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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาของการจัดท าคู่มือ 

ปัจจุบันกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ได้ก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว
หน่วยงำนต่ำง ๆ ได้ให้ควำมส ำคัญโดยกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือควำมสะดวก 

ในกำรปฏิบัติงำน กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ตระหนักถึงควำมส ำคัญ จึงได้มีกำรน ำระบบสำรสนเทศเข้ำมำ
ใช้ในกำรบริหำรงำน เพ่ือตอบสนองกำรติดต่อสื่อสำรให้มีประสิทธิภำพ และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยและ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำนที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำองค์กรให้มีประสิทธิภำพ 

คู่มือกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขต 

พ้ืนที่กำรศึกษำ AMSS++ (Smart Area) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทำง            
ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน มีควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง             มี
ประสิทธิภำพโดยยึดหลักตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2548 

1.2 วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ือให้กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำมีคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน ที่แสดงถึงรำยละเอียด 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน และสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2.2 เพ่ือเป็นหลักฐำนแสดงวิธีกำรท ำงำนที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับผู้เข้ำมำปฏิบัติงำนใหม่
พัฒนำให้กำรท ำงำนเป็นมืออำชีพ และใช้ประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร รวมทั้งแสดงหรือ
เผยแพร่ ให้กับบุคคลภำยนอก หรือผู้ใช้บริกำร ให้สำมำรถเข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่มีอยู่
เพ่ือขอกำรรับบริกำรที่ตรงกับควำมต้องกำร 

2.3 เพ่ือปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์วิธีกำรที่ก ำหนดไว้อย่ำงสม่ ำเสมอ และ
สอดคล้องกับนโยบำยและวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนที่สนับสนุนให้ใช้ ระบบสนับสนุนกำรบริ หำรจัดกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ AMSS++ (Smart Area) อย่ำงเต็มสมรรถนะ 

1.3 ประโยชน์ของคู่มือ 

3.1 เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของผู้ใช้งำนและผู้ที่เก่ียวข้อง 

3.2 เป็นคู่มือกำรตรวจสอบ, ติดตำมงำน, กำรแล้วเสร็จของงำน 

3.3 เป็นคู่มือในกำรปฏิบัติงำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร ที่ก ำหนดไว้เพ่ือตอบสนองนโยบำย และวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน 

3.4 ชว่ยลดเวลำในกำรสอนงำนของผู้ปฏิบัติงำนใหม่ 

3.5 ลดขั้นตอนของกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณ 
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1.4 ขอบเขตของคู่มือ 

4.1 กำรรับ-ส่งหนังสือภำยนอก จำกหน่วยงำน กระทรวง/กรม/หน่วยงำนภำครัฐและ 

ภำคเอกชน รวมทั้งประชำชนทั่วไปที่มีหนังสือมำถึงกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

4.2 กำรรับ-ส่งหนังสือภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3 

จำกหน่วยงำน ในสังกัด ด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขต 

พ้ืนที่กำรศึกษำ AMSS++ (Smart Area) 

4.3 กำรจัดเก็บหนังสือที่ปฏิบัติ เสร็จและท ำลำยเมื่อถึงอำยุกำรจัดเก็บหนังสือครบ           
ตำมระเบียบงำนสำรบรรณ 

1.5 ค าจ ากัดความ 

5.1 งำนสำรบรรณ หมำยถึง งำนที่เกี่ยวกับกำรบริหำรเอกสำร เริ่มตั้งแต่กำรจัดท ำกำรรับ 
กำรส่ง กำรเก็บรักษำ กำรยืมจนถึงกำรท ำลำย 

5.2 ระบบสำรบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ หมำยถึง กำรรับ ส่งข้อมูลข่ำวสำรหรือหนังสือผ่ำน
ระบบสื่อสำรด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

5.3 กำรบริหำรงำน หมำยถึงกระบวนกำรทำงกำรบริหำรงำนด้ำนเอกสำร กำรจัดท ำกำร
บันทึกกำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำร กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3 และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

5.4 หน่วยงำนภำยใน หมำยถึง หน่วยงำนภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน และส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3 

5.5 หน่วยงำนภำยนอก หมำยถึง หน่วยงำนรำชกำรภำยนอก /หน่วยงำนภำคเอกชน/
บุคคลภำยนอก 

5.6 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หมำยถึง หน่วยงำนที่ส่งเรื่องไปให้เพ่ือด ำเนินกำรตำมค ำสั่งกำร 

5.7 กำรจัดเก็บเอกสำร หมำยถึง กระบวนกำรจัดระบบจ ำแนกเอกสำรและจัดเก็บเอกสำร 

ที่ปฏิบัติเสร็จแล้วให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่เพ่ือสะดวกในกำรค้นหำ 
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บทที่ 2 

บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2.1 บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Smart OBEC 

สพฐ. และระบบ สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ AMSS++ (Smart Area) ปฏิบัติงำน 
ซ่ึงจ ำเป็นต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนบันทึกข้อมูลเพ่ือใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์         
งำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนพัสดุ งำนบริหำรทั่วไป ตำมค ำสั่ง หรือแนวทำงปฏิบัติ ตลอดจนให้ค ำปรึกษำ   
แนะน ำและเสนอแนะวิธีกำร แก้ไขปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1 ปฏิบัติงำนช่วยเหลือและสนับสนุนงำนบริหำรต่ำง ๆ เช่น งำนบันทึกข้อมูลเพ่ือใช้กับเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ งำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนพัสดุ งำนบริหำรทั่วไป เพ่ือสนับสนุนให้งำนต่ำง ๆ ด ำเนินไปได้
โดยสะดวก 

2) ติดต่อประสำนงำนกับบุคคลภำยในหน่วยงำนเดียวกันหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้       
กำรปฏิบัติงำน เป็นไปด้วยควำมรำบรื่น 

3) ผลิตหนังสือรำชกำร หรือเอกสำรอ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน 
และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย 

4) ประสำน แลกเปลี่ยนควำมรู้ข้อมูลต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ ทั้งภำยในและภำยนอก
หน่วยงำนเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
2.3 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. งานสารบรรณ 
1. งำนทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ ระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3 
2. งำนทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือ ภำยในและภำยนอก โดยใช้ระบบสนับสนุนกำรบริหำร 

จัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ AMSS++ (Smart Area) 
3. จัดเก็บและบันทึกงำนสำรบรรณลงในระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 

กำรศึกษำ AMSS++ (Smart Area ) เพ่ือเป็นฐำนข้อมูล 
4. งำนแจ้งหนังสือรำชกำร เสนอแฟ้มงำนของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
5. งำนออกเลขท่ีหนังสือ เลขที่ค ำสั่ง / ของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
6. ท ำทะเบียนค ำสั่ง ประกำศของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำพร้อมจัดเก็บในแฟ้มเอกสำร

และระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ AMSS++ (Smart Area) 
2. งานธุรการ 

1) ร่ำงหนังสือ – โต้ตอบ 
1.1 ร่ำง - พิมพ์หนังสือรำชกำรทั้งภำยในและภำยนอก และจัดท ำส ำเนำไว้เป็นหลักฐำน 
1.2 ด ำเนินกำรจัด/จดบันทึก/รำยงำนกำรประชุม และด ำเนินกำรเกี่ยวกับประชุมในกลุ่ม 
1.3 ดูแลเกี่ยวกับกำรเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนที่นัดหมำย 
1.4 กำรออกหนังสือรับรองกำรจัดตั้งโรงเรียนของสถำนศึกษำ 
1.5 กำรออกหนังสือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนอปท. และหน่วยงำนอ่ืน ๆ 
 



 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3  

2) หนังสือเวียน 
2.1 เวียนหนังสือภำยในหน่วยงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
2.2 เวียนหนังสือภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน 
2.3 ด ำเนินกำรจัดกำรเผยแพร่ควำมรู้ภำยในกลุ่ม 

3) จัดเก็บ - ค้นหำ 
3.1 จัดเก็บหนังสือรำชกำรให้เป็นหมวดหมู่ตำมระเบียบงำนสำรบรรณ 
3.2 บริกำรค้นหำหนังสือรำชกำร เช่น บันทึก ประกำศ ค ำสั่ง หนังสือเวียนต่ำง ๆ 

4) งำนด้ำนบริกำร 
4.1 กำรดูแล บ ำรุงรักษำ เครื่องใช้ส ำนักงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกลุ่ม 
4.2 กำรเบิก-จ่ำยวัสดุส ำนักงำนของกลุ่มนโยบำยและแผน 
4.3 ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมภำยในกลุ่ม 
4.4 ดูแลกำรจองห้องประชุมในระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ AMSS++ (Smart Area) 
4.5 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3  

บทที่ 3 
คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
3.1 งำนสำรบรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเภทเอกสำร  :  คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ชื่อเอกสำร  : งำนสำรบรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3  

 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งำนสำรบรรณ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้กำรปฏิบัติต่อหนังสือรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพรวดเร็วถูกต้อง 
2.2 เพ่ือให้กำรรับส่งหนังสือรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีระบบ 
 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 กำรรับ - ส่ง หนังสือรำชกำร 
3.2 กำรจัดเก็บหนังสือรำชกำรทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

4. ค าจ ากัดความ 
งำนระบบสำรบรรณ คือ งำนที่เก่ียวกับกำรบริหำรงำนเอกสำร เริ่มตั้งแต่ กำรจัดท ำ กำรรับ 

กำรส่ง กำรเก็บรักษำ กำรยืม และกำรท ำลำยเอกสำร 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 น ำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

รับ - ส่ง หนังสือรำชกำร 
5.2 รับ - ส่ง หนังสือรำชกำรตำมระบบที่ก ำหนด โดยจัดท ำและพัฒนำก ำกับดูแลกำร

รับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ e-filling กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ 
1) รับงำนจำกกลุ่มอ ำนวยกำรและลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทำงระบบ E-filling 
2) เสนอผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม มอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ 
3) เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบจัดท ำหนังสือรำชกำรหรือเอกสำรประกอบ 
4) เสนอผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ตรวจสอบควำมถูกต้อง 
5) ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำลงนำม 

5.3 ตรวจสอบกำรส่งหนังสือรำชกำรทำงเว็ปไซต์ ในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
และควบคุมกำรส่งหนังสือรำชกำรของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

5.4 ออกแบบและพัฒนำระบบงำนสำรบรรณ์ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับระบบงำน 
สำรบรรณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

5.5 สรุปและประเมินผลกำรใช้ระบบกรรั - ส่ง หนังสือรำชกำรเพ่ือกำรปรับปรุงแก้ไข
อย่ำงต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3  

ตรวจสอบกำรส่งหนังสือรำชกำรทำงเว็ปไซด์          
ในกลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำ และควบคุมกำรส่ง
หนังสือรำชกำรของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 - 
 
 
 
 

น ำระบบเครีอข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรปฏิบัตงิำน 

รับ - ส่ง หนังสือรำชกำร 
 

รับ - ส่ง หนังสือรำชกำรตำมระบบท่ีก ำหนด โดยจัดท ำ 
และพัฒนำก ำกับดูแลกำรรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ 

e-filling กลุ่มส่งเสรมิกำรจัดกำรศกึษำ แจ้งให้
เจ้ำหน้ำท่ีผู้ที่เกีย่วข้องทรำบ 

ออกแบบและพัฒนำระบบงำนๆ 
 

 

สรุปและประเมินผลกำรใช้ระบบ 
กำรรับ-ส่งหนังสือ 

 

รับงำนจำกกลุ่มอ ำนวยกำรและ 
ลงทะเบียนรบั/ลงทะเบียนรับทำง 

ระบu e-filling 

เสนอ ผอ.กลุ่ม 
มอบหมำยใหผู้้รับผิดชอบปฏิบตั ิ

เจ้ำหน้ำท่ีที่รับผิดชอบจัดท ำหนังสอื 
รำชกำรหรือเอกสำรประกอบ 

เสนอ ผอ.กลุ่ม ตรวจสอบควำมถูก 
ต้อง / ผู้มีอ ำนำจลงนำม 
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8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

8.1 พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.2539 
8.2 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540 
8.3 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
8.4 ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. 2517 
8.5 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้ข่ำวและบริกำรข่ำวสำรของทำงรำชกำร 

พ.ศ. 2529 
8.6 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้ข่ำวและบริกำรข่ำวสำรของทำงรำชกำร 

(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2533 
8.7 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรประชำสัมพันธ์และกำรให้ข่ำวรำชกำร 

พ.ศ. 2525 
8.8 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรประชำสัมพันธ์และกำรให้ข่ำวรำชกำร 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 
 
 
9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน



 
 
 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 

ชื่องำน (กระบวนงำน) งำนระบบสำรบรรณ สพท. ....................กลุ่ม ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ งำนธุรกำร รหัสเอกสาร : 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนงาน 
            กำรรับ – ส่งหนังสือรำชกำรและเอกสำรอื่น ๆ ลงทะเบียนแยกประเภท จัดท ำหนังสือรำชกำร ปฏิบัติงำนเกีย่วกับกำรเก็บ พิมพ์ คัดส ำเนำ ค้นหำ และติดตำมเร่ืองรวบรวมเอกสำรหลกัฐำน ข้อมูล และสถิติของกลุ่มที่เป็นระบบ 
ล ำดับที่ ผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น ำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน รับ- ส่ง หนังสือรำชกำร 
 

5 นำท ี  กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

 
 

2. 
 

รับ - ส่ง หนังสือรำชกำรตำมระบบที่ก ำหนด โดยจัดท ำและพัฒนำก ำกับดูแล
กำรรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ e-Filling กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ แจ้งให้
เจ้ำหน้ำที่ผู้ที่เกีย่วขอ้งรับทรำบ 

ตลอดเวลำ  กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

 
 

3. 
 
 

เสนอ ผอ.กลุ่ม มอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ/ เจำ้หน้ำที่ผู้รับผิดชอบจัดท ำ
หนังสือรำชกำรหรือเอกสำรประกอบ/ เสนอ ผอ.กลุ่ม ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง 
/ผู้มีอ ำนำจลงนำม 

5 นำท ี  กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

 
4. 
 

ตรวจสอบกำรส่งหนังสือรำชกำรทำงเวบ็ไซต์ ในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
และควบคุมกำรส่งหนังสือรำชกำรของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

5 นำท ี  กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

 
5. 
 

ออกแบบและพัฒนำระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสมและสอดคล้องกับ
ระบบงำนสำรบรรณของส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ และขอ้มูลสำรสนเทศ
ของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

ตลอดเวลำ  กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

 
6. 
 

สรุปและประเมินผลกำรใช้ระบบกำรรับ - ส่ง หนังสือรำชกำรเพื่อกำร
ปรับปรุงแก้ไขอย่ำงต่อเนื่อง 

ตลอดเวลำ งำนสำรบรรณเป็นระบบ กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

เอกสำรอ้ำงอิง : 
               1. พระรำชบัญญัตวิิธีปฏิบตัิรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539                                                 2. พระรำชบัญญัติขอ้มูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2540 

3. ระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                    4. ระเบยีบวำ่ดว้ยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. 2517    
5. ระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้ข่ำวและบรกิำรข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2529      6. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรใหข้่ำว 

 

แบบฟอร์มสรุปมำตรฐำนงำน 

น ำระบบเครีอขำ่ยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสือ่สำรมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

รับ - ส่ง หนังสือรำชกำร 
 

รับ - ส่ง หนังสือรำชกำรตำมระบบที่ก ำหนด  

 
เสนอ/ผอ.กลุ่มมอบหมำยให้ 

ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ และผอ.กลุ่ม 
ตรวจสอบ/ผู้มอี ำนำจลงนำม 

กำรตรวจสอบหนังสือรำชกำรทำงเว็ปฯ  

ออกแบบและพฒันำระบบงำน
ฯ 

สรุปและประเมนิผล 



นางสาวสายใจ  สุพรม
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน

กระทรวงศึกษำธิกำร

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


