
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      คู่มือมาตรฐานการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงคราม จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมกระบวนการปฏิบัติงานในด้าน

ต ่าง ๆ ท ี ่แสดงให้ เห ็นรายละเอ ียด ข ั ้นตอน ระยะเวลาในการปฏ ิบ ัต ิงาน               

ที ่ม ีประสิทธิภาพ  และสามารถใช้เป็นแนวทางสร้างความเข้าใจในกระบวนการ

ปฏิบตัิงานด้านต่างๆ ให้กับผู้ปฏิบัติและผู้ขอรับบริการ 

 

 

 

 

 

กลุ่มอำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

 

คำนำ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 

       

คำนำ 

สารบัญ 

งานอำนวยการ          1  

- งานรบัหนังสือราชการ        2 

- งานส่งหนังสือราชการ        3  

- งานสวัสดิการด้านสินเชื่อ       4 

งานการเงิน           5 

- การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร    6 

งานบุคคล           7 

- งานขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ      8 

- การจัดทำแฟ้มประวัติ ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16     9 

ของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 

- การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงรายการในแฟ้มประวัติ       10 

และ ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 

สถิติการให้บรกิาร          11 
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งานอำนวยการ 
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ชื่องาน :   การรับหนังสือราชการ กลุ่มงาน :   กลุ่มอำนวยการ    
                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

วัตถุประสงค์ :   1. เพ่ือให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง 
                    2. เพ่ือให้การรับหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีระบบ 
ลำดับ 

ที ่
ผังข้ันตอนการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดงาน เวลา 

ดำเนินการ 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

 เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง  
ตรวจสอบหนังสือราชการ
เบื้องต้น วิเคราะห์ และจำแนก
ประเภทหนังสือราชการ 

5 นาที ความถูกต้องและ
ครบถ้วนของเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ 
สารบรรณกลาง 

กลุ่มอำนวยการ 

2 กรณีหนังสือปกติ จำแนก
หนังสือราชการตามภาระงาน
ของกลุ่มต่าง ๆ กรณีหนังสือลับ 
จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตามระเบียบ 

5 นาที ความถูกต้องของ
การจำแนกเรื่องตรง
ตามภารกิจของ 
กลุ่มงาน 

เจ้าหน้าที่ 
สารบรรณกลาง              
กลุ่มอำนวยการ 

3 เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูล 
ลงทะเบียนการรับหนังสือ    
เข้าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ My-Office 

3 นาที/
เรื่อง 

การบันทึกข้อมูล
ถูกต้องและครบถ้วน 

เจ้าหน้าที่ 
สารบรรณกลาง              
กลุ่มอำนวยการ 

4 เสนอผู้บริหารพิจารณา กรณี
หนังสือราชการที่เป็นเรื่องใหม่  
หรือภาระงานไม่สามารถ
กำหนดผู้รับผิดชอบได้ 

10 นาที  เจ้าหน้าที่ 
สารบรรณกลาง              
กลุ่มอำนวยการ 

5 เจ้าหน้าที่สารบรรณกลางจัดส่ง
เอกสาร 
ให้กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
 

3 นาที ความถูกต้องในการ                    
ส่งงาน 

เจ้าหน้าที่ 
สารบรรณกลาง              
กลุ่มอำนวยการ 

เอกสารอ้างอิง :   
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2560 
 

   

ตรวจสอบ

หนังสือ 

วิเคราะห์  
และจำแนกหนังสอื

ราชการ 

ลงทะเบียนหนังสือรับ 

เสนอ ผอ.

สพป. 

ส่งเอกสารให้

ผู้รับผิดชอบ 
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ชื่องาน :   การส่งหนังสือราชการ กลุ่มงาน :   กลุ่มอำนวยการ    
               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

วัตถุประสงค์ :   1. เพ่ือให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง 
                    2. เพ่ือให้การส่งหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีระบบ 
ลำดับ 

ที ่
ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา 

ดำเนินการ 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

 - เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง  
ตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือที่ต้องการออกเลข 
- วิเคราะห์และกลั่นกรอง
หนังสือราชการที่ต้องการ
ส่งออกตามลำดับขั้นของ
หนังสือ 
 

5 นาที หนังสือราชการ         
มีความถูกต้อง 

เจ้าหน้าที่ 
สารบรรณกลาง 
กลุ่มอำนวยการ 

2 เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนด้วย
ระบบสารบรรณ  
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

3 นาที มีหลังฐานทะเบียนส่ง
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

เจ้าหน้าที่ 
สารบรรณกลาง 
กลุ่มอำนวยการ 

3 เจ้าหน้าที่ส่งสำเนาคู่ฉบับ
เพ่ือให้เจ้าของเรื่องและส่ง
สำเนาเก็บท่ีสารบรรณกลาง 
 

1 นาที/
เรื่อง 

มีสำเนาคู่ฉบับ                
ไว้เพ่ือตรวจสอบ 

เจ้าหน้าที่ 
สารบรรณกลาง 
กลุ่มอำนวยการ 

4 เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือราชการ
ตามช่องทางที่เหมาะสม 
 

1 นาที ส่งหนังสือราชการได้
ทันตามกำหนดเวลา 

เจ้าหน้าที่ 
สารบรรณกลาง 
กลุ่มอำนวยการ 

เอกสารอ้างอิง :   
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2560 
 

 

 

 

ตรวจสอบ/กรอง 

จำแนกหนังสือ 

ลงทะเบียนเพ่ือออกเลข

หนังสือส่งในระบบ      My-

Office 

ส่งหนังสือราชการ 

ตามช่องทาน 

ส่งสำเนาคู่ฉบับ 
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ชื่องาน : การขอรับสวัสดิการ       
            ด้านสินเชื่อ 

กลุ่มงาน :   กลุ่มอำนวยการ    
                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

วัตถุประสงค์ :   1. เพ่ือจัดทำเอกสารประกอบการขอสินเชื่อสถาบันการเงิน  ให้กับบุคลากรในสังกัด 
                    2. เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ผังข้ันตอนการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียดงาน เวลา 
ดำเนินการ 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

 - เมื่อผู้ขอรับบริการยื่นเอกสาร
พร้อมเขียน    คำร้อง  
เจ้าหน้าที่สวัสดิการตรวจสอบ
เอกสาร 

5 นาที เอกสารเป็นไปตาม
ระเบียบ 

เจ้าหน้าที่ 
งานสวัสดิการ 

กลุ่มอำนวยการ 

2 - เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงาน
การเงินตรวจสอบเอกสารและ
รับรองยอดเงินคงเหลือหลังหัก
ยอดหนี้  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

10 นาที เอกสารเป็นไปตาม
ระเบียบ 

เจ้าหน้าที่ 
สารบรรณกลาง 
กลุ่มอำนวยการ 

3 เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการจัดทำ
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน 
และหนังสือผ่านสิทธิ์ให้กับ             
ผู้ขอรับบริการ 
 

20 นาที เอกสารมี
สาระสำคัญเป็นไป
ตามระเบียบและ
ตามแบบท่ีสถาบัน
การเงินกำหนด 

เจ้าหน้าที่ 
สารบรรณกลาง 
กลุ่มอำนวยการ 

4 เสนอผู้บริหารลงนามใน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

10 นาที เอกสารครบถ้วน
ดำเนินการได้ตาม
กำหนด 

เจ้าหน้าที่ 
สารบรรณกลาง 
กลุ่มอำนวยการ 

 
5 
 

 ออกเลขหนังสือส่งจากส่วน
ราชการ  และแจ้ง ผู้ขอรับ
บริการรับเอกสารเพื่อนำไป
ดำเนินการกับสถาบันการเงิน
ต่อไป 

5 นาที เอกสารครบถ้วน
ดำเนินการได้ตาม
ระเบียบและเวลาที่
กำหนด 

เจ้าหน้าที่ 
งานสวัสดิการ 

กลุ่มอำนวยการ 

เอกสารอ้างอิง :  1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพ่ือชำระหนี้เงินกู้ให้แก่
สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู 

ผู้ใช้บริการเขียนคำร้อง

และยื่นเอกสารปะกอบ 

เจ้าหน้าทีง่านสวัสดิการ 

ตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต้น  

เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
ตรวจสอบและรับรอง 
ยอดเงินคงเหลือ 30 %  

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ 

จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เสนอผู้บริหาร
ลงนาม 

ออกเลขที่หนังสือ 

แจ้งผู้รับบริการ
รับเอกสาร 
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งานการเงิน 
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ชื่องาน :   การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 
              และค่าการศึกษาบุตร 

กลุ่มงาน :   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    
               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

วัตถุประสงค์ :   เพ่ือให้การเบิกเงิน เรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบตามขั้นตอนที่กำหนด 
 
ลำดับ 

ที ่
ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา 

ดำเนินการ 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 

 ผู้ขอรับสวัสดิการส่ง
เอกสารใบเสร็จให้กับ
เจ้าหน้าที่   

1 นาที   
 
 

เจ้าหน้าที่ 
กลุ่มบริหารงาน

การเงิน และสินทรัพย์ 
2 
 
 

ผู้ขอรับสวัสดิการกรอก
แบบฟอร์มขอเบิก
สวัสดิการ 

1-2 นาที  

3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
หลักฐานและข้อมูลการ
เบิกจ่ายของผู้ขอรับ
สวัสดิการ 

1 นาที เป็นไปตาม
ระเบียบและ
กฎหมายที่กำหนด 

4 บันทึกรายการขอเบิกใน
ทะเบียนคุมการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการ 

1 นาที ความถูกต้อง
ครบถ้วนของ
ข้อมูล 

5 จ่ายเงินสดให้กับผู้ขอรับ
สวัสดิการ 
 

1 นาที  

เอกสารอ้างอิง :   
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1-7) 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551, และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 

2553 และ พ.ศ. 2560 
3.   พระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจ่ายเงินบางประเภท ตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518  
4.   พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  
5.   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 

 
 

รับหลักฐาน 

กรอกแบบฟอร์ม 

ขอรับสวัสดิการ 

ตรวจสอบหลักฐาน 

บันทึกรายการในทะเบียนคุม 

จ่ายเงิน 
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งานบุคคล 
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ชื่องาน : งานขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

กลุ่มงาน :   กลุ่มบริหารงานบุคคล    
                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

ตัวช้ีวัดที่สำคัญของกระบวนงาน : ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ มีบัตรประจำตัวได้  
 สำหรับพนักงานราชการสามารถมีบัตรประจำตัวได้นับแต่สัญญาจ้างจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง 
 
วัตถุประสงค์ :   เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการดำเนินการขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
ลำดับ 

ที ่
ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา 

ดำเนินการ 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1  ผู้ประสงค์ขอมีบัตรฯ 
เขียนแบบคำขอ 
แนบเอกสาร/หลักฐาน
พร้อมรูปถ่าย(ตามระบุ) 
 

1 นาที การจัดทำหลักฐาน
เป็นไปตามระเบียบ 

นางสาวจีรภา  นาคเส็ง
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสาร/หลักฐาน/  

1 นาที 
 

ความถูกต้องและ
ครบถ้วนตาม
ระเบียบ  ที่กำหนด 

นางสาวจีรภา  นาคเส็ง
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

3 ลงทะเบียน, ดำเนินการ
จัดทำบัตรฯ  
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 

5 นาที ความรวดเร็ว และ
ความครบถ้วนของ
ข้อมูล 

นางสาวจีรภา  นาคเส็ง
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4 ผู้ประสงค์ขอมีบัตรฯ  
ลงลายมือชื่อในทะเบียน
ฯ   
เพ่ือรับบัตร 

1 นาที  นางสาวจีรภา  นาคเส็ง
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

เอกสารอ้างอิง :   
1. พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

ผู้รับบริการยื่นเอกสาร

ตามแบบฟอร์ม 

เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียน 

จัดทำบัตร 

 

เจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบ 

รับบัตร 
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ชื่องาน :   การจัดทำแฟ้มประวัติ ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทีไ่ด้รับการบรรจุแต่งตั้ง 

กลุ่มงาน :   กลุ่มบริหารงานบุคคล    
                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

วัตถุประสงค์ :   เพ่ือเป็นหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลเพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล 
ลำดับ 

ที ่
ผังข้ันตอนการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดงาน เวลา 

ดำเนินการ 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บรรจุเข้ารับราชการใหม่
จัดเตรียมหลักฐาน
ประกอบการจัดทำแฟ้ม
ประวัติ 

5 นาที   

2 เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ
จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้
สำหรับการจัดทำ     ก.พ.7 
หรือ ก.ค.ศ.16 ผู้บรรจุใหม่ 

3 นาที 
 

ความครบถ้วนและ
ถูกต้องของหลักฐาน 

น.ส.มาริสา  แก้ววันทา 
กลุม่บริหารงานบุคคล 

3 เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ 
อธิบายการกรอกข้อมูลใน 
ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 โดย
ให้ผู้รับการบรรจุเข้ารับ
ราชการบันทึกข้อมูลด้วย
ตนเอง 

5 นาที  น.ส.มาริสา  แก้ววันทา 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4 เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และบันทึก
ข้อมูลเก็บเอกสาร                   
ที่เก่ียวข้องในแฟ้มประวัติ
ข้าราชการ และจัดทำ
หนังสือเสนอผอ.สพป. 
สมุทรสงคราม  ลงนาม      

20 นาที การดำเนินงาน
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

น.ส.มาริสา  แก้ววันทา 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

5 บันทึกข้อมูลประวัติผู้ได้รับ
การบรรจุแต่งตั้งในระบบ
ทะเบียนประวัติ
อิเล็กทรอนิกส์ (cmss) และ
เก็บรักษาแฟ้มในท่ีปลอดภัย              

10 นาที การดำเนินงาน
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

น.ส.มาริสา  แก้ววันทา 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

เอกสารอ้างอิง :  1.ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2555  
                       และข้อกำหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2555 

 

เตรียมเอกสาร 
ผู้บรรจุ – เจ้าหน้าที ่

เจ้าหน้าที่อธิบายวิธีกรอก
ข้อมูล 

ผู้ได้รับการบรรจุแต่งต้ัง
กรอกข้อมลู 

 

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบและ

เสนอ
ผู้บังคับบัญชา  

แจ้งหน่วยงาน                 
ที่เกี่ยวข้อง 

 

ผู้ได้รับการบรรจุแต่งต้ัง
กรอกข้อมลู 

 

เก็บรักษา 
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ชื่องาน :   การเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงรายการ 
ในแฟ้มประวัติและ   ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 

กลุ่มงาน :   กลุ่มบริหารงานบุคคล    
                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ข้อมูลบุคคลถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ประกอบการบริหารงานบุคคล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ลำดับ 
ที ่

ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา 
ดำเนินการ 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสงค์ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการใน
ทะเบียนประวัติเสนอ                  
คำร้อง พร้อมเอกสาร 
หลักฐาน 

5 นาที   

2 เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

3 นาที 
 

เอกสารหลักฐาน
ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

น.ส.มาริสา  แก้ววันทา 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

3 จัดทำหนังสือเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
 

3 นาที การดำเนินงาน
เป็นไปตามระเบียบ 

น.ส.มาริสา  แก้ววันทา 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4 เสนอผู้มีอำนาจพิจารณา 
อนุญาต อนุมัติ 

10 นาท ี  น.ส.มาริสา  แก้ววันทา 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

5 แก้ไข เปลี่ยนแปลง บันทึก
ข้อมูล                   ลง
ใน ก.พ.๗ /ก.ค.ศ.16 / 
สมุดประวัติ / แฟ้มประวัติ 
 

5 นาท ี ความถูกต้อง 
ครบถ้วนของ
เอกสารและ
กระบวนการ
ดำเนินงานสมบูรณ์ 

น.ส.มาริสา  แก้ววันทา 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

6 แ จ ้ ง ห น ่ ว ย ง า น  แ ล ะ
เจ้าหน้าที่ 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
 

10 นาที  น.ส.มาริสา  แก้ววันทา 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

เอกสารอ้างอิง :  1.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ที่ ศธ 1502/38067 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2526 และพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

 

 

 

 

ผู้ขอเปลี่ยนแปลง  
ยื่นเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

เสนอ
ผู้บังคับบัญชา  

แก้ไขข้อมูล 

 

จัดทำเอกสาร                
ที่เก่ียวข้อง 

แจ้งหน่วยงาน  
/กลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง 
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                                                          ข้อมูลการให้บริการงานสารบรรณรับ-ส่งหนังสือราชการ  ตามช่องทางสื่อสาร 

ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ใช้งานในปัจจุบัน  สรุปข้อมูลการให้บริการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ดังนี้   (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) 

เดือน หนังสือรับ (เรื่อง) ร้อยละ หนังสือส่ง (เรื่อง) ร้อยละ 
ต.ค. 64 1,197 11.40 442 15.80 
พ.ย. 64 1,271 12.11 283 10.10 
ธ.ค. 64 1,594 15.19 320 11.50 
ม.ค. 65 1,136 10.82 291 10.43 
ก.พ. 65 1,250 11.91 316 11.33 
มี.ค. 65 1,558 14.85 420 15.10 
เม.ย. 65 1,467 13.98 321 11.51 
พ.ค. 65 1,022 9.74 397 14.23 

รวม 10,495 100.00 2,790 100.00 

                                                                                                                                                  
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 

ที่มา : งานสารบรรณกลาง  กลุ่มอำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

0
200
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1,400
1,600
1,800

ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65

สถิติการรับ-ส่งหนังสือราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

หนังสือรับ (เร่ือง)

หนังสือส่ง (เรื่อง)

         

 1,197 1,271 1,594 1,136 1,250 1,558 1,467 1,022 

 442 283 320 291 316 420 321 397 
 

สถิติการใหบ้ริการรายเดือน        หนงัสือรบั       หนงัสือส่ง 

 รูปที่1  กราฟแสดงสถิติการรับ – ส่งหนังสือราชการของ                    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
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        ข้อมูลการสวัสด ิการส ินเช ื ่อก ับสถาบันการเง ิน  โดยการจ ัดทำเอกสาร

ประกอบการพิจารณาสินเชื่อในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดให้กับบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2565) 

เดือน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวม 

ต.ค. 64 0 0 0 
พ.ย. 64 1 2 3 
ธ.ค. 64 2 0 2 
ม.ค. 65 0 0 0 
ก.พ. 65 0 0 0 
มี.ค. 65 1 0 1 
เม.ย. 65 2 0 2 
พ.ค. 65 2 0 2 
มิ.ย. 65 3 0 3 

รวม 11 2 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : งานสวัสดิการ  กลุ่มอำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

รูปที่ 2  กราฟแสดงสถิติการให้บริการด้านสวัสดิการ
ด้านสินเชื่อสถาบันการเงิน 

 

0
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ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิย. 65

จ านวนใหบ้รกิารดา้นสนิเช่ือ

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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         ข้อมูลการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล                 

และค่าการศึกษาบุตร ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

สรุปข้อมูลการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565) ดังนี้ 

เดือน 
เบิกค่ารักษา 

พยาบาล (ครั้ง) ร้อยละ 
เบิกค่าการศึกษา

บุตร (ครั้ง) ร้อยละ 
ต.ค. 64 7 9.59 4 8.16 
พ.ย. 64 12 16.44 12 24.49 
ธ.ค. 64 11 15.07 7 14.29 
ม.ค. 65 12 16.44 8 16.33 
ก.พ. 65 9 12.33 8 16.33 
มี.ค.65 13 17.81 7 14.29 
เม.ย.65 9 12.33 3 6.12 
รวม 73 100.00 49 100.00 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

รูปที่ 3  กราฟแสดงสถิติการให้บริการเบิกเงินสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค.65 เม.ย.65 รวม

เบิกค่ารักษา 0 7 12 11 12 9 13 9 73

เบิกค่าการศึกษาบุตร (คร้ัง) 4 12 7 8 8 7 3 49

0
10
20
30
40
50
60
70
80

จ า
นว
นค
รัง้
ที่ใ
หบ้

ริก
าร

การใหบ้ริการจ าแนกรายเดือน

สถิติการใหบ้รกิารดา้นการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการคา่รกัษาพยาบาล
และคา่การศกึษาบตุร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เบกิค่ารกัษา เบกิค่าการศกึษาบตุร (ครัง้)
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         ข ้อมูลการให้บร ิการด้านงานบุคคล  ประกอบด้วยการให้บร ิการจ ัดทำ                    

บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ และการให้บริการจัดทำแฟ้มประวัติและ ก.พ. 7 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565) ดังนี้ 
 

เดือน ทำบัตรประจำตัว
เจ้าหน้าที่รัฐ (คน) 

ร้อยละ การจัดทำแฟ้มประวัติ 
และ ก.พ.7 (คน) 

ร้อยละ 

ต.ค. 64 25 21.19 0 0 
พ.ย. 64 17 14.41 0 0 
ธ.ค. 64 12 10.17 6 25 
ม.ค. 65 11 9.32 0 0 
ก.พ. 65 11 9.32 0 0 
มี.ค. 65 4 3.39 0 0 
เม.ย. 65 38 32.20 18 75 

รวม 118 100.00 24 100 
 

 
ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 รวม

ท าบตัรประจ าตวั เจา้หนา้ที่รฐั (คน) 25 17 12 11 11 4 38 118

การจดัท าแฟ้มประวติั และ ก.พ.7 (คน) 0 0 6 0 0 0 18 24
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สถิติการให้บริการจ าแนกรายเดือน

สถิติการให้บริการด้านบริหารงานบุคคล ปีงปบระมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รูปที่ 4  สถิติการให้บริการด้านงานบุคคล                            
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 



 

 

 

 

 คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา 
นายประเสรฐิ  ลาวัณยว์ิสทุธิ ์ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม 
นายยอดชาย   ทึนหาร  รองผูอ้ำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม 
นางอารยา    รุจิเลิศ  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
 
ผูจ้ัดทำ 
นางณีรนุช  อรณุประสิทธิ์สุข   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบตัิงาน 
     กลุ่มอำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม 
 
ขอขอบคุณผู้สนับสนนุขอ้มูล 
กลุ่มอำนวยการ    สพป.สมุทรสงคราม 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ สพป.สมุทรสงคราม 
กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพป.สมุทรสงคราม 
 
 
 

 


