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ค าน า 

  คู่มือการให้บริการของบุคลากร  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการ  เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในการ
ให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ท าให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  
สร้างความสัมพันธ์ดที่ดีที่น่าประทับใจกับผู้มาขอรับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ท าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
องค์กร และสามารถยกระดับคุณภาพการให้บริการไปสู่มาตรฐานสากลได้เป็นอย่างดียิ่ง 

 

            กลุ่มอ านวยการ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 

           หน้า 

ค าน า              
สารบัญ              
บทที่ 1   บทน า            1 
   - ความเป็นมา           1 
   - วัตถุประสงค์           1 
   - ค าจ ากัดความ           1 
บทที่ 2   งานการให้บริการ          2 
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   - ด้านสถานที่ให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ    10 
   - ด้านบุคลากรผู้ท าหน้าที่ให้บริการ       10 
   - ด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการ      11 
   - ด้านช่องทางการเข้าถึงบริการ (การเข้าถึงข้อมูล)      11 
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   - มาตรฐานการรับโทรศัพท์        12 
   - มาตรฐานการต้อนรับ         12 
บทที่ 4   ระบบติดตามประเมินผล        13 
บรรณานุกรม           14 
ภาคผนวก           15 
     คณะผู้จัดท า          16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

บทที่  1 
บทน า 

1. ความเป็นมา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานให้มี ประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล ตลอดจนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการต่อผู้มาขอรับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยมุ่งเน้นให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส าคัญ  

๒. วัตถุประสงค ์ 
๒.๑ เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรในสังกัด ได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการให้บริการแก่ผู้มา

ติดต่อราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ  
๒.๒ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

๓. ค าจ าััดความ  
ัารบริัาร หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน การบริการที่ดี 

ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจและค าชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสิ่งหนึ่งอันเป็นผลดีกับองค์กร เบื้องหลัง 
ความส าเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่น งานวิชาการ            
งานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  ดังนั้น ถ้าบริการที่ดีผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ซึ่งการบริการถือเป็นหน้าเป็นตา 
ขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย 

ผู้รับบริัาร หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากองค์กรโดยตรง หรือผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ทั้งนี้รวมถึง  
ผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย  

ผู้ให้บริัาร หมายถึง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งได้รับมอบหมาย        
ให้ท าหน้าที่คอยให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม      
จากการด าเนินการขององค์กร เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในส่วนราชการ ผู้ส่งมอบงาน      
บริษัท/เอกชน รวมทั้งผู้รับบริการ เป็นต้น  

ขั้นตอนและระยะเวลาัารปฏิบัติราชัาร  หมายถึง  ข้อก าหนด หรือขั้นตอนในการท างาน 
กระบวนการท างานให้บริการ ซึ่งมีระยะเวลาที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในแต่ละงาน  
ที่ให้บริการ จะก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการท างานแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมาย ความยากง่ายของการ
ปฏิบัติงาน  

ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อกิจกรรมหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง 
ประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้น ๆ ระดับความพึงพอใจของบุคคลมีความสุข ชอบใจ พอใจ จะเกิดขึ้นเมื่อความ  
ต้องการของบุคคลนั้นได้รับการตอบสนอง 
 
 
 



๒ 
 

บทที่ ๒ 
งานัารให้บริัาร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  มีแนวทางและวิธีการให้บริการตามภารกิจ     
ที่ได้รับมอบหมาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน  กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ และกฎหมายที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือให้ผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้     
ส่วนเสียเกิดความพึงพอใจ ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ได้ประโยชน์ คุ้มค่า  

งานัารให้บริัาร/ขั้นตอนัารให้บริัาร 
๑) ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ 
๒) ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ  
3) ขั้นตอนการการขอหนังสือรับรอง (สินเชื่อสวัสดิการ)  
4) การเบิกค่ารักษาพยาบาล  
5) การขอคัดส าเนา ก.พ.๗  
6) การขอหนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองความประพฤติ  
7) การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
8) ขั้นตอนการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 
 

ชื่องาน  : การรับหนังสือราชการ ัลุ่มงาน : กลุ่มอ านวยการ 
วัตถุประสงค์ :  1. เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง 
                    2. เพื่อให้การรับหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีระบบ 
ล าดับ

ที่ 
ผังขั้นตอนัารด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา 

ด าเนินัาร 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1.  เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง 
ตรวจสอบหนังสือราชการ
เบื้องต้น วิเคราะห์ และ
จ าแนกประเภทหนังสือ
ราชการ 

5 นาท ี ความถูกต้อง 
และครบถ้วน 
ของเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที ่
สารบรรณกลาง 
กลุ่มอ านวยการ 

2. กรณีหนังสือปกติ จ าแนก
หนังสือราชการตามภาระ
งานของกลุ่มตา่งๆ  
กรณีหนังสือลับ จัดสง่ให้
เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง
ด าเนินการตามระเบียบ 

5 นาท ี ความถูกต้องของ
การจ าแนกเรื่อง
ตรงตามภารกิจ
ของกลุ่มงาน 

3. เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล  
ลงทะเบียนการรับหนงัสือ
เข้าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ EDS 

5 นาที / 
เร่ือง 

การบันทึกข้อมูล
ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

4. เสนอผู้บริหารพิจารณา 
กรณีหนังสือราชการเข้า
ใหม่ หรือภาระงานทีไ่ม่
สามารถก าหนด
ผู้รับผิดชอบได ้

10 นาท ี  

5. เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง
จัดส่งเอกสารให้กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบ 
 

5 นาท ี ความถูกต้อง 
ในการส่งงาน 

เอัสารอ้างอิง 
   - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2560 
 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบ
หนังสือ 

วิเคราะห์และจ าแนั
หนังสือราชัาร 

ลงทะเบียน    
หนังสือรับ 

เสนอ ผอ.สพป. 

ส่งเอัสาร          
ให้ผู้รับผดิชอบ 



๔ 
 

ชื่องาน  : การส่งหนังสือราชการ ัลุ่มงาน : กลุ่มอ านวยการ 
วัตถุประสงค์ :  1. เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง 
                    2. เพื่อให้การรับหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีระบบ 
ล าดับ

ที่ 
ผังขั้นตอนัารด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา 

ด าเนินัาร 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1.  
 
 
 
 
 
 
 

 - เจ้าหน้าที่สารบรรณ
กลาง ตรวจสอบความถูก
ต้องของหนังสือที่ต้องการ
ออกเลข 
- วิเคราะห์และกลั่นกรอง
หนังสือราชการที่ต้องการ
ส่งออกตามล าดบัขั้นของ
หนังสือ 

5 นาท ี หนังสือราชการ 
มีความถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที ่
สารบรรณกลาง 
กลุ่มอ านวยการ 

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบยีนด้วย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ EDS 
 

3 นาท ี มีหลักฐานทะเบียน
ส่งถูกต้องและเป็น
ปัจจุบนั 

3. เจ้าหน้าที่สง่ส าเนาคู่ฉบบั
เพื่อให้เจ้าของเรื่องส่ง
ส าเนาที่สารบรรณกลาง
และรวบรวมไว้เป็น
หลักฐานการจัดสง่
เอกสาร 

1 นาที / 
เร่ือง 

มีส าเนาคู่ฉบับไว้
เพื่อตรวจสอบ 

4. เจ้าหน้าที่สง่หนังสือ
ราชการตามช่องทางที่
เหมาะสม 
 

1 นาท ี ส่งหนังสือราชการ
ได้ทันตาม
ก าหนดเวลา 

เอัสารอ้างอิง 
   - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบ/ัรอง
จ าแนัหนังสือ 

ลงทะเบียนเพื่อออัเลข
หนังสือส่งในระบบ EDS 

ส าเนาคู่ฉบับ 

ส่งหนังสือราชัาร
ตามช่องทาง 



๕ 
 

ชื่องาน  : การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ัลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้การเบิกเงิน เรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบตามขั้นตอนที่ก าหนด 
ล าดับ

ที่ 
ผังขั้นตอนัารด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา 

ด าเนินัาร 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1.  ผู้ขอรับสวัสดิการ 
ส่งเอกสารใบเสร็จ 
ให้กับเจ้าหน้าที ่

1 นาท ี ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 
และครบถ้วน 
ของใบเสร็จรับเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที ่
กลุ่มบริหารงาน

การเงิน 
และสินทรัพย ์

2. ผู้ขอรับสวัสดิการกรอก
แบบฟอร์มขอเบิก
สวัสดิการ 

5 นาท ี ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 
และครบถ้วน 
ของเอกสาร 

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
หลักฐานและข้อมูล 
การเบิกจ่ายของผู้ขอรับ
สวัสดิการ/พิมพ์เอกสาร
เตรียมเสนอ 

1  วัน เป็นไปตามระเบยีบ
และกฎหมาย 
ที่ก าหนด 

4. เสนอผู้บริหารพิจารณา 
กรณีเพื่ออนุมัติเบิกจ่าย 
 
 

1 วัน เป็นไปตามระเบยีบ
และกฎหมาย 
ที่ก าหนด 

5. - เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ
วางฎีกาเบิกจ่าย  
- เจ้าหน้าที่สัง่จ่ายและ
โอนเงินเข้าบัญชีผู้ขอรับ
บริการ 
 

1 วัน  

เอัสารอ้างอิง 
   - 1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-7)  
     2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงนิสวัสดกิารเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551, และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2560  
      3. พระราชบัญญัติการก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจ่ายเงินบางประเภท ตามงบประมาณรายจา่ย พ.ศ. 2518  
      4. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2555  
      5. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับ การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 
 

 

 

 

รับเอัสาร 

ัรอัแบบฟอร์ม
ขอรับสวัสดิัาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
หลััฐาน 

เสนอ ผอ.สพป. 

วางฎีัาเบิัจ่ายและ
โอนเงินเข้าบัญช ี



๖ 
 

ชื่องาน  : การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ัลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค์ :  1. เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบ านาญ และลูกจ้างประจ า มีบัตรประจ าตัว  
                      และส าหรับพนักงานราชการสามารถมีบัตรประจ าตัวได้นับแต่สัญญาจ้างจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง 
                   2. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการด าเนินการขอท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ล าดับ

ที่ 
ผังขั้นตอนัารด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา 

ด าเนินัาร 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1.  
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประสงค์ขอมีบัตร
ประจ าตัวฯ เขียนแบบค า
ขอแนบเอกสาร/หลักฐาน
พร้อมรูปถ่าย (ตามระบุ) 
 

1 นาท ี การจัดท าหลักฐาน
เป็นไปตามระเบยีบ 

 
 
 
 
 

นางสาวสลักจิตร 
วิเชียรศรี  

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสาร/หลักฐาน 
 

1 นาท ี ความถูกต้องและ
ครบถ้วนตาม
ระเบียบที่ก าหนด 

3. ลงทะเบียน , ด าเนนิการ
จัดท าบตัรฯ ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ 
 

10 นาที  ความรวดเร็ว และ
ความครบถ้วนของ
ข้อมูล 

4. ผู้ประสงค์ขอมีบัตรฯ  
ลงลายมือชื่อในทะเบียนฯ 
เพื่อขอรับบัตร 
 

1 นาท ี ส่งหนังสือราชการ
ได้ทันตาม
ก าหนดเวลา 

เอัสารอ้างอิง 
   - พรบ.บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับบริัารย่ืนเอัสาร
ตามแบบฟอร์ม 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
จัดท าบตัร 

รับบัตร 



๗ 
 

ชื่องาน  : การจัดท าแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 

ัลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อเป็นหลักฐานข้อมูลเก่ียวกับตัวบุคคลเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล 
ล าดับ

ที่ 
ผังขั้นตอนัารด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา 

ด าเนินัาร 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1.  
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บรรจุเข้ารับราชการใหม่
จัดเตรียมหลักฐาน
ประกอบการจัดท าแฟ้ม
ประวัต ิ

10 นาท ี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสลักจิตร 
วิเชียรศรี  

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 

2. เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ
จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้
ส าหรับการจัดท า ก.พ.7 
ส าหรับผูบ้รรจุใหม่ 
 

5 นาท ี ความถูกต้อง 
และครบถ้วน 
ของหลักฐาน 

3. เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ
อธิบายการกรอกข้อมูลใน 
ก.พ.7 โดยให้ผูรับการ
บรรจุเข้ารับราชการ
บันทึกข้อมูลด้วยตนเอง 

10 นาที   

4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องและบันทึกข้อมูล
เก็บเอกสารที่เก่ียวข้องใน
แฟ้มประวัติข้าราชการ
และจัดท าหนังสือเสนอ 
ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 
ลงนาม 

30 นาท ี การด าเนินงาน
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

5. 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อมูลประวตัิผู้
ได้รับการบรรจุแต่งตัง้  
ในระบบทะเบียนประวตัิ
อิเล็กทรอนิกส์ (EDS) 
และเก็บรักษาแฟ้ม      
ในที่ปลอดภัย 
 
 
 

20 นาท ี การด าเนินงาน
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

เอัสารอ้างอิง 
   - ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555  
   - ข้อก าหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวตัิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555 
 

 

เตรียมเอัสาร          
ผู้บรรจ-ุเจ้าหน้าที ่

เจ้าหน้าที่อธิบายวิธี
ัรอัข้อมูล 

ผู้ได้รับัารบรรจุ
แต่งตั้งัรอัข้อมูล 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ            
และเสนอ ผู้บังคับบัญชา 

แจ้งหน่วยงานที่เัี่ยวข้อง 

ผู้ได้รับัารบรรจุ
แต่งตั้งัรอัข้อมูล 

เั็บรััษา 



๘ 
 

 

ชื่องาน  : การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงรายการในแฟ้มประวัติ ก.พ.7 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้ง 

ัลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อเป็นหลักฐานข้อมูลเก่ียวกับตัวบุคคลเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล 
ล าดับ

ที่ 
ผังขั้นตอนัารด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา 

ด าเนินัาร 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1.  
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประสงค์ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการ   
ในทะเบียนประวัติเสนอ
ค าร้อง พร้อมเอกสาร 
หลักฐาน 

5 นาท ี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสลักจิตร 
วิเชียรศรี  

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร  
ที่เก่ียวข้อง 

5 นาท ี เอกสารหลักฐาน
ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

3. เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือ
เสนอผู้บังคบับัญชา 

10 นาที  การด าเนินงาน
เป็นไปตามระเบยีบ 

4. เสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 
อนุญาต อนุมัต ิ

10 นาท ี  

5. 
 
 

 

แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
บันทึกข้อมูลลงใน ก.พ.7 
/ สมุดทะเบยีนประวัติ / 
แฟ้มประวัต ิ

5 นาท ี ความถูกต้อง 
ครบถ้วนของ
เอกสารและ
กระบวนการ
ด าเนินงานสมบูรณ ์

6. แจ้งหน่วยงาน และ
เจ้าหน้าที่ที่มสี่วน
เก่ียวข้องทราบ 
 

10 นาท ี   

เอัสารอ้างอิง 
   - หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1502/38067  ลงวันที่  2  ธันวาคม  2526  
   - พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2551 
 

 

 

 

 

 

ผู้ขอเปลี่ยนแปลง    
ยื่นเอัสาร 

เจ้าหน้าที่อธิบายวิธี
ัรอัข้อมูล 

เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือ
เสนอ 

เสนอผู้บังคับบัญชา 

แั้ไขข้อมูล 

แจ้งหน่วยงาน/ัลุ่ม      
ที่เัี่ยวข้อง 



๙ 
 

ชื่องาน  : การขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ัลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อเป็นหลักฐานข้อมูลเก่ียวกับตัวบุคคลน าไปใช้ประโยชน์ในการเดินทางไปต่างประเทศ 
ล าดับ

ที่ 
ผังขั้นตอนัารด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา 

ด าเนินัาร 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1.  
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประสงค์ส่งค าร้องของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรในสงักัดเพื่อขอ
อนุญาตไปต่างประเทศ
ตามแบบฟอร์ม พร้อม
แนบเอกสารที่เก่ียวข้อง 

5 นาท ี เอกสารหลักฐาน
ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 
 

นางสาวชฎาพร  
บุญบรรลุ  

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร  
ที่เก่ียวข้อง 

5 นาท ี เอกสารหลักฐาน
ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

3. เสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 
อนุญาต อนุมัต ิ
 
 

3 นาที  การด าเนินงาน
เป็นไปตามระเบยีบ 

4. เจ้าหน้าที่แจ้งโรงเรียน / 
ผู้ประสงค์ขออนุญาต   
ไปตา่งประเทศทราบ   
ในระบบ EDS 

5 นาท ี ความถูกต้อง 
ครบถ้วนของ
เอกสารและ
กระบวนการ
ด าเนินงานสมบูรณ ์

เอัสารอ้างอิง 
- หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04216/ว 4329  ลงวันที่  4  สิงหาคม  2557 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ขอยื่นค าร้อง     
พร้อมเอัสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอัสาร 

เสนอผู้บังคับบัญชา 

แจ้งโรงเรียน/ผู้ประสงค์
ทราบ 



๑๐ 
 

บทที่ ๓ 
มาตรฐานัารให้บริัาร 

การให้บริการตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จะเห็นได้ว่า 
ขั้นตอนการให้บริการของงานบริการแต่ละด้าน มีความแตกต่างกันที่เนื้อหาของงาน ความยากง่ายในการปฏิบัติ 
แต่อย่างไรก็ตาม  งานให้บริการมีหัวใจหลักที่ส าคัญ  คือ “ผู้รับบริการต้องได้รับบริการด้วยความรวดเร็ว 
ครบถ้วน ถูกต้อง เสมอภาค และเกิดความพึงพอใจ” เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข และผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มี 
ประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ผู้รับบริการได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ 
ตอบสนองความต้องการ เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ 
สามารถปฏิบัติงานในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่น่าประทับใจกับประชาชน บุคคลทั่วไป ข้าราชการ 
หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในฐานะผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จึงได้ก าหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ดีของบุคลากร
ในการให้บริการ  ดังนี้  

1. ด้านสถานที่ให้บริัารและสิ่งอ านวยความสะดวัในัารให้บริัาร  
     ๑) ห้องน้ าสะอาด  
     ๒) ส านักงานสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โต๊ะท างานจัดให้เป็นระเบียบและไม่มีสิ่งของ  

เกินความจ าเป็น  มีแสงสว่างเพียงพอ  
     ๓) ใช้มาตรฐาน ๕ ส. โดยเน้นเรื่องการจัดส านักงาน และจัดระบบเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
     ๔) จัดให้มีจุดบริการที่เหมาะสมแก่ผู้มารับบริการ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี บริการน้ าดื่ม  มุมอ่านหนังสือ  
     ๕) มีผัง/ป้าย ที่ชัดเจนเพื่อบ่งชี้ขั้นตอนการให้บริการ  
     ๖) มีจุดประชาสัมพันธ์/ติดต่อสอบถาม ที่เหมาะสม สะดวกต่อผู้รับบริการ  
     ๗) จัดโต๊ะท างานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับขั้นตอนการให้บริการเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว  

ในการให้บริการ  
     ๘) สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 

2. ด้านบุคลาัรผู้ท าหน้าที่ให้บริัาร  ก าหนดคุณสมบัติ/คุณลักษณะของผู้ให้บริการ (บุคลากร       
ในส านักงาน)  

     ๑) ดูแล หน้าตา ทรงผม เล็บมือ ให้สะอาดอยู่เสมอ  
     ๒) ขณะให้บริการ ไมร่ับประทานอาหาร หรือของขบเค้ียวต่าง ๆ  
     ๓) ห้ามเท้าเอว เกาหัว หาวนอน หยอกล้อเล่นกัน ขณะให้บริการ  
     ๔) ห้ามเสริมสวย ล้วง แคะ แกะ เกา ขณะให้บริการ  
     ๕) ห้ามพูดจา หรือหยิบของข้ามหน้าข้ามตาผู้อื่น  
     ๖) แต่งกายสุภาพเรียบร้อยถูกระเบียบ  
     ๗) ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพต่อผู้ร่วมงาน และผู้รับบริการ  



๑๑ 
 

     ๘) ยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอเมื่อมีผู้รับบริการ  
     ๙) ประสานงาน และติดตามงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ด้วยท่าทีท่ีเป็นมิตร  
     ๑๐) มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ  
     ๑๑) มีความพร้อม และกระตือรือร้นในการให้บริการ  
     ๑๒) ให้เกียรติผู้ร่วมงาน และผู้รับบริการ  
     ๑๓) มีความอดทนอดกลั้น ไม่แสดงความไม่พอใจต่อผู้ร่วมงาน และผู้รับบริการ  
     ๑๔) มีความเอ้ืออาทรต่อผู้ร่วมงาน และไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก  
     ๑๕) ให้ความช่วยเหลือนอกจากภารกิจ เช่น สามารถแนะน าบุคคลที่สามารถให้บริการในเรื่องอ่ืน 

ที่ไม่เก่ียวข้องกับงานของตนได้  
     ๑๖) รอบรู้ รู้รอบ ในงานบริการ และร่วมด้วยช่วยกันเป็นทีม  
     ๑๗) ไม่ใช้เสียงรบกวนผู้อื่นระหว่างเวลาปฏิบัติงาน  
     ๑๘) เรียนรู้ และพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

3. ด้านัระบวนงานและข้ันตอนัารให้บริัาร  ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการมีดังนี ้
     ๑) ด าเนินการรับ-ส่งเอกสาร จัดท า/จัดส่งเอกสารต่างๆ ของหน่วยงานทันทีโดยไม่ข้ามวัน หากมี

เหตุสุดวิสัย ให้รีบด าเนินการในวันรุ่งขึ้นทันที  
     ๒) ใช้วิธีปฏิบัติอย่างไม่เป็นทางการก่อนมีหนังสือสั่งการ เช่น โทรศัพท์ติดต่อหรือประสานงาน    

ด้วยตนเอง เพ่ือให้การปฏิบัติงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสร็จตามก าหนดเวลา  
     ๓) หากได้รับการมอบหมายให้เดินเรื่อง ต้องด าเนินการให้เสร็จภายใน ๑ วัน หรืออย่างช้าไม่เกิน    

๒ วัน และต้องแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้มอบหมายทราบทันที  
     ๔) ให้บริการด้วยความรวดเร็ว และถูกต้องเสมอ  
     ๕) เมื่อรับเรื่องจากผู้มาติดต่อแล้ว ต้องจัดการติดตาม ให้เสร็จโดยเร็ว 

4. ด้านช่องทางัารเข้าถึงบริัาร (ัารเข้าถึงข้อมูล)  การเข้าถึงข้อมูลหรือการขอรับบริการมีดังนี ้ 
     ๑) การยื่นขอรับบริการด้วยตนเองที่หน่วยงานนั้นๆ ตั้งอยู่  
     ๒) เปิดให้มีช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล/บริการได้หลายช่องทาง  เช่น  ทางโทรศัพท์โทรสาร 

E-Mail  INTERNET  Webpage  กลุ่ม Line  
     ๓) การเปิดให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถขอรับบริการ ผ่านทางโทรศัพท์ทางโทรสาร    

ทางไปรษณีย์ หรือผ่านทาง INTERNET  
     ๔) การจัดให้มีเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ  
     ๕) จัดให้มีบอร์ดประกาศประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์  
     ๖) จัดให้มีบริการส่งผลการพิจารณาทางไปรษณีย์ ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าและสิ้นเปลือง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับผลด้วยตนเองของผู้รับบริการ 
 
 



๑๒ 
 

5. มาตรฐานัารให้บริัาร  มาตรฐานทั่วไป  
     ๑) เตรียมตัว เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือที่จะให้บริการต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนผู้รับบริการเข้ามารับ

บริการ เสมอ เช่น ดินสอ ปากกา ส าหรับใช้กรอกค าขอใช้บริการ แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ  
     ๒) ให้การต้อนรับบริการด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี  
     ๓) มองสบตา พายิ้มพิมพ์ใจ ปราศรัยทักทายผู้มารับบริการก่อนเสมอ  
     ๔) ให้บริการด้วยความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นเสมอ  
     ๕) ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียบกันตามล าดับ ก่อน-หลัง  
     ๖) ถ้าหากมีผู้รับบริการมากเกิดการบริการที่ล่าช้าหรือมีข้อผิดพลาดใด ๆ ต้องกล่าว ค า ว่า       

“ขอโทษ” เสมอ  
     ๗) ให้บริการภายในเวลาที่ก าหนด หากด าเนินการไม่ได้ ต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้รับบริการทราบด้วย

วาจาที่สุภาพ  
     ๘) มีบริการถ่ายเอกสาร  
     ๙) จัดให้มีที่นั่งรออย่างเพียงพอ  
     ๑๐) มีป้ายบอกทาง / แผนผังจุดบริการตามล าดับขั้นตอน / ป้ายบอกชื่อห้อง  

6. มาตรฐานัารรับโทรศัพท์  
     ๑) รับโทรศัพท์ทันทีเมื่อได้ยินเสียงเรียก หากมีเหตุผลจ าเป็นต้องรับโทรศัพท์เข้าไม่ควรให้เสียงกริ่ง

ดังเกิน ๓ ครั้ง  
     ๒) กล่าวค าทักทาย โดยพูดว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ (ชื่อผู้รับโทรศัพท์) รับสายครับ/ค่ะ  
     ๓) เมื่อผู้รับบริการแจ้งความต้องการแล้ว ให้ผู้รับโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องมารับสายโดยเร็ว     
     ๔) กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องไม่อยู่หรือไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ ให้ผู้รับโทรศัพท์สอบถาม 

รายละเอียดต่าง ๆ จากผู้ที่โทรเข้ามา เช่น ชื่อผู้โทร เบอร์ติดต่อกลับ เรื่องที่ต้องการจะติดต่อเพ่ือแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องทราบต่อไป  

7. มาตรฐานัารต้อนรับ  
     ๑) สอบถามความต้องการของผู้รับบริการก่อนเสมอ  
     ๒) สอบถามความต้องการโดยใช้ค าพูด “สวัสดีครับ/ค่ะ ต้องการติดต่อเรื่องอะไรครับ/ค่ะ  
     ๓) อ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

บทที่ ๔ 
ระบบติดตามประเมินผล 

การจัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เป็นการก าหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการ
ได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน แนวทางของการประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติงานก าหนดตัวชี้วัดใน ๒ ลักษณะ 
ดังนี้  

๑. การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมี 
ความคาดหวังว่า เมื่อหน่วยงานได้มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการตามคู่มือฯ ย่อมจะส่ง ผลต่อประสิทธิภาพ  
ของการให้บริการ ซึ่งก าหนดวัดความพึงพอใจในแต่ละด้านได้แก่ ตัวบุคลากร กระบวนงาน สถานที่และ         
สิ่งอ านวยความสะดวก เป็นต้น  

๒. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้บริการตามภารกิจที่รับผิดชอบ โดยมีความคาดหวังว่า เมื่อมี       
แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแล้ว ทุกกลุ่มงานจะได้น าหลักการไปใช้ในการจัดท าคู่มือ 
ปฏิบัติงานให้บริการเฉพาะด้านต่อไปในการด าเนินการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดดังกล่าว ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
ดังนี้  

     ๑) จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการใน ๓ ด้านได้แก่ บุคลากร กระบวนงาน สถานที่
และสิ่งอ านวยความสะดวก  

     ๒) ติดตามการด าเนินงานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละด้านของทุกกลุ่มงาน  
     ๓) เปิดช่องทางการสื่อสารเพ่ือการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะข้อร้องเรียน  ต่างๆ ทางสื่อ

อิเลคทรอนิคส์  เช่น   INTERNET Web-board E- Mail Facebook กลุ่ม Line  เป็นต้น  
     ๔) น าแบบสอบถามหรือข้อคิดเห็นที่ได้มารวบรวมและสรุปผล เพ่ือประมวลแนวทางการปรับปรุง

แก้ไขต่อไป  

บทสรุป  
การจัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในการให้บริการจะเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วย

เพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการ สามารถควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นตามเป้าหมายขององค์กร ในขณะที่
ผู้ปฏิบัติงานมีกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน และพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้เพ่ือการให้บริการที่ได้มาตรฐานสูง  
ก้าวสู่องค์กรคุณภาพชั้นแนวหน้าในอนาคตต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

บรรณานุัรม 

ส านักงาน ก.พ.ร. คู่มือการจัดท ามาตรฐานและการปรับปรุงการบริการ ,  กรุงเทพมหานคร  :  บริษัทสุขุมวิท 
          มีเดีย  มาร์เก็ตติง  จ ากัด  ,  ม.ป.ป. 
วิพุธ  อ่องสกุล. ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ (Organization Improvement Toolkits)  ตามแนวทางการ 
          พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้    
          ส่วนเสีย.  กรุงเทพ : บริษัท วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย จ ากัด , 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึัษา 
 นายวรรณสิทธิ์   ค าเพราะ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 นายจีระศักดิ์  ภาระเวช  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 นายคชาภัฎ  จูมผา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

คณะท างาน 
 นางสาวประยูร  เรืองศรี  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 นางวราภรณ์   สิงห์คิบุตร  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 นางสาวพัชริตา  อุ่มแก้ว  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
 นายธรรมภรณ์  ธงชัย  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

ออัแบบ/จัดท ารูปเล่ม 
 นางวราภรณ์   สิงห์คิบุตร  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 



 
 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 


