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ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพตอไป  
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บทท่ี 1 
                                                             บทนำ 
หลักการและแนวคิด 
 

  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  การปฏิบัติงานสาร
บรรณของสวนราชการตางๆ ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 โดยจะใชหนังสือราชการเปน
ตัวกลางในการติดตอระหวางหนวยงานภายนอกและภายในองคกร  “หนังสือราชการ” คือ เอกสารที่เปน
หลักฐานในราชการ ไดแก 1. หนังสือท่ีมีไปมาระหวางสวนราชการ  2. หนังสือท่ีสวนราชการมีไปถึงหนวยงาน
ภายนอกซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก  3. หนังสือท่ีหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ 
หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ  4. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ        
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ รวมถึงเอกสารที่ประชาชนทั่วไปมีมาถึง
สวนราชการและเจาหนาที่รับไวเปนหลักฐานดวยหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน
สารบรรณม ี6 ชนิด คือ 1. หนังสือภายนอก ใชในการติดตอราชการทั่วไป โดยใชกระดาษตราครุฑ            
2. หนังสือภายใน ใชในการติดตอราชการภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึก
ขอความ  3. หนังสือประทับตรา ใชในการติดตอราชการเฉพาะกรณีที่ไมใชเรื่องสำคัญ  4. หนังสือสั่งการ 
ไดแก คำสั่งระเบียบ ขอบังคับ  5. หนังสือประชาสัมพันธ ไดแก ประกาศ แถลงการณและขาว  6. หนังสือท่ี
เจาหนาที่ทำขึ้น หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ ไดแก หนงัสือรับรองรายงานการประชุม บนัทึก และหนังสืออื่น 
 

    ในการปฏิบัติงานตามหนาที่ดังกลาวขางตนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้น  
บุคลากรผูปฏิบัติงานจึงจำเปนตองเขาใจภารกิจ และขอบขายงานที่กำหนดตามกฎ / ระเบียบ  เปาหมายของ
งาน  เขาใจข้ันตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงจะสามารถปฏิบัติงานไดสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงคได
อยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น การจัดทำคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นเพื่อใชในการปฏิบัติงานใหถูกตอง 
รวดเร็ว โปรงใส เกิดความพึงพอใจและประโยชนสูงสุดแกราชการ  โดยคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ บรรจุ
รายละเอียดที่จะใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานได ซึ่งประกอบดวยขอบขายภารกิจงาน กระบวนงาน 
วัตถุประสงค คำจำกัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ  เอกสาร/หลักฐานอางอิง
ประกอบการปฏิบัติงาน  ซึ่งเปนเอกสารที่มีประโยชนอยางยิ่งสำหรับเปนเครื่องมือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน
ของกลุมนโยบายและแผน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรอื่นท่ีเกี่ยวของหรือสนใจ ตลอดจน
หนวยงาน ,สถานศึกษา อาจใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามภารกิจอำนาจหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 

กรอบแนวคิด 
  งานสารบรรณไดใชแนวความคิดและความรูศึกษาระเบียบงานสารบรรณเกี่ยวกับการรับ
หนังสือ  การสงหนังสือทั้งภายในและภายนอก  ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ติดตอประสานงานกับ
หนวยงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  โดยเจาหนาที่งานสารบรรณไดใชระเบียบในการปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. ศึกษาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

2. ความรูเรื่องรหัส อักษรยอประจำหนวยงานตาง ๆ 
     3. ความรูเรื่องธรรมชาติของหนังสือราชการ คือระบบการนำเสนอหนังสือ 



 
 

4. ความรูเรื่องโครงสราง/รูปแบบหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน
สารบรรณซึ่งมี 6 ชนิด  

1. หนังสือภายนอก ใชในการติดตอราชการทั่วไป โดยใชกระดาษตราครุฑ 
2. หนังสือภายใน ใชในการติดตอราชการภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน 

ใชกระดาษบันทึกขอความ 
3. หนังสือประทับตรา ใชในการติดตอราชการเฉพาะกรณีท่ีไมใชเรื่องสำคัญ 
4. หนังสือสั่งการ ไดแก คำสั่งระเบียบ ขอบังคับ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ ไดแก ประกาศ แถลงการณ และขาว 
6. หนังสือที่เจาหนาที่ทำขึ้น หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ ไดแก หนังสือรับรองรายงาน

การประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน 
 

วัตถุประสงค 
  1. เพื่อใหการปฏิบัติตอหนังสือราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง 
  2. เพื่อใหการรับ-สงหนังสือราชการเปนไปอยางมีระบบ 
 

ขอบขาย/ภารกิจ 
  1. ตรวจสอบความชัดเจน ถูกตอง ครบถวนของเอกสารที่ไดรับกอนการลงทะเบียนรับและนำเสนอ 
            2. บันทึกขอมูลการรับหนังสือภายในและภายนอก  
            3. รางหนังสือโตตอบ ทำบันทึกตางๆ รับ-สง หนังสือ 

4. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  1. ระเบียบงานสารบรรณในกลุมงานเปนระบบ มีความเปนระเบียบ สะดวกตอการอางอิง
และคนหามีความรวดเร็วและตอเนื่อง 

2. เปนศูนยบริการขอมูลขาวสาร และงานประชาสัมพันธของกลุมงาน  
            3. ผูบริหารและบุคลากรในสำนักงาน  ไดรับความสะดวกเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารเพื่อ
ติดตอสื่อสารภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บทท่ี 2  
ระเบียบ  กฎหมาย  แนวปฏิบัติอางอิง /  
ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
1. ระเบียบ  กฎหมาย  แนวปฏิบัติอางอิง 
 

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
2. ศาสตรพระราชา 23 ขอ 
 

๑. ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ  ศึกษาขอมูล รายละเอียดอยางเปนระบบ ทั้งขอมูลเบื้องตนจาก
เอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจาหนาที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ ใหไดรายละเอียดที่ถูกตอง 

๒. ระเบิดจากขางใน  สรางความเขมแข็งใหคนในชุมชนที่จะเขาไปพัฒนา ใหมีสภาพพรอมที่จะรับ
การพัฒนาเสียกอน 

๓. แกปญหาจากจุดเล็ก  มองปญหาในภาพรวม แตการแกปญหาจะเริ่มจากจุดเล็กๆคือการแกปญหา
เฉพาะหนาที่คนมักจะมองขาม 

๔. ทำตามลำดับขั้น  การพัฒนาใหเริ่มตนจากสิ่งที่จำเปนที่สุดของประชาชนกอน ไดแก สาธารณสุข 
ตอไปจึงเปนเรื่องสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน และสิ่งจำเปนสำหรับประกอบอาชีพ 

๕. ภูมิสังคม  การพัฒนาใดๆ ตองคำนึงถึงภูมิประเทศของบริเวณนั้น เชน ดิน, น้ำ, ปา, เขา ฯลฯ และ
สังคมวิทยา เชน นิสัยใจคอของผูคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

๖. องครวม  คิดอยางองครวม หรือมองอยางครบวงจร มองเหตุการณที่เกิดขึ้นและแนวทางแกไข
อยางเชื่อมโยง 

๗. ไมติดตำรา  การทำงานมีลักษณะท่ีอนุโลม รอมชอมกับสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สภาพสังคม 
จิตวิทยาของชุมชน ไมผูกมัดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมกับสภาพชีวิตความเปนอยูของคนไทย 

๘. ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสดุ  แกไขปญหาดวยความประหยัด เรียบงาย ราษฎรสามารถ
ทำไดเอง หาไดในทองถิ่น และประยุกตใชสิ่งที่มีอยูในภูมิภาคนั้นๆ 

๙. ทำใหงาย  ทำสิ่งยากใหกลายเปนงาย ทำสิ่งที่สลับซับซอนใหเขาใจงาย 
๑๐. การมีสวนรวม  เปดโอกาสใหสาธารณชน ประชาชน หรือเจาหนาที่ทุกระดับ ไดรวมกันแสดง

ความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่ตองคำนึงถึงความคิดเห็นของประชาชน หรือความตองการของสาธารณชน 
๑๑. ประโยชนสวนรวม  การใหเพื่อสวนรวมนั้น ไมไดใหเพื่อสวนรวมอยางเดียว แตเปนการใหเพื่อ

ตนเอง สามารถมีสวนรวมหรือสังคมทีจ่ะอาศัยอยูได 
๑๒. บริการที่จุดเดียว  ศูนยศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปนตนแบบการบริหาร

รวมที่จุดเดียว เพื่อประชาชนที่จะมาใชบริการ ไดประหยัดเวลาและคาใชจาย โดยมีหนวยงานสวนราชการตางๆ 
มารวมดำเนินการและใหบริการ ณ ที่แหงเดียว 

๑๓. ใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ  หากเราตองการแกไขธรรมชาติจะตองใชธรรมชาติเขาชวยเหลือ 
เชน การแกปญหาปาเสื่อมโทรม พระราชทานพระราชดำริการปลูกปาโดยไมตองปลูก(ตนไม) ปลอยให
ธรรมชาติชวยฟนฟูธรรมชาติ 

๑๔. ใชอธรรมปราบอธรรม  นำกฎเกณฑของธรรมชาติมาเปนหลักและแนวปฏิบัติที่สำคัญในการ
แกปญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไมปกติใหเขาสูระบบที่เปนปกติ เชน การใชผักตบชวาบำบัดน้ำเสียโดยดูดซึม 
สิ่งสกปรกปนเปอนในน้ำ 

๑๕. ปลูกปาในใจคน  การที่จะพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหกลับคืนมา จะตองปลูกจิตสำนึกใหคนรัก
ปาเสียกอน แลวคนเหลานั้นก็จะปลูกตนไมลงบนแผนดิน และรักษาตนไมดวยตนเอง 

๑๖. ขาดทุนคือกำไร  การเสียคือการให หลักการคือ "การให" และ "การเสียสละ" เปนการกระทำ
อันมีผลเปนกำไร คือ ความอยูดีมีสุขของราษฎร 



 
 

๑๗. การพึ่งตนเอง  การพัฒนาเพื่อแกไขปญหาเบื้องตนดวยการแกไขปญหาเฉพาะหนา เพือ่ให
ประชาชนแข็งแรงพอท่ีจะดำรงชีวิตไดตอไป ขั้นตอไปก็คือ การพัฒนาใหประชาชนสามารถอยูในสังคมไดตาม
สภาพแวดลอม และสามารถ "พึ่งตนเองได" ในที่สุด 

๑๘. พออยูพอกิน  ใหความชวยเหลือประชาชนที่มีความยากลำบากใหสามารถอยูไดอยาง "พออยูพอ
กิน" เสียกอนแลวจึงคอยขยับขยายใหมีขีดสมรรถนะท่ีกาวหนาตอไป 

๑๙. เศรษฐกิจพอเพียง  เปนแนวทางการดำเนินชีวิต เพื่อสรางความเข็มแข็งหรือภูมิคุมกันทุกดานซึ่ง
จะสามารถอยูไดอยางสมดุล ในโลกแหงการเปลี่ยนแปลง ปรัชญานี้สามารถประยุกตใชทั้งระดับบุคคล องคกร 
ชุมชน 

๒๐. ความซื่อสัตย สุจริต จริงใจตอกัน  ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธใจ แมจะมีความรูนอย ก็ยอมทำ
ประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูที่มีความรูมาก แตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธใจ 

๒๑. ทำงานอยางมีความสุข  ทำงานโดยคำนึงถึงความสุขที่เกิดจากการไดทำประโยชนใหกับผูอืน่ 
๒๒. ความเพียร  จากตัวอยางบทพระราชนิพนธพระมหาชนก พระมหาชนกเพียรวายน้ำอยู ๗ วัน   

๗ คืน แมจะมองไมเห็นฝงแตยังคงวายตอไป ไมจมลง จนกลายเปนอาหารของปลา และไดรับความชวยเหลือ
จนถึงฝงไดในที่สุด 

๒๓. รู-รัก-สามัคคี 
รู : การที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้น จะตองรูเสียกอน รูถึงปจจัยทั้งหมด รูถึงปญหา และรูถึงวิธีแกปญหา 
รัก : เมื่อเรารูครบดวยกระบวนการแลว จะตองเห็นคุณคา เกิดศรัทธา เกิดความรักท่ีจะเขาไปลงมือ

ปฏิบัติแกปญหานั้นๆ 
สามัคค ี: เมื่อถึงข้ันลงมือปฏิบัติตองคำนงึเสมอวาเราทำคนเดียวไมได ตองรวมมือรวมใจกัน สามัคคี

กันเปนหมูคณะ จึงจะเกิดพลังในการแกปญหาใหลุลวงดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

บทท่ี 3 

ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
1. ชื่อกระบวนงาน 
 “งานสารบรรณกลุมนโยบายและแผน” 
 

2. วัตถุประสงค 
   1. เพื่อใหการปฏิบัติตอหนังสือราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง 
 2. เพื่อใหการรับ-สงหนังสือราชการเปนไปอยางมีระบบ 
 

3. ขอบขายของงาน 
 1. การรับ-สง หนังสือราชการ 
 2. การตอบโต  หนังสือราชการ-ภายใน-ภายนอก 
 3. การจัดเก็บหนังสือราชการเปนไปอยางมีระบบ 
 

4. คำจำกัดความ 
 งานสารบรรณ  ไดใชแนวความคิดและความรูศึกษาระเบียบงานสารบรรณเกี่ยวกับการรับหนังสือ  
การสงหนังสือท้ังภายในและภายนอก  ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ติดตอประสานงานกับหนวยงาน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด   

หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณมี 6 ชนิด  
1. หนังสือภายนอก ใชในการติดตอราชการทั่วไป โดยใชกระดาษตราครุฑ 
2. หนังสือภายใน ใชในการติดตอราชการภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช

กระดาษบันทึกขอความ 
3. หนังสือประทับตรา ใชในการติดตอราชการเฉพาะกรณีท่ีไมใชเรื่องสำคัญ 
4. หนังสือสั่งการ ไดแก คำสั่งระเบียบ ขอบังคับ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ ไดแก ประกาศ แถลงการณ และขาว 
6. หนังสือที่เจาหนาที่ทำขึ้น หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ ไดแก หนังสือรับรองรายงานการ

ประชุม บันทึก และหนังสืออื่น 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. นําระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงานรับ – สง  

หนังสือราชการ 
 2. รับ – สง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนดโดยจัดทําและพัฒนากํากับดูแลการรับ-สง 

หนังสือดวยระบบ Smart Province กลุมนโยบายและแผน แจงใหเจาหนาที่ผูที่เกีย่วของทราบ 
   1) รับงานจากกลุมอํานวยการและลงทะเบยีนรับ/ทางระบบ Smart Province 

2) เสนอผูอำนวยการกลุม มอบหมายใหผูรับผิดชอบปฏิบัติ 
3) เจาหนาที่ทีร่ับผิดชอบจัดทําหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ 



 
 

4) เสนอผูอำนวยการกลุมตรวจสอบความถกูตอง 
5) นำเสนอผูอำนาจพิจารณาลงนามลำดับตอไป 
6) สงหนังสือราชการภายใน/ภายนอก 

3. ตรวจสอบการสงหนังสือราชการทางเว็ปไซดในกลุมนโยบายและแผน และควบคุมการสงหนังสือ
ราชการของกลุมนโยบายและแผน 

4. ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณใหเหมาะสมและสอดคลองกับระบบงานสารบรรณของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  และขอมูลสารสนเทศของกลุมนโยบายและแผน 

5. สรุปและประเมินผลการใชระบบการรับ – สง หนังสือราชการเพื่อการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง 
 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับ – สง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนดโดยจัดทํา 
และพัฒนากํากับดูแลการรับ-สง 

หนังสือดวยระบบ Smart Province  
กลุมนโยบายและแผน แจงใหเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของทราบ 

รับงานจากกลุมอำนวยการ 
และลงทะเบียนรับ/ทางระบบ  

Smart Province 

เสนอผูอำนวยการกลุม มอบหมาย
ใหผูรับผิดชอบปฏิบัต ิ

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบจัดทำหนังสอื
ราชการหรือเอกสารประกอบ 

เสนอผูอำนวยการกลุมตรวจสอบ
ความถูกตอง/เสนอผูมีอำนาจลงนาม 

สงหนงัสือราชการภายใน/ภายนอก 

สรุปและประเมินผลการใชระบบการ 
รับ – สง หนังสือราชการเพื่อการ

ปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง 

ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณ
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับระบบงาน

สารบรรณของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุและขอมูลสารสนเทศของ 

กลุมนโยบายและแผน 

ตรวจสอบการสงหนังสือราชการทาง 

เว็ปไซดในกลุมนโยบายและแผน 

 และควบคุมการสงหนังสือราชการของ 

กลุมนโยบายและแผน 



 
 

 
 
 
7. แบบฟอรมหนังสือราชการที่ใช 

- หนังสือภายนอก 
- หนังสือภายใน 
- หนังสือประทับตรา 
- คำสั่ง 
- ระเบียบ 
- ขอบังคับ 
- ประกาศ 
- รายงานการประชุม 
- ทะเบียนหนังสือรับ 
- ทะเบียนหนังสือสง 
- ตรารับหนังสือ 
- ลักษณะครุฑแบบมาตรฐาน 2 ขนาด 
- การจาหนาซอง 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

มาตรฐานงานของสำนักงานศกึษาธิการจังหวัด  

ชื่องาน  งานสารบรรณ  สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ                                                                                    รหัสเอกสาร................................                         
กลุม นโยบายและแผน 

วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือใหการปฏิบัติตอหนังสือราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเรว็ 
 2. เพ่ือใหการรับ-สงหนังสือราชการเปนไปอยางมีระบบ 

ที่ ผังขั้นตอน 
การดำเนินงาน 

รายละเอียดงาน เวลาดำเนิน 
การ 

มาตรฐาน
คุณภาพ 

ผูรับผิด 
ชอบ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงาน           
รับ – สง หนังสือราชการ 
 

   

2 

รับ – สง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนดโดยจัดทําและพัฒนากาํกับดูแลการรับ-สง
หนังสือดวยระบบ Smart Province กลุมนโยบายและแผน แจงใหเจาหนาที่ผูที่
เกี่ยวของทราบ 
 

   

3 

1) รับงานจากกลุมอํานวยการและลงทะเบียนรับทางระบบ Smart Province 
2) เสนอผูอำนวยการกลุม มอบหมายใหผูรับผดิชอบปฏิบัต ิ
3) มอบเจาหนาที่ท่ีรับผดิชอบจัดทําหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ 
4) เสนอผูอำนวยการกลุมตรวจสอบความถูกตอง 
5) เสนอผูมีอำนาจพิจารณาลงนาม 

   

4 
ตรวจสอบการสงหนังสือราชการทางเว็ปไซดในกลุมนโยบายและแผน และควบคุมการ
สงหนังสือราชการของกลุมนโยบายและแผน 

   

5 
ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณใหเหมาะสมและสอดคลองกับระบบงานสาร
บรรณของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ และขอมูลสารสนเทศของกลุมนโยบาย
และแผน 

   

6 
สรุปและประเมินผลการใชระบบการรับ – สง หนังสือราชการเพื่อการปรับปรุงแกไข
อยางตอเนื่อง 

   

 

รับ – สง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนดโดยจัดทํา 
และพัฒนากํากับดูแลการรับ-สงหนังสือดวยระบบ 

Smart Province 

รับ – สง หนังสือราชการตามระบบ 
 Smart Province  

 

ตรวจสอบการสงหนังสือราชการทางเวป็ไซดฯ   

 

ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณฯ 

สรุปและประเมินผลฯ 

เสนอผอ.กลุม มอบเจาหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติ 
และผอ.กลุมตรวจสอบ/ผูมีอำนาจลงนาม 



 
 

9. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

  1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
2. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพ่ิมเตมิ 
4. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติพ.ศ. 2517 
5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 
7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ. 2525 
8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ 

(ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2527 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


