภิวิริยะกูล
ตาแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 087 – 006 -0998
E–Mail : smile8778@hotmail.com

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การจัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการประจาปี
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
แผนผังขั้นตอน
สารวจและจัดทาบัญชีรายละเอียด
ตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก
(1 วัน)

ร่างทะเบียนคุมบัญชีถือ
จ่ายเงินเดือนประจาปี
(4 วัน)
(
X

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการตั้งเงินถือจ่าย
(3 วัน)

จัดทาบัญชีหน้างบขอถือจ่าย
อัตราเงินเดือน
บัญชีหมายเลข 2 (นับอัตรา)
(1 วัน)

จัดส่งเอกสารรายละเอียดไปยังสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(1 วัน)
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวธนาศรี พานทอง
ตาแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)
เบอร์โทร : 080 – 981 - 4971
E–Mail : Thanasri.1919aor@gmail.com

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
แผนผังขั้นตอน
ผู้ใช้บริการ
ยื่นคาร้องพร้อมเอกสารแนบ
แก้ไขแบบคาขอร้อง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
(5 นาที)

แบบคาขอร้อง
ถูกต้อง

แบบคาขอร้อง
ไม่ถูกต้อง

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ/อนุญาต
(1 วัน)

แจ้งโรงเรียนต้นสังกัดทราบ
เพื่อดาเนินการแจ้งผู้ส่งคาร้อง
ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
ต่อไป

ผู้รับผิดชอบ : ว่าที่ร้อยตรี ภัทรชัย กฤษสุริยา
ตาแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 086 – 579 - 9046
E–Mail : techin4656@gmail.com

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
แผนผังขั้นตอน
ผู้ใช้บริการ
ยื่นคาร้องพร้อมเอกสารแนบ
แก้ไขแบบคาขอร้อง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
(5 นาที)

แบบคาขอร้อง
ถูกต้อง

แบบคาขอร้อง
ไม่ถูกต้อง

นาข้อมูลเข้าระบบกรมบัญชีกลาง
http://pws.cgd.go.th/cgd/
(1 วัน)

หลังจากนาข้อมูลเข้าในระบบกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว
รอประมาณ 15 วัน นับจากวันที่บันทึกข้อมูล
สิทธิบุคลากรภาครัฐจะสามารถใช้สิทธิ์ได้

ผู้รับผิดชอบ : นางศิริภรณ์ ศรีชัยปัญหา
ตาแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 086 – 445 - 9694
E–Mail : s.srichaipunha@gmail.com

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การขอคัดสาเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
แผนผังขั้นตอน
เจ้าของทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อขอคัดสาเนา ก.พ.7 / ก.ค.ศ.16 ในทะเบียนคุมขอคัดสาเนาทะเบียนประวัติ
พร้ อ มยื่ น บั ต รข้ า ราชการหรื อ บั ต รประชาชน หรื อ หากไม่ ไ ด้ ม าขอคั ด ส าเนาด้ ว ยตนเอง ให้ ยื่ น หนั ง สื อ
มอบอานาจ พร้อมแนบสาเนาบัตรข้าราชการของเจ้าของทะเบียนประวัติ ต่อเจ้าหน้าที่
(2 นาที)

เจ้าหน้าที่ค้นหาแฟ้มทะเบียนประวัติ
และส่งทะเบียนประวัติ ก.พ.7/ ก.ค.ศ.16 ให้แก่ผู้ที่มาขอคัดสาเนาทะเบียนประวัติ
(5 นาที)

ผู้ขอคัดสาเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 ดาเนินการไปคัดสาเนาทะเบียนประวัติ
ด้วยขนาดกระดาษ A4 ตามจานวนที่ต้องการ
(60 นาที)

ผู้ขอคัดสาเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 ยื่นสาเนาทะเบียนประวัติ
ที่ไปคัดสาเนามาต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อดาเนินการรับรองสาเนาทะเบียนประวัติ
(5 นาที)

ผู้ขอคัดสาเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 ลงลายมือชื่อส่งทะเบียนประวัติ
คืนต่อเจ้าหน้าที่ ในทะเบียนคุมขอคัดสาเนาทะเบียนประวัติ
(2 นาที)

เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ นาแฟ้มทะเบียนประวัติ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16
นาไปเก็บในห้องเก็บแฟ้มทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(2 นาที)
ผู้รับผิดชอบ : ว่าที่ร้อยตรี ภัทรชัย กฤษสุริยา ตาแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 086 – 579 - 9046 E–Mail : techin4656@gmail.com

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
แผนผังขั้นตอน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการแจ้งโรงเรียนในสังกัด
เพื่อดาเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี
ประสานโรงเรียน/ผู้เสนอขอ
ดาเนินการแก้ไขหรือจัดส่ง
เอกสารเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
(1 วัน)

เอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน

เอกสารไม่ถูกต้อง
/ไม่ครบถ้วน

เจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดทาข้อมูลของ
ผู้เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี
เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
(1 วัน)

เสนอผลการพิจารณากลั่นกรอง ต่อผู้บังคับบัญชา
ผู้ซึ่งมีอานาจลงนาม ในแบบเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี
(1 วัน)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการจัดส่ง
แบบเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปีไปยัง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณา
ดาเนินการต่อไป

ผู้รับผิดชอบ : นางวาสนา มูเนาวาเราะห์
ตาแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 087 – 028 - 6199
E–Mail : kaek.bkk@gmail.com

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
แผนผังขั้นตอน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดาเนินการตรวจสอบข้อมูล
(1 วัน)

ประกาศรับสมัคร
(1 เดือน)

ดาเนินการคัดเลือกตามผู้มีคุณสมบัติ
ประกาศผล
(3 วัน)

ทาสัญญาจ้าง
โดยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/เบิกจ่ายค่าจ้าง

รายงานผลการดาเนินการจัดจ้างไปยังสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้รับผิดชอบ : นางกฤติมา จินดาธนกิตติ์
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 081 – 941 - 5804
E–Mail : mametoon@gmail.com

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การสรรหาพนักงานราชการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
แผนผังขั้นตอน
วิเคราะห์ตรวจสอบอัตรากาลังและการได้รับจัดสรรอัตราจ้างพนักงานราชการ
เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใช้อัตรา
(1 วัน)
ประกาศรับสมัครสรรหา
และเลือกสรร (ตามปฏิทินที่กาหนด)
(1 เดือน)
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและเลือกสรร
(1 วัน)

ดาเนินการสรรหาเลือกสรร
แต่งตั้งเพื่อรับการจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป
(ตามปฏิทินที่กาหนด)

ทาสัญญาจ้าง
โดยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/เบิกจ่ายค่าตอบแทน

รายงานผลการดาเนินการจัดจ้างไปยังสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้รับผิดชอบ : นางกฤติมา จินดาธนกิตติ์
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 081 – 941 - 5804
E–Mail : mametoon@gmail.com

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
แผนผังขั้นตอน
นับตัวข้าราชการที่ปฏิบัติงานจริง
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1 วัน)

สพฐ.จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
(ตามปฏิทินที่ สพฐ. กาหนดในแต่ละปี)
(1 เดือน)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
(1 วัน)
คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
(1 วัน)
สพท. เสนอ อกศจ. และ กศจ. กรุงเทพมหานคร เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน
ตามปฏิทินการประชุม กศจ.
(1 วัน)
ผู้มีอานาจตาม ม.53 ลงนามคาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
(2 สัปดาห์)

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวธนาศรี พานทอง
ตาแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)
เบอร์โทร : 080 – 981 - 4971
E–Mail : Thanasri.1919aor@gmail.com

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การขอหนังสือรับรองเงินเดือน
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
แผนผังขั้นตอน
ยื่นคาร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
(ตามวันและเวลาราชการ)

หน่วยงานตรวจสอบคาขอ
เอกสารหลักฐาน
(1 วัน)

เอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน

ประสานโรงเรียน/ผู้เสนอขอ
ดาเนินการแก้ไขหรือจัดส่ง
เอกสารเพิ่มเติม

เอกสารไม่ถูกต้อง
/ไม่ครบถ้วน

ผู้มีอานาจลงนามหนังสือ
รับรองเงินเดือน
(30 นาที)

ลงทะเบียนคุมหนังสือรับรองเงินเดือน
(5 นาที)

หน่วยงานส่งมอบหนังสือรับรองแก่
ผู้ขอหนังสือรับรองเงินเดือน
(ตามวันเวลาที่ยื่นขอหนังสือรับรอง)

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวธนาศรี พานทอง
ตาแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)
เบอร์โทร : 080 – 981 - 4971
E–Mail : Thanasri.1919aor@gmail.com

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ประจาปี

กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
แผนผังขั้นตอน
นับตัวลูกจ้างประจาที่ปฏิบัติงานจริง
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา
(1 สัปดาห์)

สพฐ.จัดสรรโควตา/วงเงิน สาหรับเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
(1 สัปดาห์)
(1 เดือน)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
(3 วัน)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการประชุม
พิจารณากลั่นกรอง เพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาประจาปี
(1 วัน)

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนาม
คาสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
(1 สัปดาห์)

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสิรีธร แสงสว่าง
ตาแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 063 – 224 - 9494
E–Mail : Sireethorn.ssw2102@gmail.com

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การขอปรับวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
แผนผังขั้นตอน
ข้าราชการที่ได้รับวุฒิสูงขึ้นยื่นคาขอปรับวุฒิ
(ตามวันและเวลาราชการ)

หน่วยงานตรวจสอบคาขอ
และเอกสารหลักฐาน
(15 นาที)

เอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน

ประสานโรงเรียน/ผู้เสนอขอ
ดาเนินการแก้ไขหรือจัดส่ง
เอกสารเพิ่มเติม

เอกสารไม่ถูกต้อง
/ไม่ครบถ้วน

จัดส่งแบบคาร้องขอของผู้ยื่นขอไปยังศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
(1 วัน)
นาวาระเข้า อกศจ. และ กศจ. เพื่อพิจารณา
(ตามปฏิทินกาหนดการประชุม)
ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ออกคาสั่งปรับวุฒิและแก้ไขคาสั่งเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(2 สัปดาห์)

แจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง/
จัดส่งคาสั่งไปยังผู้ยื่นขอคาร้อง
(1 วัน)

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวธนาศรี พานทอง
ตาแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)
เบอร์โทร : 080 – 981 - 4971
E–Mail : Thanasri.1919aor@gmail.com

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การลาออกจากของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
แผนผังขั้นตอน
ผู้ประสงค์ขอลาออกจากราชการ ยื่นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา
(ไม่น้อยกว่า 30 วัน)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนังสือ
ขอลาออกจากราชการและ
เอกสารประกอบ
(15 นาที)

เอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน

ประสานโรงเรียน/ผู้เสนอขอ
ดาเนินการแก้ไขหรือจัดส่ง
เอกสารเพิ่มเติม

เอกสารไม่ถูกต้อง
/ไม่ครบถ้วน

จัดส่งหนังสือขออนุญาตลาออกจากราชการ
ไปยังศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
(1 วัน)
ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ลงนามอนุมัติ/อนุญาต/ยับยั้ง
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ
(1 สัปดาห์)

จัดส่งคาสั่งอนุมัติ/อนุญาต/ยับยั้ง
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ
ไปยังหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/สถานศึกษา ทราบ
เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(1 วัน)

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวนวนันท์ อินทรวิเชียร
ตาแหน่ง : พนักงานพิมพ์ (พนักงานราชการ)
เบอร์โทร : 092 – 364 - 8480
E–Mail : december8480@gmail.com

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การลาออกจากของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
แผนผังขั้นตอน
ผู้ประสงค์ขอลาออกจากราชการ ยื่นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา
(ไม่น้อยกว่า 30 วัน)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนังสือ
ขอลาออกจากราชการและ
เอกสารประกอบ
(15 นาที)

เอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน

ประสานโรงเรียน/ผู้เสนอขอ
ดาเนินการแก้ไขหรือจัดส่ง
เอกสารเพิ่มเติม

เอกสารไม่ถูกต้อง
/ไม่ครบถ้วน

เสนอหนังสือขออนุญาตลาออกจากราชการ
ต่อผู้บังคับบัญชา ตาม
(1 วัน)

ผู้บังคับบัญชา ผู้รับมอบอานาจตามคาสั่งที่ 511/2559 และ
1120/2560
ลงนามคาสั่งอนุญาต/ยับยั้ง ให้พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว
ลาออกจากราชการ
(1 สัปดาห์)

จัดส่งคาสั่ง อนุญาต/ยับยั้ง
ให้พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ลาออกจากราชการ
ไปยังหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/สถานศึกษา ทราบ
เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(1 วัน)

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวนวนันท์ อินทรวิเชียร
ตาแหน่ง : พนักงานพิมพ์ (พนักงานราชการ)
เบอร์โทร : 092 – 364 - 8480
E–Mail : december8480@gmail.com

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การจัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจาประจาปี
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
แผนผังขั้นตอน
สารวจและจัดทาบัญชีรายละเอียด
ตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก
(1 วัน)

สรุปอัตราลูกจ้างประจา
มีตัวอยู่จริง
(1 วัน)
(
X

ร่างทะเบียนคุมบัญชี
ถือจ่ายค่าจ้างประจาปี
(2 วัน)
(
X

จัดทาบัญชีหน้างบขอถือจ่ายค่าจ้าง
ลูกจ้างประจาประจาปี
(3 วัน)

สรุปยอดอัตราถือจ่าย
คงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
(2 วัน)

ตรวจสอบข้อมูลและจัดส่งเอกสาร
รายละเอียดไปยังสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(1 วัน)

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวธนาศรี พานทอง
ตาแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)
เบอร์โทร : 080 – 981 - 4971
E–Mail : Thanasri.1919aor@gmail.com

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การดาเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
แผนผังขั้นตอน
สารวจกรอบอัตรา/เงินจัดสรรที่จะใช้จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว
(1 วัน)

สถานศึกษาดาเนินการจัดส่งรายละเอียดการขออนุมัติจัดจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณมายังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(2 วัน)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาตรวจสอบรายละเอียด
ข้อมูลการขออนุมัติจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงิน
นอกงบประมาณของสถานศึกษา
(3 วัน)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมข้อมูลการขออนุมัติจัดจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา
ไปยังสพฐ.
(3 วัน)
สพฐ.รวบรวมข้อมูลการขออนุมัติจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่าย
จากเงินนอกงบประมาณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(3 วัน)
กรมบัญชีกลางพิจารณาอนุมัติ / แจ้งโรงเรียนในสังกัดดาเนินการ
จัดจ้างตามแนวปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางและสพฐ. กาหนด
(2 วัน)
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวนวนันท์ อินทรวิเชียร
ตาแหน่ง : พนักงานพิมพ์ (พนักงานราชการ)
เบอร์โทร : 092 – 364 - 8480
E–Mail : december8480@gmail.com

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การเลื่อนค่าตอบแทนประจาปีของพนักงานราชการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
แผนผังขั้นตอน
นับตัวพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานจริง
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา
ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 ก.ย. ของปีนั้นๆ
(3 วัน)

สถานศึกษา/สพท. ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
(1 สัปดาห์)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลการ
ประเมินและวงเงินร้อยละสาหรับเลื่อนค่าตอบแทนประจาปีของพนักงานราชการ
(1 วัน)

ผู้มีอานาจ/ผู้รับมอบอานาจตามคาสั่งที่ 511/2559
พิจารณาลงนามคาสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจาปีของพนักงานราชการ
(1 วัน)

แจ้งผลการพิจารณาคาสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจาปีของพนักงานราชการ
ไปยังสพฐ./สถานศึกษา/ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(1 วัน)

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวนวนันท์ อินทรวิเชียร
ตาแหน่ง : พนักงานพิมพ์ (พนักงานราชการ)
เบอร์โทร : 092 – 364 - 8480
E–Mail : december8480@gmail.com

