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กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ก

คำนำ
คู่มือการปฏิบัติงาน ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินการเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานขององค์กร เป็นการรวบรวมกระบวนการปฏิบัติงานของกลุ่มอานวยการ ในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ที่ประกอบด้วย คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานธุรการ กลุ่มอานวยการ โดยได้
นาเสนอกระบวนการปฏิบัติงาน ของงานประจาที่เป็นงานตามภารกิจหลัก ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานรายละเอียด งานและมาตรฐานคุณภาพงาน เพื่อกาหนดเป็นแนวทางใน การปฏิบัติงาน ได้งานที่มี
คุณภาพตามที่กาหนด
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ นอกจากประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานโดยตรงแล้ว ยังเป็นประโยชน์
ต่อผู้มารับบริการเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ เป็นแนวทางหนึ่งใน
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานธุรการ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๑

นางสาวเพียรสน ลุนะหา
กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
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ความหมายของอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

1

วิสัยทัศน์

2

เป้าหมาย

2

พันธกิจ

2

ค่านิยมร่วม

2

ตอนที่ 2 กรอบข่ายภารกิจ

3

โครงสร้างทาเนียบบุคลากรกลุ่มอานวยการ
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รายละเอียดขอบข่ายงานและ flow chat การปฏิบัติงาน
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บรรณานุกรม

ค

๑

ตอนที่ ๑
บทนา
งานอานวยการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร การ
ประสานงานและให้ บ ริการ สนับ สนุน ส่งเสริม ให้ กลุ่ มภารกิจและงานต่าง ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สามารถบริหารจัดการและดาเนินงานตามบทบาทภารกิจ อานาจ หน้าที่ ได้อย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื่อ
อุปกรณ์ทางการศึกษา และทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้
อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานในสานักงานของเจ้าหน้าที่ธุรการนั้น เป็นการปฏิบัติงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลและเอกสาร
จึงต้องอาศัยความอดทน ความขยัน และความจาส่วนตัวพอสมควร เป็นหลักสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะการ
ทางานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนั้นจะเกี่ยวกับหนังสือราชการ ทั้งที่เป็นหนังสือราชการภายในและหนังสือราชการ
ภายนอก ซึ่งมีหลายรูปแบบที่ต้องดาเนินการ เช่น การโต้ตอบหนังสือราชการ การร่างหนังสือขอความอนุเคราะห์
ขอความร่วมมือ การร่างหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุม การนาเสนอ การจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ทั้ง
ที่ เ ป็ น กระดาษและเป็ น ไฟล์ ใ นระบบคอมพิ ว เตอร์ ฯลฯ จึ ง ต้ อ งมี ก ารจั ด ระบบงานเอกสารที่ ดี จึ ง จะประสบ
ความสาเร็จในการบริหารงานเอกสารและเป็นการช่วยจาได้อีกด้วย

อานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการ
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
(ฉ) ประสานการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ดาเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งานของส่วน
ราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอานวยการให้การปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้การบริหารงบประมาณและทรัพย์สินของเขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส
ประหยัดและคุ้มค่า
๓. เพื่อให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการดาเนินงาน เกิดความเลื่อมใสและศรัทธา
และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา

ความหมายของอานวยการ สพป.เลย เขต ๑
หมายถึง งานอานวยการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหาร

๒

องค์การ การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สามารถบริหารจัดการและดาเนินงานตามบทบาทภารกิจอานาจหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร
สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่ สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้
อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อานวยการหรือเป็นฝ่ายเสนาธิการมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆมากมาย แต่หน้าที่สาคัญ ก็คือการ
ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร การประมาณการหาแนวทางการการปฎิบัติที่จะเป็นไปได้
และดีที่สุดเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการดาเนินการหรือสั่งการของผู้บังคับบัญชาให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายฝ่ายอานวยการจะต้องประกอบด้วย การวางแผน การจัดการ
การอานวยการการประสานงาน และการควบคุม
ในการปฏิบัติของฝ่ายอานวยการนั้นก็คือบูรณาการเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่
ว่าจะเป็นการแสวงหาข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์
ประเมินค่าข้อมูลที่ได้รับจากการพิจารณาสถานการณ์ประเมินผลข้อมูล และแนวโน้มความเป็นไปได้ และกาหนด
เป็นแนวความคิดและหนทางในการปฏิบัติที่เป็นไปได้และเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด และจัดทาเป็นโครงการมี
ลาดับขั้นตอนเพื่อเป็นข้อเสนอในหนทางการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชามีการ
วิเคราะห์ภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยฝ่ายอานวยการให้แนวความคิดในการวางแผนและต้องมีการประมาณการของ
ฝ่ายอานวยการเพื่อประมาณการความต้องการของผู้บังคับบัญชา การให้ข้อตกลงใจและแนวคิดในการปฏิบัติ การ
จัดทาแผนและคาสั่งการอนุมัติสุดท้ายเมื่อผู้บังคับ บัญชาตกลงใจก็ดาเนินการในขั้นตอนของการประสานงาน กากับ
ดูแล และติดตามผลทั้งในระดับบนและระดับล่าง

วิสัยทัศน์
“ระบบงานทันสมัย บริการรวดเร็วประทับใจ ประสานสัมพันธ์เครือข่ายครอบคลุมทุกองค์กร”

เป้าหมาย
1. พัฒนาคุณภาพบริการโดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยการใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายใน
การให้บริการ
2. ขับเคลื่อนงานพัฒนาองค์กร ได้แก่ งานคารับรองการปฏิบัติราชการ และงานมาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ด้วยการสร้างองค์ความรู้ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เชื่อมั่นว่าภารกิจขององค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนด

พันธกิจ
กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาเลย เขต ๑ กาหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพ
องค์กรตามนโยบาย ดังนี้
1. บริหารจัดการงานอานวยการอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วด้วยเทคโนโลยี ถูกต้องตามระเบียบ ลด
ขั้นตอนสู่การบริการที่เป็นเลิศ
2. สร้างความเข้มแข็งการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. พัฒนาระบบควบคุมภายในให้เข้มแข็ง ด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน

ค่านิยมร่วม
“ยิ้มแย้ม แจ่มใส ใส่ใจ ให้บริการ”

๓

ตอนที่ 2
กรอบข่ายภารกิจงาน
โครงสร้างโครงสร้างทาเนียบบุคลากรกลุม่ อานวยการ

ขอบข่าย/ภารกิจ
๑. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑.๑ งานธุรการ
๑.๑.๑ งานสารบรรณ
๑.๑.๒ การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
๑.๑.๓ การมอบหมายหน้าที่การงาน
๑.๑.๔ งานเลขานุการผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๑.๕ การประชุมภายในสานักงาน
๑.๒ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
๑.๓ งานยานพาหนะ
๑.๔ งานการจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร
๑.๔.๑ การจัดระบบบริหาร
๑.๔.๒ การพัฒนาองค์กร
๑.๔.๓ การจัดทาระเบียบและประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๔.๔ การตรวจสอบกลั่นกรองงาน
๑.๔.๕ การมอบอานาจของผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน
๑.๔.๖ การควบคุมภายใน

๒. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
๒.๑ งานการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
๒.๑.๑ การสร้างเครือข่ายภายนอกองค์กร

๔

๒.๑.๒ การสร้างเครือข่ายภายในองค์กร
๒.๒ งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่อสาธารณชน
๒.๓ งานบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

๓. กลุ่มงานประสานงาน
๓.๑ งานประสานการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๒ งานการประสานการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
๓.๓ งานการประสานงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับ ต่าง ๆ

กลุ่มอานวยการ
กลุ่มงาน
บริหารทัว่ ไป

กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์

กลุ่มงาน
ประสานงาน






งานธุรการ
งานอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม
งานยานพาหนะ
งานจัดระบบการบริ หารและพัฒนาองค์กร

 งานการสร้างเครื อข่ายการประชาสัมพันธ์
 งานเผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสารของหน่วยงานต่อสาธารณชน
 งานบริ การด้านข้อมูลข่าวสาร
 งานประสานการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
 งานการประสานการ ใช้ทรัพยากรของ หน่วยงาน
 งานการประสานงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและ
อนุกรรมการในระดับต่าง ๆ

๕

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารทัว่ ไป

งานสารบรรณ
การรับ - ส่งงานในหน้าที่ราชการ

งานธุรการ

การมอบหมายหน้าที่การงาน
งานเลขานุการผูบ้ ริ หารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประชุมภายในสานักงาน

งานอาคารสถานทีแ่ ละสิ่งแวดล้ อม

งานยานพาหนะ

การพัฒนาองค์กร
การจัดระบบบริ หาร

งานจัดระบบบริหารและพัฒนา
องค์ กร

การตรวจสอบกลัน่ กรองงาน
การมอบอานาจของผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
การจัดทาระเบียบและประกาศสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
การควบคุมภายใน

๖

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
งานการสร้าง
เครื อข่ายการ
ประชาสัมพันธ์

กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์

การสร้างเครื อข่าย
ภายนอกองค์กร

การสร้างเครื อข่าย
ภายในองค์กร

งานเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของ
หน่วยงานต่อสาธารณชน

งานบริ การด้านข้อมูล
ข่าวสาร

กลุ่มงานประสานงาน

กลุ่มงาน
ประสานงาน

งานประสานการดาเนิ นงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
เขตพื้นที่การศึกษา
งานประสานการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานฯ
งานการประสานการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
งานการประสานงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
ในระดับต่าง ๆ

๗

ตอนที่ 3
งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
งานธุรการ
นางสาวเพียรสน ลุนะหา ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และกลุ่มงาน
ประสานงาน รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่งานธุรการของกลุ่มอานวยการ ดังนี้
งานสารบรรณ สพป.ลย.๑
๑. ปฏิบัติงานสารบรรณกลาง รับหนังสือราชการ และ จ่ายหนังสือราชการให้กลุ่มต่าง ๆ
๒. การบริหารการจัดการหนังสือราชการด้วยระบบ E-Filing / E-office / E-Document Loei และ
ระบบ AMSS++
๓. การออกเลขทะเบียนส่งหนังสือราชการ
๔. การออกเลขหนังสือรับรอง
๕. ตรวจสอบ/ สรุป บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เสนอผู้บังคับบัญชา
๖. งานการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ กลุ่มอานวยการ/ลูกจ้างประจา เสนอผู้บังคับบัญชา
๗. การส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์ และส่วนราชการต่าง ๆ
๘. เสนอแฟ้มให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และศึกษาธิการจังหวัดเลย
๙. จัดทาสาเนาหนังสือราชการและเก็บรักษาระเบียบ คาสั่ง / แนวปฏิบัติ / ข้อหารือเกี่ยวข้องกับงานที่
รับผิดชอบ
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
๑๐. งานรักษาความปลอดภัย
๑๐.๑ จัดทาคาสั่งการอยู่เวรรักษาการณ์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
๑๐.๒ การจัดทาเวรประจาวันนอกเวลาราชการของกลุ่มอานวยการ
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๑๑. ปฏิบัติงานแทน นางวรกัรญา คาสิงห์นอก นางสุภาลี วัฒน์ศรีธานัง และ นายปฏิพล นามผา
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ
๑๒. งานเร่งด่วนอื่น ๆ ที่ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ มอบหมาย

๘

รายละเอียดขอบข่ายงานธุรการ
งานธุรการ
1. งานสารบรรณ
ตามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้ อ 6 ให้ ค วามหมายของค าว่ า
“งานสารบรรณ” ไว้ว่า หมายถึง “งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่ การจัดทา การรับ การส่ง การ
เก็บรักษา การยืม จนถึงการทาลาย” ซึ่งเป็นการกาหนดขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณ ว่าเกี่ยวข้องกับ
เรื่องอะไรบ้าง แต่ในทางปฏิบัติการบริหารงานเอกสารทั้งปวง จะเริ่มตั้งแต่การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จด จา
ทาสาเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ทารหัส เก็บเข้าที่
ค้น หา คิ ดตามและท าลาย ทั้ งนี้ ต้อ งทาเป็ นระบบที่ ให้ ความสะดวก รวดเร็ ว ถูก ต้อ งและมีป ระสิ ท ธิภ าพ เพื่ อ
ประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย และในปี พ.ศ. 2548 มีการประกาศระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ โดยเพิ่มคานิยามของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของงานสารบรรณดังนี้ “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การ
ประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความ
รวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น และ “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การรับส่งข้อมูล
ข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”
คาจากัดความ
“เจ้าหน้าที”่ หมายถึง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
“สานักงาน” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้ อานวยการส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษารองผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ “เอกสารลับ”หมายถึง เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
“กลุ่ม” หมายถึง – กลุ่มอานวยการ - กลุ่มบริหารงานบุคคล - กลุ่มนโยบายและแผน - กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - กลุ่ม
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
“หน่วย” หมายถึง หน่วยตรวจสอบภายใน
“เอกสาร” หมายถึง เอกสารพัสดุไปรษณีย์และระบบ E-Office
“ผอ.กลุ่ม” หมายถึง ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
1.1 การรับ – ส่งหนังสือราชการ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. วิเคราะห์โครงสร้างการบริหารงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. ออกแบบระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน และสามารถเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้ โดยนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการดาเนินงาน
๓. จัดหาและพัฒนา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับ การปฏิบัติงานตามระบบ
การรับ – ส่ง หนังสือราชการที่ออกแบบไว้ได้
๔. รับ - ส่งหนังสือราชการตามระบบที่กาหนด
๕. ประเมินผลการใช้ระบบการรับ–ส่งหนังสือราชการและปรับปรุงเป็นระยะ ๆ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
การรั บ-ส่ งหนั งสื อราชการเป็นระบบที่ทันสมัย ลดขั้นตอนการปฏิบัติ งานและลดก าลั งคน มี
หลักฐานการดาเนินงานที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้ สามารถจาแนกตามความเร่งด่วน และชั้นความลับ นาไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างรวดเร็วถูกต้อง

๙

Flow Chart แสดงขั้นตอนการรับหนังสือ
แผนการปฏิบตั ิงานสารบรรณ (Flow Chart)
งานรั บหนังสือ
ผู้รับผิดชอบ

งานสารบรรณ

กิจกรรม
รั บหนังสือจากหน่ วยงานภายนอก เอกสารทั่วไป
เอกสารลับ จากไปรษณีย์ และอื่น ๆ

ชัน
้ ความเร็ ว

ตรวจสอบ คัดแยก จัดหมวดหมู่
หนังสือและสิ่งพิมพ์

ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้ วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

ชัน
้ ความลับ

A

ลงทะเบียนออกเลขรับเอกสาร
ด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็คทรอนิกส์

จัดส่งไปให้ ฝ่ายที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อดาเนินการต่อไป

B

ไม่ต้องลงทะเบียน เช่น เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ จดหมายส่วนบุคคล
เป็ นต้ น

เสนอผู้เกี่ยวข้ องโดยตรง

ตรวจสอบแล้ วไม่ถก
ู ต้ อง เช่น
ส่งผิดหน่วยงาน ไม่มีผ้ ล
ู งนาม

ดาเนินการส่งคืน

เสนอผู้บริ หาร พิจารณาสัง่ การ

เสร็ จสิ ้น

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 การจัดทาหนังสือราชการ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษาระเบียบงานสารบรรณที่เกี่ยวข้องกับชนิดของหนังสือราชการ
๒. ออกแบบหนังสือราชการให้หน่วยงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้ให้เป็นแนวเดียวกัน
โดยนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ดาเนินงาน
๓. วิเคราะห์สภาพสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการพิมพ์และการสาเนาหนังสือ
๔. ออกแบบระบบการพิมพ์และส าเนาหนังสื อให้ เหมาะสมกับสภาพของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาโดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็วและประหยัด ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า โดยนาเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ดาเนินงาน
๕. จัดบุคลากรรับผิดชอบดาเนินการพิมพ์และการสาเนาหนังสือตามระบบที่กาหนด
๖. พิจารณาหาบุคคลภายนอกรับดาเนินการในบางงานตามความเหมาะสมในลักษณะการจ้าง
ทางานเพื่อลดอัตรากาลังบุคลากร ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ อุปกรณ์ และการซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์

๑๐

๗. ประเมินระบบงานพิมพ์และสาเนาหนังสือและปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
การพิมพ์และจัดทาสาเนา เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และประหยัดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ใน
สานักงานได้รับการดูแลรักษาพร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติม
1.3 การเก็บหนังสือราชการ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. วิเคราะห์สภาพงานและวิธีการจัดเก็บเอกสารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. ออกแบบระบบการจัดเก็บเอกสารให้สอดคล้องกับระบบการรับ – ส่ง การยืมและการทาลาย
หนังสือราชการ และเหมาะสมกับสภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนครอบคลุมลักษณะการจัดเก็บ
หนังสือที่กาหนดในระเบียบงานสารบรรณ โดยนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้
ดาเนินงาน
๓. จัดหาและพัฒนา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามระบบการ
จัดเก็บหนังสือราชการที่ออกแบบไว้ได้
๔. ดาเนินการจัดเก็บหนังสือตามระบบที่กาหนด
๕. ประเมินผลการดาเนินงานจัดเก็บหนังสือเป็นระยะ ๆ และปรับปรุงให้มี ประสิทธิภาพ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. การจัดเก็บรักษาหนังสือเป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
๒. การจัดเก็บหนังสือเป็นระบบที่ทันสมัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถค้นหาเรื่องภายใน
เวลาที่รวดเร็ว
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติม
1.4 การให้ยืมหนังสือราชการ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ออกแบบระบบการให้ ยืมหนังสื อราชการให้ สอดคล้ องกับระบบการรับ –ส่ ง และการเก็ บ
หนังสือราชการโดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒. ก าหนดหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การให้ ยื มหนั งสื อราชการให้ ส อดคล้ องกั บระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ
๔. นาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงระบบการยืมหนังสือราชการ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
มีระบบการให้ยืมหนังสือที่มีความสะดวกในการให้ยืม สามารถติดตามและเก็บรักษาหนังสือได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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1.5 การทาลายหนังสือราชการ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ภายใน ๖๐ วั น หลั งจากสิ้ นปี ปฏิ ทิ น ด าเนิ นการส ารวจหนั งสื อที่ หมดอายุ การเก็ บจาก
ฐานข้อมูลการเก็บหนังสือในระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒. จัดทาบั ญชีหนั งสื อขอทาลาย เสนอคณะกรรมการทาลายหนังสื อของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๓. ส่ งบั ญชีหนั งสื อขอทาลายให้ กองจดหมายเหตุแห่ งชาติ หรื อหน่วยงานที่ได้รั บมอบหมาย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เว้นแต่หนังสือประเภทที่ได้ขอทาความตกลงกับกองจดหมายเหตุแห่งชาติไว้แล้ว
๔. ดาเนินการทาลายหนังสือด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
มี ก ารท าลายหนั ง สื อ ที่ ห มดอายุ ก ารเก็ บ ทุ ก ปี การด าเนิ น งานเป็ น ไปตามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. หนังสือสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๐๐๒/ว.๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๓ เรื่อง คาอธิบาย
ประกอบระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

หน่วยเก็บสารวจและจัดทาบัญชีหนังสือขอทาลาย
เสนอแต่งตัง้ คณะกรรมการทาลายหนังสือจาก
หัวหน้าส่วนราชการ
คณะกรรมการทาลายหนังสือ
พิจารณาหนังสือตามบัญชีหนังสือขอทาลาย

- หนังสือที่ไม่ควร
ทาลายส่งไปเก็บ
ไว้ที่
1.หน่วยเก็บ
2.ฝากเก็บไว้ที่หอ
จดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรม
ศิลปากร

หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมพิจารณา
หนังสือตามรายงานของคณะกรรมการ
ทาลายหนังสือ
กองจดหมายเหตุแห่งชาติพจิ ารณา
ให้ความเห็นตามรายงานของ
หัวหน้าส่วนระดับกรม

- หนังสือที่ควร
ทาลายทาลายโดย
คณะกรรมการ
- รายงานผลการ
ทาลายต่อหัวหน้า
ส่วนราชการระดับ
กรม

๑๒

1.6 การรับ–ส่งงานในหน้าที่ราชการ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. จัดเตรียมหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบฟอร์มบัญชีรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ
๒. ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการสารวจและกรอกรายการบัญชีรับ -ส่ งงานดาเนินการเป็นกลุ่มงานตามที่
รับผิดชอบ
๓. เสนอให้ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบลงนาม
๔. เก็บเป็นหลักฐานการรับ–ส่งงานในหน้าที่พร้อมทั้งมอบให้ผู้รับ–ส่งงานเก็บไว้เป็นหลักฐานคนละ ๑
ชุด
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
การรับ-ส่งงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ผู้รับและผู้ส่งงานสามารถทราบได้ว่ามีงานอะไรบ้างที่
ปฏิบัติเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการปฏิบัติ และยังไม่ได้ปฏิบัติ และมีหลักฐานการรับ – ส่งงานที่ถูกต้อง
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔
แสดงขั้นตอนการส่งหนังสือ
งานส่งหนังสือ
หนังสือที่หวั หน้าส่วนราชการลงนามแล้ว

ออกเลขที่หนังสือ วัน เดือน ปี
ประทับตราผู้ลงนาม

ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยของหนังสือ
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

ลับ

ปกปิ ด

EMS

ธรรมดา

จัดส่งเรื่องให้ หน่วยงานต่าง ๆ

บรรจุซอง จ่าหน้ าซอง – ปิ ดซอง ส่งมอบให้
เจ้ าหน้ าที่ที่สง่ ไปรษณีย์ และส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
นาส่งไปรษณีย์

รวบรวมสาเนาคืนเจ้ าของเรื่อง
ตรวจสอบใบแจ้ งหนี ้รายเดือน
นาส่งการเงินเบิกจ่าย เก็บสาเนา
ใบนาส่งเข้ าแฟ้ม

ค
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