คูมือการปฏิบัติงานราชการ

งานธุรการและสารบรรณ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คํานํา
การปฏิ บัติงานราชการเป น งานสว นรวม มีผลเกี่ย วเนื่องถึงประโยชนของบานเมืองและ
ประชาชนทุกคน ผูปฏิบัติงานราชการจึงตองคํานึงถึงความสําเร็จของงานเปนสําคัญ ขอใหถือวา การทํางาน
ในหนาที่ไดสําเร็จ สมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอันประเสริฐสุด เพราะจะทําใหประเทศชาติและ
ประชาชนอยูเย็นเปนสุขอยางมั่นคง (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕)
เอกสารคูมือการปฏิบัติงานของงานธุรการและสารบรรณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
ความเป นมา ภารกิจ ทํ าเนีย บบุคลากร ความรับ ผิดชอบของผูปฏิบัติงานแตละคน โครงสรางการบริห าร
ขั้นตอน ในการปฏิบัติงานและระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของงานธุรการและสารบรรณ
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนการทํางานเพื่อความสําเร็จและประโยชนสูงสุดตอ
หนวยงานตลอดจนผูใชบริการ ทั้งนี้เพื่อบรรลุเปาหมายของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตอไป
หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารคูมือการปฏิบัติงานของงานธุรการและสารบรรณจะเปนประโยชน
ในการศึกษาและเปนแนวทางในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ตลอดจนบุคคลที่สนใจทั่วไป

งานธุรการและสารบรรณ
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ของสํานักงานอธิการบดี
ปรัชญา

กําหนดนโยบายชัดเจน ดีเดนพัฒนานักศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
เนนบริการดวยจิตใจ เพื่อสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน

ปณิธาน

มุงมั่นพัฒนาคุณภาพและระบบงานใหเปนมาตรฐานระดับอุดมศึกษา

วิสัยทัศน

สํานักงานอธิการบดีเปนหนวยอํานวยการ ใหบริการดี ประสานงานเดน เนนบริหารจัดการ
เปนเลิศ สนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับอุดมศึกษา

พันธกิจ

๑. ดําเนินการและใหบริการงานธุรการและสารบรรณ งานประชุมและพิธีการ เพื่อใหการ
บริหารงานทั่วไปของมหาวิทยาลัย 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. ดํ า เนิ น งานประชาสั มพัน ธ ในเชิงรุ กและให บ ริก ารดานขอมู ล ขา วสารทั้ งภายในและ
ภายนอกดวยความรวดเร็ว ทันสมัย ประทับใจ สรางภาพลักษณที่ดีใหมหาวิทยาลัย
๖. ดําเนินงานดานการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประสานการจัดทํางบประมาณ ติดตาม
ประเมินผลโครงการ และการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามแผน ดําเนินงานวิจัยสถาบัน
ใหบริการขอมูลสารสนเทศ วางผังแมบท ตลอดจนการดําเนินงานวิเทศสัมพันธ
๗. ดําเนินการใหบริการดานสวัสดิการ แนะแนว และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สงเสริม
กิจกรรมนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๘. ดําเนินการประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาและรักษามาตรฐานการใหบริการของสํานักงาน
อธิการบดี
๙. ดําเนินการจัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุง แกปญหา เพิ่มความ
พึงพอใจแกผูใชบริการ

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ของ งานธุรการและสารบรรณ สํานักงานอธิการบดี
ปรัชญา

มุงมั่นบริการ ประสานภารกิจ ดวยประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน

งานธุ ร การและสารบรรณ สํ า นั ก งานอธิ การบดี เป น หน ว ยอํา นวยการ เพื่อ ให บ ริ ก าร
ประสานงานและสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา ด ว ยเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย
มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

งานธุรการและสารบรรณ เปนหนวยงานอํานวยการใหการสนับสนุน บริหารจัดการ และ
ใหบริการเกี่ยวกับงานดานการบริหารงานบุคคล งานการเจาหนาที่ (นิติการ) งานคลัง งานพัสดุ งานธุรการ
และสารบรรณ งานเประชุมและพิธีการ งานอาคารสถานที่และบริการ งานประชาสัมพันธ งานสวัสดิการ
หนวยยานพาหนะ หนวยรักษาความปลอดภัย และงานบริหาร บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ของสถาบัน

วัตถุประสงค
๑. เพื่ อเป น หน ว ยงานสนั บ สนุ น บริห ารจั ด การ และบริก ารด านต าง ๆ ตามพัน ธกิจ แก
บุคลากร หนวยงานภายในและภายนอกอยางเปนระบบ ถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได
๒. เพื่อใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก ตามความเหมาะสมตอการดําเนินงานของสถาบัน
๓. เพื่อนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการและบริการ
๔. เพื่อดําเนินการใหไดมาซึ่งบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ เหมาะสมกับงานและความ
ตองการของหนวยงาน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่มีอยูใหมีความรูเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
๕. เพื่อประชาสัมพันธภารกิจตาง ๆ ของสถาบัน

ความเปนมาของงานธุรการและสารบรรณ สํานักงานอธิการบดี
ภายหลังจากไดมีการตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช ๒๕๑๘ โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๙๒ ตอนที่ ๔๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๑๘ ขณะนั้นฝายธุรการเปนหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานอธิการ วิทยาลัยครูสงขลา โดยมีหัวหนาฝายธุรการ คือ นางสาวรัชพรรณ เจริญลาภ ตอมา
คือ นางสาวสุพัตรา บํารุงวงศ นางอรุณรัตน ดวงสรอยทอง นางสุธีรา เผือกผอง และผูชวยศาสตราจารย
นงเยาว ป ฎ กรั ช ต ตามลํ า ดั บ ในป พุทธศักราช ๒๕๓๘ พระราชบัญ ญัติส ถาบัน ราชภัฏ ไดป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ ๑๑๒ ตอนที่ ๔ ก วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๘ สงผลใหวิทยาลัยครู
สงขลาเปลี่ยนชื่อเปน “สถาบันราชภัฏสงขลา” และมีการแบงสวนราชการภายในโดย “สํานักงานอธิการ”
เปลี่ยนชื่อเปน “สํานักงานอธิการบดี” โดยมีตําแหนง “ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี” เปนผูบริหารมา
จนถึงปจจุบัน ในขณะนั้นมี ผูชวยศาสตราจารยอรุณ วงศพลาย เปนหัวหนาฝายธุรการ และเปนหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ทั้งนี้สํานักงานอธิการบดีไดแบงสวนราชการโดยจัดองคกรภายในประกอบดวย
หนว ยงานยอย ๑๐ ฝา ย คื อ
ฝา ยธุร การ ฝายเลขานุการ ฝายการเจาหนาที่ ฝายการเงิน ฝา ย
ประชาสั มพั น ธ ฝ า ยพั ส ดุ ฝ า ยอาคารสถานที่ ฝายยานพาหนะ ฝายสวัส ดิการ และฝายรักษาความ
ปลอดภัย
ในป พุทธศั กราช ๒๕๔๗ ไดมีการตราพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พุทธศักราช
๒๕๔๗ ประกาศในราชกิจ จานุ เ บกษา เลมที่ ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๓ ก เมื่อวัน ที่ ๑๔ มิถุน ายน ๒๕๔๗
สงผลใหกระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวง จัดตั้งสว นราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา พ.ศ.
๒๕๔๘ โดยจัดตั้งใหสํานักงานอธิการบดีเปนสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และไดมีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. ๒๕๔๙ แบงสวนราชการ
ในสํานักงานอธิการบดี เปน ๓ กอง ดังนี้ ๑) กองกลาง ๒) กองนโยบายและแผน
๓) กองพัฒนา
นักศึกษา
ต อ มามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลาจึ ง ได อ อกประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา เรื่ อ ง
การแบงสวนราชการเปนงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดย
ในประกาศดั งกล าวได แบ งสว นราชการในสังกัดกองกลางออกเปน ๘ งาน คือ งานธุรการและสารบรรณ
งานประชุมและพิธีการ งานคลัง งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ งานอาคารสถานที่และบริการ งานสวัสดิการ
และงานการเจ า หน า ที่
ป จ จุ บั น งานธุ ร การและสารบรรณ สั ง กั ด กองกลาง สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายสืบพงษ
นางสุภานัน
นางสุภาภรณ
นางสุวรรณี
นางดวงสุรีย

แสงวัณณ
ปาตังตะโร
มณี
บากา
นาคนอย

หัวหนางานธุรการและสารบรรณ
รองหัวหนางานธุรการและสารบรรณ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ภารกิจของงานธุรการและสารบรรณ
งานธุ ร การและสารบรรณ สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มี ห น า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการ
ดํ า เนิ น งานด า นธุ ร การ–งานด า นสารบรรณ ที่ เป น งานซึ่ งอยูใ นความรั บ ผิ ดชอบของสํา นัก งานอธิก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. ออกเลขที่หนังสือราชการ
๒. ลงทะเบียนรับหนังสือราชการทั้งหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และบันทึก
๓. ราง พิมพ ตรวจทาน รับ – สง และโตตอบหนังสือราชการ
๔. เสนอและบันทึกตอทายหนังสือราชการเพื่อใหผูบังคับบัญชาพิจารณาลงนาม
๕. จัดพิมพประกาศ คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ และขอราชการอื่นของสถาบัน
๖. จัดทําหนังสือรับรองสิทธิ์ของอาจารย ขาราชการ และบุคลากรในสังกัด
๗. แจงเวียนหนังสือราชการใหผูเกี่ยวของรับทราบและถือปฏิบัติ
๘. จัดเก็บรักษาหนังสือราชการ
๙. บริการขอมูล เอกสารที่จัดเก็บรักษาไวแกหนวยงานอื่น ๆ ของสถาบัน
๑๐. คนหา ติดตามเรื่องของทางราชการตาง ๆ ของสถาบัน และแจงใหผูเกี่ยวของทราบ
๑๑. ใหยืมและทําลายหนังสือราชการตามที่ผูมีอํานาจอนุญาต
๑๒. กํากับดูแลและจัดใหบริการโทรศัพท โทรสาร
๑๓. จัดทําสรุปและดําเนินการเรื่องการเบิกจายเงินคาไปรษณีย คาโทรศัพท และโทรสาร
๑๔. จัดทําสรุปและดําเนินการเรื่องการเบิกจายเงินคาดําเนินการโครงการจัดการ
ศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) ศูนยใหการศึกษาสงขลา
๑๕. จัดทําทะเบียน และสถิติงานในความรับผิดชอบ
๑๖. เปนหนวยงานกลางของสถาบันที่ดําเนินการดูแล พัฒนา ประสานงานการดําเนินงาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานเอกสาร (MIS)
๑๗. จัดทําเว็บไซตงานธุรการและสารบรรณ
๑๘. จัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๑๙. ประสานงานทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

โครงสรางการบริหารของงานธุรการและสารบรรณ
อธิการบดี

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

หัวหนางานธุรการและสารบรรณ
(นายสืบพงษ แสงวัณณ)

เจาหนาที่ประจําฝาย

นางสุภานัน ปาตังตะโร

นางสุวรรณี บากา

นางสุภาภรณ

มณี

นางดวงสุรีย นาคนอย

ทําเนียบบุคลากรงานธุรการและสารบรรณ

นายสืบพงษ แสงวัณณ
เจาหนาที่บริหารงานธุรการ ชํานาญงาน
หัวหนางานธุรการและสารบรรณ

นางสุภานัน ปาตังตะโร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นางสุภาภรณ มณี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นางสุวรรณี บากา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นางดวงสุรยี  นาคนอย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียดบุคลากรและหนาที่ในการปฏิบัติงาน

๑. ชื่อ – นามสกุล

นายสืบพงษ แสงวัณณ

๒. ตําแหนง

หัวหนางานธุรการและสารบรรณ (เจาหนาที่บริหารงานธุรการชํานาญงาน)
รองผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

๓. คุณวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (พณิชยการ)

๔. คติในการทํางาน

ยึดตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่วา “งานราชการนั้น
เปนงานสวนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนของบานเมืองและประชาชนทุกคน
ผูปฏิบัติบริหารงานราชการจึงตองคํานึงถึงความสําเร็จของงานเปนสําคัญ อยานึกถึง
บําเหน็จรางวัลหรือประโยชนเฉพาะตนใหมากนัก”

๕. คติการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนา

“ไมทําบาปทั้งปวง ทํากุศลใหถึงพรอม ทําจิตใจใหขาวรอบ”

๖. หนาที่ในความรับผิดชอบ
๖.๑ รับผิดชอบควบคุมดูแลการบริหารงานของงานธุรการและสารบรรณใหเปนไป
ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
๖.๒ รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตําแหนงรองประธานคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี
๖.๓ รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตําแหนงเลขานุการคณะทํางานบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในของสํานักงานอธิการบดี
๖.๔ รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตําแหนงกรรมการคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๖.๕ รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตําแหนงกรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการบริหารขอมูลขาวสารของราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๖.๖ ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

รายละเอียดบุคลากรและหนาที่ในการปฏิบัติงาน

๑. ชื่อ – นามสกุล

นางสุภานัน ปาตังตะโร

๒. ตําแหนง

รองหัวหนางานธุรการและสารบรรณ (เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป)

๓. คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) โปรแกรมการบริหารทรัพยากรมนุษย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

๔. คติในการทํางาน

ทําวันนี้ใหดีที่สุด

๕. คติการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนา

ดําเนินชีวิตดวยความไมประมาท

๖. หนาที่ในความรับผิดชอบ
๖.๑ ควบคุม ดูแล และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานเอกสาร (MIS)
ของงานธุรการและสารบรรณ
๖.๒ รับผิดชอบดําเนินงานดานการพัสดุของงานธุรการและสารบรรณ
๖.๓ รับผิดชอบดําเนินการ ลงทะเบียนรับ – สงหนังสือราชการทุกประเภท และจัดสงเปนไฟลขอมูล
ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานเอกสาร (MIS)
๖.๔ รับผิดชอบในการจัดสงเอกสารของทางราชการทางไปรษณีย
๖.๕ รับผิดชอบดําเนินงานเรื่องการเบิกจายคาสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๖.๖ รับผิดชอบดําเนินงานเรื่องการจัดทําและตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินโครงการจัดการศึกษา
สําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) ศูนยใหการศึกษาสงขลา
๖.๗ รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตําแหนงคณะทํางานและผูชวยเลขานุการ คณะทํางานการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในของสํานักงานอธิการบดี
๖.๘ รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตําแหนงกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี
๖.๙ รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตําแหนงกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของสํานักงานอธิการบดี
๖.๑๐ ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

รายละเอียดบุคลากรและหนาที่ในการปฏิบัติงาน

๑. ชื่อ – นามสกุล

นางสุภาภรณ มณี

๒. ตําแหนง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

๓. คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

๔. คติในการทํางาน

“จงรักในงานที่ทํา เพราะการรักในงานที่ทําจะนําไปสูความสําเร็จ”

๕. คติการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนา

“การคิดดี ทําดี เปนคุณธรรมที่สามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน เพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอื่น”

๖. หนาที่ในความรับผิดชอบ
๖.๑ ควบคุมดูแลและพัฒนาเกี่ยวกับระบบงานเว็บไซตของงานธุรการและสารบรรณ
๖.๒ รับผิดชอบดําเนินการเรื่องตลาดนัดหนังสือราชการ
๖.๓ รับผิดชอบดําเนินการ ลงทะเบียนรับ – สงหนังสือราชการทุกประเภท และจัดสงเปนไฟลขอมูล
ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานเอกสาร (MIS)
๖.๔ รับผิดชอบในการจัดสงเอกสารของทางราชการทางไปรษณีย
๖.๕ จัดพิมพคําสั่ง ประกาศ ระเบียบ หนังสือราชการทุกประเภทตามที่ไดรับมอบหมาย
๖.๖ รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตําแหนงกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของสํานักงานอธิการบดี
๖.๗ รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตําแหนงกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของสํานักงานอธิการบดี
๖.๘ ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

รายละเอียดบุคลากรและหนาที่ในการปฏิบัติงาน

๑. ชื่อ – นามสกุล

นางสุวรรณี บากา

๒. ตําแหนง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

๓. คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยทักษิณ

๔. คติในการทํางาน

“พอใจในงานที่ทํา ตั้งใจทํางานนั้น ๆ ดวยความพากเพียร
เอาใจใสดูแลในงานที่ทํา ใชสติปญญาแกไขในสิ่งที่ผิดพลาด
รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และมุงประโยชนคนสวนใหญเปนหลัก
แลวจะทํางานอยางมีความสุข และประสบผลสําเร็จ”

๕. คติการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนา

“มีหลักศรัทธา มีหลักจริยธรรม และมีหลักปฏิบัติ
ตามแนวทางคําสอนของศาสนา”

๖. หนาที่ในความรับผิดชอบ
๖.๑ รับผิดชอบดําเนินการ ลงทะเบียนรับ – สงหนังสือราชการทุกประเภท และจัดสงเปนไฟลขอมูล
ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานเอกสาร (MIS)
๖.๒ จัดพิมพคําสั่ง ประกาศ ระเบียบ หนังสือราชการทุกประเภทตามที่ไดรับมอบหมาย
๖.๓ รับผิดชอบดําเนินการเรื่องตลาดนัดหนังสือราชการ
๖.๔ รับผิดชอบในการจัดสงเอกสารของทางราชการทางไปรษณีย
๖.๕ รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตําแหนงคณะทํางานและผูชวยเลขานุการคณะทํางานการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสํานักงานอธิการบดี
๖.๕ รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตําแหนงกรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี
๖.๖ ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

รายละเอียดบุคลากรและหนาที่ในการปฏิบัติงาน

๑. ชื่อ – นามสกุล

นางดวงสุรีย นาคนอย

๒. ตําแหนง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

๓. คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) เอกการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

๔. คติในการทํางาน

“ทําวันนี้และวันตอ ๆ ไปใหดีที่สุด”

๕. คติการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนา “ความสําเร็จตัดสินที่ความสุขในใจเรา”
๖. หนาที่ในความรับผิดชอบ
๖.๑ รับผิดชอบดําเนินการ ลงทะเบียนรับ – สงหนังสือราชการทุกประเภท และจัดสงเปนไฟลขอมูล
ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานเอกสาร (MIS)
๖.๒ รับผิดชอบดําเนินการเรื่องตลาดนัดหนังสือราชการ
๖.๓ รับผิดชอบในการจัดเก็บ รวบรวมขอมูลเอกสารของทางราชการ โดยใชเครื่องสแกนเนอรความเร็วสูง
ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานเอกสาร (MIS)
๖.๔ รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตําแหนงกรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี
๖.๕ ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

ขัน้ ตอนการรับ - ส่งหนังสือราชการ
งานธุรการและสารบรรณ
หน่ วยงานภายนอก : หนังสื อภายนอก
หน่ วยงานภายใน : บันทึก
งานธุรการและสารบรรณ ตรวจสอบ /
ลงทะเบียนรับ เกษียนหนังสื อ นําเสนอ
ผู้บังคับบัญชา โดยแยกแฟ้มอธิการบดี
/ รองอธิการบดี ฉบับละ ๕ นาที
อธิการบดี/รองอธิการบดี
พิจารณาสั่ งการ

ผู้อาํ นวยการสํ านักงานอธิการบดี
พิจารณา
ฉบับละ ๑ นาที

หน่ วยงานตามโครงสร้ าง
พิจารณาดําเนินการ
งานธุรการและสารบรรณ
ลงทะเบียนรับ
ฉบับละ ๒ นาที

งานธุรการและสารบรรณ
บันทึกข้ อมูล และสแกน
ฉบับละ ๒ นาที

ผู้อาํ นวยการสํ านักงานอธิการบดี
พิจารณา
ฉบับละ ๒ นาที

แจ้ งหน่ วยงาน/บุคคล ปฏิบัติ
ตลาดนัดหนังสื อราชการ
ช่ วงเช้ า เวลา ๑๐.๐๐ น
ช่ วงบ่ าย เวลา ๑๕.๐๐ น.

สิ้นสุ ด

เอกสาร
ไม่ สมบูรณ์

อธิการบดี/รองอธิการบดี
พิจารณาสั่ งการ

แจ้ งหน่ วยงาน/บุคคล ปฏิบัติ
ตลาดนัดหนังสื อราชการ
ช่ วงเช้ า เวลา ๑๐.๐๐ น
ช่ วงบ่ าย เวลา ๑๕.๐๐ น.

งานธุรการและสารบรรณ
บันทึกข้ อมูล และสแกน
ฉบับละ ๒ นาที

๑

๒

ขัน้ ตอนงานพิมพ์หนังสือราชการ คําสัง่ ประกาศ
งานธุรการและสารบรรณ

งานธุรการและสารบรรณ ร่ าง กลัน่ กรอง
ตรวจสอบ และพิมพ์ หนังสื อราชการ คําสั่ ง และประกาศ
ฉบับละ ๑๐ นาที

ผู้บังคับบัญชาชั้ นต้ นตรวจสอบความถูกต้ อง
ฉบับละ ๕ นาที

เอกสาร
ไม่ สมบูรณ์

ผู้อาํ นวยการสํ านักงานอธิการบดีพจิ ารณา
ฉบับละ ๒ นาที

อธิการบดี/รองอธิการบดี
พิจารณาลงนาม

งานธุรการและสารบรรณ
บันทึกข้ อมูล และสแกน
ฉบับละ ๒ นาที
แจ้ งหน่ วยงาน/บุคคล ปฏิบัติตลาดนัดหนังสื อราชการ
ช่ วงเช้ า เวลา ๑๐.๐๐ น
ช่ วงบ่ าย เวลา ๑๕.๐๐ น.

สิ้นสุ ด

แก้ ไข

๓

ขัน้ ตอนการออกเลขทะเบียนหนังสือส่งหนังสือราชการ
ิ ทยาลัยราชภัฏสงขลา
ขัน้ ตอนการออกเลขคําสังมหาว
่
ขัน้ ตอนการเก็บข้อมูลประกาศ
งานธุรการและสารบรรณ

งานธุรการและสารบรรณ ตรวจสอบความถูกต้ อง
ของหนังสื อหนังสื อราชการ คําสั่ ง และประกาศ

งานธุรการและสารบรรณ
บันทึกข้ อมูล ในระบบ eDocument และ MIS
ฉบับละ ๒ นาที

เอกสาร
ไม่ สมบูรณ์

งานธุรการและสารบรรณ
สแกนเรื่องเก็บในระบบ eDocument และ MIS
ฉบับละ ๒ นาที

แจ้ งหน่ วยงาน/บุคคล ปฏิบัติตลาดนัดหนังสื อราชการ
ช่ วงเช้ า เวลา ๑๐.๐๐ น
ช่ วงบ่ าย เวลา ๑๕.๐๐ น.

สิ้นสุ ด

ส่ งคืน แก้ ไข

๔

ขัน้ ตอนงานปรับปรุงและพัฒนาระบบเว็ปไซต์
งานธุรการและสารบรรณ
รับคําสั่ งการจากหัวหน้ างาน
ธุรการและสารบรรณ

งานธุรการและสารบรรณ
สแกนข้ อมูล จัดเก็บในเครื่องแม่ ข่าย
ฉบับละ ๓ นาที

อัพโหลดข้ อมูลวางในเว็บไซต์
ฉบับละ ๓ นาที

แจ้ งหน่ วยงาน/บุคคล ปฏิบัติตลาดนัดหนังสื อราชการ
ช่ วงเช้ า เวลา ๑๐.๐๐ น
ช่ วงบ่ าย เวลา ๑๕.๐๐ น.

สิ้นสุ ด

ขัน้ ตอนงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
งานธุรการและสารบรรณ

แต่ งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง

วิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ ยง

จัดทําแผนบริหารความเสี่ ยง
แก้ไข
รวบรวมข้ อมูลตามแผนบริหารความเสี่ ยง
และจัดพิมพ์เอกสาร

ประชุ มเพือ่ หาแนวทางและ
ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ ยง

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ ยง

๕

ขัน้ ตอนการจัดทําเอกสารประชุมสํานักงานอธิการบดี
งานธุรการและสารบรรณ
ประชุ มสํ านักงานอธิการบดี

ถอดเทป / สรุ ปผลการประชุ ม
สํ านักงานอธิการบดี

พิมพ์เอกสารสรุปผล
การประชุ มสํ านักงานอธิการบดี

ถ่ ายเอกสารและเรียงเอกสาร จัดทํารูปเล่ม
เอกสารสรุปผลการประชุ มสํ านักงานอธิการบดี

แจกให้ หัวหน้ างาน และผู้เข้ าร่ วมประชุ มรับทราบ

สิ้นสุ ด

๖

๗

ขัน้ ตอนการจัดส่งเอกสาร เบิกเงินค่าส่งเอกสารทางไปรษณี ย์
งานธุรการและสารบรรณ
หน่ วยงานภายในนําส่ ง
งานธุรการและสารบรรณ

งานธุรการและสารบรรณ
ตรวจสอบการจ่ าหน้ าซองจดหมาย และแยก
ความเร่ งด่ วนของจดหมาย
ครั้งละ ๕ นาที

เอกสาร
ไม่ สมบูรณ์

พิมพ์ รายการส่ งจดหมาย
ในแบบฟอร์ มการจัดส่ งไปรษณีย์
ครั้งละ ๑๕ นาที
นําจดหมาย/พัสดุ
ส่ งไปรษณีย์เก้าเส้ ง
ครั้งละ ๔๕ นาที
รับใบแจ้ งหนีจ้ ากไปรษณีย์ และนําสํ าเนาใบนําส่ งไปรษณีย์
คํานวณค่ าใช้ จ่าย พร้ อมถ่ ายสํ าเนาเก็บเป็ นหลักฐาน ๑ ชุ ด
ครั้งละ ๒๐ นาที
เข้ าระบบ MIS ทํารายการขอเบิกค่ าสาธารณูปโภค
พิมพ์ ใบงบหน้ าสี ชมพู ๓ ใบ แนบใบรายการ นําส่ งงานคลัง
ครั้งละ ๑๕ นาที

สิ้นสุ ด

ขัน้ ตอนการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์
งานธุรการและสารบรรณ
หน่ วยงานภายนอก : ส่ งใบแจ้ งหนี้

งานธุรการและสารบรรณ ตรวจสอบ
แยกใบแจ้ งหนี้ ส่ งให้ คณะ ศูนย์ สํ านัก หน่ วยงานต่ าง ๆ
ฉบับละ ๒ นาที

งานธุรการและสารบรรณตรวจสอบการใช้ และสรุปค่ าใช้ จ่าย
เบอร์ โทรศัพท์ ส่วนกลาง จํานวน ๒๒ เลขหมาย
ครั้งละ ๓๐ นาที

ทํารายการเบิกค่ าใช้ โทรศัพท์ ประจํางานธุรการและสารบรรณ จํานวน ๒ เลขหมาย
พิมพ์ รายละเอียดการใช้ โทรศัพท์ ทุกรายการตามใบแจ้ งหนีข้ องบริษัท ทีโอที
ลงในแบบฟอร์ มทะเบียนคุมการใช้ โทรศัพท์ ทางไกล
ครั้งละ ๔ ชั่ วโมง

เข้ าระบบ MIS ทํารายการขอเบิกค่ าสาธารณูปโภค
พิมพ์ ใบงบหน้ าสี ชมพู ๓ ใบ แนบใบรายการ นําส่ งงานคลัง
ครั้งละ ๑๕ นาที

สิ้นสุ ด

๘

๙
ิ
ิ
ิ
ขัน้ ตอนการจัดซื้อ จดทะเบียน โอนซมการ์ด ยกเลกซมการ์ด
และเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ผบู้ ริหาร
งานธุรการและสารบรรณ
หน่ วยงานภายใน : บันทึก

งานธุรการและสารบรรณ
ดําเนินการพิมพ์หนังสื อราชการ
ฉบับละ ๑๐ นาที

งานธุรการและสารบรรณตรวจสอบค่ าใช้ จ่ายโทรศัพท์ผ้บู ริหาร
ในกรณีเกิน ๑,๐๐๐ บาทต่ อรอบบิลให้ เรียกเก็บส่ วนทีเ่ กินจากผู้บริหาร
ฉบับละ ๒๐ นาที

บันทึกขอยืมเงินทดรองจ่ ายจากเงินสวัสดิการ
ครั้งละ ๑๐ นาที

นําเงินไปจ่ ายค่ าบริการโทรศัพท์ ณ ศูนย์ บริการโทรศัพท์
AIS DTEC และ TRUE
ครั้งละ ๑ ชั่ วโมง

เข้ าระบบ MIS ทํารายการขอเบิกค่ าสาธารณูปโภค
พิมพ์ ใบงบหน้ าสี ชมพู ๓ ใบ แนบใบรายการ นําส่ งงานคลัง
ครั้งละ ๑๕ นาที

สิ้นสุ ด

ขัน้ ตอนการจัดทํา ตรวจสอบ เบิกจ่ายเงินโครงการ กศ.บป.
งานธุรการและสารบรรณ
คณะ ศูนย์ สํ านัก ทีป่ ฏิบัติงาน กศ.บป.
ส่ งบันทึกข้ อความรายชื่ อผู้ปฏิบัติงานในแต่ ละภาคเรียน
งานธุรการและสารบรรณ ตรวจสอบ กรอบอัตรา
กําลังการปฏิบัติงาน จัดทําคําสั่ งปฏิบัติงาน
ครั้งละ ๒ วัน

เอกสาร
ไม่ สมบูรณ์

พิมพ์ แบบฟอร์ มการเซ็นชื่อปฏิบัติงาน วันเสาร์ อาทิตย์
ครั้งละ ๕ นาที
สรุ ปรายชื่ อผู้มาปฏิบัติงานลงในบัญชีสรุ ปการปฏิบัติงาน
และหลักฐานการจ่ ายเงิน กศ.บป.
ครั้งละ ๑ วัน
ตรวจสอบความถูกต้ องของลายมือชื่อและจํานวนวันของผู้มาปฏิบัติงาน
ครั้งละ ๑ วัน
นําส่ งหลักฐานการจ่ ายเงิน กศ.บป. ให้ คณะ ศูนย์ สํ านัก
เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
นําเสนอหัวหน้ างานธุรการและสารบรรณ
และ ผู้อาํ นวยการสํ านักงานอธิการบดี ลงนาม
ครั้งละ ๑ ชั่ วโมง
เข้ าระบบ MIS ทํารายการขอเบิก พิมพ์รายชื่อเจ้ าหน้ าที่ เลือกบัญชีธนาคาร
ครั้งละ ๑ วัน
พิมพ์ ใบงบหน้ าสี เขียว ๓ ใบ แนบใบรายการ นําส่ งงานคลัง
ครั้งละ ๑๕ นาที
สิ้นสุ ด

๑๐

ขัน้ ตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่ายด้านพัสดุ
งานธุรการและสารบรรณ
จัดทําใบขอซื้อ/จ้ าง ในระบบ MIS
เพิม่ แผน ในระบบ e-GP
เพิม่ โครงการ ในระบบ e-GP
บันทึกข้ อมูลในลูกบอลที่ ๑
พิมพ์ เอกสารรายงานขอซื้อขอจ้ าง และคําสั่ ง
ส่ งใบขอซื้อ/จ้ าง (MIS)
รายงานขอซื้อขอจ้ าง และคําสั่ ง e-GP
ณ งานพัสดุกลาง
รับเอกสารคืนจากพัสดุกลาง
บันทึกข้ อมูลในลูกบอล ที่ ๒ (เลขทีแ่ ละวันทีข่ องเอกสารและคําสั่ ง)
บันทึกข้ อมูลในลูกบอล ที่ ๓ (บันทึกราคาผู้เสนอราคา)
รับบันทึกข้ อมูลในลูกบอลที่ ๔
เสนอหัวหน้ างานพัสดุลงนาม พิมพ์รายงานผลการพิจารณา
และขออนุมัติสั่งซื้อสั่ งจ้ าง เสนออธิการบดีอนุมัติ
บันทึกข้ อมูลในลูกบอลที่ ๕ – ๘ ในระบบ e-GP
ทําใบสั่ งซื้อ/สั่ งจ้ าง ในระบบ MIS และติดต่ อให้ ร้านค้ าลงลายมือชื่อ
ทําใบตรวจรับในระบบ MIS
ทํางบหน้ าในระบบ MIS
นําส่ งงานพัสดุ

เอกสารผิดส่ งคืนแก้ไข

๑๑

ขัน้ ตอนงานดําเนินการเลือกตัง้
และการสรรหาผูบ้ ริหาร / หัวหน้ าหน่ วยงาน
งานธุรการและสารบรรณ
ดําเนินการจัดหาคณะกรรมการเลือกตั้ง
หรือสรรหา

พิมพ์ คําสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง / ประกาศทีเ่ กีย่ วข้ อง
และเสนออธิการบดีลงนาม

ดําเนินการแจกคําสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการ
ให้ คณะกรรมการรับทราบ

จัดทําบอร์ ดการเลือกตั้ง

รับสมัครการเลือกตั้ง และประสานนิติกรตรวจสอบคุณสมบัติ

จัดเตรียมสถานทีส่ ํ าหรับการเลือกตั้ง

พิมพ์ บันทึกรายงานผลการเลือกตั้ง
เสนออธิการบดี

สิ้นสุ ด

๑๒

๑๓

สัญลักษณ์

ความหมาย
การเริม่ ต้นหรือการลงท้าย

รับข้อมูลหรือแสดงข้อมูลโดยไม่ระบุชนิดของอุปกรณ์

กระบวนการ การคํานวณ

การตัดสินใจ การเปรียบเทียบ

การแสดงทิศทาง

