
 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การด าเนินการเกี่ยวกับการรับและน าส่งเงินฝากคลัง ได้แก่  เงินรายได้แผ่นดิน, เงินประกันสัญญา,  

เงินเบิกเกินส่งคืน และเงินอ่ืน ๆ พร้อมทั้งบันทึกเงินคงเหลือประจ าวัน และน าส่งเงินฝากคลัง กับธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด(มหาชน)  
 
 
     รับเงินรายได้แผ่นดิน, เงินประกันสัญญา    
            เงินเบิกเกินส่งคืนและเงินอ่ืน ๆ     เก็บใบน าฝากเข้าแฟ้มเพ่ือเป็นหลักฐาน 
      จากสพฐ., โรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1                ในการตรวจสอบ 
                 และบุคคลภายนอก 
เจ้าหน้าที่ สพป.พะเยา เขต 1 เขียนใบเสร็จรับเงิน                                     (2 นาที/รายการ) 
           พร้อมทั้งตรวจนับเงินให้ถูกต้อง 
                  (3 นาที/รายการ) 
 
      
                 ตรวจสอบความถูกต้องจากหลักฐาน 
เจ้าหน้าทีก่ารเงิน น าใบเสร็จรับเงิน ส่งให้             ใบน าฝาก และน าส่งเงินที่ได้รับคืนจาก 
เจ้าหน้าที่บัญชีเพื่อลงบัญชี และรับเงินในระบบ             ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) มาบันทึก 
GFMIS                                                       ในระบบ GFMIS และน าเสนอผู้บังคับบัญชา 
                 (10 นาที/วัน)                ทราบ เสนอพร้อมกับสมุดรายงานเงินคงเหลือ 
                 ประจ าวัน 
                                                                                                   (30 นาที/วัน) 
 
เจ้าหน้าที่การเงิน บันทึกในสมุดรายงานเงิน  
คงเหลือประจ าวัน พร้อมทั้งน าเงินเก็บตู้นิรภัย 
                   (10 นาที/วัน) 
        น าเงินส่งคลังโดยผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
              (มหาชน) พร้อมพิมพ์ใบน าฝากแยกตาม 
                  ประเภทเงินน าฝาก และน าส่ง โดย สพป. 
จัดพิมพ์ใบรับเงินจากระบบ GFMIS    พะเยา เขต 1 รหัสศูนย์ต้นทุน 2000400234 
น าเสนอผู้บังคับบัญชา ลงนามในรายงาน    เป็นเงินรายได้แผ่นดิน, เงินประกันสัญญา, 
การรับเงิน และน าส่งคลัง พร้อมสมุด    เงินเบิกเกินส่งคืน และเงินอ่ืน ๆ  
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน และ                    (5 นาที/รายการ) 
ใบเสร็จรับเงิน 
            (30 นาที/วัน)           
  
         
 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การด าเนินการเกี่ยวกับการแจ้งอนุมัติเงินประจ างวดให้กับโรงเรียนในสังกัด 

เพื่อด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 
 
 
 

เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ างวดแล้ว 
ตรวจสอบหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ        น าเอกสารเก็บเข้าแฟ้ม 
จากกลุ่มนโยบายและแผน จะส่งมาทาง    “แจ้งอนุมัติเงินประจ างวด” 
e-office  ให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์              (2 นาที)   
ท าหนังสือแจ้งอนุมัติเงินประจ างวดเสนอ 
ผู้บังคับบัญชาตามสายงานเมื่อได้รับหนังสือ 
แจ้งจัดสรรจากแผนแล้ว 

   (10 นาที) 
 
 
        ส าเนาหนังสือให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่าย 
       ของกลุ่มบริหารงานการเงินและ 
       สินทรัพย์ 
         (5 นาที) 

 
 
  
 
 ท าหนังสือแจ้งอนุมัติเงินประจ างวด 
 (เลขทะเบียนคุมของงานสารบรรณ)    ส่งหนังสือให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 

และอ้างถึงหนังสือแจ้งจัดสรรจากกลุ่มนโยบาย   ในเรื่องนั้น ๆ ในระบบ e-office 
และแผน ส่งไปให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร    ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              (30 นาที)      ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 
 
 
 
 
 



   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 
  กลุ่มอ านวยการ       

     รับหนังสือแจ้งอนุมัตเิงิน       
      ประจ างวดจาก สพฐ.       
    ผ่านระบบ obec e-office         

            (5 นาที/เรื่อง) 
          
    
          จัดท ารายงานการใช้จ่าย 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์      เงินงบประมาณแต่ละเดือน 
รับหนังสือมาจากกลุ่มอ านวยการ เพื่อน ามา     แจ้งให้กลุ่มงานทราบ 
ลงทะเบียนรับหนังสือแจ้งโอนเงินประจ างวด 
(แบบ ง.241) ของกลุ่มบริหารงานการเงินฯ        

 
     
                    
 ท าทะเบียนคุมเงินประจ างวดส่วนจังหวัด     เมื่อสิ้นเดือนแต่ละเดือนจะ 
 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม และเริ่มตั้งแต่               สรุปยอดเพ่ิม, ผูกพัน, เบิก, 
          ทะเบียนคุมเล่มที ่1 เป็นต้นไป      คงเหลือ โดยจะตรวจสอบ    
          ดังนี้   - แผนงาน/ผลติ/โครงการ        ยอดในทะเบียนคุมเงิน 
                  - เลขที่จัดสรร                          ประจ างวดกับระบบ GFMIS  
         - เลขที่ส่งออก       เพ่ือความถูกต้อง 
         - รหัสงบประมาณ       
         - รหัสกิจกรรมหลัก       
         - จ านวนเงิน       
         - ชื่อผู้รับผิดชอบ                
                     (3 นาที/เรื่อง)       
        
          เมื่อมีการเบิกจ่ายเงิน  
          ผู้รับผิดชอบจะลงรายการ 

ท าทะเบียนคุมเงินประจ างวด (ย่อย) โดยแยก    และจ านวนเงิน ลดยอดในช่อง 
เป็นใบงวด แบบ ง.241 แต่ละรายการ     “เบิกจ่าย” หรือมีการจัดท า  

          PO จะลดยอดในช่อง  
“ผูกพัน” 



                     ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การรับหนังสือในระบบ smart office จากกลุ่มอ านวยการ สพป.พะเยา เขต 1 

ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 
 

เข้าเว็บไซด์ สพป.พะเยา เขต 1 
http://www.pyo1.go.th 
หนังสือราชการ smart office 
            เข้าสู่ระบบ           ส่งเก็บเรื่อง 
(กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)     เข้าแฟ้มทะเบียนคุมเรื่องของเจ้าหน้าที่ 
ชื่อผู้ใช้ : ธุรการ      แต่ละคน 
รหัสผ่าน : 1102                    (1 วัน) 
(1 วัน ช่วงเช้าเวลา 09.00 น. 
และช่วงบ่าย 14.00 น.) 

 
              ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท า 
              เรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 
              (ภายในวันที่รับเรื่องและน าเสนอ 
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์           ผู้บังคับบัญชา) 
          เลือก “หนังสือรับ” 
       พิมพ์หนังสือราชการจากกลุ่มอ านวยการ 
            และกลุ่มงานใน สพป.พะเยา เขต 1 
 
                      (2 นาที/เรื่อง) 
 
 
                       ธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและ 
              สินทรัพย์ สพป.พะเยา เขต 1 
              แจกจ่ายให้ผู้รับผิดชอบ  
         น าหนังสือส่งที่ได้รับจาก smart office  มาลง 
         ในทะเบียนคุมหนังสือรับของกลุ่มบริหารงาน         (1 นาที/ครั้ง) 
         การเงินและสินทรัพย์ตามระบบงานสารบรรณ 
                  (3 นาที/เรื่อง) 
 
 
                   
 
 

http://www.pyo1.go.th/


ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
การจัดท าหนังสือรับรองเงินเดือน/เงินค่าจ้าง/เงินบ านาญ และหนังสือค้ าประกันทุกประเภท  

เพ่ือประกอบการกู้เงินของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/ผู้รับบ านาญ   มีขั้นตอนดังนี้ 
 

1. ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/ผู้รับบ านาญ ติดต่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และขอรับแบบฟอร์ม 
การกู้เงินจากสถาบันการเงิน 

2. ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า จัดท าหนังสือน าส่งเรื่องขอหนังสือรับรองเงินเดือน จากโรงเรียน 
ที่สังกัด น าส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. งานธุรการ กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ลงทะเบียน 
รับหนังสือจากโรงเรียน และน าส่งให้ธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

4. งานธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
พะเยา เขต 1  รับหนังสือน าส่งจากธุรการกลุ่มอ านวยการ  

5. เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ด าเนินการจัดท าหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชา ตามล าดับขั้น ใช้เวลา 2 นาที 
6. ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ลงนามพิจารณา ใช้เวลา 5 นาที 
7. น าเสนอรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ที่รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พิจารณาลงนาม ใช้เวลา  10 นาที เวลาแต่รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ที่รับผิดชอบ ติดราชการใช้เวลาไม่เกิน ครึ่งวัน 

8. น าหนังสือท่ีลงนามแล้ว ออกเลขที่หนังสือ ใช้เวลา 1 นาที 
9. ติดต่อผู้มาขอรับบริการ (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/ผู้รับบ านาญ) รับหนังสือรับรองเงินเดือน/ 

ค่าจ้างประจ า/เงินบ านาญ 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังการขอรับหนังสือรับรองเงินเดือน 
 

 
 

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/ 
ผู้รับบ านาญ ติดต่อขอสินเชื่อ 
กับสถาบันการเงิน และขอรับ          ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/ผู้รับบ านาญ 
แบบฟอร์มการกู้เงินจาก           จัดท าหนังสือน าส่งเรื่องขอหนังสือรับรอง 
สถาบันการเงิน            เงินเดือน จากโรงเรียนที่สังกัด น าส่ง 
             สพป.พะเยา เขต 1 

 
         
 
         
              งานธุรการกลุ่มอ านวยการ สพป.พะเยา  

       เขต 1 ลงทะเบียนรับหนังสือจากโรงเรียน 
       และน าส่งให้ธุรการกลุ่มบริหารงาน 
       การเงินและสินทรัพย์ สพป.พะเยาเขต 1  

 
 

                              5 นาท ี
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ  5 นาที         งานธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ   
จัดพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือน                สพป.พะเยา เขต 1 รับหนังสือจาก 

       งานธุรการกลุ่มอ านวยการ สพป.พย.1 
 
                   2 นาที 
 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน            รอง ผอ.สพป.พย.1 พิจารณาลงนาม 
และสินทรัพย์  สพป.พย.1 ลงนาม              หนังสือรับรองเงินเดือน 
พิจารณา                                           5  นาที 

        
 
              10 นาที/(ครึ่งวัน) 
 
        ออกเลขหนังสือรับรองเงินเดือน 
        และติดต่อผู้ขอรับบริการ มารับ 
        หนังสือรับรองเงินเดือน                 
                          (1 นาที) 



 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
การตรวจสอบหลักฐานและจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเงินด่วนทันใจ (One Stop Service)    

ส าหรับผู้รับบ านาญ และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1  มีข้ันตอนดังนี้ 
 

1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนิน การยืมเงินทดรองราชการเพ่ือน ามาไว้จ่าย เป็นค่ารักษาพยาบาล 
2. ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/ผู้รับบ านาญ เขียนใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล   

(แบบ 7131)  พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล 
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานค่ารักษาพยาบาล  ใช้เวลา 3 นาที 
4. ผู้รับผิดชอบจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ลงทะเบียนคุมจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล   

พร้อมจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์รับเงิน และลงชื่อผู้รับเงิน  ในใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)        
ใช้เวลา  2 นาที   
  5.   เจ้าหน้าที่การเงิน ประทับตรายางในใบเสร็จรับเงินว่า “จ่ายแล้ว” แล้วรวบรวมเพ่ือเสนอ
ผู้บังคับบัญชาลงนามในใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) เพ่ือชดใช้เงินยืมทดรองราชการ 
ต่อไป     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเบิกเงิน 
 
         เจ้าหน้าทีร่ับหลักฐานและบันทึก 

ในทะเบียนฯ 
 
     
 
    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/ 
    ตรวจสอบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 
 
 
    เจ้าหน้าที่จัดท างบหน้ารายการขอเบิก 
           และบันทึกขออนุมัติเบิก 
 
 
                        ไม่ถูกต้อง 
     ผอ.สพป.พย.1 
         หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
           อนุมัต ิ
 

ถูกต้อง 
 
 
          เจ้าหน้าที่บันทึกรายการวางเบิกใน   พิมพ์รายงานขอเบิกเงิน 
              ทะเบียนคุมฯ บันทึกขอเบิก      จากระบบ GFMIS 
 
 
 
    เจ้าหน้าที่เสนอ ผอ.สพป.พย.1   กรณีการเบิกเงินประเภทใด 
             หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุมัติ            ซึ่งโดยลักษณะจะต้องจ่าย 
    รายงานขอเบิก     ประจ าเดือนก่อนวันท าการ 

3 วันสุดท้ายของเดือน  
จะต้องพิมพ์รายงานขอเบิก 
ภายในวันที่ 15 ของเดือน 

                                              คลังจังหวัดอนุมัติการเบิก   
 
 



 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
  การเบิกเงิน 

1. เจ้าหน้าที่รับหลักฐานขอเบิกและบันทึกในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ใช้เวลา 3 นาที 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ใช้เวลา 1 วนั 
3. เจ้าหน้าที่จัดท างบหน้ารายการขอเบิกและบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน ใช้เวลา 1 วัน 
4. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ อนุมัติ ใช้เวลา 1 วนั 
5. เจ้าหน้าที่บันทึกรายการวางเบิกในทะเบียนคุมเอกสารการวางเบิก ใช้เวลา 5 นาที 
6. เจ้าหน้าที่บันทึกขอเบิกเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา         

เขต 1   หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุมัติ ใช้เวลา 1 วัน 
7. คลังจังหวัดพะเยา อนุมัติค าขอเบิกเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ใช้เวลา 20 นาที 
 
เงื่อนไข 
กรณีการเบิกเงินประเภทใด ซึ่งโดยลักษณะจะต้องจ่ายประจ าเดือนก่อนวันท าการ 
3 วันสุดท้ายของเดือน จะต้องพิมพ์รายงานขอเบิก  ภายในวันที่ 15 ของเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
  การจ่ายเงิน 

1. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ใช้เวลา 10 นาที 
2. เจ้าหน้าที่การเงิน จัดท ารายละเอียดการจ่ายและเขียนเช็คสั่งจ่าย และบันทึกทะเบียนคุมเช็ค 

ใช้เวลา 1 วัน 
3. เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 อนุมัติและลงนามสั่ง

จ่ายเช็ค ใช้เวลา 1 วัน 
4. เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายเช็ค/โอนเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ์รับเงิน ใช้เวลา 1 วัน 
5. แจ้งการโอน/จ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงินทราบ ใช้เวลา 1 วัน 
6. เจ้าหน้าที่การเงินจัดส่งหลักฐานการจ่ายให้เจ้าหน้าที่บัญชี ใช้เวลา 30 นาที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การจ่ายเงิน 

 
         เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการโอน 
                     เงินเข้าบัญชีธนาคาร 
 
     
 
    เจ้าหน้าที่จัดท ารายละเอียดการจ่าย/ 
    เขียนเช็คสั่งจ่ายและบันทึกทะเบียน 
             คุมเช็ค 
 
 
 
                        ไม่ถูกต้อง 
     เสนอ ผอ.สพป. 
         พะเยา เขต 1 อนุมัติ 
         และลงนามสั่งจ่ายเช็ค 
 

ถูกต้อง 
 
 
          จ่ายเช็ค/โอนเงินให้แก่เจ้าหนี้/ 
          ผู้มีสิทธิรับเงิน 
 
 
 
    แจ้งการโอน/จ่ายเงินให้เจ้าหนี้/    
             ผู้มีสิทธิรับเงินทราบ            
         
  

 
 

                                              เจ้าหน้าที่จัดส่งทะเบียนคุม   
        การจ่ายเช็คและหลักฐาน 
        การจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่บัญชี 
 
 



















รบัค ำร้องและรำยละเอยีดของปญัหำ

ทำงโทรศพัท์ (5 นำท)ี

ส่งเครือ่งคนืเจำ้หนำ้ท ี่

(10 นำท)ี

ตรวจสอบอุปกรณ์ตำมทีไ่ด้รบัแจง้ 

(30 นำท)ี

ด ำเนนิกำรซ่อม

(ไม่เกนิ 1 ช ัว่โมง)

ผูร้บัผดิชอบ  นำยสงิห์นรนิทร์  อนิต๊ะรกัษำ

กลุม่ส่งเสรมิกำรศกึษำทำงไกล เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส ือ่สำร

ส ำนกังำนเขตพ ืน้ท ีก่ำรศกึษำประถมศกึษำพะเยำ เขต 1



รบัค ำร้องและรำยละเอยีดของปญัหำ

ทำงโทรศพัท์ (5 นำท)ี

ส่งเครือ่งคนืเจำ้หนำ้ท ี่

(10 นำท)ี

ตรวจสอบอุปกรณ์ตำมทีไ่ด้รบัแจง้ 

(30 นำท)ี

ด ำเนนิกำรซ่อม

(ไม่เกนิ 1 ช ัว่โมง)

ผูร้บัผดิชอบ  นำยสงิห์นรนิทร์  อนิต๊ะรกัษำ

กลุม่ส่งเสรมิกำรศกึษำทำงไกล เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส ือ่สำร

ส ำนกังำนเขตพ ืน้ท ีก่ำรศกึษำประถมศกึษำพะเยำ เขต 1



รบัค ำร้องและรำยละเอยีดของปญัหำ

ทำงโทรศพัท์ (5 นำท)ี

ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบอนิเทอร์เนต็

ตำมทีไ่ด้รบัแจง้ 

(30 นำท)ี

ด ำเนนิกำรซ่อม

(ไม่เกนิ 1 ช ัว่โมง)

ผูร้บัผดิชอบ  นำยสงิห์นรนิทร์  อนิต๊ะรกัษำ

กลุม่ส่งเสรมิกำรศกึษำทำงไกล เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส ือ่สำร

ส ำนกังำนเขตพ ืน้ท ีก่ำรศกึษำประถมศกึษำพะเยำ เขต 1



รบัค ำร้องและรำยละเอยีดของปญัหำ

ทำงโทรศพัท์จำกโรงเรยีน (5 นำท)ี

อธบิำยใหค้วำมรู้และแจง้สำเหตุของ

กำรเกดิปญัหำใหโ้รงเรยีนทรำบ

(1 วนั)

ท ำบนัทกึรำยงำนผูบ้งัคบับญัชำ

และขออนุญำตออกโรงเรยีน

(30 นำท)ี

ด ำเนนิกำรตรวจสอบ/ซ่อม/แก้ไข

(1 วนั)

ผูร้บัผดิชอบ  นำยสงิห์นรนิทร์  อนิต๊ะรกัษำ

กลุม่ส่งเสรมิกำรศกึษำทำงไกล เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส ือ่สำร

ส ำนกังำนเขตพ ืน้ท ีก่ำรศกึษำประถมศกึษำพะเยำ เขต 1


