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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 
  ที่  22 /2563 

เรื่อง  มอบหมายผูร้ับผิดชอบการกำกบัติดตามมาตรการ กลไกล หรือการวางระบบในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มอืหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

…………………….. 
ตามที่  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ 

กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 10 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวช้ีวัด
ย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน ได้แก่การเปิดเผยข้อมูลด้านแผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  ซึ่ง
ประเด็นการปฏิบัติงาน (O13) ได้กำหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลทุกกลุ่ม ดังนั้น
เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามคู่มอืหรอืมาตรฐานการปฏิบัติงาน จึงมอบหมายผู้รับผิดชอบการ
กำกับติดตามมาตรการ กลไกล หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี ้ 

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลงุ เขต 2   ประธานกรรมการ 
2. นายสัมภาษณ์ เผ่าภาสสกุล รอง ผอ.สพป.พทัลงุ เขต 2       รองประธานกรรมการ 
3. นายสม  พุ่มแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2    กรรมการ 

ปฏิบัติราชการ รอง ผอ.สพป.พทัลงุ เขต 2 
4. นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ  รอง ผอ.สพป.พทัลงุ เขต 2   กรรมการ 
5. นางสุภาวดี ดวงจันทร ์ รอง ผอ.สพป.พทัลงุ เขต 2   กรรมการ 
6. นางชลธิชา  ปล้องบรรจง ผอ.กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินฯ  กรรมการ 
7. นางสาวภิรญา  นิยมเดชา  ผอ.กลุ่มบรหิารงานบุคคล    กรรมการ 
8. นางวนิดา  เมืองแก้ว  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการ 
9. นางธนวรรณ  เปี่ยมสิริโรจน ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน    กรรมการ 
10. นางผอูน ชนะสทิธ์ิ  ผอ.กลุ่มบรหิารงานการเงินและสนิทรพัย ์  กรรมการ 
11. นางประคอง รัตนยอศร ี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการ 
12. นางนาตยา พรหมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพฒันาครูฯ   กรรมการ 
13. นายปรีชา เส็นฤทธ์ิ  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  กรรมการ 
14. นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
15. นางธัญสินี สกุแป้น  ผอ.กลุ่มอำนวยการ       กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวปริศนา หนูชูแก้ว เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร ์        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาวรุ่งฤดี  มะณี  เจ้าหน้าที่ธุรการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 

/มีหน้าที่... 
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มีหน้าที่ 

1. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ 
2. รายงานการกำกับ ติดตาม ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลงุ เขต 2 

ตามระยะเวลาของงาน/กิจกรรม/โครงการ 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  8  มิถุนายน  พ.ศ.2563 

 

 

           (นายณรงค์  ศรีละมุล) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลงุ เขต 2 



 

 

 

 



 

 

ค ำน ำ 
  

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต ๒ ได้ปรับปรุงคู่มือกำรติดต่อรำชกำร  
ในงำนบริกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งคู่มือนี้ได้รวบรวมข้ันตอน
กำรให้บริกำรของงำนบริกำรที่กลุ่มต่ำงๆ รับผิดชอบ และสำมำรถบริกำรแก่ผู้รับบริกำรด้วยควำมรวดเร็ว 
ทันเวลำ  และมีคุณภำพ  เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก      
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558   และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  

          หวังว่ำคู่มือฉบับนี้จะอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำขอรับบริกำรและได้รับควำมพึงพอใจ   
จำกกำรบริกำรของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต ๒ 

 

มิถุนายน 2563 

                                                        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต ๒ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



สำรบัญ 

            หน้ำ 
ข้อมูลลักษณะส ำคัญขององค์กร        ๑ 

อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต ๒   ๑ 

แผนภูมิแสดงโครงสร้ำงส ำนักงำน        ๒ 

วิสัยทัศน์          ๓ 

พันธกิจ           ๓ 

เป้ำประสงค์          ๔ 

วัฒนธรรมองค์กร          ๔ 

กระบวนงำนให้บริกำร         ๕ 

กำรขอรับบริกำรข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ      ๗ 

กำรขอรับบริกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ๘ 

กำรขออนุญำตคัดลอกข้อมูลข่ำวสำร       ๙ 

กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรบนเว็บไซต์       ๑๐ 

กำรขออนุญำตใช้รถยนต์รำชกำร        ๑๑ 

กำรจัดท ำหนังสือผ่ำนสิทธิ์ และหนังสือรับรองเพ่ือกู้เงินสวัสดิกำรกับธนำคำร   ๑๒ 

กำรขอหนังสือส่งต่อนักเรียนเข้ำเรียนศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ๑๓ 

กำรขอยืมเงินทดรองรำชกำร        ๑๔ 

กำรเบิกเงินค่ำรักษำพยำบำลและค่ำศึกษำบุตร                                                           ๑๕ 

กำรขอหนังสือรับรองเงินเดือนบ ำนำญ       ๑๖ 

กำรขอรับเงินบ ำเหน็จด ำรงชีพเพ่ิม (๖๕ ปีเพิ่ม)      ๑๗ 

กำรขอแบบค ำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ ำเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันเงินกู้ ๑๘ 

กำรขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์     ๑๙ 

กำรท ำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ       ๒๐ 

กำรขอยืมทะเบียนประวัติ         ๒๑ 

กำรออกหนังสือรับรอง         ๒๒ 

กำรด ำเนินกำรตำมหนังสือร้องเรียน       ๒๓  

 



 
      
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต ๒ จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติบริหำร

รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีอ ำนำจ
หน้ำที่ในกำรก ำกับ ดูแล ประสำน สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย ๖ อ ำเภอ 
คือ อ ำเภอเขำชัยสน อ ำเภอปำกพะยูน อ ำเภอกงหรำ อ ำเภอตะโหมด อ ำเภอป่ำบอน และอ ำเภอบำงแก้ว   
มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรจัดและกำรส่งเสริมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แก่ประชำกรวัยเรียน และประชำชนทุกคน  
ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เสมอภำค เท่ำเทียม และมีคุณภำพ ให้มีควำมรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม  
น ำไปสู่กำรเตรียมควำมพร้อม ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและกำรแข่งขัน ของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตอบสนองต่อนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ตำมดัชนีตัวชี้วัดที่ก ำหนด 

 

  กฎกระทรวง ก ำหนดหลักเกณฑ์ กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึ กษำ    
พ.ศ.๒๕๔๖ และประกำศกระทรวงศึกษำ เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ก ำหนด
อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมี  ดังนี้ 

  ๑.  จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้อง   
กับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและควำมต้องกำร   
ของท้องถิ่น 

  ๒. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับ ตรวจสอบ
ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

  ๓. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ๔. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ๕. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ๖. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคลเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด 

และกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ๗. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ๘. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง       

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร สถำบัน สังคม
อ่ืนที่จัดกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  

ข้อมูลลักษณะส ำคัญขององค์กร 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต ๒ 

อ ำนำจหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต ๒ 



  
 

  ๙. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

  ๑๐. ประสำน ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
  ๑๑. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ๑๒. ปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่มิได้ระบุให้เป็ นหน้ำที่ของ

หน่วยงำนใดโดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่กฎหมำยก ำหนด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ อำจมี
อ ำนำจหน้ำที่นอกเหนือไปจำกที่ก ำหนดในวรรคหนึ่งก็ได้ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ แสดงโครงสร้ำงส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต ๒ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

คณะกรรมกำรตดิตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนเิทศกำรศึกษำ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน
ภายใน 

 

 

กลุ่ม
อ านวยการ 

 

 

กลุ่ม
นโยบำย
และแผน 

กลุ่ม 
ส่งเสริม

กำรศึกษำ
ทำงไกล 

เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และกำร
สื่อสำร 

กลุ่ม  
บริหำร 
งำน

กำรเงิน
และ

สินทรัพย ์

กลุ่ม
บริหำรงำน

บุคคล 

กลุ่ม 
พัฒนำครู

และ
บุคลำกร
ทำงกำร
ศึกษำ 

กลุ่ม      
นิเทศ ติดตำม 

และ
ประเมินผล

กำรจัด
กำรศึกษำ      

กลุ่ม  
ส่งเสริม
กำรจัด

กำรศึกษำ 

สถำนศึกษำ 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

งำนวิชำกำร งำนงบประมำณ งำนบริหำรงำนบุคคล งำนบริหำรทั่วไป 

กลุ่มกฎหมำยและคด ี

๒ 
 



 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “สพป.พัทลุง เขต ๒ เป็นองค์กรคุณภำพที่มีควำมเป็นเลิศในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน” 

ค ำนิยำมศัพท์ 
 องค์กรคุณภำพที่มีควำมเป็นเลิศ หมำยถึง เป็นองค์กรที่มีควำมมุ่งมั่นในกำรยกระดับคุณภำพกำร
จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สู่ควำมเป็นเลิศ และมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่อง ใน ๔ 
ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

๑. คุณภำพของผู้เรียน 
- มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีค่ำนิยมที่ดี 
- มีผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรสูงขึ้น 
- มีทักษะกำรเรียนที่ส ำคัญในศตวรรษที่ 21 

๒. คุณภำพกำรเข้ำถึงบริกำรศึกษำ 
- ประชำกรวัยเรียนทุกคนในเขตพ้ืนที่บริกำรได้รับบริกำรกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
- ผู้ที่มีควำมต้องกำรพิเศษทุกคน( ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ) ได้รับกำร

พัฒนำ เต็มตำมศักยภำพ 
๓. คุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 

- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีคุณภำพมำตรฐำน 
- สถำนศึกษำมีคุณภำพมำตรฐำน 

๔. คุณภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
- ครูมีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
- ผู้บริหำรมีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
- บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 

พันธกิจ (Mission) 
๑. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่ดีงำม เสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสถำบันหลักของชำติและ

กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 
๓. พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีศักยภำพอย่ำงมืออำชีพ 
๔. เพ่ิมโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนในเขตพ้ืนที่บริกำรได้รับบริกำรกำรศึกษำในรูปแบบที่

เหมำะสมตำมศักยภำพอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
๕. จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖. พัฒนำระบบบริหำรกำรศึกษำให้ทันสมัยตำมหลักธรรมำภิบำลและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัด

กำรศึกษำ

ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ 

๓ 
 



 

 
เป้ำประสงค์หลัก (Goal) 

๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำม มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง มีจิตสำธำรณะ  
มีควำมเป็นพลเมืองที่ดี มีภูมิคุ้มกันในภัยทุกรูปแบบ มีสุขภำวะที่ดี ยึดมั่นในสถำบันหลักของชำติ
และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. ผู้เรียนมี ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้ำนทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและทักษะในกำร
แก้ปัญหำ ทักษะด้ำนกำรคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ทักษะอำชีพและทักษะกำรเรียนรู้ และ มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ 

๓. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำศักยภำพอย่ำงมืออำชีพ มีก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 
ได้รับสวัสดิกำรและยกย่องเชิดชูเกียรติอย่ำงเหมำะสม 

๔. ประชำกรวัยเรียนทุกคนในเขตพ้ืนที่บริกำรได้รับบริกำรกำรศึกษำในรูปแบบที่เหมำะสมตำม
ศักยภำพอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 

๕. ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมที่สอดคล้องกับโรงเรียนมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (EESD 
SCHOOL) 

๖. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีธรรมำภิบำลในกำรบริหำร
จัดกำร และทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

 
 

ประเด็นกลยุทธ์  (Strategy) 
๑. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของชำติ 
๒. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
๓. พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคุณภำพผู้เรียนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
๔. กำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
๕. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖. กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 
 
 

 
 องค์กรซื่อสัตย์ สุจริต 
 
 
 
 
 

วัฒนธรรมองค์กร  



 

  
กระบวนงำนให้บริกำร 

 
ที ่ รำยช่ือกระบวนงำน ขั้นตอน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
๑ กำรขอรับบริกำรข้อมูลสำรสนเทศทำง

กำรศึกษำ 
๔ ๑๐ นำท ี  นำยวชิรวิชญ์ เยำว์นุ่น 

๒ กำรบริกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำร 
นิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัด 
กำรศึกษำ 

๔ ๑๕ นำท ี นำงปิยะทิพย์ พลอยด ำ 

๓ กำรขออนุญำตคัดลอกข้อมูลข่ำวสำร ๕ ๑๒ นำท ี นำงสำวจุฑำทิพย์ หอยนกคง 
๔ กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรบนเว็บไซต์ 

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำพัทลุง เขต ๒ 

๓ ๑๐ นำท ี  นำงสำวจุฑำทิพย์ หอยนกคง 

๕ กำรขออนุญำตใช้รถยนต์รำชกำร ๕ ๑๐ นำท ี นำงสำวกรวรรณ    กลิ่นจ ำปี 
๖ จัดท ำหนังสือผ่ำนสิทธิ และหนังสือ 

รับรองเงินเดือนเพ่ือกู้เงินสวัสดิกำรกับ 
ธนำคำร 

๕ ๑๗ นำท ี นำงอัจฉำภรณ์   ณ พัทลุง 

๗ กำรขอหนังสือส่งต่อนักเรียนเข้ำเรียนศูนย์
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัย 

๕ ๑๒ นำท ี นำงกรรณิกำร์ รวยดี 

๘ กำรขอยืมเงินทดรองรำชกำร ๕ ๑๒ นำท ี นำงภิรมย์ ทองเสนอ 
๙ กำรเบิกเงินค่ำรักษำพยำบำลและ 

ค่ำศึกษำบุตร 
๓ ๙ นำท ี นำงถิรนันท์     สุวรรณวงศ์ 

๑๐ กำรขอหนังสือรับรองเงินเดือนบ ำนำญ ๕ ๑๙ นำท ี นำงสำวสมฤทัย ภิวัฒนกุล 
๑๑ 

 
 
 

กำรขอรับเงินบ ำเหน็จด ำรงชีพเพ่ิม       
( ๖๕ปี เพิ่ม ) กำรขอแบบค ำร้องขอรับ
หนังสือรับรองสิทธิในบ ำเหน็จตกทอด
เพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันกำรกู้เงิน 

๖ ๒๖ นำท ี นำงสำวสมฤทัย ภิวัฒนกุล 

๑๒ กำรขอแบบค ำร้องขอรับหนังสือรับรอง
สิทธิในบ ำเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็น
หลักทรัพย์ประกันกำรกู้เงิน 

๖ ๑ ชม. นำงสำวสมฤทัย ภิวัฒนกุล 

 

 

 

๕ 
 



 

 

 

 

ที ่ รำยช่ือกระบวนงำน ขั้นตอน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
๑๓ กำรขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญด้วย

ตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์(Pension’s 
Electronic Filing) 

๕ ๑ วัน นำงสำวสมฤทัย ภิวัฒนกุล 

๑๔ กำรท ำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ๔ ๑๐ นำท ี นำงมุกดำ อุทัยรังษี 
๑๕ ขอยืมทะเบียนประวัติ/ส่งคืน ๓ ๕ นำท ี นำงมุกดำ อุทัยรังษี 
๑๖ กำรออกหนังสือรับรอง ๓ ๕ นำท ี นำงมุกดำ อุทัยรังษี 
๑๗ กำรด ำเนินกำรตำมหนังสือร้องเรียน ๖ ๖ วัน นำยปรีชำ เส็นฤทธิ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๖ 



 

 
 
 

๑. เร่ือง  กำรขอรับบริกำรข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 

ขั้นตอนงำน 

 ระยะเวลำให้บริกำร ๑๐ นำที 

 

               

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

หลักฐำนประกอบ 
- บันทึกกำรขอรับบริกำรข้อมูล 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
 นำยวชิรวิชญ์  เยำว์นุ่น         

     

 

 

 

๒. ตรวจสอบจัดประเภทข้อมูล 
(ใช้เวลำ ๒ นำที) 

๓. ส่งต่อผู้รับผิดชอบข้อมูลค้นหำข้อมูล 
(ใช้เวลำ ๕ นำที) 

ขอบเขต ขั้นตอน และระยะเวลำกำรให้บริกำร 

๑. ผู้ขอกรอกค ำร้อง 
ขอรับบริกำรข้อมูล

สำรสนเทศ 
 

๔. ตรวจสอบข้อมูล/รับข้อมูล 
(ใช้เวลำ ๓ นำที) 

 

๗ 



 

8 
๒. เร่ือง  กำรขอรับบริกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรนิเทศติดตำมและประเมินผล 

ขั้นตอนงำน 

 ระยะเวลำให้บริกำร ๑๕ นำที 

               

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                       

 

 

 

 
 
 
 
หลักฐำนประกอบ 

- บันทึกกำรขอรับบริกำรข้อมูล 
กลุ่มที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ       
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
 นำงปิยะทิพย์  พลอยด ำ  

 

 

 

๒. ตรวจสอบจัดประเภทข้อมูล 
(ใช้เวลำ ๒ นำที) 

๓. ส่งต่อเจ้ำหน้ำทีผู่้รับผิดชอบ 
(ใช้เวลำ ๓ นำที) 

๑. ผู้ขอกรอกค ำร้อง 
ขอรับบริกำรข้อมูล

ข่ำวสำร 
 

๔. รับส ำเนำข้อมูล / ดูข้อมูล 
(ใช้เวลำ ๑๐ นำที) 

) 
 



 

๙ 
๓. เร่ือง  กำรขออนุญำตคัดลอกข้อมูลข่ำวสำร 

ขั้นตอนงำน 

 ระยะเวลำให้บริกำร ๑๒ นำที 

               

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
หลักฐำนประกอบ 

- แบบค ำร้องขอรับบริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
กลุ่มที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มอ ำนวยกำร       
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
 นำงสำวจุฑำทิพย์ หอยนกคง 

 

 

๒. ยื่นค ำร้องต่อเจ้ำหน้ำที่ 
(ใช้เวลำ ๑ นำที) 

๓. เจ้ำหน้ำที่เสนอค ำร้องต่อผู้เกี่ยวข้อง 
(ใช้เวลำ ๕ นำที) 

๔. เจ้ำหน้ำที่จัดเตรียมข้อมูลข่ำวสำร 
(ใช้เวลำ ๕ นำที) 

๕. รับข้อมูลข่ำวสำร 
(ใช้เวลำ ๑ นำที) 

) 
 

๑. ผู้ขอกรอกค ำร้อง
ขอรับข้อมูลข่ำวสำร 



 

๑๐ 
๔.  เร่ือง  กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรบนเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

        ประถมศึกษำพัทลงุ เขต ๒ 

ขั้นตอนงำน 

 ระยะเวลำให้บริกำร ๑๐ นำที 

               

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 
หลักฐำนประกอบ 

- ทะเบียนขอรับข้อมูลข่ำวสำร 
กลุ่มที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มอ ำนวยกำร       
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
 นำงสำวจุฑำทิพย์ หอยนกคง  
  

 

 

 

๒. บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชำ          
ขอควำมเห็นชอบ 

(ใช้เวลำ ๕ นำที) 

๑. ผู้ขอลงทะเบียนรับ
ข้อมูล/ข่ำว
ประชำสัมพันธ์ 

 

๓. เสนอข้ึนเผยแพร่บน Website 
(ใช้เวลำ ๕ นำที) 

) 
 



 

 

๑๑ 
๕. เร่ือง  กำรขออนุญำตใช้รถยนต์รำชกำร 

ขั้นตอนงำน 

 ระยะเวลำให้บริกำร ๑๐ นำที 

               

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
หลักฐำนประกอบ 

แบบบันทึกขอใช้รถยนต์รำชกำร 
กลุ่มที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มอ ำนวยกำร       
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
 นำงสำวกรวรรณ กลิ่นจ ำปี  

 
 

๔. เจ้ำหน้ำที่เสนอขออนุมัติ 
(ใช้เวลำ ๕ นำที) 

 

๒. ตรวจสอบค ำร้องกำรขอใช้
รถยนต์รำชกำร 
(ใช้เวลำ ๑ นำที) 

 

๑. ผู้ขอกรอกค ำร้อง 
ขอใช้รถยนต์รำชกำร 
 

๓. ตรวจสอบทะเบียนคุมรถ/
พนักงำนขับรถยนต์ 
(ใช้เวลำ ๒ นำที) 

 

๕. พนักงำนขับรถ รับกุญแจ 
(ใช้เวลำ ๒ นำที) 

) 
 



 

 
๖. เร่ือง  กำรจัดท ำหนังสือผ่ำนสิทธิ์ และหนังสือรับรองเพื่อกู้เงินสวัสดิกำรกับธนำคำร 
 

ขั้นตอนงำน 

 ระยะเวลำให้บริกำร ๑๗ นำที 

               

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                       

 

 

 

 
 
 
 
 หลักฐำนประกอบ 

- สลิปเงินเดือน/ค ำร้อง/ 
- เอกสำรประกอบกำรขอกู้เงินกับธนำคำร 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 
กลุ่มอ ำนวยกำร       

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ   นำงอัจฉรำภรณ์  ณ พัทลุง 

๒. ตรวจสอบควำมถูกต้อง 
ของเอกสำร 

(ใช้เวลำ ๒ นำที) 
 

๔. จัดท ำหนังสือผ่ำนสิทธิ์  
และหนังสือรับรองเงินเดือนเพ่ือกู้ 

    เงินสวัสดิกำรกับธนำคำร 
(ใช้เวลำ ๓  นำที) 

 

๕. เสนอผู้บังคับบัญชำ 
ขอควำมเห็นชอบ 
(ใช้เวลำ ๕ นำที) 

 
(ใช้เวลำ ๑๕ นำที) 

 

๓. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินตรวจสอบเงิน
คงเหลือสุทธิ 

(ใช้เวลำ ๕ นำที) 
 

๑. ผู้ขอยื่นค ำร้องขอ 
หนังสือรับรองเพ่ือกู้เงิน
สวัสดิกำรกับธนำคำร
พร้อมแนบส ำเนำสลิป

เงินเดือน 
 

๖. ออกเลขหนังสือส่งและส่งมอบ
หนังสือให้ผู้รับบริกำร 

(ใช้เวลำ ๒ นำที) 
) 

 

๑๒ 



 

๑๓ 
๗. เร่ือง  กำรขอหนังสือส่งต่อนักเรียนเข้ำเรียนศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ 

        ตำมอัธยำศัย 

ขั้นตอนงำน 
 ระยะเวลำให้บริกำร ๑๒ นำที 

               

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                       

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
หลักฐำนประกอบ 

- บัตรประจ ำตัวประชำชนของนักเรียนและผู้ปกครอง 
- ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียนและผู้ปกครอง 
- หลักฐำนกำรจบของนักเรียน 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ  นำงกรรณิกำร์  รวยดี 
 

๒. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร 
ประกอบกำรพิจำรณำ 

(ใช้เวลำ ๒ นำที) 
 

๓. เจ้ำหน้ำที่จัดท ำหนังสือกำรส่งต่อ
นักเรียนเข้ำเรียนไปยังศูนย์กำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

อ ำเภอตำมที่เสนอขอ 
(ใช้เวลำ ๓ นำท)ี 

 

๔. บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชำขอ 
    ควำมเห็นชอบ 
(ใช้เวลำ ๕ นำที) 

 
(ใช้เวลา ๑๕ นาที) 

 

๑. ผู้ปกครองกรอก
บันทึกข้อควำมยื่นกำร

ขอหนังสือส่งต่อ
นักเรียน 

 

๕. เจ้ำหน้ำที่ออกเลขหนังสือส่งและส่งมอบ
หนังสือให้ผู้รับบริกำรน ำไปศูนย์กำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยด้วยตนเอง 

(ใช้เวลำ ๒ นำที) 
) 

 



 

 
๘. เร่ือง  กำรขอยืมเงินทดรองรำชกำร 

ขั้นตอนงำน 

 ระยะเวลำให้บริกำร ๑๒ นำที 

               

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
หลักฐำนประกอบ 

- สัญญำกำรยืมเงิน 
- ประมำณกำร 
- หนังสือสั่งให้ไปรำชกำร 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์    
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
          นำงภิรมย์  ทองเสนอ 

 

๔. เสนอผู้บังคับบัญชำพิจำรณำ 
    อนุมัติ พร้อมลงนำมในเช็ค 

(ใช้เวลำ ๕ นำที) 
 

๓. ตรวจสอบเงินงบประมำณ 
(ใช้เวลำ ๕ นำที) 

๑. ผู้ขอยืมเงินจัดท ำ
เอกสำรสัญญำกำรยืมเงิน 
 

๒. ลงทะเบียนรับสัญญำกำรยืมเงิน 
    ส่งต่อผู้รับผิดชอบ 

(ใช้เวลำ ๑ นำที) 

๕. แจ้งผู้ขอยืมเงินรับเช็คเงินทดรอง 
    รำชกำร 

(ใช้เวลำ ๑ นำที) 
) 

 

๑๔ 



 

๑๕ 

๙. เร่ือง  กำรเบิกเงินค่ำรักษำพยำบำลและค่ำศึกษำบุตร ใหบ้ริกำร  one stop service  
            ในวันอังคำรและวันพุธ 

    ขั้นตอนงำน 

 ระยะเวลำให้บริกำร ๙ นำที 

               

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 
หลักฐำนประกอบ 

                    - ใบเบิกเงินค่ำศึกษำบุตร/ใบเบิกเงินค่ำรักษำพยำบำล 
                    - ใบเสร็จรับเงิน 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์    
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
          นำงถิรนันท์ สุวรรณวงศ์ 

 

 

 

 

๒. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร 
 

(ใช้เวลำ ๕ นำที) 

๑. ผู้รับบริกำรติดต่อขอรับ
เงินค่ำรักษำพยำบำล/ค่ำ

ศึกษำบุตรเงินเดือน 
 

๓. ผู้รับบริกำรรับเงินค่ำ
รักษำพยำบำล/ค่ำศึกษำบุตร 

 (ใช้เวลำ ๔ นำที) 
) 

 



 

๑๖ 
๑๐. เร่ือง  กำรขอหนังสือรับรองเงินเดือนบ ำนำญ 
 

ขั้นตอนงำน 

 ระยะเวลำให้บริกำร ๑๙ นำที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
หลักฐำนประกอบ 

- สลิปเงินเดือน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์    
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ  

นำงสำวสมฤทัย ภิวัฒนกุล 
 

๑. ผู้ขอกรอกค ำร้อง 
ขอหนังสือรับรอง 

๒. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับเอกสำร 
(ใช้เวลำ ๑  นำที) 

๓. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรและจัดท ำ
ขอรับหนังสือรับรองเงินเดือน 

(ใช้เวลำ ๕-๑๐  นำที) 
 

๔. เสนอ ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒ พิจำรณำ
อนุมัติและลงนำม 
(ใช้เวลำ ๑  นำที) 

 

๕. ออกเลขหนังสือรับรอง
เงินเดือน 

(ใช้เวลำ ๒  นำที) 
 

 



 

๑๑. เร่ือง  กำรขอรับเงินบ ำเหน็จด ำรงชีพเพิ่ม  (  ๖๕ ปี เพิ่ม ) 
ขั้นตอนงำน 

 ระยะเวลำให้บริกำร ๒๖ นำที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักฐำนประกอบ 

- ส ำเนำบัตรประชำชน 
- ส ำเนำเลขบัญชีธนำคำร 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์    

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ   
นำงสำวสมฤทัย ภิวัฒนกุล 

 

๑. ผู้ขอยื่นเอกสำร
ขอรับเงินบ ำเหน็จ
ด ำรงชีพเพ่ิม ๖๕ ปี 

เพ่ิม 

๒. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับเอกสำรและให้ผู้ขอ 
กรอกแบบขอเบิกเงินบ ำเหน็จด ำรงชีพ            

( แบบ สรจ .๓) 
(ใช้เวลำ ๓  นำที) 

 

๓. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรและจัดท ำ
หนังสือขอเบิกเงินบ ำเหน็จด ำรงชีพ 

(ใช้เวลำ ๑๐ นำที) 
 

๕. เสนอ ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒ พิจำรณำ
อนุมัติและลงนำม 
(ใช้เวลำ ๒ นำท)ี 

 

๖. ออกเลขหนังสือและจัดส่งเอกสำร
ไปยังกรมบัญชีกลำง/คลังเขต ๙ 

(ใช้เวลำ ๒ นำท)ี 
 

๔. บันทึกข้อมูลกำรขอรับเงินบ ำเหน็จด ำรง
ชีพในระบบ e-pension      

(ใช้เวลำ ๑๐ นำที) 
  

  

๑๗ 



 

 
๑๒. เร่ือง  กำรขอแบบค ำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ ำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็น 
             หลักทรัพย์ประกันกำรกู้เงิน 
ขั้นตอนงำน 

 ระยะเวลำให้บริกำร ๑ ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักฐำนประกอบ 
 
 
 

๑. ผู้ขอยื่นเอกสำรขอรับ
หนังสือรับรองสิทธิใน
บ ำเหน็จตกทอดเพ่ือใช้
เป็นหลักทรัพย์ประกัน

กำรกู้เงิน 

๒. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับเอกสำรและให้ผู้ขอ 
- กรอกหนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับบ ำเหน็จตกทอด 

 - กรอกแบบค ำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิรับรองสิทธิ       
   เพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันกำรกู้เงิน 

(ใช้เวลำ ๑๕ นำที) 
 

๓. เจ้ำหน้ำทีต่รวจสอบเอกสำรแบบกู้บ ำเหน็จค้ ำประกัน   
  และเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

(ใช้เวลำ ๑๐ นำที) 
 

๕. เสนอ ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒ พิจำรณำอนุมัติและ
ลงนำม 

(ใช้เวลำ ๑๕ นำที) 
 

๔. บันทึกลงทะเบียนรับค ำร้อง ในระบบ e-pension 
และพิมพ์แบบค ำร้องขอรับหนังสือรับรองฯ จำกระบบ  
e-pension   

(ใช้เวลำ ๑๐ นำท)ี 
 

๖. บันทึกส่งข้อมูลผำ่นระบบ   
e-pension ส่งให้คลังจังหวัด 

(ใช้เวลำ ๑๐ นำที) 
 

หลักฐำนประกอบ   ทุกรำยกำรอย่ำงละ ๒ ชุด 
- ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของตนเองและคู่สมรส   
- ส ำเนำทะเบียนสมรส   
- ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบุตรทุกคน          
กรณีบุตรสมรส  ให้แนบส ำเนำใบทะเบียนสมรส
ด้วย   
- ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำมำรดำ           
กรณบีิดำ มำรดำเสียชีวิตให้แนบส ำเนำใบมรณะ
บัตรด้วย   
- ผู้ขอหนังสือแสดงเจตนำ กรณีไม่ใช่ทำยำท   
ตำมกฎหมำย ให้น ำส ำเนำทะเบียนบ้ำน      
กรณผีู้ขอสมรสแล้วให้แนบส ำเนำใบทะเบียน
สมรสด้วย 
- กรณีเปลี่ยนกรณีชื่อตัว - ชื่อสกุล ให้แนบส ำเนำ
ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ด้วย   
  

กลุ่มที่รับผิดชอบ 
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์    

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ   
นำงสำวสมฤทัย ภิวัฒนกุล 

 

๑๘ 



 

 
๑๓. เร่ือง  กำรขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์             
             (Pension’s Electronic Filing) 
ขั้นตอนงำน 

 ระยะเวลำให้บริกำร ๑ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒. ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลจำกผู้ขอและบันทึกข้อมูล
ในระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ(e-pension) 

ท ำกำรยืนยันข้อมูลที่ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้วส่งให้ 
กรมบัญชีกลำงผ่ำนระบบ(e-pension) 

(ใช้เวลำ ๔ นำที) 
 

๔. เสนอ ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒ พิจำรณำอนุมัติและลงนำม 
(ใช้เวลำ ๑๕ นำที) 

 

๓. พิมพ์แบบขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ (แบบ 5300) จัดท ำ
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง และส ำเนำรำยละเอียดแบบขอรับในระบบ 

(ใช้เวลำ ๑ วัน) 
 

๑. ผู้ขอ/เจ้ำหน้ำที่ ยื่นขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ
ด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์(Pension’s ) 

(ใช้เวลำ ๑๐ นำที) 
 

Electronic Filing) 

๕. บันทึกส่งข้อมูลผำ่นระบบ   
e-pension ส่งให้กรมบัญชีกลำง 

(ใช้เวลำ ๑๐ นำที) 
 

๑๙ 

หลักฐำนประกอบ     
- ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
- เลขที่บัญชีธนำคำร 
- รำยกำรที่จะน ำมำลดหย่อน
ภำษ ี

กลุ่มที่รับผิดชอบ 
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์    

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ   
นำงสำวสมฤทัย ภิวัฒนกุล 

 



 

๒๐ 
๑๔.   เร่ือง  กำรท ำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

   ขั้นตอนงำน 

 ระยะเวลำให้บริกำร ๑๐ นำที 

               

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                       

 

 

 

 
 
 
 
หลักฐำนประกอบ 

- หนังสือรำชกำร 
- บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรฉบับเดิม 
- ภำพถ่ำยขนำด ๑ นิ้ว จ ำนวน ๒ รูป 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 
 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล   
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
 นำงมุกดำ  อุทัยรังษี  

 

 

๒. ตรวจสอบแบบค ำขอ รูปถ่ำย วันออก
บัตร และวันหมดอำยุ 

(ใช้เวลำ ๓ นำที) 

๓. ด ำเนินกำรออกบัตรประจ ำตัว 
   เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  ลงรหัสคุมบัตร 

(ใช้เวลำ ๕ นำที) 

๑. ผู้ขอกรอกแบบค ำขอมี
บัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐ 

 

๔. ส่งมอบบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐแก่ผู้ยื่นค ำขอ 
(ใช้เวลำ ๒ นำที) 

 



 

๒๑ 
 

๑๕.  เร่ือง  ขอยืมทะเบียนประวัติ(ก.พ.๗) / ส่งคืน 

  ขั้นตอนงำน 

 ระยะเวลำให้บริกำร ๔  นำที 

               

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                           

 

             

 

 
 
 
หลักฐำนประกอบ 

- ทะเบียนคุมกำรขอส ำเนำ ก.พ.๗ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล      
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
 นำงมุกดำ  อุทัยรังษี  

 

    

 

 

 

 

๒. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบค้นหำทะเบียน
ประวัติและส่งมอบให้ผู้รับบริกำร 

(ใช้เวลำ ๓ นำที) 
 

๑. ผู้ขอแจ้งควำมประสงค์
ต่อเจ้ำหน้ำที่ 

๓. ผู้รับบริกำรส่งมอบทะเบียนประวัติ
คืนให้เจ้ำหน้ำที่และลงลำยมือชื่อส่งคืน 

(ใช้เวลำ ๒ นำที) 
 



 

๒๒ 
๑๖ เร่ือง  กำรออกหนังสือรับรอง 

 ขั้นตอนงำน 

 ระยะเวลำให้บริกำร ๕ นำที 

               

                                                                                                                        

 

 

                                                   

                                                        

 

 

 

                                                                                

 
หลักฐำนประกอบ 

- บันทึกค ำขอหนังสือรับรอง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล       
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
 นำงมุกดำ  อุทัยรังษี  

 

 

 

 

๒. ตรวจสอบต ำแหน่ง เงินเดือน 
ด ำเนินกำรออกเลขท่ีหนังสือรับรอง 

(ใช้เวลำ ๓ นำท)ี 
๑. ผู้ขอกรอกแบบค ำขอ

หนังสือรับรอง 
  
 

๓. ออกหนังสือรับรองให้ผู้รับบริกำร 
(ใช้เวลำ ๒ นำที) 

 



 

๒๓ 
๑๗.  เร่ือง  กำรด ำเนินกำรตำมหนังสือร้องเรียน 

  ขั้นตอนงำน 

 ระยะเวลำกำรให้บริกำร ๖ วัน 

               

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 
 
 
 
หลักฐำนประกอบ 

- หนังสือรำชกำร/ข้อร้องเรียน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล      
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
 นำยปรีชำ เส็นฤทธิ์ 

 

๒. เจ้ำหน้ำที่รับหนังสือและเสนอต่อ 
    เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 

(ใช้เวลำ ๒ นำท)ี 
 
 

๓. เจ้ำหน้ำที่น ำเสนอผู้บังคับบัญชำ 
พิจำรณำ สั่งด ำเนินกำร 

(ใช้เวลำ ๑ วัน) 
 

๔. ตรวจสอบข้อเท็จจริง  
(ใช้เวลำ ๓ วัน) 

๕. รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง 
(ใช้เวลำ ๑ วัน) 

 

๑. ผู้ขอยื่นหนังสือร้องเรียน
ต่อเจ้ำหน้ำที่ 

 
  
 

๖. แจ้งผลกำรพิจำรให้ผู้ร้องทรำบ 
(ใช้เวลำ ๑ วัน) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
 
 

 

 

 

 



 

 
  
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 
       ที่  7/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนคู่มือติดต่อราชการ และมาตรฐานการให้บริการ  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 

…………………….. 
ด้วย ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563 ตามกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด  ซึ่งการด าเนินงานในตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 ตัวชี้วัดการให้บริการ 
ได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  ซึ่งสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  ซึ่งส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  ได้จัดท าคู่มือติดต่อราชการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรที่ รับผิดชอบกระบวนงานบริการ จึงมีความจ าเป็นต้องทบทวนคู่มือดังกล่าว  จึงแต่งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้  

1.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2   ประธานกรรมการ 
2.  นายสัมภาษณ์ เผ่าภาสสกุล รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2       รองประธานกรรมการ 
3.  นายสม  พุ่มแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2    กรรมการ 

ปฏิบัติราชการ รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 
4.  นายศิริศักดิ์  วัฒนศิริ  รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2   กรรมการ 
5.  นางสุภาวดี  ดวงจันทร์  รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2   กรรมการ 
6. นางชลธิชา  ปล้องบรรจง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ     กรรมการ 
7. นางสาวภิรญา  นิยมเดชา  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
8. นางวนิดา  เมืองแก้ว  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการ 
9. นางผอูน ชนะสิทธิ์  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ   กรรมการ 
10. นางธนวรรณ  เปี่ยมสิริโรจน์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน    กรรมการ 
11. นางประคอง รัตนยอศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการ 
12. นายปรีชา เส็นฤทธิ์  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  กรรมการ 
13. นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 

 
 
 

/14. นางนาตยา... 
 



 

14. นางนาตยา พรหมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ   กรรมการ 
15. นางธัญสินี สุกแป้น  ผอ.กลุ่มอ านวยการ        กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวปริศนา หนูชูแก้ว เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาวรุ่งฤดี มะณี  เจ้าหน้าที่ธุรการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่   27   พฤษภาคม  พ.ศ.2563 

   สั่ง  ณ  วันที่    27    พฤษภาคม  พ.ศ.2563 

 
 
 

 
(นายณรงค์  ศรีละมุล) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 
 
 
 

 


