คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการรับ – สง
หนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส
ของ

สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

งานบริหารงานทั่วไป ฝายบริหารงานทัว่ ไป
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรกฎาคม 2553

คํานํา
คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการรับ – สง หนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส จัดทําขึ้นเพื่อใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และบุคลากร สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ในการปฏิบัติงานรวมกัน ทั้งในสวนทีเ่ ชื่อมโยงระหวางสวนราชการภายใน และสวนราชการที่เกีย่ วของโดย
ยึดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของเปนหลัก
ในการจัดทําคูม ือครั้งนี้
การจัดทําไดมีการวิเคราะหกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานงาน ผังระบวนการ
รับ – สงหนังสือระบบระบบอิเล็กทรอนิกส การติดตามประเมินผล บัญชีรหัสพยัญชนะและเลขประจําเจาของ
เรื่อง หนวยงาน องคกรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งรวบรวมระเบียบทีเ่ กีย่ วของเพื่อไวศกึ ษาเพิ่มเติม
คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงานนี้ จะเปนประโยชนสําหรับผูปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน และผูเกีย่ วของ

คณะผูจัดทํา
กรกฎาคม 2553

สารบัญ

หนา
1. วัตถุประสงค
2. ขอบเขต
3. คําจํากัดความ
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
5. ผังกระบวนการรับ – สงหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7. มาตรฐานงาน
8. การติดตามประเมินผล
9. ระเบียบและเอกสารที่เกีย่ วของ
10. ภาคผนวก
10.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และภาคผนวก พ.ศ.2539
10.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2548
10.3 ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
10.4 พ.ร.บ. ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
10.5 คูมือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
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1
คูมือการปฏิบตั ิงานเรื่อง กระบวนการรับ – สงหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส
งานบริหารงานทั่วไป ฝายบริหารงานทั่วไป
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1. วัตถุประสงค
คูมือกระบวนการรับ - สงหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
งานสารบรรณรับ-สง ของฝายบริหารทั่วไป สํานักการลูกเสือฯ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใชเปน
แนวทางในการใหบริการลงทะเบียนรับ- สง หนังสือราชการดวยความถูกตอง ปลอดภัย ทันตามกําหนดเวลา
และผูรับบริการไดรับบริการที่ถูกตอง ครบถวน ตามระเบียบที่เกีย่ วของ
2. ขอบเขต
2.1 บริการลงทะเบียนรับหนังสือเขาจากหนวยงานภายใน และภายนอก ในฐานะสารบรรณกลาง
ของกลุมบริหารทั่วไป สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข
ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
2.2 พิจารณาตรวจสอบความถูกตองของหนังสือ คัดแยกหนังสือ หาขอมูลประกอบการพิจารณา
สั่งการของผูบริหาร เพื่อสงเรื่องไปยังบุคคล / หนวยงานที่เกีย่ วของ
3. คําจํากัดความ
3.1 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การรับสงขอมูลขาวสารหรือหนังสือราชการผาน
ระบบสื่อสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
3.2 หนวยงานภายใน หมายถึง หนวยงานภายในสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
และหนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3.3 หนวยงานภายนอก หมายถึง หนวยงานภาครัฐภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ / หนวยงาน
ภาคเอกชน / บุคคลภายนอก
3.4 หนวยงานที่เกี่ยวของ หมายถึง หนวยงานที่สํานักการลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สงเรื่องไปใหเพือ่ ดําเนินการตามคําสั่งการ
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
4.1 หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
4.1.1 ควบคุม กํากับ การปฏิบัติงานรับ - สงหนังสือ พิจารณากลัน่ กรองเรื่อง
4.1.2 เสนอผูอํานวยการสํากนักการลูกเสือฯ
4.2 หัวหนางานบริหารงานทั่วไป
4.2.1 ควบคุม กํากับ การปฏิบัติงานรับ – สงหนังสือของธุรการพิจารณากลั่นกรองเรื่อง
4.2.2 เสนอหัวหนาฝายบริหารทั่วไป / ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือฯ
4.3 เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน/พนักงานราชการ
- ลงทะเบียนรับหนังสือดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ปฏิบัติงานรับ – สงหนังสือ
ตามขั้นตอนกระบวนงานรับ-สงหนังสือที่กําหนดไว
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6. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านรับ - สง หนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส
6.1 เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน/พนักงานราชการ
6.1.1 รับหนังสือเขาจากหนวยงานภายใน และภายนอกกระทรวง และลงทะเบียนรับหนังสือ
โดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะใชเวลาลงรับประมาณ 3 นาที
6.1.2 คัดแยกหนังสือสงบุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
6.1.3 รับเรื่องจากหนวยงานเพื่อนําเสนอ ผอ.สํานักฯ
6.1.4 ตรวจสอบการมอบหมาย/การสั่งการ แจงไปยังบุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของโดยผานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส (บันทึกคําสั่งการของผูบริหาร) และสงหนังสือฉบับจริงใหงานธุรการ
6.1.5 กรณีที่เปนเรื่องเรงดวนซึ่งมีระยะเวลากําหนดไวในหนังสือ หากผูมีหนาที่พจิ ารณากลั่นกรอง
เรื่องติดราชการสําคัญจะไมรอเสนอไว โดยจะเสนอผูแทนพิจารณากลั่นกรอง หรือลงนามหนังสือ
แทนกรณีหนวยงานทีอ่ ยูหางไกลจะนําสงหนังสือทางโทรสารไปใหบุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
ทราบกอน และสงฉบับจริงตามไป
6.2 หน.งานบริหารงานทั่วไป/หน.ฝายบริหารงานทั่วไป ตรวจสอบความถูกตองในเบื้องตน นําเสนอ
ผอ.สํานักฯ โดยการหาขอมูลที่เกี่ยวของ ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เสนอความเห็นตอ ผอ.สํานักฯ
6.3 ผอ.สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน พิจารณา มอบหมาย สัง่ การ
7. มาตรฐานงาน
- ลงทะเบียนรับหนังสือดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส แลวเสร็จภายในเวลา 2 นาที
- เรื่องที่มีกําหนดระยะเวลา ตองดําเนินการสงใหบุคคล / หนวยงานทีเ่ กี่ยวของ ทันภายในระยะเวลา
ที่กําหนดไวในหนังสือ
8. จุดวิกฤติของผังกระบวนงาน และแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
จุดวิกฤติของกระบวนงาน
- กรณีการทํางานดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสขัดของ
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
- มอบหมายผูร ับผิดชอบประสานงาน/แจงผูเกี่ยวของเพื่อรับทราบโดยเรงดวน
- ใชวิธกี ารบันทึกงานในสมุดรับ - สง
9. การติดตามประเมินผล
- ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาํ หนดไว โดยหัวหนางาน
สารบรรณ / หัวหนาฝายบริหารทั่วไป ทุก 6 เดือน
- มีแบบสอบถามประเมินคุณภาพการใหบริการการรับ - สงหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกสไปยัง
หนวยงานภายในและภายนอกที่เกีย่ วของ เพื่อประเมินผลและแกไขขอขัดของ/ปญหา ทุก 6 เดือน
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10. ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และภาคผนวก พ.ศ.2539
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2548
- ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
- พ.ร.บ. ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
- คูมือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

5

ภาคผนวก

5. ผังกระบวนการรับ - สงหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส
ลําดับที่

ผังกระบวนการ

1
รับหนังสือ/ศึกษา/วิเคราะห
แยกประเภท ลงทะเบียนรับ
ในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส
2

ระยะเวลา
เริ่มตน สิ้นสุด
1.5 นาที 3 นาที

รายละเอียดงาน
รับหนังสือจากหนวยงาน
ภายในและภายนอก
กระทรวงและลงทะเบียน
รับหนังสือโดยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส
คัดแยกหนังสือสงบุคคล/
หนวยงานที่เกี่ยวของ

4 นาที

ตรวจสอบความถูกตองใน
เบื้องตน เพื่อเสนอ หน.งาน
บริหารฯ/หน.ฝายบริหารฯ

4 นาที

ผอ.สํานักพิจารณากลั่นกรอง

4 นาที

ตรวจสอบการมอบหมาย/
การสั่งการ เพื่อแจง
ผูเกี่ยวของ

5 นาที

สงเจาของเรื่องเกษียณ/
ดําเนินการ

3
เสนอ หน.ฝายบริหารฯ
ตรวจ/กลั่นกรอง

4

Yes/No

เสนอ ผอ.
พิจารณาสั่งการ

ผูรับผิดชอบ
- เจาพนักงานธุรการ
ชํานาญงาน/พนักงาน
ราชการ

- เจาพนักงานธุรการ
ชํานาญงาน/พนักงาน
ราชการ
- หัวหนางาน
บริหารฯ
- หน.ฝาย
บริหารฯ
- เจาพนักงานธุรการ
ชํานาญงาน/พนักงาน
ราชการ
- หัวหนางาน
บริหารฯ
- หน.ฝาย
บริหารฯ
- ผอ.สํานักฯ

Yes
5

รับเรื่องจาก ผอ.ดําเนินการ
ตามที่มอบหมาย/สั่งการ
หรือนําสงผูเกี่ยวของ
ดําเนินการ

3

- เจาพนักงานธุรการ
ชํานาญงาน/พนักงาน
ราชการ

เอกสารที่
เกี่ยวของ
- ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี
วาดวย
งานสารบรรณ
พ.ศ. 2548

การวิเคราะหกระบวนการสรางคุณคาโดยใช SIPOC MODEL
สําหรับผูรับบริการ
กระบวนการ รับ - สงหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส

Supplier
หนวยงานภายนอก

Input
1. หนังสือราชการ

Process
1. รับหนังสือ/ ศึกษา/

- สพท.

2. เครื่อง
คอมพิวเตอร
3. เครื่อง SCAN
4. ระบบ E-Office
5. กระดาษ
6. เครื่อง FAX

วิเคราะห/แยกประเภท

- ร.ร.ตาง ๆ
- สํานักงานลูกเสือ
แหงชาติ
หนวยงานภายใน
- หนวยงานภายใน สป.

ลงทะเบียนรับในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส
2. สงเจาของเรื่อง
เกษียนหนังสือ/ดําเนินการ
ตรวจ/กลั่นกรอง
3. เสนอ ผอ.พิจารณาสั่งการ
4. รับเรื่องจาก ผอ.ดําเนินการ
ตามที่มอบหมาย/สั่งการ หรือ
นําสงผูเกี่ยวของดําเนินการ

Output
Customer
เรื่องที่รับเขามา สวนราชการที่
เกี่ยวของ
นําสงตอไปยัง ทั้งภายในและ
ภายนอก
หนวยงานที่
ขาราชการ บุคลากร
เกี่ยวของ
ภายในหนวยงาน
ผอ.สกก.

คณะผูจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการรับ – สง
หนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส

1. นายทองพูล จันทบูรณ
2. นางไพเราะ นิยมวานิช
3. นางรัชนี หวังหมัด
4. นางรพีพรรณ ขาวศรี

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผูจัดทํา
ผูจัดทํา

