
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการขออนุญาตพา

นักเรียนออกนอกสถานศึกษา 
( 4 นาที)

จัดพิมพ์หนังสืออนุญาตพา
นักเรียนออกนอกสถานศึกษา 

(5 นาที) 

เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขต 

ลงนาม 

(1 นาที) 

ส่งหนังสืออนุญาตให้โรงเรียน 

(2 นาที) 

บริการ 4 ขั้นตอน ใช้เวลา 12 นาที 

ประเภทงานให้บริการ 
ออกนอกถานศึกษา

1 

2 

3 4 

งานให้บริการ 
การขออนุญาตพานักเรียน 

ไปนอกสถานศึกษา 

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 

ออกนอกถานศึกษา
ขั้นตอนการให้บริการ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ 

ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ นางกรรณิการ ์ศริเิจรญิ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม 6

“ประสานสัมพันธ์ บริการถูกต้องฉบัไว อัธยาศัยดีงาม” 



ประเภทงานให้บริการ            : 

 

 

 

 

ประเภทงานให้บริการ 

ขั้นตอนการให้บริการ 

ตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบค าขอ 

กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน

ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสารของผู้ยื่นค าขอจัดการศึกษา 

เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา 

จัดท าหนังสือและลงนามอนุญาต 
โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ 

ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ นางดวงพร ปิ� นทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

1 

1 วัน 

2 

3 

1 สปัดาห์ 

24 วัน  

3 วัน  

บริการ 4 ขั้นตอน รวม 30 วัน  

4 

แผนภูมิงานให้บริการ 
การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โดยครอบครัว 

“ประสานสัมพันธ์ บริการถูกต้องฉบัไว อัธยาศัยดีงาม” 
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(๑) 
กองลูกเสือโรงเรียนส่งหนังสือ 

พร้อมแบบ บส.๑  

ผ่านส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษา/ส านักงานลูกเสือจังหวัด 

(๒) 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

(สนง.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา/
ส านักงานลูกเสือจังหวัด) 

(๓) 
เสนอผู้อ านวยการลูกเสือเขตพื้นที่

การศึกษา พิจารณาอนุมัติ 
และออกหนังสืออนุมัติตามแบบ 

บส.๑ อ. 
ส่งกลับให้กองลูกเสือโรงเรียน 

(๔) 
จัดส่งส าเนาหนังสือ  

(แบบ บส.๑ อ.) 
ให้ร้านค้าขององค์การค้าของ สกสค. 

(๕) 
กองลูกเสือโรงเรียนน าแบบ บส.๑ อ.  

ไปติดต่อขอซื้อใบเสร็จรับเงินค่าบ ารุงลูกเสือท่ี
ร้านค้าขององค์การค้าของ สกสค. 

การให้บรกิาร 

ขออนุมัติซ้ือใบเสร็จรับเงินค่าบ ารุงลูกเสือ (แบบพิมพ์ ลส.๑๙) 

ประเภทงานให้บริการ กระบวนงานบรกิารทีเ่บด็เสร็จในหน่วยงานเดียว 

ขั้นตอนการให้บริการ 

๑๕ นาที 

๑๕ นาที 

๕ นาท ี

ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บรกิาร 

ผู้รับผดิชอบในการให้บรกิาร นางณัฐพร ดอกแก้ว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม เขต 6

บริการ  ๕ ขั้นตอน  ๓๕ นาที    



 

 

 

(๑) 
กองลูกเสือโรงเรียนส่งหนังสือ 

ผ่านส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 

(๒) 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

(สนง.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา) 

(๓) 
เสนอผู้อ านวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 
พิจารณาอนุมัติ  และออกหนังสือส่งกลับ 

ให้กองลูกเสือโรงเรียน 

ประเภทงานให้บริการ กระบวนงานบรกิารทีเ่บด็เสร็จในหน่วยงานเดียว 

ขั้นตอนการให้บริการ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บรกิาร 

ผู้รับผดิชอบในการให้บรกิาร นางณัฐพร ดอกแก้ว  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

บริการ  ๓ ขั้นตอน  ๓๐ นาที    

การให้บรกิาร 

ขออนุญาตเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี 

๑๕ 
นาที

๑๕ 
นาที



ประเภทงานให้บริการ 

ขั้นตอนการให้บริการ 

กระบวนงานบรกิารทีเ่ชื่อมโยงหลายหน่วยงาน 

การให้บริการ 
การขอจัดตั้งกลุ่ม กองลกูเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบญัชาลูกเสือ 

(๑)  

โรงเรียนส่งค าร้องขอจัดต้ังกลุ่ม  
กองลูกเสือ และค าร้องขอแต่งต้ัง

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  

ผ่านส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๒)  

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค าร้อง เอกสาร หลักฐาน
การจัดต้ังกลุ่ม กอง และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

ตามประเภทของลูกเสอื 

(สนง.ลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา)  

(๓)  

เสนอผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด พิจารณา
อนุมัติต้ังกลุ่ม กองลูกเสือ 

และแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

(สนง.ลูกเสือจังหวัด)  

(๔)  

จัดท าทะเบียนข้อมลูการจัดต้ังกลุ่ม กองลกูเสือ 
และผู้บังคับบัญชาลกูเสือ 

(สนง.ลูกเสือจังหวัด)  

(๕)  

จัดส่งใบแต่งต้ังให้โรงเรียนที่เสนอขอ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บรกิาร 

ผู้รับผดิชอบในการให้บรกิาร 

บริการ  ๕ ขั้นตอน  ๓๑ วนั    

“ประสานสัมพันธ์ บริการถูกต้องฉบัไว อัธยาศัยดีงาม” 

๑๕ วัน 

๑ วัน 

๑ วัน 

๑๔ วัน 

นางณัฐพร ดอกแก้ว  กลุ่มสง่เสรมิการจัดการศกึษา สพป.ชม.6 



 

 

การให้บริการ 
การตรวจขัน้ที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล 

เพ่ือขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 

ประเสทงานให้บริการ 

ขั้นตอนการให้บริการ 

กระบวนงานบรกิารทีเ่ชื่อมโยงหลายหน่วยงาน 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ยื่นเรื่องต่อ
ผู้บริหารโรงเรียน 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

(สนง.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา)  

ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด )ผู้ว่าฯ( 
อนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด าเนินการตรวจ

ประเมินขั้น ๕  (สนง.ลูกเสือจังหวัด)  

๑ ๒

๓

ผู้ทรงคุณวุฒิรายงานผลการประเมิน 

ผ่าน สนง .ลูกเสือจังหวัด  

ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด )ผู้ว่าฯ( 
เสนอผลการประเมินฯ ไปยังเลขาธิการ 

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  
เพื่ออนุมัติ 

๔

๕

ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ 

ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ นางณัฐพร ดอกแก้ว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.6

บริการ  ๕ ขั้นตอน  ๓๑ วัน   

“ประสานสัมพันธ์ บริการถูกต้องฉบัไว อัธยาศัยดีงาม” 

๕ วัน 

๑๔ วัน 

๒ วัน 

๑๐ วัน 


