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1) งานรับหนังสือราชการจากหนวยงานภายในและ

ภายนอกลงในระบบสารสนเทศ เกษียนหนังสือ

ราชการ ตลอดจนนําเสนอผูบังคับบัญชา

นายสืบพงษ, นางสุภาภรณ, น.ส.สุวรรณี, นางดวงสุรีย, นางสุกัญญา

2) งานสงหนังสือราชการที่ผานการสั่งการจาก

ผูบังคับบัญชาลงในระบบสารสนเทศ และนําสง

ใหกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยตลาดนัด

หนังสือราชการ

นางสุภาภรณ, น.ส.สุวรรณี, นางดวงสุรีย, นางสุกัญญา

3) งานราง และจัดพิมพหนังสือราชการ คําสั่ง 

ป
นายสืบพงษ, น.ส.สุวรรณี, นางสุกัญญา, นางสุภาภรณ, นางดวงสุรีย

4) จัดทําหนังสือรับรองสิทธิ์ของอาจารย ขาราชการ

 และบุคลากรในสังกัด นายสืบพงษ, น.ส.สุวรรณี

5) ออกเลขจดหมายหนังสือราชการ นางสุภาภรณ, น.ส.สุวรรณี, นางดวงสุรีย, นางสุกัญญา

6) ออกเลขคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นายสืบพงษ, น.ส.สุวรรณี, นางสุกัญญา, นางสุภาภรณ, นางดวงสุรีย

7) เก็บขอมูลหนังสือราชการ คําสั่ง ประกาศ ลงใน

ระบบสารสนเทศ

น.ส.สุวรรณี, นางสุกัญญา, นางสุภาภรณ, นางดวงสุรีย

8) งานควบคุม ดูแล ปรับปรุงและพัฒนาระบบ

เว็บไซตงานธุรการและสารบรรณ

นางสุภาภรณ มณี

แบบฟอรมแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) 

งานธุรการและสารบรรณ   สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

1. ภาระงานประจํา

ระยะเวลาดําเนินการ
ลําดับ งาน/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ
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ระยะเวลาดําเนินการ
ลําดับ งาน/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

9) งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน นายสืบพงษ, น.ส.สุวรรณี, นางดวงสุรีย

10) งานจัดทําเอกสารประชุมสํานักงานอธิการบดี นายสืบพงษ, น.ส.สุวรรณี, นางดวงสุรีย, นางสุภาภรณ, นางสุกัญญา

11) สรุปและพิมพรายการจัดสงเอกสารทางไปรษณีย นางสุกัญญา, นางสุภาภรณ, น.ส.สุวรรณี, นางดวงสุรีย

12) เบิกเงินคาสงเอกสารทางไปรษณีย นางสุกัญญา, นางสุภาภรณ, น.ส.สุวรรณี

13) จัดสงใบแจงหนี้ใหหนวยงานตาง ๆ ตลอดจน

ดําเนินการเบิกจายคาโทรศัพท

นางสุกัญญา, นางสุภาภรณ, น.ส.สุวรรณี, นางดวงสุรีย

14)

ดําเนินการจัดซื้อ จดทะเบียน โอนซิมการด 

ยกเลิกซิมการด และเบิกจายคาโทรศัพทเคลื่อนที่

ผูบริหาร  จํานวน 11 เลขหมาย

นางสุกัญญา, นางสุภาภรณ, น.ส.สุวรรณี

15)

จัดทํา ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน

โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ

 (กศ.บป.) ศูนยใหการศึกษาสงขลา

นางสุกัญญา, นางสุภาภรณ, นางดวงสุรีย

16) รับผิดชอบดําเนินงานดานการพัสดุของงาน

ธุรการและสารบรรณทั้งเรื่องการจัดซื้อ จัดจาง 

การเบิกจาย

นางสุกัญญา ปาตังตะโร, น.ส.สุวรรณี  กะหมิเจริญ

17) งานการเงินของงานธุรการและสารบรรณ นางสุกัญญา ปาตังตะโร, น.ส.สุวรรณี  กะหมิเจริญ

18) ใหการบริการแกผูมาติดตอราชการทั้งการติดตอ

สอบถาม  การบริการทางโทรสารและโทรศัพท น.ส.สุวรรณี, นางสุภาภรณ, นางดวงสุรีย, นางสุกัญญา
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ระยะเวลาดําเนินการ
ลําดับ งาน/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

19) ดําเนินการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑของงานธุรการ

และสารบรรณ ประจําป

นางสุภาภรณ  มณี, นางดวงสุรีย  นาคนอย

20) ดําเนินการตรวจสอบวัสดุคงเหลือของงานธุรการ

และสารบรรณ ประจําป

นางสุกัญญา ปาตังตะโร, น.ส.สุวรรณี  กะหมิเจริญ

21) ใหการบริการถายเอกสาร และ Copy Print  

เอกสารตาง ๆ จากหนวยงานอื่น ๆ ที่มาขอใช

บริการ

น.ส.สุวรรณี, นางสุภาภรณ, นางดวงสุรีย, นางสุกัญญา

22) ดําเนินการพิมพซองจดหมายราชการติดตอ

หนวยงานราชการในแตละวัน

นางสุภาภรณ, นางสุกัญญา, นางดวงสุรีย

23) ใหบริการสืบคนเอกสารในระบบ e-douctment นางสุภาภรณ, น.ส.สุวรรณี, นางดวงสุรีย, นางสุกัญญา

1) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกสและจัดเก็บเอกสาร 

(E-document)

นางสุกัญญา  ปาตังตะโร, นางดวงสุรีย  นาคนอย

2) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

น.ส.สุวรรณี  กะหมิเจริญ, นางดวงสุรีย  นาคนอย

3) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เรื่อง การเขียน

หนังสือราชการ

นายสืบพงษ  แสงวัณณ

2. งานพัฒนากลุมสายงาน
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ระยะเวลาดําเนินการ
ลําดับ งาน/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

4) โครงการการจัดการความรูของงานธุรการและ

สารบรรณ (KM) เรื่อง การเขียนรายงานการ

ป ช

นายสืบพงษ  แสงวัณณ

5) โครงการพัฒนาทักษะที่จําเปนดานการใช

คอมพิวเตอรสําหรับขาราชการและเจาหนาที่

บุคลากรงานธุรการและสารบรรณ

นายสืบพงษ  แสงวัณณ

6) โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ

ขาราชการและเจาหนาที่บุคลากรงานธุรการและ

ส

นายสืบพงษ  แสงวัณณ

1) งานวันราชภัฏ นายสืบพงษ, น.ส.สุวรรณี, นางสุภาภรณ, นางดวงสุรีย, นางสุกัญญา

2) งานวัฒนธรรมสัมพันธ นายสืบพงษ, น.ส.สุวรรณี, นางสุภาภรณ, นางดวงสุรีย, นางสุกัญญา

3) งานเกษียณอายุราชการ นายสืบพงษ, น.ส.สุวรรณี, นางสุภาภรณ, นางดวงสุรีย, นางสุกัญญา

4) งานดําเนินการเลือกตั้ง และการสรรหาผูบริหาร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นายสืบพงษ, น.ส.สุวรรณี, นางสุภาภรณ, นางดวงสุรีย, นางสุกัญญา

5) กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ อาจารยสมบุญ   

 ศรียาภัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นายสืบพงษ  แสงวัณณ

6) กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ เกษม-สาโรช     

อุดมรัตน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นายสืบพงษ  แสงวัณณ

7) ผูชวยเลขานุการมูลนิธิ 95 ป สงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นายสืบพงษ  แสงวัณณ

3. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย


	แผนปฏิบัติงาน

