
 
 

 
 
 

 

แผนปฏบิัติงานราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 
 

หนวยงาน :  งานธุรการและสารบรรณ 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 



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 ฝายประชาสัมพันธ  
ฝายพัสดุ  ฝายอาคารสถานท่ี  ฝายยานพาหนะ  ฝายสวัสดิการ และฝายรักษาความปลอดภัย 

  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) กองพัฒนานักศึกษา 

  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. นางสุกัญญา      ปาตังตะโร  รองหัวหนางานธุรการและสารบรรณ 
๓. นางสุภาภรณ     มณี   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๔. นางสาวสุวรรณี   กะหมิเจริญ  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๕. นางดวงสุรีย   นาคนอย  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 

 



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 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



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 

นางสุกัญญา   ปาตังตะโร นางสภุาภรณ     มณี 

นางสาวสุวรรณี   กะหมิเจริญ นางดวงสรุีย   นาคนอย 



ทําเนียบบุคลากรงานธุรการและสารบรรณ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายสืบพงษ   แสงวัณณ 
เจาหนาท่ีบริหารงานธุรการชํานาญงาน 

หัวหนางานธุรการและสารบรรณ 
 
 

 
 
 
 
 

       นางสุกัญญา   ปาตังตะโร             นางสุภาภรณ   มณี 
      เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป               เจาหนาท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
 
 
 
 

 
 
    นางสาวสุวรรณี   กะหมิเจริญ                 นางดวงสุรีย   นาคนอย 
      เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป                 เจาหนาท่ีบรหิารงานท่ัวไป 


