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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ช่ือเอกสาร  :  งานสารบรรณ 

รหัสเอกสาร  :        นผ. 1001 

แก้ไขครั้งที่ :   

วันที่บังคับใช้  :        1 ตุลาคม 2553 

สาํเนาที่  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จดัทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางสาวบุญยิ่ง  เชี่ยวธัญกิจ 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
ส.อ.พิทกัษ์  พรหมสนธิ์ 

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นางมณฑาณี  ด้วงชื่น 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

 

 

นายสมนึก  โพธิวัลย์ 
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 

 

 

 

นายธวัช  ธัญญกรรม 
รอง ผอ.สพป.อุทยัธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร    นผ. 1001 

แก้ไขคร้ังท่ี      -    00 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
วนัที่เริ่มใช้     1 ตลุาคม 2553 

ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :            งานสารบรรณ     

 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
       งานสารบรรณ 

 

2. วตัถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้การปฏิบัติต่อหนังสอืราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง 
               2.2 เพ่ือให้การรับส่งหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีระบบ 
 

3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 การรับ – ส่ง หนังสือราชการ 
 3.2 การจัดเก็บหนังสือราชการทางระบบอิเล็คทรอนกิส์ 
 

4. คําจํากัดความ 
 งานระบบสารบรรณ  มีลักษณะงานเกี่ยวกับการรับ – สง่หนังสือราชการและเอกสาร 
อ่ืน ๆ ลงทะเบียนแยกประเภท จดัทําหนังสือราชการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บ พิมพ์ คัดสําเนา คน้หา 
และติดตามเรื่องรวบรวมเอกสารหลักฐาน ขอ้มูล และสถติิของกลุ่ม  

 

5. ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
 5.1 นําระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
รับ – ส่ง หนังสือราชการ   
     5.2 รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนด โดยจัดทําและพัฒนากํากับดูแลการรับ-
สง่หนังสือด้วยระบบ e-filing  กลุม่งานนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ทีเ่กี่ยวข้องทราบ 
  1) รบังานจากกลุ่มอํานวยการและลงทะเบยีนรับ/ลงทะเบียนรับทางระบบ E-filling 

2) เสนอผู้อํานวยการกลุ่ม มอบหมายให้ผู้รบัผิดชอบปฏิบัติ 
3) เจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบจัดทําหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ 
4) เสนอผู้อํานวยการกลุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง 

  5) ผู้มีอํานาจพิจารณาลงนาม 
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     5.3 ตรวจสอบการส่งหนังสอืราชการทางเว็บไซด์ ในกลุ่มนโยบายและแผน  และควบคุม
การส่งหนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    5.4 ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงาน   
สารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน 
               5.5 สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง 
 

6. Flow Chart การปฏบิัตงิาน 
 

นําระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัตงิาน  
รับ – ส่ง หนังสือราชการ 

 
 
 
 
 

รับงานจากกลุ่มอํานวยการและ
ลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทาง

ระบบ E-filling 
รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กาํหนด โดยจัดทํา
และพัฒนากํากับดูแลการรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ e-

filing  กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทราบ 

ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็บไซด์ ในกลุ่ม
นโยบายและแผน  และควบคุมการส่งหนังสือราชการ
จากกลุ่มนโยบายและแผน ในสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา  

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทําหนังสือ
ราชการหรือเอกสารประกอบ 

เสนอ ผอ.กลุ่ม ตรวจสอบความถูก
ต้อง / ผู้มีอํานาจลงนาม 

เสนอ ผอ.กลุ่ม/หัวหน้างาน 
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกแบบและพัฒนาระบบงาน
สารบรรณ 

 
 
 

สรุปและประเมินผลการใชระบบ
การรับ-สงหนังสือ 
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7.  แบบฟอร์มท่ีใช ้
  -  

   

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
ระเบยีบ กฎหมาย ข้อปฏิบติัทีเ่ก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
2. พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540   

  3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 

 5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ขา่วและบริการข่าวสารของทางราชการ 
 พ.ศ. 2529 

     6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ขา่วและบริการข่าวสารของทางราชการ 
 (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2533 

     7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ขา่วราชการ พ.ศ.  
2525 

8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ขา่วราชการ  
(ฉบับที ่2)พ.ศ. 2527 
 

9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน)   งานระบบสารบรรณ กลุ่ม  นโยบายและแผน รหัสเอกสาร : นผ. 1001 

ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของกระบวนงาน 
 การรับ – ส่งหนังสือราชการและเอกสารอื่น ๆ ลงทะเบียนแยกประเภท จัดทําหนังสือราชการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บ พิมพ์ คัดสําเนา ค้นหา และติดตามเร่ืองรวบรวมเอกสารหลักฐาน ขอ้มูล และสถิติของกลุ่ม  
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

 

 

 

นาํระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รับ – ส่ง หนังสือราชการ 

5 นาที  

2
6
 

เจ้าหน้าท่ี  

2. 
 

 

 

 

รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนด โดยจัดทําและพัฒนากํากับ
ดูแลการรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ e-Filing  กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งให้
เจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
 

ตลอดเวลา  เจ้าหน้าที่ และ
ผู้เกี่ยวขอ้ง 

 

3. 
 

 

 

 

เสนอ ผอ.กลุ่ม มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ /  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
จัดทําหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ  /  เสนอ ผอ.กลุ่ม ตรวจสอบ
ความถูกต้อง   /ผู้มีอํานาจลงนาม 
 

5 นาที  เจ้าหน้าที่ และ
ผอ.กลุ่ม 

 

4. 
 

 

 

 

ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็ปไซด์ ในกลุ่มนโยบายและแผน  และ
ควบคุมการส่งหนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน ในสํานักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษา / ประเมนิผลการใช้ระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการ / 
ปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ 

5 นาที  เจ้าหน้าที่  

5.  ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ระบบงานสารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้อมูลสารสนเทศ
ของกลุม่นโยบายและแผน 

ตลอดเวลา  เจ้าหน้าที่  

6.  สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการเพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนือ่ง 
 

ตลอดเวลา  เจ้าหน้าที่  

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้อง) 
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

 

เสนอ ผอ.กลุม่มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบปฏิบัต ิ และผอ.กลุ่ม 
ตรวจสอบ / ผ้มอีํานาจลงนาม 

รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กาํหนด 

ตรวจสอบการส่งหนังสอืราชการทางเว็ปฯ 

ออกแบบและพัฒนาฯ   

สรุปและประเมินผลฯ 

นําระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
รับ – ส่ง หนังสือราชการ

คําอธบิายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                   จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                การตัดสินใจ                     ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ช่ือเอกสาร  :  งานประสานงานและให้บริการ 
รหัสเอกสาร  :  นผ. 1002 

แก้ไขครั้งที่ :   

วันที่บังคับใช้  :       1  ตลุาคม  2553 

สําเนาที่  : 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จดัทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางสาวบุญยิ่ง  เชี่ยวธัญกิจ 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
ส.อ.พิทกัษ์  พรหมสนธิ์ 

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นางมณฑาณี  ด้วงชื่น 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

 

 

นายสมนึก  โพธิวัลย์ 
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 

 

 

 

นายธวัช  ธัญญกรรม 
รอง ผอ.สพป.อุทยัธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร   นผ. 1002 

แก้ไขคร้ังท่ี      -    00 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
วันที่เริ่มใช้      1 ตุลาคม 2553 

ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :            งานประสานงานและให้บริการ 
 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
   งานประสานงานและให้บริการ 

 

2. วตัถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือการให้บริการและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้รบับริการและผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง 
               2.2 เพ่ือให้การประสานงานการดําเนินภารกิจของกลุ่มฯ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  2.3 เพื่อให้การจัดการประชุมภายในกลุ่มฯ  บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย        
ที่กาํหนด   
 

3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 งานประสานงาน 
 3.2  งานให้บริการ 
 

4. คําจํากัดความ 
 งานประสานงาน เป็นการประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในสํานักงาน และกลุ่มงานภายในกลุ่ม
นโยบายและแผน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน 
รวมทั้งประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ ขอ้มูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและแผน ให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ 

งานให้บริการ เป็นการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน / กลุ่ม
ที่เกี่ยวข้อง / ผู้รบับริการทั่วไป  
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1  ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในสาํนักงาน และกลุ่มงานภายในกลุ่มนโยบายและแผน 

หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน 
5.2 ช่วยอํานวยความสะดวกงานระบบการต่อเช่ือมเทคโนโลยีภายในสํานักงาน ทําให้ระบบ

มีประสิทธิภาพ 
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5.3 ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม
นโยบายและแผนให้ครูและบคุลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ 

5.4 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานในการประสานงานและการให้บริการ 
 

6. Flow Chart การปฏบิัตงิาน 
 

ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสาํนักงาน และ
กลุ่มงานภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่
เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช่วยอํานวยความสะดวกงานระบบการตอ่เชื่อม
เทคโนโลยีภายในสาํนักงาน   

 
 
 
 
 
 

ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ขอ้มูล
ขา่วสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและแผนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ 

 
 
 
 
 
 

สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน  
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7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 
  -  

   

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
ระเบยีบ กฎหมาย ข้อปฏิบติัทีเ่ก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
2. พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ 

 พ.ศ. 2529 
 

6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ขา่วและบริการข่าวสารของทางราชการ 
 (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2533 

7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ขา่วราชการ พ.ศ.  
2525 

8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ขา่วราชการ  
(ฉบับที ่2)พ.ศ. 2527 
 

9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน)……งานประสานงานและใหบ้ริการ กลุ่ม......นโยบายและแผน………… รหัสเอกสาร :  นผ. 1002 

ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของกระบวนงาน 
 การอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่มงาน / กลุ่มที่เกี่ยวข้อง / ผู้รับบริการทั่วไป  และการประสาน เป็นการประสานงานกับกลุ่มอ่ืนสํานักงาน และกลุ่มงานในกลุ่มนโยบายและแผน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน รวมทั้งประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและแผน ให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ  
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 
 
 

 

 

 

ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนภายในสํานักงาน และกลุ่มงานในกลุ่ม
นโยบายและแผน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน 
 

 

ตลอดเวลา  เจ้าหน้าที่  

2. 
 

 

 

 

ช่วยอํานวยความสะดวกงานระบบการต่อเชื่อมเทคโนโลยีภายใน
สํานักงาน ทําให้ระบบมีประสิทธิภาพ 
 
 

ตลอดเวลา 

3
1
 

 เจ้าหน้าที่  
และผู้เกี่ยวข้อง 

 

3. 
 

 

 

 

ประสานการดําเนินงานประชาสมัพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และผลงานของกลุ่มนโยบายและแผนให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ 

ประสานงานกับกลุ่มอื่นภายในสาํนักงาน และกลุ่ม
งานในกลุ่มนโยบายและแผน หน่วยงานและ
สถานศึกษาในงานธุรการที่เก่ียวข้องกับการ

บริหารงานของกล่มงาน 

ช่วยอํานวยความสะดวกงานระบบการต่อเชื่อมเทคโนโลยี
ภายในสํานักงาน   

 

ตลอดเวลา  เจ้าหน้าที่ 
และ ผอ.กลุ่ม 

 

4  สรุปและรายงานผลการดําเนินงานในการประสานงานและการ
ให้บริการ 
 

ตลอดเวลา  เจ้าหน้าที่ 
และ ผอ.กลุ่ม 

 

ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพรข้่อมูลข่าวสารและ
ผลงานของกลุ่มนโยบายและแผนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

และประชาชนทั่วไปทราบ 
 

สรุปและรายงานผลฯ  

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) 
1. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาต ิพ.ศ. 2517 
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2529 
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. 2533 
4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.2525 
5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2527 

คําอธบิายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                   จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ               การตัดสินใจ                    ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน    จุดเชื่อมต่อระหวา่งหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ช่ือเอกสาร  :  งานจดัการประชุมภายในกลุ่ม 
รหัสเอกสาร  :       นผ. 1003 

แก้ไขครั้งที่ :   

วันที่บังคับใช้  :       1 ตลุาคม 2553 

สาํเนาที่  : 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จดัทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางสาวบุญยิ่ง  เชี่ยวธัญกิจ 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
ส.อ.พิทกัษ์  พรหมสนธิ์ 

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นางมณฑาณี  ด้วงชื่น 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

 

 

นายสมนึก  โพธิวัลย์ 
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 

 

 

 

นายธวัช  ธัญญกรรม 
รอง ผอ.สพป.อุทยัธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร     นผ.1003 

แก้ไขคร้ังท่ี       -    00 

 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วนัที่เริ่มใช้      1 ตลุาคม 2553 

ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :            งานจัดการประชุมภายในกลุ่ม       
 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
   งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือการให้บริการและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้รบับริการและผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง 
               2.2 เพ่ือให้การประสานงานการดําเนินภารกิจของกลุ่มฯ และสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 2.3 เพ่ือให้การจัดการประชุมภายในกลุ่มฯ  บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย        
ที่กาํหนด   
 

3. ขอบเขตของงาน 
 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
 

4. คําจํากัดความ 
     งานประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน หมายถึง การจัดประชุมภายในกลุ่มนโยบายและ
แผนทั้งในรูปแบบของการประชุมและอ่ืน ๆ  
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน และข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
5.2 จดัรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน ขอ้มลูด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
5.3 เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
5.4 จดัประชุมและจัดทํารายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุมกลุม่นโยบายและแผน 
5.5 สรุปและจัดทํารายงานผลการประชุม แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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6. Flow Chart การปฏบิัตงิาน 
 

ศึกษา วเิคราะห์ขอ้มูลข่าวสารทางด้านนโยบาย
และแผน และข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จดัประชุมและจัดทํารายละเอียดฯ 
 

สรุปและจัดทํารายงานผลการประชุม 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

จดัรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและ
แผน ขอ้มูลด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

เสนอผูบังคับบัญชาฯ 
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7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 
  -  

   

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
ระเบยีบ กฎหมาย ข้อปฏิบติัทีเ่ก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ขา่วและบริการข่าวสารของทางราชการ 

 พ.ศ. 2529 
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ 

 (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2533 
7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ขา่วราชการ พ.ศ.  

2525 
8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ขา่วราชการ  

(ฉบับที ่2)พ.ศ. 2527 
 

9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน)     งานจัดการประชุมภายในกลุ่ม กลุ่ม   นโยบายและแผน รหัสเอกสาร : นผ. 1003 

ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของกระบวนงาน 
 การประชุมภายในกลุ่ม เป็นการจัดประชมุภายในกลุ่มท้ังในรูปแบบของการประชุมและอื่น ๆ  
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

 

 

 

ศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน 
และข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

ตลอดเวลา  เจ้าหน้าท่ี  

2.  จดัรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน 
ขอ้มูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

1 วัน  

3
6
 

  

3.  เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน 
 

5 นาที    

4.  

 

 

จดัประชุมและจัดทํารายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
กลุ่มนโยบายและแผน 
 
 

10 นาที  เจ้าหน้าท่ี 
และ

ผู้เกี่ยวข้อง 

 

5. 
 

 

 
สรุปและจดัทํารายงานผลการประชุม แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ 
 
 

5 นาที  เจ้าหน้าท่ี 
และผอ.กลุ่ม 

 

จัดประชุมและจัดทํารายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
กลุ่มนโยบายและแผน 

เสนอผู้บังคับบัญชาฯ 

จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางดา้นนโยบายและแผน ข้อมูล
ด้านอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

ศึกษา วเิคราะห์ข้อมลูข่าวสารทางด้านนโยบาย
และแผน และข้อมูลด้านอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

สรุปและจัดทํารายงานผลการประชุม 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้อง) 
1. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517      2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2529 
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการให้ขา่วและบริการข่าวสารของทางราชการ (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2533 4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2525 
5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ขา่วราชการ (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2527 

คําอธบิายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                  จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                      กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ               การตัดสินใจ                     ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ช่ือเอกสาร  :  งานจดัการความรู้ภายในกลุ่ม 
รหัสเอกสาร  :  นผ. 1004 

แก้ไขครั้งที่ :   

วันที่บังคับใช้  :       1  ตลุาคม 2553 

สาํเนาที่  : 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จดัทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางสาวบุญยิ่ง  เชี่ยวธัญกิจ 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
ส.อ.พิทกัษ์  พรหมสนธิ์ 

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นางมณฑาณี  ด้วงชื่น 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

 

 

นายสมนึก  โพธิวัลย์ 
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 

 

 

 

นายธวัช  ธัญญกรรม 
รอง ผอ.สพป.อุทยัธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร     นผ. 1004 

แก้ไขคร้ังท่ี       -     00 

 

 

สํานัก……… 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
วนัที่เริ่มใช้       1 ตุลาคม 2553 

ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :            งานจัดการความรู้ภายในกลุ่ม 
 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
   งานจัดการความรู้ภายในกลุ่ม 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้บุคลากรภายในกลุ่มได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึง่กันและกัน ตลอดจนได้รับ
ขา่วสาร องค์ความรู้จากภายนอก มาพัฒนางานตามภารกิจที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 
 

3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 การจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน   
 3.2   จดัเก็บองค์ความรู้  รวมทั้งสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ 
  

4. คาํจํากัดความ 
                การจัดการความรู้ หมายถึงการรวบรวม กลัน่กรอง องค์ความรู้งานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนและเผยแพรค่วามรู้ 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    5.1  การศึกษา วิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
 5.2 การรวบรวม กลั่นกรอง จดัเก็บองค์ความรู้ที่จาํเป็นในการปฏิบัติงาน 
 5.3 แลกเปลี่ยนและเผยแพรค่วามรู้ 
 5.4 สรุปและรายงานผล 
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6. Flow Chart การปฏบิัตงิาน 
 

ศึกษา / วิเคราะห์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับ
งานตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ  

 

 
 
 
 
 
 รวบรวม / กล่ันกรอง / จดัเก็บ 

 
 
 
 
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู / เผยแพร  
 
 
 
 

สรุปและรายงานผล  
 
 
 

7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 
  -  
 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
 
 

9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 



แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชือ่งาน (กระบวนงาน) งานจัดการความรู้ภายในกลุ่ม กลุ่ม  นโยบายและแผน    รหัสเอกสาร : นผ. 1004 

ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของกระบวนงาน    บุคลากรภายในกลุ่มได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซ่ึงกันและกัน ตลอดจนได้รับข่าวสาร องค์ความรู้จากภายนอก  
 
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

ศึกษา วเิคราะห์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับงานตามภารกิจท่ีรบัผิดชอบ 

 

ตลอด
ปงีบประมาณ 

  

องค์ความรู้ และขา่วสาร ท่ี
ครอบคลุมภารกิจของกลุ่ม
นโยบายและแผน มี
ความถูกต้อง และทันสมัย  

เจ้าหน้าท่ี 

4
1
 

และ
ผู้อํานวยการ
กลุ่ม 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวม กลั่นกรอง จดัเก็บองค์ความรู้ที่จาํเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
อย่างน้อย 

สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

 เจ้าหน้าท่ี 
และ

ผู้อํานวยการ
กลุ่ม 

 

3.  แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ ตลอด
ปงีบประมาณ 

 

   

4.  สรุปและรายงานผล ตลอดเวลา    

รวบรวม / กลัน่กรอง / จัดเก็บ 

แลกเปลี่ยนเรยีนรู / เผยแพร 

สรุปและรายงานผล 

ศึกษา / วเิคราะห์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับ
งานตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ  

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้อง) 
  

คําอธบิายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                  จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                  การตัดสินใจ                   ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน    จุดเชื่อมต่อระหวา่งหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1หน้า) 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ช่ือเอกสาร  :  งานจดัทําแผนพัฒนาเทคโนโลยี 
  สารสนเทศและการสื่อสาร 
รหัสเอกสาร  :  นผ.2001 

แก้ไขครั้งที่ :   

วันที่บังคับใช้  :       1 ตลุาคม 2553 

สาํเนาที่  : 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางยิ้มศรี  บญุเพียร 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
นางมณฑาณี ด้วงชื่น 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 

นายสมนึก  โพธิวัลบ์ 
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 

 

นายธวัช ธัญญกรรม 
รอง ผอ.สพป.อุทยัธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร    นผ. 2001 

แกไขครั้งที่      -    00 

 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่เริ่มใช     1 ตุลาคม 2553 

ประเภทเอกสาร  :     คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 

ช่ือเอกสาร :             งานจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    

 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
 งานจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้มีแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ชัดเจน   สนับสนุน
การจัดการเรียนรู้และการบรหิารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 การจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 3.2 ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

4. คาํจํากัดความ 
 แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง แผนดําเนินงานตามนโยบายและ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ และ นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ สพฐ. รวมทัง้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ 

และ นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพฐ. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.2 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
5.3 จดัทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและจัดการเรียนรู้

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
5.4 ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการเพื่อขับเคล่ือนแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
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5.5 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและสรุปรายงานผลการดําเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

6. Flow Chart การปฏบิัตงิาน 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย  
และแผนที่เก่ียวข้อง 

ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหา ความต้องการจําเป็น 

จัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีฯ 

ติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 

ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
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7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 
- 

 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
 8.1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ 
 8.2 แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 8.3 แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่ม  นโยบายและแผน   งานข้อมูลสารสนเทศ รหัสเอกสาร : นผ. 2001 

ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของกระบวนงาน    แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความสอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัจจุบันปัญหาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและนําสู่การปฏิบัติได้ 
  

ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ 
1. 
 

ศึกษา วเิคราะห์นโยบายและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแห่งชาติ และ นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ สพฐ. รวมท้ังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1 เดือน  
  

4
6
 

 เจ้าหน้าท่ี 
คณะทํางาน 

 

2. 
 

ศึกษา วเิคราะห์ ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

1 เดือน  เจ้าหน้าท่ี 
คณะทํางาน 

 

3. 
 

จัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารและจัดการเรียนรู้ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

2  เดือน  
 
  

ความเป็นไปได้ของการนํา
นําแผนฯ ไปสู่การปฏิบัต ิ

เจ้าหน้าท่ี 
คณะทํางาน 

 

4. 
 
 

ดาํเนินงานตามแผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเขตพื้นที่การศึกษา 

 ตามช่วงเวลา 
ของแผนงาน/ 
โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย  
และแผนที่เก่ียวข้อง

ศกึษา วิเคราะห์ สภาพปัญหา ความต้องการ

ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน/
โครงการ 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

จัดทําแผนพัฒนา

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสรุป
รายงานผลการดําเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ตามช่วงเวลา 
ของแผนงาน/ 
โครงการ 

 คณะทํางาน 
ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน/
โครงการ 

 

ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

ติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้อง) 
1.  นโยบายและแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

คําอธบิายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                   การตัดสินใจ                 ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน    จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 
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