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คํานํา
คู่มอื การปฏิบัติงานนี้ มีรายละเอียดของกระบวนการทํางาน และคู่มือการปฏิบัติงานธุรการของกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยมีบทบาท
ภารกิจที่สําคัญดังนี้
1) งานรับหนังสือราชการ
2) งานส่งหนังสือราชการ
3) แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับดาวน์โหลดหนังสือราชการที่มาทางเว็ปไซต์สํานักงานต่าง ๆ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ให้ธุรการกลุ่
แต่ละกลุ่มดําเนินการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
จึงได้จัดทําเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนา
ระบบการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ดําเนินการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไว้ ณ โอกาสนี้
งานธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
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สารบัญ
เรื่อง
คํานํา
สารบัญ
แนวคิด
วัตถุประสงค์
ขอบเขตของงาน
คําจํากัดความ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รับหนังสือราชการที่เป็นเอกสาร
งานส่งหนังสือราชการ
ส่งหนังสือราชการเป็นเอกสารให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน
ขั้นตอนการออกเลขที่คําสั่ง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดาวน์โหลดหนังสือราชการที่มาทางเว็บไซต์
สํานักงานต่าง ๆ ของ สพฐ. และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ธุรการแต่ละกลุ่มดําเนินการ

หน้าที่
ก
1
2
2
2
3
3 - 12
13 - 16
17 - 18
19 - 20
21 - 23
24
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แนวคิด
งานรับ – ส่งหนังสือราชการ เป็นส่วนหนึ่งของงานสารบรรณ อยู่ในขอบข่ายภารกิจในความรับผิดชอบของกลุ่มอํานวยการ เป็น
งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบงานรับ – ส่งหนังสือราชการของกลุ่มทุกกลุ่มในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ให้สามารถดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บนพื้นฐานของ
ความถูกต้อง โปร่งใส ตลอดจนการให้บริการรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ กํากับ และติดตามการปฏิบัติงานในเรื่องงานรับ
– ส่งหนังสือราชการเพื่อพัฒนาปรับปรุงการปฏิบตั ิงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานสารบรรณรับ – ส่งหนังสือของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 1 ให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
2. เพื่อพัฒนาระบบการทํางานงารสารบรรณ การรับ – ส่งหนังสือราชการให้มีประสิทธิภาพง่ายต่อการสืบค้น

ขอบเขตของงาน
ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการประจํากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานประสานงานธุรการ ปรับปรุงงาน แก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การเก็บหนังสือ การจัดทําหนังสือราชการต่างๆ ช่วยปฏิบัติงานข้อมูล และแผนงาน
โคลงการในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ดังนี้
1. จัดทําเอกสารและบริหารงานของกลุ่มให้สามรถดําเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม การพัฒนาบุคลากรภายในกลุ่ม
4. ดูแลการเสนองานของกลุ่มภายในกลุ่มต่อ รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ที่ดูแลกลุ่มงาน
5. ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสํานักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบโดยทําข่าวสาร
และจัดทํารายงานผลงานการดําเนินงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7. ดูแลสวัสดิการภายในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
8. ดําเนินงานอาคารสถานที่ภายในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
9. ดําเนินการรับ – ส่งหนังสือภายในกลุ่มในระบบ SMART OFFICE และระบบ E – filing และเว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
10. ดําเนินการออกเลขคําสั่ง,เลขาวุฒิบัตร,เลขผลิตเอกสาร
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
11.1 กิจกรรม 5 ส กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
11.2 ตรวจสอบดูแลครุภัณฑ์ประจํากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
11.3 บันทึกวาระการประชุมของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
11.4 จัดทํารายงานการประชุมของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
12. ปฏิบัติงานนอกเวลาทํางานปกติหรือทํางานในวันหยุดประจําสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษในนกรณีจําเป็นเร่งด่วน
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คําจํากัดความ
“ธุรการกลุ่ม” หมายถึง เจ้าพนักงานธุรการ ที่รับผิดชอบงานรับ – ส่ง หนังสือราชการของกลุ่ม
“สํานักงาน ” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
“กลุ่ม ”หมายถึง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
“หน่วย ”
หมายถึง หน่วยตรวจสอบภายใน
“เอกสาร” หมายถึง เอกสาร, พัสดุไปรษณีย์, ระบบ E – filing, ระบบ Smart Office,Obec mail, E – mail
และเว็ปไซต์สาํ นักงานต่างๆ ของ สพฐ.
“ผอ.กลุ่ม” หมายถึง ผู้อํานวยการกลุ่ม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. งานรับหนังสือราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 รับหนังสือราชการเข้ามา 2 ทาง คือ

1.1 รับหนังสือราชการทาง File อิเล็กทรอนิกส์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 รับหนังสือราชการทาง File
อิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาสู่ระบบ Smart Office แยกเป็น 4 ช่องทาง
ช่องทางที่ 1 รับหนังสือราชการทางระบบ E – filing
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ดาวน์โหลด Fileหนังสือราชการ ทาง E – filing
2. ส่ง File หนังสือราขการ ให้ธรุ การกลุ่มเจ้าของเรื่องทางช่องจดหมายราชการ
3. ธุรการกลุ่มรับเรื่องทางช่องจดหมายราชการ ลงทะเบียนรับหนังสือราชการในระบบสารบรรณกลาง
อิเล็กทรอนิกส์
 กรณีส่งเรื่องผิดกลุ่ม ดําเนินการดังนี้
 ธุรการกลุ่ม 2 รับเรื่อง ให้ผอ.กลุ่มวินิจฉัย ปรากฏว่าไม่ใช่ภารหน้าที่ของกลุ่ม ให้ธุรการบันทึกพร้อม
เหตุผลประกอบ
เสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 วินิจฉัยสั่งการ
 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ระบุกลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
 ธุรการกลุ่มพิจารณาหนังสือราชการ ระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตามกรอบภารกิจหน้าที่ กรณีไม่สาม
รถระบุกลุ่มที่รบั ผิดชอบ
 ธุรการกลุ่มส่งเรื่องให้ผู้รับผิดชอบทางช่องจดหมายราชการ
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Flow Chartการปฏิบตั ิงาน
สารบรรณกลาง
ดาวน์โหลด File
หนังสือราชการ

ส่ง File หนังสือราชการ ให้ธุรการกลุ่ม
ส่งให้เจ้าของเรื่องทางช่องจดหมาย

ผอ.กลุม่
พิจารณา

ธุรการกลุ่มรับเรื่องทางช่องจดหมายราชการ
ลงทะเบียนรับหนังสือราชการในระบบ
สารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์

ไม่สามารถระบุผรู้ ับผิดชอบ
ธุรการกลุ่มพิจารณา ตาม กรอบ
ภารกิจ

ส่งเรื่องให้ผู้รับผิดชอบ
ทางช่องจดหมายราชการ

ธุรการกลุ่มนําเรื่องส่งผิดกลุ่ม ให้
ผอ.กลุ่มวินิจฉัยระบุกลุ่มที่รับ
ผิดชอบ ธุรการบันทึกพร้อมเหตุผล
ประกอบส่งให้ธุรการกลุ่ม 2
ธุรการกลุ่ม 2 รับเรื่องส่งให้
ผู้อํานวยการกลุ่มวินิจฉัย ถ้าไม่ใช้
ภารหน้าที่ของกลุ่ม ธุรการบันทึก
พร้อมเหตุผลประกอบเสนอ ผอ.
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วินิจฉัย
ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
พิจารณาระบุกลุ่มที่รับผิดชอบ
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ช่องทางที่ 2 รับหนังสือราชการทางหน้าเว็ปไซต์สพฐ. บ่งเป็น 2 ทาง คือ
2.1 ทางเว็ปไซต์หลักของ สพฐ. ( obec mail)

ขั้นตอนการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ดาวน์โหลด file หนังสือราชการ ทางเว็ปไซต์หลักของ สพฐ.
2. ส่ง file หนังสือราชการ ให้ธุรการกลุ่มเจ้าของเรื่องทางช่องจดหมายราชการ
3. ธุรการกลุ่มรับเรื่องทางช่องจดหมายราชการ ลงทะเบียนรับหนังสือราชการในระบบสารบรรณกลา
อิเล็กทรอนิกส์
- กรณีส่งเรื่องผิดกลุ่ม ดําเนินการดังนี้
- ธุรการกลุ่ม นําเรื่องที่ส่งผิด ให้ผอ.กลุ่มวินิจฉัยระบุกลุ่มทีร่ บั ผิดชอบ จากนั้นธุรการบันทึกพร้อมเหตุผล
ประกอบ ส่งเรื่อง
ให้ธุรการกลุ่ม 2 ที่ ผอ.กลุ่มวินิจฉัยระบุกลุ่มที่รับผิดชอบ
- ธุรการกลุ่ม 2 รับเรื่อง ให้ผอ.กลุ่มวินิจฉัย ปรากฏว่า ไม่ใช่ภารหน้าที่ของกลุ่ม ให้ธุรการบันทึกพร้อม
เหตุผลประกอบ
เสนอ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 วินิจฉัยสั่งการ
- ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ระบุกลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
- ธุรการกลุ่มพิจารณาหนังสือราชการ ระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามกรอบภารกิจหน้าที่กรณีไม่สามรถระบุ
ผู้รับผิดชอบได้
ให้ผู้อํานวยการกลุ่ม เป็นผู้พิจารณาผู้รับผิดชอบ
- ธุรการกลุ่มส่งเรื่องให้ผู้รับผิดชอบทางช่องจดหมายราชการ
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Flow Chartการปฏิบตั ิงาน
สารบรรณกลางดาวน์โหลด file
หนังสือราชการทางเว็ปไซตไซต์สพฐ.

ส่ง file หนังสือราชการ ให้ธุรการกลุ่ม
เจ้าของเรื่องทางช่องจดหมายราชการ

ผอ.กลุ่ม
พิจารณา

ธุรการกลุ่มรับเรื่องทางช่องจดหมายราชการ
ลงทะเบียนรับหนังสือราชการในระบบสาร
บรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์
ส่งเรื่องผิดกลุ่ม
ไม่สามารถระบุผู้รับผิดชอบ
ธุรการกลุม่ พิจารณาตาม กรอบภารกิจ

ธุรการนําเรื่องส่งผิดกลุ่ม
ให้ ผอ.กลุ่มวินิจฉัยระบุกลุ่ม
ที่รับผิดชอบ ธุรการบันทึกพร้อม
เหตุผลประกอบส่งให้ธุรการ

ส่งเรื่องให้ผู้รับผิดชอบทางช่อง
จดหมายราชการ
ธุรการกลุ่ม 2 รับเรื่องส่งให้
ผู้อํานวยการกลุ่มวินิจฉัย ถ้าไม่ใช่
ภารหน้าที่ของกลุ่ม ธุรการบันทึก

ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1พิจารณา
ระบุกลุ่มที่รับผิดชอบ
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2.2 รับหนังสือหน้าเว็ปไซต์สํานักงานต่าง ๆ ของ สพฐ.

ขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ธุรการกลุ่ม ดาวน์โหลด File หนังสือราชการจากหน้าเว็ปไซต์ของสํานักงานฯ ที่กลุ่มรับผิดชอบ
ส่ง File หนังสือราชการ เข้าช่องจดหมายราชการของธุรการกลุ่ม
ธุรการกลุ่มรับเรื่องทางช่องจดหมายราชการ ลงทะเบียนรับหนังสือในระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์
ธุรการกลุ่มพิจารณาระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามกรอบภารกิจหน้าที่ของกลุ่ม
- กรณีไม่สามารถระบุผู้รับผิดชอบได้ ให้ผู้อํานวยการกลุ่มเป็นผู้พิจารณาผู้รับผิดชอบ
5. ธุรการกลุ่มส่งเรื่องให้ผู้รับผิดชอบทางช่องจดหมายราชการ
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Flow Chartการปฏิบตั ิงาน
ธุรการกลุ่ม ดาวน์โหลด File หนังสือราชการทาง เว็ป
ไซต์สํานักงานต่าง ๆของสพฐ.

ส่ง File หนังสือราชการ เข้าช่อง
จดหมายราชการของธุรการกลุ่ม

ธุรการกลุ่มรับเรื่องทางช่องหนังสือราชการลงทะเบียนรับ
หนังสือราชการในระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์
ผอ.กลุ่มพิจารณา
ผู้รับผิดชอบ
ไม่สามารถระบุผู้รับผิดชอบ

ธุรการกลุ่มพิจารณา
กรอบภารกิจหน้าที่

ส่งเรื่องให้ผู้รับผิดชอบ
ทางช่องจดหมายราชการ
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ช่องทางที่ 3 ทาง E – mail หรือทาง social network เช่น Facebook หรือ twister
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. เจ้าของ E – mail หรือผู้รับหนังสือราชการ ทาง social network เช่น Facebook หรือ twisterดาวน์โหลด File
หนังสือราชการ
2. ส่ง File หนังสือราชการ ให้ธุรการกลุ่มเจ้าของเรื่อง ทางช่องทางจดหมายราชการ
3. ธุรการกลุ่มรับเรื่องทางช่องจดหมายราชการลงทะเบียนรับหนังสือราชการในระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์
- กรณีส่งเรื่องผิดกลุ่ม ดําเนินการดังนี้
1. ธุรการกลุ่ม นําเรื่องที่ส่งผิด ให้ผอ.กลุ่มวินิจฉัยระบุกลุ่มที่รับผิดชอบ จากนั้นธุรการบันทึก พร้อมเหตุผลประกอบ
ส่งเรื่องให้ธุรการกลุ่ม 2 ที่ ผอ.กลุ่มวินิจฉัยระบุกลุ่มที่รับผิดชอบ
2. ธุรการกลุม่ 2 รับเรื่ อง ให้ ผอ.กลุม่ วินิจฉัย ปรากฏว่า มาใช่ภารหน้ าที่ของกลุม่ ให้ ธุรการบันทึกพร้ อมเหตุผประกอบ
เสนอ ผู้อํานวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 วินิจฉัยสั่งการ
3. ผู้อํานวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ระบุกลุ่มที่รับผิดชอบ
4. ธุรการกลุ่มพิจารณาหนังสือราชการ ระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามกรอบภารกิจหน้าที่ กรณีไม่สามารถระบุ
ผู้รับผิดชอบได้ ให้ผู้อํานวยการกลุ่ม เป็นผู้พิจารณาผู้รับผิดชอบ
5. ธุรการกลุ่มส่งเรื่องให้ผู้รับผิดชอบทางช่องจดหมายราชการ
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Flow Chartการปฏิบตั ิงาน
เจ้าของ E – mail หรือผู้รับหนังสือ
ทางระบบ social network
ดาวน์โหลด File

ส่ง File หนังสือราชการ ให้ธุรการกลุ่ม
ส่งเจ้าของเรื่องทางช่องจดหมายราชการ

ธุรการกลุม่ รับเรื่ องทางช่องจดหมายราชการ

ผอ.กลุ่ม
พิจารณา
ไม่สามารถระบุผู้รับผิดชอบ

ลงทะเบียนรับหนังสือราชการในระบบ Smart office
ส่งเรื่องผิดกลุ่ม

ธุรการกลุ่มพิจารณา ตามกรอบภารกิจ

ส่งเรื่องให้ผู้รับผิดชอบ
ทางช่องจดหมาย

ธุรการกลุ่มนําเรื่องส่งผิดกลุ่ม ให้
ผอ.กลุ่มวินิจฉัยระบุกลุ่ม ที่
รับผิดชอบ ธุรการบันทึกพร้อม
เหตุผลประกอบส่งให้ธุรการกลุ่ม 2

ธุรการกลุ่ม 2 รับเรื่องส่งให้
ผู้อํานวยการกลุ่มวินิจฉัย ถ้าไม่ใช่
ภารหน้าที่ของกลุ่ม ธุรการบันทึก
พร้อมเหตุผลประกอบ เสนอ ผอ.
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1วินิจฉัย

ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
พิจารณาระบุกลุม่ ที่รับผิด-ชอบ
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ช่องทางที่ 4 จากโรงเรียนที่เข้าระบบ Smart office
ขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
1. หนังสือราชการที่โรงเรียนส่ง File เข้ามาทางระบบSmart office ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
2. ธุรการกลุ่ม เปิดเข้าทํางานในระบบ Smart office ของกลุ่ม ไปที่รายการระบบงานและเข้าไปที่
รับ – ส่ง เอกสารคลิกเข้าไปรับหนังสือ เพื่อลงเลขรับของสารบรรณหน่วยงาน – กลุ่มบริหารงานการเงินละ
สินทรัพย์
3. ธุรการกลุ่มพิจารณาระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามกรอบภารกิจ หน้าที่ของงาน
- กรณีไม่สามารถระบุผู้รับผิดชอบได้ ให้ผู้อํานวยการกลุ่ม เป็นผู้พิจารณาผู้รับผิดชอบ
- กรณีที่โรงเรียนส่งเรื่องผิดกลุ่ม ให้ส่งคืนธุรการโรงเรียนทางช่องรับ – ส่งเอกสารพร้อมบอก
รายละเอียดของเอกสารฉบับนั้นว่าของกลุ่มไหนเพื่อที่ธุรการโรงเรียนจะได้นําไปส่งใหม่อีกครั้ง
4. ธุรการส่งเรื่องให้ผู้รับผิดชอบทางช่องรับ – ส่ง เอกสาร แล้วเลือกส่งเอกสารต่อ

-
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Flow Chartการปฏิบตั ิงาน
โรงเรียนส่งหนังสือเป็น File
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาทางระบบ
Smart office

ธุรการกลุ่มรับหนังสือ ทางช่องรับ – ส่ง เอกสาร เพื่อ
ลงทะเบียนรับหนังสือราชการในระบบ Smart office

ผอ.กลุ่ม
พิจารณา

ส่งเรื่องผิดกลุ่ม
ธุรการกลุ่มพิจารณาตาม
กรอบภารกิจหน้าที่

ไม่สามารถระบุผู้รับผิดชอบ

ส่งเรื่องให้ผู้รับผิดชอบ
ทางช่องรับ – ส่ง เอกสาร

ส่งคืนธุรการกลุ่มเจ้าของเรื่อง
ทางช่องรับ – ส่งเอกสาร พร้อมทั้ง
แจ้งว่าหนังสือส่งผิดกลุ่ม
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1.2 รับหนังสือราชการทีเ่ ป็นเอกสาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 รับหนังสือราชการที่เป็นเอกสารแบ่งเป็น
2 ช่องทาง คือ
ช่องทางที่ 1 เอกสารที่มาจากไปรษณีย์และจากส่วนราชการอืน่ ๆ ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ธุรการกลุ่มอํานวยการ รับเอกสารจากหน่วยงาน ของรัฐบาลและเอกชน ส่วนราชการภายในและ
ภายนอก และบุคคลทั่วไป
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
- กรณีไม่ใช่เรือ่ งในส่วนที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ไม่เกี่ยวข้อง
เป็นเรื่องของหน่วยงานอื่น ให้ส่งเรื่องคืนเจ้าของหน่วยงาน
- กรณีถูกต้อง นําเรื่องเสนอให้ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการวิเคราะห์เนื้อหาจําแนกประเภทเอกสาร
และระบุให้กลุม่ งาน ตามภารกิจบทบาทหน้าที่ ของกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
3. ธุรการกลุ่มอํานวยการ ลงทะเบียนคุมรับเอกสาร ส่งเรื่องให้ธุรการกลุ่มงานที่รับผิดชอบเซ็นชื่อรับ
เอกสารไปดําเนินการ
4. ธุรการกลุ่ม นําเรื่องลงรับทางสารบรรณหน่วยงาน
- กรณีส่งเรื่องผิดกลุ่ม ดําเนินการดังนี้
1) ธุรการกลุ่ม นําเรื่องที่สง่ ผิด ให้ผอ.กลุม่ วินจิ ฉัย ระบุกลุ่มที่รับผิดชอบจากนั้นธุรการบันทึก
พร้อมเหตุผลประกอบ ส่งเรื่องให้ธุรการกลุ่ม 2 ที่ ผอ.กลุม่ วินิจฉัยระบุกลุม่ ที่รับผิดชอบ
2) ธุรการกลุ่ม 2 รับเรื่องให้ ผอ.กลุ่มวินจิ ฉัย ปรากฏว่าไม่ใช่ภารหน้าที่ของกลุ่มให้ธรุ การบันทึก
พร้อมเหตุผลประกอบเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 วินิจฉัยสั่ง
การ
3) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ระบุกลุม่ ที่
รับผิดชอบ
5. ธุรการกลุ่มพิจารณาหนังสือราชการ ระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามกรอบภารกิจหน้าที่ กรณีไม่
สามารถระบุผรู้ ับผิดชอบได้ ให้ผู้อํานวยการกลุ่ม เป็นผู้พิจารณาผู้รับผิดชอบ
6. ธุรการกลุ่มส่งเรื่องให้ผู้รับผิดชอบทางช่องรับ ส่ง ทางระบบSmart officeส่วนเอกสารตัวจริงส่งให้เจ้าของ
เรื่องที่รับผิดชอบ
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Flow Chartการปฏิบตั ิงาน
หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง

เอกสาร

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร/สิ่งที่ส่งมาด้วย/รายละเอียดอื่น ๆ
ถูกต้อง (กรณีหนังสือปกติ)
ธุรการกลุ่มอํานวยการ ลงทะเบียนคุมรับแอกสารส่งเรื่องให้
ธุรการกลุ่มงานที่รับผิดชอบ เซ็นชื่อรับเอกสารทางสารบรรณ
หน่วยงานทางระบบ Smart office

ผอ.กลุ่ม
พิจารณา

ธุรการกลุ่มเจ้าของเรื่อง สแกนเอกสารลงใน
ระบบ file ลงรับทะเบียนเอกสารทาง Smart
office ช่องสารบรรณหน่วยงาน

ไม่สามารถระบุผู้รับผิดชอบ

ธุรการกลุ่มพิจารณาตาม
กรอบภารกิจ

ส่งเรื่องให้ผู้รับผิดชอบ
ทางช่องรับ – ส่ง เอกสาร

ผอ.กลุ่มอํานวยการพิจารณา
ระบุกลุ่มที่รับผิดชอบ

ส่งเรื่องผิดกลุ่ม

ธุรการนําเรื่องส่งผิดกลุ่ม ให้
ผอ.กลุ่มวินิจฉัยระบุกลุ่มที่รับผิดชอบ
ธุรการบันทึกพร้อมเหตุผลประกอบส่งให้
ธุรการกลุ่ม 2

ธุรการกลุ่ม 2 รับเรื่องส่งให้ผู้อํานวยการกลุ่ม
วินิจฉัย ถ้าไม่ใช่ภารหน้าที่ของกลุ่ม ธุรการ
บันทึกพร้อมเหตุผลประกอบเสนอ
ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ระบุกลุ่มที่รับผิดชอบ
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ช่องทางที่ 2 เอกสารที่มาจากโรงเรียน
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ ดังนี้
1) เอกสารที่มาจากโรงเรียน โรงเรียนต้องจัดส่งมาทั้ง 2 ช่องทาง
1.1 ส่งหนังสือมาทาง File อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าระบบรับหนังสือทาง Smart office
1.2 ส่งหนังสือนําฉบับจริง พร้อมเอกสารแนบ ทางระบบเอกสาร
2) การรับเอกสาร แยกรับเป็น 2 ระบบ
2.1 ธุรการกลุม่ เปิดเข้าทํางานในระบบ Smart office ของกลุ่มไปคลิกที่ช่องรับ – ส่งเอกสาร
คลิกรับหนังสือนําเพื่อลงเลขรับหนังสือราชการในสารบรรณหน่วยงาน
2.2 ธุรการกลุม่ อํานวยการ ลงทะเบียนคุมหนังสือนําฉบับจริงพร้อมเอกสารแนบให้ธรุ การกลุ่มที่
รับผิดชอบเซ็นชื่อรับไปดําเนินการ
3) ธุรการกลุ่มรับเอกสารมาลงรับในระบบ Smart office ทางช่องสารบรรณหน่วยงานคลิกเข้าไปตรงที่
รับเอกสารนอกระบบแล้วลงรับพอเสร็จแล้วก็พิจารณาระบุผู้รับผิดชอบตามกรอบภารกิจหน้าที่ของกลุ่ม
4) ธุรการกลุ่มส่งเรือ่ งที่มาทาง File อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Smart office ให้ผู้รับผิดชอบทางช่องรับ –
ส่งเอกสาร
5) ธุรการกลุ่ม print ทะเบียนรับหนังสือที่โรงเรียนส่งหนังสือนํามาทางระบบ Smart office เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบเซ็นชื่อรับหนังสือฉบับจริง พร้อมเอกสารแนบ นําไปดําเนินการ
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Flow Chartการปฏิบตั ิงาน
เอกสาร

โรงเรียนส่งหนังสือนํามาทาง Fileอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้า
ระบบการรับ – ส่ง เอกสารทางระบบ Smart office

โรงเรียนส่งหนังสือนําฉบับตัวจริงพร้อมเอกสาร
แนบส่งมาทางเอกสาร

ธุรการกลุ่มงานคลิกรับหนังสือ ทางช่องรับ – ส่ง
เอกสารหนังสือที่รอลงรับ เพื่อลงทะเบียนรับในระบบ
สารบรรณหน่วยงานของกลุ่ม

ธุรการกลุ่มอํานวยการ ลงทะเบียนคุมรับ
หนังสือนําพร้อมเอกสารแนบ ส่งเรื่องให้ธุรการ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ เซ็นชื่อรับเอกสารไป
ดําเนินการ

ธุรการกลุ่มพิจารณาระบุ
ผู้รับผิดชอบตามกรอบ
ภารกิจหน้าที่

ส่งหนังสือนําที่มาส่ง File อิเล็กทรอนิกส์

ระบบ Smart office ให้ผู้รับผิดชอบ
ทางช่องจดหมายราชการ

ธุรการกลุ่ม print ทะเบียนรับ-ส่ง เอกสารที่
โรงเรียนส่งหนังสือนํามาทางระบบ Smart office
ให้ผู้รับผิดชอบเซ็นชื่อรับหนังสือนําฉบับจริงพร้อม
ทั้งเอกสารแนบ นําไปดําเนินการ
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2. งานส่งหนังสือราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ส่งหนังสือราชการ 2 ทางคือ
2.1 ส่งหนังสือราชการเป็น Smart office อิเล็กทรอนิกส์ ให้โรงเรียนในสังกัดทางระบบ Smart office
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. เจ้าของเรื่อง ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือส่งเพื่อออกเลขหนังสือ / การลงนามและประทับตราให้
เรียบร้อย
2. กรณีตรวจแล้วถูกต้อง นําหนังสือที่ต้องการส่ง มาออกเลขส่ง ทีส่ ารบรรณกลางทางระบบ
ของสารบรรณกลาง
3. กรอกรายละเอียดลงในช่องออกเลข พร้อมแนบ File หนังสือส่ง เพื่อเก็บไว้ในระบบสารบรรณกลาง
4. ส่งหนังสือเป็น File อิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบ Smart office ให้โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
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Flow Chartการปฏิบตั ิงาน

เจ้าของเรื่อง

ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือส่ง
เพื่อออกเลขหนังสือ / การลงนามและ
ประทับตราผู้ลงนาม
ถูกต้อง
กรอกรายละเอียดที่ขอเลข พร้อมแนบ File หนังสือส่ง
ในสารบรรณหน่วยงานช่องขอเลขเพื่อเก็บไว้
ในระบบ

นําหนังสือส่ง ออกเลขที่หนังสือใน
สารบรรณกลาง ทางระบบ Smartoffice

ส่งหนังสือเป็น File อิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบ Smartoffice ให้โรงเรียน
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2.2 ส่งหนังสือราชการเป็นเอกสาร ให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนส่วนราชการภายนอก และบุคคล
ทั่วไป ทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. เจ้าของเรื่อง ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือส่งเพื่อออกเลขหนังสือ / การลงนามและ
ประทับตราให้เรียบร้อย
2. กรณีตรวจแล้วถูกต้อง นําหนังสือที่ต้องการส่ง มาออกเลขส่ง ที่สารบรรณกลางคลิกเข้าไป
ตรงที่ออกเลขส่ง ทางระบบ Smartoffice ของสารบรรณกลาง
3. กรออกรายละเอียดลงในช่องขอเลข พร้อมแนบFile หนังสือส่งในทะเบียนส่งเพื่อเก็บไว้ใน
ระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์
4. ธุรการกลุ่มนําหนังสือฉบับจริง บรรจุซอง พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งให้กลุ่ม
อํานวยการ
5. ธุรการกลุ่ม บันทึกหนังสือราชการที่กลุ่มต้องการส่งทางไปรษณีย์ในแต่ละวันลงในแบบฟอร์ม
ของไปรษณีย์ส่งให้กลุ่มอํานวยการ
6. กลุม่ อํานวยการ ดําเนินการนําไปส่งที่ไปรษณีย์
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Flow Chartการปฏิบตั ิงาน
เจ้าของเรื่องตรวจสอบความถูกต้อง
ของหนังสือส่งเพื่อออกเลขหนังสือ / การ
ลงนามและประทับตราผู้ลงนาม

กรอกรายละเอียดในสารบรรณกลางช่องขอ
เลขพร้อมแนบ File หนังสือส่ง ในทะเบียนส่ง
เพื่อเก็บไว้ในระบบสารบรรณกลาง
อิเล็กทรอนิกส์

นําหนังสือส่ง ออกเลขที่หนังสือ
ในสารบรรณกลางทางระบบ Smartoffice

ธุรการกลุ่ม และเจ้าของเรื่อง ช่วยกันในการบรรจุ
ซองจ่าหน้าซอง พร้อมตรวจความถูกต้อง
กรณีหนังสือส่งมีจํานวนมาก

เจ้าของเรื่อง ช่วยกับธุรการใน
การบรรจุซอง จ่าหน้าซอง
พร้อมตรวจความถูกต้อง

ธุรการกลุ่ม บันทึกหนังสือส่ง
ลงในแบบฟอร์มส่งให้กลุม่ อํานวยการ

กลุ่มอํานวยการ ดําเนินการ
นําไปส่งที่ไปรษณีย์

--
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ขั้นตอนการออกเลขที่คําสั่ง
การออกเลขคําสั่ง ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีขั้นตอนการปฏิบัติ
ดังนี้
1. เจ้าของเรื่อง ตรวจสอบความถูกต้องของคําสั่ง เพื่อออกเลขที่คําสั่ง / การลงนามและประทับตรา
ให้เรียบร้อย
2. กรณีตรวจแล้วถูกต้อง นําคําสั่งที่ต้องการส่ง มาออกเลขที่คําสั่ง ที่เมนูสารบรรณกลางทางระบบ
Smartoffice ของสารบรรณกลาง
3. กรอกรายละเอียดลงในออกเลขคําสั่ง พร้อมแนบ File คําสั่ง ในออกเลขคําสั่ง เพื่อเก็บไว้ในระบบ
สารบรรณกลางทางอิเล็กทรอนิกส์
4. ส่งคําสั่ง File อิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบSmartoffice ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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Flow Chartการปฏิบตั ิงาน
เจ้าของเรื่อง

ตรวจสอบความถูกต้องของคําสั่ง
เพื่อออกเลขคําสั่ง / การลงนามและ
ประทับตราผู้ลงนาม
ถูกต้อง

กรอกรายละเอียดในออกเลขคําสั่ง
พร้อมแนบ File คําสั่ง ในออกเลขคําสั่ง
เพื่อเก็บไว้ในระบบสารบรรณกลาง

ส่งคําสั่ง เป็น File
อิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบ Smartoffice
ให้ผู้เกี่ยวข้อง

นําคําสั่ง ออกเลขที่คําสั่ง
ในสารบรรณกลาง
ทางระบบ Smartoffice

- 23 –

ในการประชุมวางแผนงานจัดระบบการรับ – ส่งหนังสือราชการ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ ให้ธุรการกลุ่มทุกกลุม่ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
1. แนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับดาวน์โหลดหนังสือราชการที่มาทางเว็ปไซต์สํานักต่าง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สพฐ.) และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ให้ธุรการกลุ่มแต่ละกลุ่ม
ดําเนินการดังนี้
1.1 กลุ่มอํานวยการ ธุรการกลุ่มรับผิดชอบดาวน์โหลดหนังสือราชการจากเว็ปไซต์สํานักอํานวยการ
และเว็ปไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
1.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล ธุรการกลุ่มรับผิดชอบดาวน์โหลดหนังสือราชการจากเว็ปไซต์สํานักพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร และเว็ปไซต์สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ธุรการกลุ่มรับผิดชอบดาวน์โหลดหนังสือราชการจากเว็ปไซต์สํานัก
พัฒนากิจกรรมนักเรียน และเว็ปไซต์สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
1.4กลุ่มนโยบายและแผน ธุรการกลุ่มรับผิดชอบดาวน์โหลดหนังสือราชการจากเว็ปไซต์สํานักนโยบาย
ละแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเว็ปไซต์สํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.
1.5 หน่วนศึกษานิเทศก์ ธุรการกลุ่มรับผิดชอบดาวน์โหลดหนังสือราชการจากเว็ปไซต์สํานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา และเว็ปไซต์สํานักทดสอบทางการศึกษาและเว็ปไซต์สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
1.6 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ธุรการกลุ่มรับผิดชอบดาวน์โหลดหนังสือราชการจากเว็ป
ไซต์สํานักการคลังและสินทรัพย์
1.7 หน่วยตรวจสอบภายในธุรการกลุ่มรับผิดชอบดาวน์โหลดหนังสือราชการจากเว็ปไซต์หน่วย
ตรวจสอบภายในสพฐ.
1.8 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ธุรการกลุ่มรับผิดชอบดาวน์โหลดหนังสือราชการจากเว็ปไซต์
สํานักงานคณกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สป.
1.9 ศูนย์ ICT ธุรการกลุ่มรับผิดชอบดาวน์โหลดหนังสือราชการจากเว็ปไซต์สํานักเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน
2. กําหนดเวลาในการเข้าไป ดาวน์ดฆลด หนังสือทาง File อิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาสู่ระบบ Smartoffice
หนังสือราชการที่ มาทาง E – filingหน้าเว็ปไซต์หลักของ สพฐ. (Obec mail) เว็ปไซต์สํานักต่าง ๆ ของ สพฐ. E –
mail และโรงเรียนส่งเข้าระบบ Smartoffice สารบรรณกลาง และธุรการกลุ่มทุกกลุ่มต้องเข้าไปดู
วันละ 2 ช่วง คือ
- ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 10.00 น.
- ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 14 .00 น.
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3. แนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการส่งหนังสือราชการและ พัสดุ ทางไปรษณีย์ และการส่งหนังสือให้หน่วยงานภายใน
จังหวัดโดยตรง และแฟ้มหนังสือราชการทีน่ ําเสนอผู้วา่ ราชการจังหวัดลงนาม
ให้ธุรการกลุ่มทุกกลุ่ม ดําเนินการดังนี้
3.1 หนังสือราชการและพัสดุ ทีส่ ่งให้หน่วยงานทางไปรษณีย์ ธุรการกลุ่มกรอกรายละเอียดของหนังสือ
ราชการ / พัสดุที่ต้องการส่ง ลงในแบบฟอร์มใบนําส่งฯ ให้เรียบร้อย ส่งให้กลุ่มอํานวยการพร้อมหนังสือราชการ
และพัสดุ เพื่อดําเนินการจัดส่งต่อไป
3.2 หนังสือรราชการทีส่ ่งให้หน่วยงานภายในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยตรง และแฟ้มหนังสือราชการที่
นําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงนาม ธุรการกลุ่ม กรอกรายละเอียดของหนังสือและแฟ้มฯ ทีต่ ้องการส่ง
ลงในแบบฟอร์มนําส่งฯ ให้เรียบร้อย แล้วส่งให้กลุ่มอํานวยการ พร้อมหนังสือส่ง และแฟ้มที่นําเสนอผู้ว่าฯ เพื่อ
ดําเนินการจัดส่งให้ต่อไป
3.3 หนังสือราชการ พัสดุ และแฟ้มตามข้อ 1 และข้อ 2 ธุรการกลุ่มดําเนินการให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมส่ง
ให้กลุ่มอํานวยการภายในเวลา 13.30 น. เพื่อกลุ่มอํานวยการจะได้จัดทําทะเบียนส่งให้ไปรษณีย์ในเวลา 14.00
น. ถ้าเกินเวลาที่กําหนด ขอให้เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนําส่งในตอนเช้าของวันต่อไป (ถ้ากรณีเป็นเรื่องเร่งด่วน ที่
จะต้องส่งภายในวันดังกล่าว ขอให้ธุรการกลุ่มแจ้งกลุม่ อํานวยการ ก่อนเวลา 14.00 น.)
4. แนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการ การรับพัสดุ ทีส่ ่งมาทางไปรษณีย์และทาง รสพ. ของหน่วยงานอืน่ ๆ ให้ธุรการ
กลุ่มดําเนินการ ดังนี้
4.1 เอกสารที่มาทางไปรษณีย์และจากส่วนราชการอื่น ๆ
4.2 ธุรการกลุ่มจะเป็นผูแ้ สกนเอกสารหนังสือนํา สําหรับเอกสารแนบมา จกแสกนกี่หน้า กี่เรื่อง นั้นให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของเจ้าของเรื่อง
4.3 ถ้าเอกสารแนบมีไม่มาก ให้ธุรการเป็นผู้แสกนแต่ถ้าเอกสารแนบ มีจํานวนมากเจ้าของเรื่องจะต้องช่วย
ธุรการแสกน
5. แนวปฏิบตั เิ กี่ยกับการ การรับพัสดุ ทีส่ ่งมาทางไปรษณียแ์ ละทาง รสพ.ของหน่วยงานอืน่ ๆ ให้ธรุ การกลุ่ม
ดําเนินดังนี้
5.1 ธุรการกลุ่มอํานวยการ แจ้งกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ทางช่องรับ – ส่งเอกสารของธุรการกลุ่มภายในกลุ่ม 2
วัน นับตั้งแต่วันที่รับพัสดุ
5.2 ธุรการกลุ่ม แจ้งผู้รบั ผิดชอบให้ดําเนินการรับพัสดุจากกลุ่มอํานวยการ รับไปดําเนินการภายใน 3 วัน
(นับตั้งแต่วันที่ธุรการกลุ่มแจ้งให้ดําเนินการ)
5.3 เมื่อครบกําหนด 5 วัน (นับตั้งแต่วันที่กลุ่มอํานวยการแจ้ง) เจ้าของเรื่องยังไม่ได้ดําเนินการรับพัสดุไป
จัดสรร กลุม่ อํานวยการจะดําเนินการบันทึกเสนอผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ทราบ เพือ่ พิจารณาดําเนินการต่อไป

