
 
 

 
 
 

 

คูมือการปฏิบัติงานราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานธุรการและสารบรรณ   สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 



คํานํา 
 
   
  การปฏิบัติงานราชการเปนงานสวนรวม  มีผลเก่ียวเนื่องถึงประโยชนของบานเมืองและ
ประชาชนทุกคน   ผูปฏิบัติงานราชการจึงตองคํานึงถึงความสําเร็จของงานเปนสําคัญ  ขอใหถือวา การทํางาน
ในหนาท่ีไดสําเร็จสมบูรณ  เปนท้ังรางวัลและประโยชนอันประเสริฐสุด  เพราะจะทําใหประเทศชาติและ
ประชาชนอยูเย็นเปนสุขอยางม่ันคง (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕) 

 
เอกสารคูมือการปฏิบัติงานของงานธุรการและสารบรรณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลาฉบับนี้  จัดทําข้ึนเพ่ือรวบรวมรายละเอียดเก่ียวกับปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค  
ความเปนมา ภารกิจ ทําเนียบบุคลากร ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานแตละคน โครงสรางการบริหาร 
ข้ันตอน ในการปฏิบัติงานและระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของงานธุรการและสารบรรณ  
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  เปนการทํางานเพ่ือความสําเร็จและประโยชนสูงสุดตอ
หนวยงานตลอดจนผูใชบริการ  ท้ังนี้เพ่ือบรรลุเปาหมายของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตอไป  

หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารคูมือการปฏิบัติงานของงานธุรการและสารบรรณจะเปนประโยชน   
ในการศึกษาและเปนแนวทางในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีตลอดจนบุคคลท่ีสนใจท่ัวไป  

 
 
 
      งานธุรการและสารบรรณ 
        ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน  พนัธกิจ ของสํานักงานอธิการบด ี

 

ปรัชญา 
  กําหนดนโยบายชัดเจน  ดีเดนพัฒนานักศึกษา  เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน     
เนนบริการดวยจิตใจ  เพ่ือสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 
 

ปณิธาน 
  มุงม่ันพัฒนาคุณภาพและระบบงานใหเปนมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 

วิสัยทัศน 
  สํานักงานอธิการบดีเปนหนวยอํานวยการ  ใหบริการดี  ประสานงานเดน  เนนบริหารจัดการ  
เปนเลิศ  สนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
 

พันธกิจ 
๑. ดําเนินการและใหบริการงานธุรการและสารบรรณ  งานประชุมและพิธีการ  เพ่ือใหการ

บริหารงานท่ัวไปของมหาวิทยาลัย  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๒. ดําเนินการบริหารงานบุคคล ในดานการสรรหา สงเสริมพัฒนา ดูแลสิทธิประโยชนและ
ใหบริการขอมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยและงานนิติกร 
  ๓. บริการและดําเนินงานบริหารงานคลังและงานพัสดุ ใหเปนระบบถูกตอง ตามขอบังคับ  
ระเบียบ  ประกาศ  ของทางราชการ  ใหบริการดวยความโปรงใส  รวดเร็ว  ตรวจสอบได 
  ๔. ดําเนินการวางแผนและพัฒนาอาคาร  ปรับภูมิทัศนใหสวยงาม  สะอาดทันสมัย  บริหาร
สาธารณูปโภคและยานพาหนะ  ตลอดจนการวางระบบรักษาความปลอดภัยและการจราจรของมหาวิทยาลัย
ใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย 
  ๕. ดําเนินงานประชาสัมพันธ ในเชิงรุกและใหบริการดานขอมูลขาวสารท้ังภายในและ
ภายนอกดวยความรวดเร็ว  ทันสมัย  ประทับใจ  สรางภาพลักษณท่ีดีใหมหาวิทยาลัย 
  ๖. ดําเนินงานดานการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ประสานการจัดทํางบประมาณ  ติดตาม
ประเมินผลโครงการ  และการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามแผน  ดําเนินงานวิจัยสถาบัน  
ใหบริการขอมูลสารสนเทศ  วางผังแมบท  ตลอดจนการดําเนินงานวิเทศสัมพันธ 
  ๗. ดําเนินการใหบริการดานสวัสดิการ  แนะแนว  และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  สงเสริม
กิจกรรมนักศึกษาท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  ๘. ดําเนินการประกันคุณภาพเพ่ือพัฒนาและรักษามาตรฐานการใหบริการของสํานักงาน
อธิการบดี 
  ๙. ดําเนินการจัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  เพ่ือปรับปรุง  แกปญหา  เพ่ิมความ
พึงพอใจแกผูใชบริการ 
   
 



ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค 
ของ งานธุรการและสารบรรณ   สํานักงานอธิการบดี 

 

ปรัชญา 
  มุงม่ันบริการ  ประสานภารกิจ  ดวยประสิทธิภาพ 
 

วิสัยทัศน 
  งานธุรการและสารบรรณ สํานักงานอธิการบดี   เปนหนวยอํานวยการ เพ่ือใหบริการ
ประสานงานและสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย              
มีประสิทธิภาพ 

 

พันธกิจ 
  งานธุรการและสารบรรณ  เปนหนวยงานอํานวยการใหการสนับสนุน  บริหารจัดการ และ
ใหบริการเก่ียวกับงานดานการบริหารงานบุคคล  งานการเจาหนาท่ี (นิติการ)  งานคลัง  งานพัสดุ  งานธุรการ
และสารบรรณ  งานเประชุมและพิธีการ   งานอาคารสถานท่ีและบริการ   งานประชาสัมพันธ  งานสวัสดิการ  
หนวยยานพาหนะ  หนวยรักษาความปลอดภัย  และงานบริหาร บริการอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน
ของสถาบัน 
 

วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือเปนหนวยงานสนับสนุน บริหารจัดการ และบริการดานตาง ๆ ตามพันธกิจแก
บุคลากร  หนวยงานภายในและภายนอกอยางเปนระบบ  ถูกตอง  รวดเร็ว  โปรงใส  ตรวจสอบได 
  ๒.  เพ่ือใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก  ตามความเหมาะสมตอการดําเนินงานของสถาบัน 
  ๓. เพ่ือนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการและบริการ 
  ๔. เพ่ือดําเนินการใหไดมาซ่ึงบุคลากรท่ีมีความรู  ความสามารถ  เหมาะสมกับงานและความ
ตองการของหนวยงาน  รวมท้ังพัฒนาบุคลากรท่ีมีอยูใหมีความรูเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
  ๕.  เพ่ือประชาสัมพันธภารกิจตาง ๆ ของสถาบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเปนมาของงานธุรการและสารบรรณ  สํานักงานอธิการบด ี
 

  ภายหลังจากไดมีการตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช ๒๕๑๘ โดยประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี ๙๒  ตอนท่ี ๔๘  เม่ือวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๑๘  ขณะนั้นฝายธุรการเปนหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานอธิการ วิทยาลัยครูสงขลา โดยมีหัวหนาฝายธุรการ คือ นางสาวรัชพรรณ  เจริญลาภ  ตอมา
คือ นางสาวสุพัตรา  บํารุงวงศ  นางอรุณรัตน  ดวงสรอยทอง  นางสุธีรา  เผือกผอง  และผูชวยศาสตราจารย
นงเยาว  ปฎกรัชต  ตามลําดับ ในปพุทธศักราช ๒๕๓๘  พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ไดประกาศใน       
ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา เลมท่ี ๑๑๒  ตอนท่ี ๔ ก  วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๓๘  สงผลใหวิทยาลัยครู
สงขลาเปลี่ยนชื่อเปน “สถาบันราชภัฏสงขลา” และมีการแบงสวนราชการภายในโดย “สํานักงานอธิการ” 
เปลี่ยนชื่อเปน “สํานักงานอธิการบดี”  โดยมีตําแหนง “ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี” เปนผูบริหารมา
จนถึงปจจุบัน ในขณะนั้นมี  ผูชวยศาสตราจารยอรุณ  วงศพลาย  เปนหัวหนาฝายธุรการ  และเปนหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี  ท้ังนี้สํานักงานอธิการบดีไดแบงสวนราชการโดยจัดองคกรภายในประกอบดวย
หนวยงานยอย  ๑๐ ฝาย    คือ      ฝายธุรการ ฝายเลขานุการ  ฝายการเจาหนาท่ี  ฝายการเงิน  ฝาย
ประชาสัมพันธ  ฝายพัสดุ  ฝายอาคารสถานท่ี  ฝายยานพาหนะ  ฝายสวัสดิการ   และฝายรักษาความ
ปลอดภัย 

  ในปพุทธศักราช ๒๕๔๗  ไดมีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 
๒๕๔๗  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี ๑๒๑  ตอนพิเศษ ๒๓ ก   เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗   
สงผลใหกระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวง จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 
๒๕๔๘ โดยจัดตั้งใหสํานักงานอธิการบดีเปนสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  และไดมีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. ๒๕๔๙ แบงสวนราชการ
ในสํานักงานอธิการบดี เปน  ๓ กอง ดังนี้    ๑) กองกลาง    ๒) กองนโยบายและแผน    ๓) กองพัฒนา
นักศึกษา 

  ตอมามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงไดออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง       
การแบงสวนราชการเปนงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ประกาศ  ณ วันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙     โดย
ในประกาศดังกลาวไดแบงสวนราชการในสังกัดกองกลางออกเปน ๘ งาน คือ งานธุรการและสารบรรณ      
งานประชุมและพิธีการ งานคลัง  งานพัสดุ  งานประชาสัมพันธ งานอาคารสถานท่ีและบริการ งานสวัสดิการ  
และงานการเจาหนาท่ี      ปจจุบัน งานธุรการและสารบรรณ สังกัดกองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้ 

๑. นายสืบพงษ      แสงวัณณ      หัวหนางานธุรการและสารบรรณ 
๒. นางสุภานัน      ปาตังตะโร  รองหัวหนางานธุรการและสารบรรณ 
๓. นางสุภาภรณ     มณี   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๔. นางสุวรรณี      บากา  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๕. นางดวงสุรีย     นาคนอย  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 



ภารกิจของงานธรุการและสารบรรณ 

งานธุรการและสารบรรณ  สํานักงานอธิการบดี  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานดานธุรการ–งานดานสารบรรณ ท่ีเปนงานซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานอธิการบดี     
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๑. ออกเลขท่ีหนังสือราชการ 
๒. ลงทะเบียนรับหนังสือราชการท้ังหนังสือภายนอก  หนังสือภายใน และบันทึก 
๓. ราง  พิมพ  ตรวจทาน  รับ – สง และโตตอบหนังสือราชการ 
๔. เสนอและบันทึกตอทายหนังสือราชการเพ่ือใหผูบังคับบัญชาพิจารณาลงนาม 
๕. จัดพิมพประกาศ  คําสั่ง  ระเบียบ  ขอบังคับ  และขอราชการอ่ืนของสถาบัน 
๖. จัดทําหนังสือรับรองสิทธิ์ของอาจารย  ขาราชการ  และบุคลากรในสังกัด 
๗. แจงเวียนหนังสือราชการใหผูเก่ียวของรับทราบและถือปฏิบัติ 
๘. จัดเก็บรักษาหนังสือราชการ 
๙. บริการขอมูล  เอกสารท่ีจัดเก็บรักษาไวแกหนวยงานอ่ืน ๆ ของสถาบัน 
๑๐. คนหา  ติดตามเรื่องของทางราชการตาง ๆ ของสถาบัน และแจงใหผูเก่ียวของทราบ 
๑๑. ใหยืมและทําลายหนังสือราชการตามท่ีผูมีอํานาจอนุญาต 
๑๒. กํากับดูแลและจัดใหบริการโทรศัพท  โทรสาร 
๑๓. จัดทําสรุปและดําเนินการเรื่องการเบิกจายเงินคาไปรษณีย  คาโทรศัพท และโทรสาร 
๑๔. จัดทําสรุปและดําเนินการเรื่องการเบิกจายเงินคาดําเนินการโครงการจัดการ 
      ศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.)  ศูนยใหการศึกษาสงขลา 

  ๑๕. จัดทําทะเบียน และสถิติงานในความรับผิดชอบ 
  ๑๖. เปนหนวยงานกลางของสถาบันท่ีดําเนินการดูแล  พัฒนา  ประสานงานการดําเนินงาน 
                           ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานเอกสาร (MIS) 
  ๑๗. จัดทําเว็บไซตงานธุรการและสารบรรณ 
  ๑๘. จัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
  ๑๙. ประสานงานท่ัวไป และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสรางการบริหารของงานธุรการและสารบรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อธิการบดี 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

หัวหนางานธุรการและสารบรรณ 
(นายสืบพงษ   แสงวัณณ) 

เจาหนาที่ประจําฝาย 

นางสุภานัน   ปาตังตะโร นางสภุาภรณ     มณี 

นางสุวรรณี   บากา    นางดวงสรุีย   นาคนอย 



ทําเนียบบุคลากรงานธุรการและสารบรรณ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นายสืบพงษ   แสงวัณณ 
เจาหนาท่ีบริหารงานธุรการ ชํานาญงาน 

หัวหนางานธุรการและสารบรรณ 
 
 

 
 
 
 
 

       นางสุภานัน   ปาตังตะโร             นางสุภาภรณ   มณี 
      เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป               เจาหนาท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
 
 
 
 

 
 
          นางสุวรรณี   บากา                 นางดวงสุรยี   นาคนอย 
      เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป                 เจาหนาท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
 

 



รายละเอียดบุคลากรและหนาที่ในการปฏิบัติงาน  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
๑. ช่ือ – นามสกุล นายสืบพงษ   แสงวัณณ 

๒. ตําแหนง       หัวหนางานธุรการและสารบรรณ  (เจาหนาท่ีบริหารงานธุรการชํานาญงาน) 
   รองผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

๓. คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (พณิชยการ)  

๔. คติในการทํางาน ยึดตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีวา “งานราชการนั้น 
   เปนงานสวนรวม มีผลเก่ียวเนื่องถึงประโยชนของบานเมืองและประชาชนทุกคน 
                               ผูปฏิบัติบริหารงานราชการจึงตองคํานึงถึงความสําเร็จของงานเปนสําคัญ อยานึกถึง 
                               บําเหน็จรางวัลหรือประโยชนเฉพาะตนใหมากนัก”  

๕. คติการดําเนนิชีวิตตามหลักศาสนา     “ไมทําบาปท้ังปวง  ทํากุศลใหถึงพรอม  ทําจิตใจใหขาวรอบ” 

๖. หนาท่ีในความรับผิดชอบ 
       ๖.๑  รับผิดชอบควบคุมดูแลการบริหารงานของงานธุรการและสารบรรณใหเปนไป
ตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
   ๖.๒  รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงรองประธานคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี     
   ๖.๓  รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงเลขานุการคณะทํางานบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในของสํานักงานอธิการบดี 
   ๖.๔  รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงกรรมการคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
   ๖.๕  รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
กรรมการบริหารขอมูลขาวสารของราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
   ๖.๖  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย  

 



รายละเอียดบุคลากรและหนาที่ในการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 

๑. ช่ือ – นามสกุล นางสุภานัน   ปาตังตะโร 

๒. ตําแหนง       รองหัวหนางานธุรการและสารบรรณ  (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป) 

๓. คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  สาขาการบริหารธุรกิจ (บธ.บ.)  โปรแกรมการบริหารทรัพยากรมนุษย 
                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

๔. คติในการทํางาน  ทําวันนี้ใหดีท่ีสุด 

๕. คติการดําเนนิชีวิตตามหลักศาสนา     ดําเนินชวีิตดวยความไมประมาท 

๖. หนาท่ีในความรับผิดชอบ 
    ๖.๑  ควบคุม ดูแล และพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานเอกสาร (MIS)   
           ของงานธุรการและสารบรรณ 
    ๖.๒  รับผิดชอบดําเนินงานดานการพัสดุของงานธุรการและสารบรรณ 
    ๖.๓  รับผิดชอบดําเนินการ ลงทะเบียนรับ – สงหนังสือราชการทุกประเภท และจัดสงเปนไฟลขอมูล 
           ในระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานเอกสาร (MIS) 
    ๖.๔  รับผิดชอบในการจัดสงเอกสารของทางราชการทางไปรษณีย 
    ๖.๕  รับผิดชอบดําเนินงานเรื่องการเบิกจายคาสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
    ๖.๖  รับผิดชอบดําเนินงานเรื่องการจัดทําและตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินโครงการจัดการศึกษา 
           สําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) ศูนยใหการศึกษาสงขลา 
    ๖.๗ รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงคณะทํางานและผูชวยเลขานุการ คณะทํางานการบริหาร 
          ความเสี่ยงและควบคุมภายในของสํานักงานอธิการบดี      
    ๖.๘  รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงาน 
           ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี  
    ๖.๙  รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของสํานักงานอธิการบดี 
    ๖.๑๐  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 



 

รายละเอียดบุคลากรและหนาที่ในการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 

๑. ช่ือ – นามสกุล นางสุภาภรณ   มณี 

๒. ตําแหนง       เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

๓. คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ.) 
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

๔. คติในการทํางาน “จงรักในงานท่ีทํา   เพราะการรักในงานท่ีทําจะนําไปสูความสําเร็จ” 

๕. คติการดําเนนิชีวิตตามหลักศาสนา “การคิดดี  ทําดี  เปนคุณธรรมท่ีสามารถนําไปใช 
                                                      ในชีวิตประจําวัน  เพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน”     

๖. หนาท่ีในความรับผิดชอบ   
    ๖.๑  ควบคุมดูแลและพัฒนาเก่ียวกับระบบงานเว็บไซตของงานธุรการและสารบรรณ 
    ๖.๒  รับผิดชอบดําเนินการเรื่องตลาดนัดหนังสือราชการ 
    ๖.๓  รับผิดชอบดําเนินการ ลงทะเบียนรับ – สงหนังสือราชการทุกประเภท และจัดสงเปนไฟลขอมูล 
           ในระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานเอกสาร (MIS) 
    ๖.๔  รับผิดชอบในการจัดสงเอกสารของทางราชการทางไปรษณีย 
    ๖.๕  จัดพิมพคําสั่ง  ประกาศ  ระเบียบ หนังสือราชการทุกประเภทตามท่ีไดรับมอบหมาย 
    ๖.๖  รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
           ของสํานักงานอธิการบดี    
   ๖.๗  รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของสํานักงานอธิการบดี 
   ๖.๘  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 
 



รายละเอียดบุคลากรและหนาที่ในการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 

๑. ช่ือ – นามสกุล นางสุวรรณี   บากา 

๒. ตําแหนง       เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

๓. คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี (บธ.บ.)   มหาวิทยาลัยทักษิณ 

๔. คติในการทํางาน “พอใจในงานท่ีทํา  ตั้งใจทํางานนั้น ๆ ดวยความพากเพียร 
                                 เอาใจใสดูแลในงานท่ีทํา  ใชสติปญญาแกไขในสิ่งท่ีผิดพลาด 
                                 รบัฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  และมุงประโยชนคนสวนใหญเปนหลัก 
                                 แลวจะทํางานอยางมีความสุข  และประสบผลสําเร็จ” 

๕. คติการดําเนนิชีวิตตามหลักศาสนา “มีหลักศรัทธา  มีหลักจริยธรรม  และมีหลักปฏิบัติ  
                                                     ตามแนวทางคําสอนของศาสนา”     

๖.  หนาท่ีในความรับผิดชอบ 
      ๖.๑  รับผิดชอบดําเนินการ ลงทะเบียนรับ – สงหนังสือราชการทุกประเภท และจัดสงเปนไฟลขอมูล 
             ในระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานเอกสาร (MIS) 
     ๖.๒  จัดพิมพคําสั่ง  ประกาศ  ระเบียบ หนังสือราชการทุกประเภทตามท่ีไดรับมอบหมาย 
     ๖.๓  รับผิดชอบดําเนินการเรื่องตลาดนัดหนังสือราชการ 
     ๖.๔  รับผิดชอบในการจัดสงเอกสารของทางราชการทางไปรษณีย 
     ๖.๕  รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงคณะทํางานและผูชวยเลขานุการคณะทํางานการบริหาร 
            ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสํานักงานอธิการบดี 
     ๖.๕  รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงกรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงาน 
            ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี    
     ๖.๖  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 
 



รายละเอียดบุคลากรและหนาที่ในการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 

๑. ช่ือ – นามสกุล นางดวงสุรีย   นาคนอย 

๒. ตําแหนง       เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

๓. คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  เอกการจัดการท่ัวไป   
                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

๔. คติในการทํางาน “ทําวันนี้และวันตอ ๆ ไปใหดีท่ีสุด” 

๕. คติการดําเนนิชีวิตตามหลักศาสนา    “ความสําเร็จตัดสินท่ีความสุขในใจเรา” 

๖. หนาท่ีในความรับผิดชอบ 
      ๖.๑ รับผิดชอบดําเนินการ ลงทะเบียนรับ – สงหนังสือราชการทุกประเภท และจัดสงเปนไฟลขอมูล 
            ในระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานเอกสาร (MIS) 
      ๖.๒ รับผิดชอบดําเนินการเรื่องตลาดนัดหนังสือราชการ 
      ๖.๓ รับผิดชอบในการจัดเก็บ รวบรวมขอมูลเอกสารของทางราชการ โดยใชเครื่องสแกนเนอรความเร็วสูง 
            ในระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานเอกสาร (MIS) 
      ๖.๔  รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงกรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงาน 
             ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี    
      ๖.๕  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 
 



งานธุรการและสารบรรณ ตรวจสอบ /  

ลงทะเบียนรับ เกษียนหนังสือ นําเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา โดยแยกแฟ้มอธิการบดี  

/ รองอธิการบดี   ฉบับละ  ๕ นาท ี

ส้ินสุด 

เอกสาร 

ไม่สมบูรณ์ 

ขัน้ตอนการรบั  -  ส่งหนังสือราชการ 

หน่วยงานภายนอก : หนังสือภายนอก 

หน่วยงานภายใน : บันทกึ 

ผู้อาํนวยการสํานักงานอธิการบดี 

พจิารณา 

ฉบับละ ๑ นาท ี

อธิการบด/ีรองอธิการบด ี

พจิารณาส่ังการ 

งานธุรการและสารบรรณ 

บันทกึข้อมูล และสแกน 

ฉบับละ  ๒ นาท ี

แจ้งหน่วยงาน/บุคคล  ปฏิบัติ 

ตลาดนัดหนังสือราชการ 

ช่วงเช้า เวลา ๑๐.๐๐ น 

ช่วงบ่าย  เวลา ๑๕.๐๐ น. 

หน่วยงานตามโครงสร้าง 

พจิารณาดําเนินการ 

ผู้อาํนวยการสํานักงานอธิการบดี 

พจิารณา 

ฉบับละ  ๒ นาท ี

อธิการบด/ีรองอธิการบด ี

พจิารณาส่ังการ 

งานธุรการและสารบรรณ 

ลงทะเบียนรับ 

ฉบับละ  ๒ นาท ี

งานธุรการและสารบรรณ 

บันทกึข้อมูล และสแกน 

ฉบับละ ๒ นาท ี

งานธรุการและสารบรรณ 

แจ้งหน่วยงาน/บุคคล  ปฏิบัติ 

ตลาดนัดหนังสือราชการ 

ช่วงเช้า เวลา  ๑๐.๐๐ น 

ช่วงบ่าย  เวลา  ๑๕.๐๐ น. 

๑ 



งานธุรการและสารบรรณ ร่าง กลัน่กรอง  

ตรวจสอบ และพมิพ์หนังสือราชการ คําส่ัง และประกาศ 

 ฉบับละ   ๑๐ นาท ี

ส้ินสุด 

ขัน้ตอนงานพิมพห์นังสือราชการ คาํสัง่ ประกาศ 

ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นตรวจสอบความถูกต้อง 

ฉบับละ  ๕  นาท ี

ผู้อาํนวยการสํานักงานอธิการบดีพจิารณา 

ฉบับละ  ๒ นาท ี

อธิการบด/ีรองอธิการบด ี

พจิารณาลงนาม 

งานธุรการและสารบรรณ 

บันทกึข้อมูล และสแกน 

ฉบับละ ๒ นาท ี

งานธรุการและสารบรรณ 

แจ้งหน่วยงาน/บุคคล  ปฏิบัติตลาดนัดหนังสือราชการ 

ช่วงเช้า เวลา ๑๐.๐๐ น 

ช่วงบ่าย  เวลา  ๑๕.๐๐ น. 

เอกสาร 
 

ไม่สมบูรณ์ 
 

 แก้ไข 

 

๒ 



ขัน้ตอนการออกเลขทะเบียนหนังสือส่งหนังสือราชการ 

งานธรุการและสารบรรณ 

งานธุรการและสารบรรณ  ตรวจสอบความถูกต้อง 

  ของหนังสือหนังสือราชการ คําส่ัง และประกาศ 

ส้ินสุด 

แจ้งหน่วยงาน/บุคคล  ปฏิบัติตลาดนัดหนังสือราชการ 

ช่วงเช้า เวลา ๑๐.๐๐ น 

ช่วงบ่าย  เวลา ๑๕.๐๐ น. 

เอกสาร 
 

ไม่สมบูรณ์ 
 

ส่งคืน แก้ไข 

 

ขัน้ตอนการออกเลขคาํสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
ขัน้ตอนการเกบ็ข้อมลูประกาศ 

งานธุรการและสารบรรณ 

สแกนเร่ืองเกบ็ในระบบ eDocument  และ MIS  

ฉบับละ ๒ นาท ี

งานธุรการและสารบรรณ 

บันทกึข้อมูล ในระบบ eDocument  และ MIS   

ฉบับละ ๒ นาท ี

๓ 



งานธุรการและสารบรรณ 

สแกนข้อมูล  จัดเกบ็ในเคร่ืองแม่ข่าย 

ฉบับละ  ๓  นาท ี

ส้ินสุด 

ขัน้ตอนงานปรบัปรงุและพฒันาระบบเวป็ไซต ์

รับคําส่ังการจากหัวหน้างาน 

ธุรการและสารบรรณ  

อพัโหลดข้อมูลวางในเวบ็ไซต์ 

ฉบับละ ๓ นาท ี

แจ้งหน่วยงาน/บุคคล  ปฏิบัติตลาดนัดหนังสือราชการ 

ช่วงเช้า เวลา  ๑๐.๐๐ น 

ช่วงบ่าย  เวลา  ๑๕.๐๐ น. 

งานธรุการและสารบรรณ 

๔ 



แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทาํงานบริหารความเส่ียง 

ขัน้ตอนงานบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน 

จัดทาํแผนบริหารความเส่ียง 

วเิคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียง 

รวบรวมข้อมูลตามแผนบริหารความเส่ียง  

และจัดพมิพ์เอกสาร 

งานธรุการและสารบรรณ 

สรุปผลการดําเนินงาน 

ตามแผนบริหารความเส่ียง 

ประชุมเพือ่หาแนวทางและ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียง 

แกไ้ข 

๕ 



ประชุมสํานักงานอธิการบดี 

ส้ินสุด 

ขัน้ตอนการจดัทาํเอกสารประชมุสาํนักงานอธิการบดี 

พมิพ์เอกสารสรุปผล 

การประชุมสํานักงานอธิการบดี 

ถอดเทป / สรุปผลการประชุม

สํานักงานอธิการบดี 

แจกให้หัวหน้างาน และผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ 

ถ่ายเอกสารและเรียงเอกสาร จัดทาํรูปเล่ม 

เอกสารสรุปผลการประชุมสํานักงานอธิการบดี 

งานธรุการและสารบรรณ 

๖ 



ส้ินสุด 

เอกสาร 

ไม่สมบูรณ์ 

ขัน้ตอนการจดัส่งเอกสาร เบิกเงินค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย ์

หน่วยงานภายในนําส่ง 

งานธุรการและสารบรรณ 

พมิพ์รายการส่งจดหมาย 

ในแบบฟอร์มการจัดส่งไปรษณย์ี 

คร้ังละ ๑๕ นาท ี

นําจดหมาย/พสัดุ  

ส่งไปรษณย์ีเก้าเส้ง 

คร้ังละ ๔๕  นาท ี

งานธรุการและสารบรรณ 

งานธุรการและสารบรรณ    

ตรวจสอบการจ่าหน้าซองจดหมาย และแยก 

ความเร่งด่วนของจดหมาย 

 คร้ังละ ๕  นาท ี

รับใบแจ้งหนีจ้ากไปรษณย์ี และนําสําเนาใบนําส่งไปรษณย์ี 

คํานวณค่าใช้จ่าย  พร้อมถ่ายสําเนาเกบ็เป็นหลกัฐาน ๑ ชุด  

คร้ังละ  ๒๐  นาท ี

เข้าระบบ MIS ทาํรายการขอเบิกค่าสาธารณูปโภค  

พมิพ์ใบงบหน้าสีชมพู  ๓ ใบ  แนบใบรายการ  นําส่งงานคลงั  

คร้ังละ  ๑๕  นาท ี

๗ 



งานธุรการและสารบรรณ ตรวจสอบ  

แยกใบแจ้งหนี ้ส่งให้คณะ ศูนย์ สํานัก หน่วยงานต่าง ๆ   

  ฉบับละ  ๒ นาท ี

ขัน้ตอนการเบิกจ่ายค่าโทรศพัท ์ 

หน่วยงานภายนอก : ส่งใบแจ้งหนี ้

งานธุรการและสารบรรณตรวจสอบการใช้ และสรุปค่าใช้จ่าย   

เบอร์โทรศัพท์ส่วนกลาง  จํานวน  ๒๒ เลขหมาย 

คร้ังละ  ๓๐  นาท ี

งานธรุการและสารบรรณ 

เข้าระบบ MIS ทาํรายการขอเบิกค่าสาธารณูปโภค  

พมิพ์ใบงบหน้าสีชมพู  ๓  ใบ  แนบใบรายการ  นําส่งงานคลงั  

คร้ังละ  ๑๕  นาท ี

ทาํรายการเบิกค่าใช้โทรศัพท์ประจํางานธุรการและสารบรรณ  จํานวน ๒ เลขหมาย 

พมิพ์รายละเอยีดการใช้โทรศัพท์ทุกรายการตามใบแจ้งหนีข้องบริษัท ทโีอท ี 

ลงในแบบฟอร์มทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์ทางไกล  

คร้ังละ  ๔ ช่ัวโมง 

ส้ินสุด 

๘ 



งานธุรการและสารบรรณ  

ดําเนินการพมิพ์หนังสือราชการ  

 ฉบับละ  ๑๐  นาท ี

ขัน้ตอนการจดัซ้ือ จดทะเบียน โอนซิมการด์ ยกเลิกซิมการด์  

และเบิกจ่ายค่าโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีผูบ้ริหาร 

หน่วยงานภายใน : บันทกึ 

งานธุรการและสารบรรณตรวจสอบค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ผู้บริหาร 

 ในกรณเีกนิ ๑,๐๐๐ บาทต่อรอบบิลให้เรียกเกบ็ส่วนทีเ่กนิจากผู้บริหาร 

ฉบับละ ๒๐ นาท ี

บันทกึขอยมืเงินทดรองจ่ายจากเงินสวสัดิการ 

คร้ังละ  ๑๐ นาท ี

งานธรุการและสารบรรณ 

นําเงินไปจ่ายค่าบริการโทรศัพท์ ณ ศูนย์บริการโทรศัพท์  

AIS   DTEC  และ TRUE  

คร้ังละ  ๑ ช่ัวโมง 

เข้าระบบ MIS ทาํรายการขอเบิกค่าสาธารณูปโภค  

พมิพ์ใบงบหน้าสีชมพู  ๓ ใบ  แนบใบรายการ  นําส่งงานคลงั  

คร้ังละ  ๑๕  นาท ี

ส้ินสุด 

๙ 



งานธุรการและสารบรรณ ตรวจสอบ กรอบอตัรา 

กาํลงัการปฏิบัติงาน จัดทาํคําส่ังปฏิบัติงาน 

 คร้ังละ  ๒ วนั 

เอกสาร 

ไม่สมบูรณ์ 

ขัน้ตอนการจดัทาํ ตรวจสอบ เบิกจ่ายเงินโครงการ กศ.บป. 

คณะ ศูนย์ สํานัก ทีป่ฏิบัติงาน กศ.บป.  

ส่งบันทกึข้อความรายช่ือผู้ปฏิบัติงานในแต่ละภาคเรียน 

พมิพ์แบบฟอร์มการเซ็นช่ือปฏิบัติงาน วนัเสาร์ อาทติย์ 

คร้ังละ ๕ นาท ี

สรุปรายช่ือผู้มาปฏิบัติงานลงในบัญชีสรุปการปฏิบัติงาน 

และหลกัฐานการจ่ายเงิน กศ.บป.  

คร้ังละ ๑ วนั 

นําส่งหลกัฐานการจ่ายเงิน กศ.บป. ให้คณะ ศูนย์ สํานัก   

เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ 

ตรวจสอบความถูกต้องของลายมือช่ือและจํานวนวนัของผู้มาปฏิบัติงาน 

คร้ังละ  ๑ วนั 

งานธรุการและสารบรรณ 

นําเสนอหัวหน้างานธุรการและสารบรรณ  

และ ผู้อาํนวยการสํานักงานอธิการบดี ลงนาม 

คร้ังละ ๑ ช่ัวโมง 

พมิพ์ใบงบหน้าสีเขียว  ๓ ใบ  แนบใบรายการ  นําส่งงานคลงั  

คร้ังละ  ๑๕  นาท ี

ส้ินสุด 

๑๐ 

เข้าระบบ MIS ทาํรายการขอเบิก พมิพ์รายช่ือเจ้าหน้าที ่ เลอืกบัญชีธนาคาร  

คร้ังละ  ๑  วนั 



ขัน้ตอนการจดัซ้ือ จดัจ้าง การเบิกจ่ายด้านพสัด ุ

  จัดทาํใบขอซ้ือ/จ้าง ในระบบ MIS  

เพิม่แผน ในระบบ e-GP 

เพิม่โครงการ ในระบบ e-GP 

ส่งใบขอซ้ือ/จ้าง  (MIS)   

รายงานขอซ้ือขอจ้าง และคําส่ัง  e-GP 

ณ  งานพสัดุกลาง 

งานธรุการและสารบรรณ 

บันทกึข้อมูลในลูกบอลที ่ ๑ 

พมิพ์เอกสารรายงานขอซ้ือขอจ้าง และคําส่ัง 

รับเอกสารคืนจากพสัดุกลาง  

บันทกึข้อมูลในลูกบอล ที ่ ๒ (เลขทีแ่ละวนัทีข่องเอกสารและคําส่ัง) 

บันทกึข้อมูลในลูกบอล ที ่๓ (บันทกึราคาผู้เสนอราคา) 

รับบันทกึข้อมูลในลูกบอลที ่๔ 

เสนอหัวหน้างานพสัดุลงนาม  พมิพ์รายงานผลการพจิารณา 

และขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง เสนออธิการบดีอนุมัติ 

บันทกึข้อมูลในลูกบอลที ่๕ – ๘ ในระบบ e-GP 

  ทาํใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ในระบบ MIS และติดต่อให้ร้านค้าลงลายมือช่ือ 

ทาํใบตรวจรับในระบบ MIS 

ทาํงบหน้าในระบบ MIS  

นําส่งงานพสัดุ เอกสารผดิส่งคืนแกไ้ข 

๑๑ 



ส้ินสุด 

ขัน้ตอนงานดาํเนินการเลือกตัง้  

และการสรรหาผูบ้ริหาร / หวัหน้าหน่วยงาน 

ดําเนินการแจกคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ให้คณะกรรมการรับทราบ 

พมิพ์คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการเลอืกตั้ง / ประกาศทีเ่กีย่วข้อง    

และเสนออธิการบดีลงนาม 

รับสมัครการเลอืกตั้ง และประสานนิติกรตรวจสอบคุณสมบัติ 

จัดทาํบอร์ดการเลอืกตั้ง 

งานธรุการและสารบรรณ 

ดําเนินการจัดหาคณะกรรมการเลอืกตั้ง 

หรือสรรหา 

จัดเตรียมสถานทีสํ่าหรับการเลอืกตั้ง 

พมิพ์บันทกึรายงานผลการเลอืกตั้ง

เสนออธิการบดี 

๑๒ 



๑๓ 

สญัลกัษณ์ ความหมาย 

การเริม่ตน้หรอืการลงทา้ย 

รบัขอ้มลูหรอืแสดงขอ้มลูโดยไม่ระบุชนิดของอุปกรณ์ 

กระบวนการ  การคาํนวณ 

การตดัสนิใจ การเปรยีบเทยีบ 

การแสดงทศิทาง 
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