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ประเภทเอกสาร  : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ชื่องาน    : งานธุรการ 

ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวศิริลักษณ์   ไหลริน 

ผู้อ านวยการกลุ่ม : นางวราภรณ์   สิงห์คิบุตร 
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1.  ชื่องาน : งานธุรการ 

2.  วัตถุประสงค์   

 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีคู่มือประกอบการปฏิบัติงานธุรการเป็นมาตรฐาน เป็นไปตาม
ระเบียบฯ และถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. ขอบเขตของงาน 

 3.1  งานลงทะเบียนรับหนังสือราชการ  ครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่การเปิดรับหนังสือราชการ 
ในระบบ การวิเคราะห์เนื้อหา การมอบผู้รับผิดชอบ เพ่ือน าส่งกลุ่มงานที่ปฏิบัติต่อไป  
 3.2  ประสานงาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารให้กับผู้รับบริการ 

4. ค าจ ากัดความ 

 “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 “คณะท างาน” หมายถึง ทีมงานบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบตามภารกิจ
ของแต่ละมาตรฐานส านักงาจเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานมาตรฐานส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
 “เจ้าภาพหลัก” หมายถึง กลุ่มอ านวยการ 
 “เจ้าภาพรอง” หมายถึง กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                 
หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 “เอกสาร” หมายถึง เอกสาร พัสดุ พัสดุไปรษณีย์ ระบบ EO – CMS (AMSS++) 

5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1  เปิดหนังสือในระบบ EO – CMS (AMSS++) รวมถึงหนังสือทาง โทรสาร ไปรษณีย์ และหนังสือ
หรือเอกสารที่ส่งโดยตรง ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5.2  จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ เพ่ือด าเนินการก่อนหลังและตรวจความ
ถูกต้องของเอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่ส่งออกหนังสือ            
เพ่ือด าเนินการให้ถูกต้องและบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐาน 
 5.3  การประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
  1) เลขรับ ให้ลงเลขที่รับตามล าดับทะเบียนหนังสือรับ 
  2) วันที่ ให้ลงวันที่ เดือน ปี ที่รับหนังสือ 
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 5.4  จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนแล้ว และจ่ายหนังสือ 
  1) จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนแล้ว เสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา เพ่ือระบุกลุ่มงานที่ปฏิบัติ 
  2) การจ่ายหนังสือที่ลงทะเบียนไปยังกลุ่มงานที่ปฏิบัติด าเนินการตามขั้นตอน โดยใช้สมุดส่ง
หนังสือ 
  3) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณลงเลขทะเบียนหนังสือ วัน เดือน ปี ที่รับหนังสือไว้ เป็นหลักฐาน
ในทะเบียนหนังสือรับ พร้อมจ่ายหนังสือให้กลุ่มงานที่ปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มรับมอบพร้อมลงลายมือ
ชื่อ วัน เดือน ปี และเวลาก ากับไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 
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6.  Flow Chart  การปฏิบัติงาน 

 

 

 

   

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  เปิดหนังสือในระบบ EO – CMS (AMSS++)  
รวมถึงหนังสือทางโทรสาร ไปรษณีย์  
และหนังสือหรือเอกสารที่ส่งโดยตรง  

ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วน 
ของหนังสือ เพื่อด าเนินการก่อนหลัง 
และตรวจความถูกต้องของเอกสาร 

 
3. ประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวา 

ของหนังสือพร้อมกรอกรายละเอียด 

 

4. จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนแล้วเสนอ 
ต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           

เพ่ือระบุกลุ่มงานที่ปฏิบัติ  
และมอบให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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7.  แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 ทะเบียนคุมการรับ - ส่งหนังสือราชการ 
 7.2 ทะเบียนคุมการรับส่งเอกสาร/พิมพ์ 
 7.3 ทะเบียนคุมการจัดเก็บข้อมูล/แฟ้มงาน 

8.  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 8.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 8.2 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 
 8.3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2517 
 8.4 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 
 8.5 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวของทางราชการ  

      (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2533) 
8.6 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2525 
8.7 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
8.8 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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9.  สรุปมาตรฐานงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

ชื่องาน : งานธุรการ สพป. ยโสธร เขต 2  กลุ่มอ านวยการ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีคู่มือประกอบการปฏิบัติงานธุรการเป็นมาตรฐาน เป็นไปตามระเบียบฯ และถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ด าเนินงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.  เปิดหนังสือในระบบ EO – CMS (AMSS++) 
รวมถึงหนังสือทาง โทรสาร ไปรษณีย์ และ
หนังสือหรือเอกสารที่ส่งโดยตรง ณ เขตพื้นที่
การศึกษา 
 

10 นาท ี ความถูกต้องในการรับ
เอกสาร 

เจ้าหน้าที่/
คณะท างาน 

 

 

2. จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วน 
ของหนังสือ 

5 นาที ความถูกต้องในการ
จัดล าดับความส าคัญ 

เจ้าหน้าที่/
คณะท างาน 

 

 

3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเข้าระบบสารบรรณ 
 
 
 
 
 

5 นาที/เรื่อง  เจ้าหน้าที่/
คณะท างาน 

 

 

4. เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่พิจารณา
ระบุกลุ่มงานที่ปฏิบัติ 
 
 

10 นาที  เจ้าหน้าที่/
คณะท างาน 

 

 

5. เจ้าหน้าที่น าส่งให้กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
 
 
 

5 นาที ความถูกต้องในการ
มอบงานให้ปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าที่/
คณะท างาน 

 

 

จ าแนกหนังสือ 

ลงทะเบียน 

ตรวจสอบหนังสือ 

เสนอ ผอ.สพป./สพม. 
พิจารณา 

ส่งมอบให้ผู้รับผิดชอบ 
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