
ฝาย บริหารงานทั่วไป กิจกรรมหลัก
การออกเลขที่รับเอกสารใน ระบบ 

e-office
ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง วัน ช่ัวโมง 5 นาที

หนวยงานอื่น เจาหนาที่ นาที ชม. วัน

1 รับเอกสารเขา ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 3 รอยละ 100 เอกสารเขา

2 กรณีเอกสารถูกตอง คลิกออกเลขที่รับเอกสารในระบบ

 e-office

1 รอยละ 100 เอกสารเขาที่

ออกเลขที่รบั

3 กรณีเอกสารผิด ตีกลับไปยังผูพิมพเอกสารเพื่อแกไข

พรอมระบุสาเหตุ

1

รวม 5 ตัวช้ีวัด (KQI) 

หมายเหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป ผูจัดทํา นายพีระพัฒน เพชรสังข ผูอนุมัติ รศ.ดร.วิทยา เมฆขํา

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ช่ัวโมงทําการ ตําแหนง บุคลากร ตําแหนง รองอธิการบดีฝายแผนและประกันคุณภาพ

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป ผูควบคุม นางสาววนัสนาฏ ประพาลา วันที่

ตําแหนง รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานศูนยการศึกษาจังหวัดระนอง

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ข้ันตอน กิจกรรมรอง
รายละเอียด (งานที่สัมพันธ) เวลา

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวช้ีวัด (kpi) เปาหมาย ผลลัพธ

เอกสารเขา ความถูกตองของเอกสารเขา เอกสารเขา

เอกสารเขาที่ออกเลขที่รับ ความถูกตองของเอกสารเขาที่ออก

เลขที่รับ

เอกสารเขา

รอยละ 100 เอกสารเขาที่

ออกเลขที่รบั
เอกสารเขาที่ออกเลขที่รับ

การปฎิบติังานทวัไป  การตดัสินใจ   เริมตน้ / สินสดุ คู่มือปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเชือมโยง การสือสาร สายงานหลัก สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอรม์

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร่ิมเอกสาร

พิจารณา

ออกเลข
YES

NO (3)

จบ



ฝาย บริหารงานทั่วไป กิจกรรมหลัก
ราง-พิมพ โตตอบหนังสือ (หนังสือราชการ/คําส่ัง/ในระบบ 

e-office)
ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง วัน ชั่วโมง 51 นาที

เจาหนาที่ ผูอาํนวยการ นาที ชม. วัน

1 เลือกแบบฟอรมท่ีจะพิมพเอกสารในเมนูสราง-สง ในระบบ e-office 1 รอยละ 100 แบบฟอรมเอกสาร

2 จัดพิมพบันทึกขอความ 15 รอยละ 100 บันทึกขอความ

3 จัดพิมพหนังสือราชการ คําสั่ง ประกาศ  (ตามฟอรมในเมนูสราง-สง) สรางเสนทางใหผาน

หัวหนางานตรวจเอกสาร กอนเสนอผูบริหารลงนาม

30 รอยละ 100 หนังสือราชการ

4 เสนอผูบริหารลงนามในหนังสือ 5 รอยละ 100 หนังสือท่ีจัดพิมพ

รวม 51 ตัวช้ีวัด (KQI) 

หมายเหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป ผูจัดทํา นายพรีะพัฒน เพชรสังข ผูอนุมัติ รศ.ดร.วิทยา เมฆขํา

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหนง บุคลากร ตําแหนง รองอธิการบดีฝายแผนและประกันคุณภาพ

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป ผูควบคุม นางสาววนัสนาฏ ประพาลา

ตําแหนง รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานศูนยการศึกษาจังหวัดระนอง วันที่

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ขั้นตอน กิจกรรมรอง
รายละเอียด (งานที่สัมพันธ) เวลา

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส จุดควบคุม (control item) ตัวช้ีวัด (kpi) เปาหมาย ผลลัพธ

แบบฟอรมเอกสาร ความถูกตองของแบบฟอรม แบบฟอรมเอกสาร

บันทึกขอความ ความถูกตองของบันทึกขอความ บันทึกขอความ

รอยละ 100 หนังสือท่ีจัดพิมพ

หนังสือราชการ ความถูกตองของหนังสือราชการ หนังสือราชการ

หนังสือท่ีจัดพิมพ ความถูกตองของหนังสือท่ีจัดพิมพ หนังสือท่ีจัดพิมพ

หนังสือท่ีจัดพิมพ

การปฎิบัติงานทวัไป  การตัดสินใจ   เริมต้น / สินสุด คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จุดเชือมโยง การสือสาร สายงานหลัก สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอรม์

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร่ิม

พิมพบันทึก

เลือกแบบฟอรม

พมิพหนังสือ

ลงนาม

จบ



ฝาย บริหารงานทั่วไป กิจกรรมหลัก
การออกเลขที่สงเอกสารในระบบ 

e-office
ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง วัน ช่ัวโมง 3 นาที

เจาหนาที่ เจาหนาที่ นาที ชม. วัน

1 เขาเมนูเอกสารเขา ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 2 รอยละ 100 เอกสารเขา

2 ออกเลขที่สงเอกสาร ในระบบ e-office 1 รอยละ 100 เอกสารเขาที่

ออกเลขที่สง

รวม 3 ตัวช้ีวัด (KQI) 

หมายเหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป ผูจัดทํา นายพีระพัฒน เพชรสังข ผูอนุมัติ รศ.ดร.วิทยา เมฆขํา

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ช่ัวโมงทําการ ตําแหนง บุคลากร ตําแหนง รองอธิการบดีฝายแผนและประกันคุณภาพ

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป ผูควบคุม นางสาววนัสนาฏ ประพาลา

ตําแหนง รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานศูนยการศึกษาจังหวัดระนองวันที่

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ข้ันตอน กิจกรรมรอง
รายละเอียด (งานที่สัมพันธ) เวลา

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวช้ีวัด (kpi) เปาหมาย ผลลัพธ

รอยละ 100 เอกสารเขาที่

ออกเลขที่สง

เอกสารเขา ความถูกตองของเอกสารเขา เอกสารเขา

เอกสารเขาที่ออกเลขที่สง ความถูกตองของเอกสารเขาที่ออก

เลขที่สง

เอกสารเขาที่ออกเลขที่สง

เอกสารเขาที่ออกเลขที่สง

การปฎิบติังานทวัไป  การตดัสินใจ   เริมตน้ / สินสดุ คู่มือปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเชือมโยง การสือสาร สายงานหลัก สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอรม์

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร่ิม

พจิารณา

ออกเลข

จบ

เอกสารเขา



ฝาย บริหารงานทั่วไป กิจกรรมหลัก จัดเก็บสําเนาเอกสาร ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง วัน ช่ัวโมง 10 นาที

เจาหนาที่ นาที ชม. วัน

1 การคดัแยกประเภทเอกสารออกเปนหมวดหมู

(หนังสือออก /คําสั่ง/ประกาศ)

3 รอยละ 100 การคดัแยก

ประเภท

2 จัดเรยีงลําดับตามที่ออกเลข (จากนอยไปหามาก) 5 รอยละ 100 การเรยีงลําดับ

3 จัดเก็บเขาแฟมแยกตามประเภท 2 รอยละ 100 การจัดเก็บ

รวม 10 ตัวช้ีวัด (KQI) 

หมายเหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป ผูจัดทํา นายพีระพัฒน เพชรสังข ผูอนุมัติ รศ.ดร.วิทยา เมฆขํา

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ช่ัวโมงทําการ ตําแหนง บุคลากร ตําแหนง รองอธิการบดีฝายแผนและประกันคุณภาพ

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป ผูควบคุม นางสาววนัสนาฏ ประพาลา

ตําแหนง รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานศูนยการศึกษาจังหวัดระนองวันที่

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ข้ันตอน กิจกรรมรอง
รายละเอียด (งานที่สัมพันธ) เวลา

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวช้ีวัด (kpi) เปาหมาย ผลลัพธ

หนังสือราชการ ความถูกตองของการคดัแยก

ประเภท

หนังสือราชการ

หนังสือราชการ ความถูกตองของการเรียงลําดับ หนังสือราชการ

รอยละ 100 การจัดเก็บ

หนังสือราชการ ความครบถวนของการจัดเก็บ หนังสือราชการ

การจัดเก็บ

การปฎิบติังานทวัไป  การตดัสินใจ   เริมตน้ / สินสดุ คู่มือปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเชือมโยง การสือสาร สายงานหลัก สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอรม์

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร่ิม

คดัแยก

จัดเรียง

จัดเก็บ

จบ



ฝาย บริหารงานทั่วไป กิจกรรมหลัก
การสืบคนและติดตามเอกสาร (ใน

ระบบ e-office)
ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง วัน ช่ัวโมง 12 นาที

หนวยงานอื่น เจาหนาที่ นาที ชม. วัน

1 รับขอมูลขอสืบคนเอกสารจากหนวยงานภายใน/

ภายนอก

3 รอยละ 100 เอกสารที่

ตองการสืบคน

2 กรอกขอมูลคนหาในระบบ e-office โดยการคนหา 

เชน ชื่อหนวยงาน/เลขที่หนังสือ/ช่ือเรื่อง

3

3 ดําเนินการติดตามเอกสาร (สงเอกสารถึงใคร ส่ังการ

วาอยางไร)

3

4 แจงผูขอสืบคน 3 รอยละ 100 เอกสารที่

ตองการสืบคน

รวม 12 ตัวช้ีวัด (KQI) 

หมายเหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป ผูจัดทํา นายพีระพัฒน เพชรสังข ผูอนุมัติ รศ.ดร.วิทยา เมฆขํา

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ช่ัวโมงทําการ ตําแหนง บุคลากร ตําแหนง รองอธิการบดีฝายแผนและประกันคุณภาพ

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป ผูควบคุม นางสาววนัสนาฏ ประพาลา

ตําแหนง รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานศูนยการศึกษาจังหวัดระนองวันที่

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ข้ันตอน กิจกรรมรอง
รายละเอียด (งานที่สัมพันธ) เวลา

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวช้ีวัด (kpi) เปาหมาย ผลลัพธ

เอกสารที่ตองการสืบคน ความครบถวนของรายละเอียด เอกสารที่ตองการสืบคน

รอยละ 100 เอกสารที่

ตองการสืบคน

เอกสารที่ตองการสืบคน ความถูกตองของเอกสารที่

ตองการสืบคน

เอกสารที่ตองการสืบคน

เอกสารที่ตองการสืบคน

การปฎิบติังานทวัไป  การตดัสินใจ   เริมตน้ / สินสดุ คู่มือปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเชือมโยง การสือสาร สายงานหลัก สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอรม์

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริ่ม

รับคํารอง

คํารอง

คนหา

ติดตาม

แจงกลับ

จบ

รับทราบ



ฝาย บริหารงานทั่วไป กิจกรรมหลัก ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง วัน ช่ัวโมง 6 นาที

หนวยงานอื่น เจาหนาที่ ผูเกี่ยวของ นาที ชม. วัน

1 รับโทรสารจากหนวยงานภายนอกและดําเนินการสง

ใหผูเกี่ยวของ

3 รอยละ 100 เอกสารจาก

โทรสาร

2 ใหบริการสงโทรสารใหกับหนวยงานตางๆ 3 รอยละ 100 เอกสารที่

ตองการสง

โทรสาร

รวม 6 ตัวช้ีวัด (KQI) 

หมายเหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป ผูจัดทํา นายพีระพัฒน เพชรสังข ผูอนุมัติ รศ.ดร.วิทยา เมฆขํา

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ช่ัวโมงทําการ ตําแหนง บุคลากร ตําแหนง รองอธิการบดีฝายแผนและประกันคุณภาพ

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป ผูควบคุม นางสาววนัสนาฏ ประพาลา

ตําแหนง รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานศูนยการศึกษาจังหวัดระนองวันที่

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ข้ันตอน กิจกรรมรอง
รายละเอียด (งานที่สัมพันธ) เวลา

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวช้ีวัด (kpi) เปาหมาย ผลลัพธ

รอยละ 100 เอกสารที่

ตองการสง

โทรสาร

เอกสารจากโทรสาร ความครบถวนของเอกสารจาก

โทรสาร

เอกสารจากโทรสาร

เอกสารที่ตองการสงโทรสาร ความถูกตองของเอกสารที่

ตองการสงโทรสาร

เอกสารที่ตองการสงโทรสาร

เอกสารที่ตองการสงโทรสาร

การปฎิบติังานทวัไป  การตดัสินใจ   เริมตน้ / สินสดุ คู่มือปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเชือมโยง การสือสาร สายงานหลัก สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอรม์

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริ่ม

สงตอ

โทรสาร

พจิารณา

จบ



ฝาย บริหารงานทั่วไป กิจกรรมหลัก การจองยานพาหนะ                        ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ คร้ัง วัน ช่ัวโมง 13 นาที

เจาหนาที่ เจาหนาที่ ฝายยานพาหนะ กองกลาง นาที ชม. วัน

1 รับขอมูลการจองรถของผูจองรถ 2

2 เขาสูระบบ E-office และเลือกหมวดสรางสงเอกสาร

แบบการขออนุญาตใชยานพาหนะ

1 รอยละ 100 แบบฟอรมการ

ขอใชรถ

3 กรอกแบบฟอรมขออนุญาตใชยานพาหนะ 5 รอยละ 100 การกรอก

แบบฟอรม

4 เลือกเสนทางผูรับเอกสารและลงนาม 3

5 โทรศัพทประสานงานเพื่อยืนยันรายละเอียดกับ

พนักงานขับรถ

1

6 แจงผลการขอรถใหผูขอจองรถทราบ 1 รอยละ 100 เอกสารอนุญาต

การขอใชรถ

รวม 13 ตัวช้ีวัด (KQI) 

หมายเหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป ผูจัดทํา นายพีระพัฒน เพชรสังข ผูอนุมัติ รศ.ดร.วิทยา เมฆขํา

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ช่ัวโมงทําการ ตําแหนง บุคลากร ตําแหนง รองอธิการบดีฝายแผนและประกันคุณภาพ

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป ผูควบคุม นางสาววนัสนาฏ ประพาลา

ตําแหนง รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานศูนยการศึกษาจังหวัดระนอง วันที่

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ข้ันตอน กิจกรรมรอง
รายละเอียด (งานที่สัมพันธ) เวลา

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวช้ีวัด (kpi) เปาหมาย ผลลัพธ

แบบฟอรมการขอใชรถ ความถูกตองของแบบฟอรม แบบฟอรมการขอใชรถ

แบบฟอรมการขอใชรถ ความถูกตองของการกรอก

แบบฟอรม

การกรอกแบบฟอรม

รอยละ 100 เอกสารอนุญาต

การขอใชรถ

เอกสารอนุญาตการขอใชรถ ความถูกตองของเอกสารอนุญาต

การขอใชรถ

เอกสารอนุญาตการขอใชรถ

เอกสารอนุญาตการขอใชรถ

การปฎิบตัิงานทวัไป  การตัดสินใจ   เริมต้น / สินสดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จุดเชือมโยง การสือสาร สายงานหลกั สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลับ

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอรม์

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริ่ม

รบัคํารอง

คํารอง

เลือกแบบฟอรม

กรอกรายละเอียด

เลือกเสนทาง

ประสานงาน

แจงผล

จบ

รบัทราบ



ฝาย บริหารงานทั่วไป กิจกรรมหลัก แจงซอมผานระบบออนไลน ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง วัน ช่ัวโมง 12 นาที

เจาหนาที่ เจาหนาที่ ฝายอาคาร กองกลาง นาที ชม. วัน

1 รับแจงปญหาที่ตองการซอมแซม ตรวจสอบปญหาที่

เกิดข้ึน

2

2 บันทึกขอมูลการแจงซอมผาน ระบบแจงซอมออนไลน

 www.office.ssru.ac.th/hlepdesk เชน ไฟฟา 

โทรศัพท แอรเสีย

2 รอยละ 100 การแจงซอม

ออนไลน

3 ติดตาม ตรวจสอบสถานะในระบบแจงซอมออนไลน 3

4 ประสานงานเร่ืองการซอม 5

รวม 12 ตัวช้ีวัด (KQI) 

หมายเหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป ผูจัดทํา นายพีระพัฒน เพชรสังข ผูอนมุัติ รศ.ดร.วิทยา เมฆขํา

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ช่ัวโมงทําการ ตําแหนง บุคลากร ตําแหนง รองอธิการบดีฝายแผนและประกันคุณภาพ

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป ผูควบคุม นางสาววนัสนาฏ ประพาลา

ตําแหนง รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานศูนยการศึกษาจังหวัดระนองวันที่

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ข้ันตอน กิจกรรมรอง
รายละเอียด (งานที่สัมพันธ) เวลา

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวช้ีวัด (kpi) เปาหมาย ผลลัพธ

แบบฟอรมการแจงซอมออนไลน ความถูกตองของการแจงซอม

ออนไลน

การแจงซอมออนไลน

รอยละ 100 การแจงซอม

ออนไลน
การแจงซอมออนไลน

การปฎิบติังานทวัไป  การตัดสินใจ   เริมตน้ / สินสดุ คู่มือปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเชือมโยง การสือสาร สายงานหลัก สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอรม์

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร่ิม

รับคํารอง

คํารอง

บนัทึกขอมูล

ติดตาม

ประสานงาน

จบ

รับทราบ


