
ชื่องาน :   การรับหนังสือราชการ กลุ่มงาน :   กลุ่มอ านวยการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
วัตถุประสงค์ :   1. เพ่ือให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง 
                    2. เพ่ือให้การรับหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีระบบ 
ล าดับ 

ที ่
ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา 

ด าเนินการ 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 
 

 เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง  ตรวจสอบหนังสือ
ราชการเบื้องต้น วิเคราะห์ และจ าแนก
ประเภทหนังสือราชการ 

5 นาที ความถูกต้องและ
ครบถ้วนของเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ 
สารบรรณกลาง 
กลุ่มอ านวยการ 

 

2 กรณีหนังสือปกติ จ าแนกหนังสือราชการ                   
ตามภาระงานของกลุ่มต่าง ๆ 
กรณีหนังสือลับ จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามระเบียบ 

5 นาที ความถูกต้องของการ
จ าแนกเรื่องตรงตาม
ภารกิจของกลุ่มงาน 

เจ้าหน้าที่ 
สารบรรณกลาง
กลุ่มอ านวยการ 

 

3 เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูล ลงทะเบียนการรับ
หนังสือเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
My-Office 

3 นาที/เรื่อง การบันทึกข้อมูล
ถูกต้องและครบถ้วน 

เจ้าหน้าที่ 
สารบรรณกลาง
กลุ่มอ านวยการ 

 

4 เสนอผู้บริหารพิจารณา กรณีหนังสือราชการ    
ที่เป็นเรื่องใหม่  หรือภาระงานไม่สามารถ
ก าหนดผู้รับผิดชอบได้ 

10 นาที  เจ้าหน้าที่ 
สารบรรณกลาง
กลุ่มอ านวยการ 

 

5 เจ้าหน้าที่สารบรรณกลางจัดส่งเอกสาร 
ให้กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

3 นาที ความถูกต้องในการ                    
ส่งงาน 

เจ้าหน้าที่ 
สารบรรณกลาง
กลุ่มอ านวยการ 

 

เอกสารอ้างอิง :   
1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2560 
 

 

ตรวจสอบ

หนังสือ 

วิเคราะห์  
และจ าแนกหนังสอืราชการ 

ลงทะเบียนหนังสือรับ 

เสนอ ผอ.สพป. 

ส่งเอกสารให้

ผู้รับผิดชอบ 



     

   

ชื่องาน :   การส่งหนังสือราชการ กลุ่มงาน :   กลุ่มอ านวยการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
วัตถุประสงค์ :   1. เพ่ือให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง 
                    2. เพ่ือให้การส่งหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีระบบ 
ล าดับ 

ที ่
ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา 

ด าเนินการ 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 
 

 - เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง  ตรวจสอบ
ความถูกต้องของหนังสือท่ีต้องการออกเลข 
- วิเคราะห์และกลั่นกรองหนังสือราชการที่
ต้องการส่งออกตามล าดับขั้นของหนังสือ 
 

5 นาที หนังสือราชการ         
มีความถูกต้อง 

เจ้าหน้าที่ 
สารบรรณกลาง 
กลุ่มอ านวยการ 

 

2 เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนด้วยระบบสารบรรณ  
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

3 นาที มีหลังฐานทะเบียนส่ง
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

เจ้าหน้าที่ 
สารบรรณกลาง 
กลุ่มอ านวยการ 

 

3 เจ้าหน้าทีส่่งส าเนาคู่ฉบับเพื่อให้เจ้าของเรื่อง
และส่งส าเนาเก็บที่สารบรรณกลาง 
 

1 นาที/เรื่อง มีส าเนาคู่ฉบับ                
ไว้เพ่ือตรวจสอบ 

เจ้าหน้าที่ 
สารบรรณกลาง 
กลุ่มอ านวยการ 

 

4 เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือราชการตามช่องทางที่
เหมาะสม 
 

1 นาที ส่งหนังสือราชการได้
ทันตามก าหนดเวลา 

เจ้าหน้าที่ 
สารบรรณกลาง 
กลุ่มอ านวยการ 

 

เอกสารอ้างอิง :   
1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2560 
 

 

ตรวจสอบ/กรอง 

จ าแนกหนังสือ 

ลงทะเบียนเพ่ือออกเลขหนังสือสง่

ในระบบ My-Office 

ส่งหนังสือราชการ 

ตามช่องทาน 

ส่งส าเนาคู่ฉบับ 



ชื่องาน :   การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 
              และค่าการศึกษาบุตร 

กลุ่มงาน :   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

วัตถุประสงค์ :   เพ่ือให้การเบิกเงิน เรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบตามขั้นตอนที่ก าหนด 
 
ล าดับ 

ที ่
ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา 

ด าเนินการ 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1  ผู้ขอรับสวัสดิการส่งเอกสารใบเสร็จให้กับ
เจ้าหน้าที ่  

1 นาที   
 
 

เจ้าหน้าที่   
กลุ่มบริหาร 
งานการเงิน 

และสินทรัพย์ 

 

2 ผู้ขอรับสวัสดิการกรอกแบบฟอร์มขอเบิก
สวัสดิการ 

1-2 นาที   

3 เจ้าหน้าทีต่รวจสอบหลักฐานและข้อมูลการ
เบิกจ่ายของผู้ขอรับสวัสดิการ 

1 นาที เป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายที่ก าหนด 

 

4 บันทึกรายการขอเบิกในทะเบียนคุมการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการ 

1 นาที ความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูล 

 

5 จ่ายเงินสดให้กับผู้ขอรับสวัสดิการ 
 

1 นาที   

เอกสารอ้างอิง :   
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1-7) 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551, และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2560 
3.   พระราชบัญญัติการก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจ่ายเงินบางประเภท ตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518  
4.   พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  
5.   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 

 

รับหลักฐาน 

กรอกแบบฟอร์มขอรับสวัสดิการ 

ตรวจสอบหลักฐาน 

บันทึกรายการในทะเบียนคุม 

จ่ายเงิน 



ชื่องาน :   งานขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

กลุ่มงาน :   กลุ่มบริหารงานบุคคล   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน : ข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ และลูกจ้างประจ า มีบัตรประจ าตัวได้  
                                           ส าหรับพนักงานราชการสามารถมีบัตรประจ าตัวได้นับแต่สัญญาจ้างจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง 
วัตถุประสงค์ :   เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการด าเนินการขอท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ล าดับ 

ที ่
ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา 

ด าเนินการ 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 

1  ผู้ประสงค์ขอมีบตัรฯ เขียนแบบค าขอ 
แนบเอกสาร/หลักฐานพร้อมรูปถ่าย
(ตามระบุ) 
 

1 นาที การจัดท าหลักฐานเป็นไป
ตามระเบียบ 

นางนิตยา หลงสวาสดิ์
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

2 เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสาร/
หลักฐาน/  

1 นาที 
 

ความถูกต้องและครบถ้วน
ตามระเบียบ  ที่ก าหนด 

นางนิตยา หลงสวาสดิ์
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

3 ลงทะเบียน, ด าเนินการจัดท าบัตรฯ  
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 

5 นาที ความรวดเร็ว และความ
ครบถ้วนของข้อมูล 

นางนิตยา หลงสวาสดิ์
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

4 ผู้ประสงค์ขอมีบัตรฯ  
ลงลายมือชื่อในทะเบียนฯ   
เพ่ือรับบัตร 

1 นาที  นางนิตยา หลงสวาสดิ์
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

เอกสารอ้างอิง :   
1. พ.ร.บ.บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

ผู้รับบริการยื่นเอกสาร

ตามแบบฟอร์ม 

เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียน 

จัดท าบัตร 

 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 

รับบัตร 



ชื่องาน :   การจัดท าแฟ้มประวัติ ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 

กลุ่มงาน :   กลุ่มบริหารงานบุคคล   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

วัตถุประสงค์ :   เพ่ือเป็นหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลเพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล 
ล าดับ 

ที ่
ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา 

ด าเนินการ 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บรรจุเข้ารับราชการใหม่จัดเตรียม
หลักฐานประกอบการจัดท าแฟ้ม
ประวัติ 

5 นาที    

2 เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติจัดเตรียม
เอกสารที่ต้องใช้ส าหรับการจัดท า     
ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 ผู้บรรจุใหม่ 

3 นาที 
 

ความครบถ้วนและถูกต้อง
ของหลักฐาน 

นางนิตยา หลงสวาสดิ์
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

3 เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ อธิบาย
การกรอกข้อมูลใน ก.พ.7 หรือ ก.ค.
ศ.16 โดยให้ผู้รับการบรรจุเข้ารับ
ราชการบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง 

5 นาที  นางนิตยา หลงสวาสดิ์
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

4 เจ้าหน้าที ่ตรวจสอบความถูกต้อง 
และบันทึกข้อมูลเก็บเอกสาร                   
ที่เก่ียวข้องในแฟ้มประวัติข้าราชการ 
และจัดท าหนังสือเสนอผอ.สพป. 
สมุทรสงคราม  ลงนาม      

20 นาที การด าเนินงานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

นางนิตยา หลงสวาสดิ์
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

5 บันทึกข้อมูลประวัติผู้ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งในระบบทะเบียนประวัติ
อิเล็กทรอนิกส์ (cmss) และเก็บ
รักษาแฟ้มในที่ปลอดภัย              

10 นาที การด าเนินงานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

นางนิตยา หลงสวาสดิ์
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

เอกสารอ้างอิง :  1.ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2555  
                       และข้อก าหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2555 

เตรียมเอกสาร 
ผู้บรรจุ – เจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ีอธิบายวิธีกรอกข้อมูล 

ผู้ได้รับการบรรจุแต่งต้ังกรอกข้อมูล 

 

เจา้หน้าทีต่รวจสอบ
และเสนอ

ผูบ้ังคบับญัชา  

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
ผู้ได้รับการบรรจุแต่งต้ังกรอกข้อมูล 

 

เก็บรักษา 



ชื่องาน :   การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงรายการในแฟ้มประวัติและ  
             ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 

กลุ่มงาน :   กลุ่มบริหารงานบุคคล   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ข้อมูลบุคคลถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถน าไปใช้ประกอบการบริหารงานบุคคล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ 
ที ่

ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา 
ด าเนินการ 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการในทะเบียนประวัติเสนอ                  
ค าร้อง พร้อมเอกสาร หลักฐาน 

5 นาท ี    

2 เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารที่เก่ียวข้อง 3 นาท ี
 

เอกสารหลักฐานถูกต้อง
และครบถ้วน 

นางนิตยา หลงสวาสดิ์
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

3 จัดท าหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชา 
 

3 นาที การด าเนินงานเป็นไปตาม
ระเบียบ 

นางนิตยา หลงสวาสดิ์
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

4 เสนอผู้มีอ านาจพิจารณา อนุญาต 
อนุมัติ 

10 นาท ี  นางนิตยา หลงสวาสดิ์
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

5 แก้ไข เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูล                   
ลงใน ก .พ .๗ /ก.ค.ศ.16 /  สมุด
ประวัติ / แฟ้มประวัติ 
 

5 นาท ี ความถูกต้อง ครบถ้วนของ
เอกสารและกระบวนการ
ด าเนินงานสมบูรณ์ 

นางนิตยา หลงสวาสดิ์
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

6 แจ้งหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
 

10 นาที  นางนิตยา หลงสวาสดิ์
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

เอกสารอ้างอิง :  1.หนังสือส านักงาน ก.ค.ที่ ศธ 1502/38067 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2526 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

 

 

ผู้ขอเปลี่ยนแปลง  
ยื่นเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

เสนอผู้บังคับบญัชา  

แก้ไขข้อมูล 

 

จัดท าหนังสือเสนอ 

แจ้งหน่วยงาน /กลุ่มที่เกี่ยวข้อง 

 


