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งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

1. ชื่องาน : งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสร้าง 
ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ 
3. ขอบเขตของงาน 

การให้ความส าคัญกับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เพ่ือให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างความพึง 
4. ค าจ ากัดความ 

“ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ” หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

“เจ้าภาพหลัก ” หมายถึง กลุ่มอ านวยการ 
“เจ้าภาพรอง ” หมายถึง กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย ์หน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (ยกเว้น สพม.) 
“ผู้รับบริการ ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ประชาชน 
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร 
ที่เก่ียวข้องกับภารกิจส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
“เจ้าหน้าที ่” หมายถึง ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเพิ่มคุณภาพการให้บริการ 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. วิเคราะห์ภารกิจ ก าหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเพ่ือให้ตอบสนอง 
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม 

2. มีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่าง  ๆ โดยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ          
ของช่องทางการสื่อสารดังกล่าว 

3. พัฒนาระบบการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน /ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ ค าชมเชย 
โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ  วิเคราะห์เ พ่ือก าหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ                      
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและทันท่วงที 

4. สร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5. ด าเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 

ผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. วัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม

ตามท่ีได้ก าหนดไว้ เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการให้บริการและการด าเนินงานของส่วนราชการ 
7. ก าหนดมาตรฐาน แนวทาง การ ให้บริการ ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการในแต่ละงาน 

โดยมีการจัดท าแผนภูมิหรือคู่มือการติดต่อราชการโดยประกาศให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 

8. สรุปผลการด าเนินงาน / วจิัย /รายงานผลการด าเนินงาน 
9. ศึกษา /สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุง /พัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการ 



ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพิสมัย  เครือเกาะ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
งานการจัดระบบบริหาร  กลุ่มอ านวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 
Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะท ำงำน เจ้ำหน้ำที่ ศึกษำ 
วิเครำะห์วำงแผน พัฒนำคุณภำพ

กำรให้บริกำร 

ผอ.สพป. 
วินิจฉัย 

คณะท ำงำน เจ้ำหน้ำที่ ศึกษำ วิเครำะห์ ก ำหนดกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

-จัด/ปรับปรุง/พัฒนำ ช่องทำงรับฟังควำม/ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

-พัฒนำระบบกำรรวบรวมและกำรจัดกำรข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 

- สร้ำงเครือข่ำยและจัดกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- วัดควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

-ก ำหนดมำตรฐำน แนวทำง กำรให้บริกำร ระยะเวลำแล้วเสร็จของงำนบริกำรในแต่ละงำน 
 
   

คณะท ำงำน เจ้ำหน้ำที่ ศึกษำ สังเครำะห ์ปัญหำ 
อุปสรรคข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุง

คุณภำพกำรให้บริกำร 

คณะท ำงำน เจ้ำหน้ำที่  สรุปผล
กำรด ำเนินงำน/วิจัย/รำยงำนผล

กำรด ำเนินงำน 
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งานมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1. ชื่องาน : งานมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ได้มาตรฐาน 
มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 บริหารจัดการและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน และ 11 ตัวบ่งชี้ คือ 

- มาตรฐานที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบ
การจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

- มาตรฐานที่ 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจนบรรลุ
เป้าหมายและส่งผลดีต่อการพัฒนาสถานศึกษา 

- มาตรฐานที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการก ากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือ              
และพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง 

- มาตรฐานที่ 4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด                          
ต่อการจัดการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ 

- มาตรฐานที่  5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ                             
ในการจัดการศึกษา 

3.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวกับมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
4. ค าจ ากัดความ 

“ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                     
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

“คณะท างาน” หมายถึง กลุ่มงาน บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบ                
ตามภารกิจของแต่ละมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

“เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

“เจ้าภาพหลัก” หมายถึง กลุ่มอ านวยการ 
“ เจ้าภาพรอง” หมายถึง กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการ 

จัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (ยกเว้น สพม.) 

“การบริหารจัดการมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง การมอบหมายความรับผิดชอบ               
ตามภารกิจแต่ละมาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

“การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR)” หมายถึงการจัดท า
รายงานประเมินตนเองชองส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ชองกลุ่มอ านวยการ 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอ านาจหน้าที่ของกลุ่ม                   
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 



2. สร้างทีมงาน มอบหมายคณะท างานรับผิดชอบบริหารจัดการ ด าเนินงานตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามภารกิจของแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

3. สื่อสาร เพ่ือให้คณะท างาน ผู้รับผิดชอบ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และความส าคัญ                 
ของมาตรฐานส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. คณะท างาน ก าหนดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบทส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา นโยบายเป้าหมายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5.คณะท างาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานก าหนด 
6. ประเมินตนเองและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR) 

และผลผลิตที่ประสบผลส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7. ศึ กษา  วิ เ ค ร าะห์  วิ จั ย  น า ผลการประ เมิ นตน เอง (SelfAssessment Report :SAR)                            
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) เป็นข้อมูลฐาน(Based 
Line Data)ส าหรับการปรับปรุง /พัฒนาการบริหารจัดการมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                    
และแผนการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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เจ้ำหน้ำที่/คณะท ำงำน 
วิเครำะห์มำตรฐำนส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

- ศึกษำวิเครำะห์ ค ำชี้แจง และแนวทำงในกำรน ำมำตรฐำนไปใช้ 
- ศึกษำรำยละเอียดมำตรฐำนส ำนกังำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตัวบ่งชีแ้ละประเด็นกำรพิจำรณำ 

- สร้ำงทีมงำน  แต่งต้ังคณะกรรมกำรผู้ก ำกับมำตรฐำนและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตำมประเด็นกำรพิจำรณำ 

- สื่อสำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และควำมส ำคัญของมำตรฐำนส ำนักงำนแก่คณะท ำงำน 

- คณะท ำงำนก ำหนดเป้ำหมำย ที่คำดหวังให้สอดคล้องกับบริบทของ สพป./สพฐ. 

ผอ.สพป. 
วินิจฉัยตัวชี้วัด/ประเด็นพิจำรณำ/ค่ำเป้ำหมำย 

-เจ้ำหน้ำที่/คณะท ำงำน/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/ประเด็นพิจำรณำ ร่วมกับ
ขับเคลื่อนรำยงำนผลตำมปฏิทนิที่ก ำหนด 

-ประเมินตนเองและจัดท ำรำยงำนตำมแบบติดตำมที่ สพฐ.ก ำหนด  

เจ้ำหน้ำที่/คณะท ำงำน 
-รำยงำนกำรประเมินตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ e-MES 
-รอรับกำรติดตำมและประเมินผลข้อมลูเชิงประจักษ์ 

จำกสตผ.สพฐ. 

เห็นชอบ/ 
ไม่เห็นชอบ 
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งานการควบคุมภายใน  

1. ชื่องาน : งานการควบคุมภายใน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามภารกิจ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพท าให้การใช้ 
ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงหรือผล 
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืน ๆ ที่อาจมีข้ึนในหน่วยงาน 

2.2 เพ่ือให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละด้านในหน่วยงานและให้น ามาตรการและ 
การก ากับติดตามการแก้ไขปัญหามาใช้ในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

2.3 เพ่ือให้บุคลากรและหน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยงและความผิดพลาดในการด าเนินงาน 
2.4 เพ่ือให้มีข้อมูลและการจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 

ทันต่อเวลาและเชื่อถือได้ 
3. ขอบเขตของงาน 
ครอบคลุมการด าเนินงานตามมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงและระบบการควบคุม 
ภายในตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ค าจ ากัดความ 

“การควบคุมภายใน”หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานก าหนดให้มีข้ึน 
เพ่ือให้การด าเนินงานมีความมั่นใจว่าการด าเนินงานโดยใช้ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานจะท า
ให้หน่วยงานสามารถด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เสี่ยงต่อการที่จะท าให้
เกิดความผิดพลาด ซึ่งเป็นสาเหตุที่จะท าให้เกิดความเสียหายหรือความสิ้นเปลืองแก่หน่วยงาน 

“ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา การด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาเพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

5.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
ในการด าเนินงาน 

5.3 ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยความเสี่ยงและระบบการควบคุม 
ภายในของทุกหน่วยงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและจัดท ามาตรฐานการควบคุมภายในของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

5.5 ด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้จัดวางระบบไว้ 
5.6 ให้บุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้องทุกระดับน ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้                 

ในการควบคุมการด าเนินงานตามภารกิจของงาน 
5.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานการควบคุมภายใน 
5.8 ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่ก าหนดทุกระดับและปรับปรุง 

ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเป็นระยะ ๆ 
5.9 รายงานผลการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามระยะที่ก าหนด 
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สรุปขั้นตอนกำรจัดท ำรำยงำน 
  

แบบ ปค.5 (ป ี2561) 

แบบติดตาม ปค.5 
(รอบ12เดือน) 

แบบ ปค.1 
  

แบบ ปค.5 (ปี 2562) 

แบบ ปค.4 

ประเมิน 5 องค์ประกอบ 
ประเมินด้วยตนเอง 

(CSA) 
แบบสอบถาม 

(ถ้ามี) 

แบบ ปค.6 
  

ปอ.1 

31 ธ.ค. 



คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
การเบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมในการประชุมราชการ 
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คู่มือการปฏิบัตงิาน 

การเบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ 

1. การประชุมราชการหมายถึง การประชุมในเนื้องานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส่วนราชการ                        
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือน าผลจาการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ เป็นการประชุม                  
เพ่ือรับทราบนโยบายในการท างาน ชี้แจงแนวทางการท ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ หรือจะเป็นการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
รับทราบและรับฟังปัญหา อุปสรรค เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

2. หลักการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

3. ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 

  3.1 ประธานที่ประชุม 
  3.2 ผู้เข้าประชุม / กรรมการ / อนุกรรมการ 
  3.3 ผู้เข้าร่วมประชุม 
  3.4 เจ้าหน้าที่ 

 4. อัตราค่าใช้จ่าย 
  4.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   มื้อละ 25 บาท 
  4.2 ค่าอาหาร     มื้อละ 100 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวปฏิบัติในการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอ านายการ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

 
 

 

เจ้าของเรื่อง/กลุ่มที่รับผิดชอบ 
จองห้องประชุม พร้อมประสานกลุ่มอ านวยการ โดยให้แนบหลักฐานดังน้ี 
 1. บันทึกข้อความขออนุมัติค่าใช้จา่ยในการประชุม 
 ๒. ประสานการจัดรูปแบบห้องประชุม แจ้งจ านวนผู้เข้าประชุม 
 ๓. ประสานเรื่องอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามจ านวนที่ขออนุมัต ิ

หลักฐานเอกสารที่ต้องส่งเพื่อเบิกจ่าย 

 ๑. บันทึกข้อความขออนุมัติค่าใช้จา่ย 
 ๒. บัญชีลงเวลาผูเ้ข้าประชุม (ลายเซ็นต้องครบตามจ านวนท่ีขออนุมตัิ 
 ๓. ค าสั่ง หรือ ระเบียบวาระการประชุม หรือ รายงานการประชุม              
หรือภาพข่าว จดหมายข่าว 
  

ระยะเวลาในการจัดส่งหลักฐาน 

 ภายใน ๓ – ๕ วัน หลังประชุมเสรจ็ ส่งหลักฐานให้กลุม่อ านวยการเบิกจ่าย 

กลุ่มอ านวยการจัดท าเรื่องเบิกจ่าย กับ                                            
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ตรวจสอบหลักฐาน 

 ๑. เอกสารไม่ถูกต้อง ส่งคืนกลุ่มอ านวยการ ประสานผู้รับผิดชอบ แก้ไข 
 ๒. เอกสารถูกต้อง ด าเนินการเบิกจ่าย 
 ๓. เสนอผู้มีอ านาจอนมุัติเบิกจา่ย 




