ภาระงาน (Job Description)
งานธุรการ กองกิจการนิสติ
หน่วย สารบรรณ
ชื่อ – สกุล นางสาวศิราณี กันทาศรี ตาแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การด้ า นงานสารบรรณ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บของ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยการจั ด ระบบการน าเสนอหนั งสื อ ราชการต่ า ง ๆ ให้ ส ะดวกรวดเร็ ว ที่ สุ ด และ
ประสานงานที่เกี่ยวข้องกั บงานประชุม สมัยสามั ญ กองกิจการนิสิต และประชุม คณะกรรมการกอง
กิจการนิสติ รวมถึงกระตุน้ ให้บุคลากรในกองกิจการนิสติ ตระหนักถึงความสาคัญของการเขียนหนังสือ
ราชการ พร้อมทั้งตรวจสอบและดูแลขั้นตอนการนาเสนอหนังสือ รวมไปถึงการจัดเก็บหนังสือราชการ
ให้เป็นระบบอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วย
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2556
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2548
- ว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
- กาหนดทิศทางและมาตรฐานการดาเนินงานตามภาระงานด้านการด าเนินงาน
งานธุรการ หน่วยสารบรรณ โดยจะต้องให้ทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติดังนี้
o จะต้องดาเนินการด้านการจัดระบบเอกสารการให้ดีและเป็นไปตามระบบ
ขั้นตอน
o เอกสารทุกฉบับจะต้องไม่ช้าและไม่หายระหว่างการนาเสนอ
o ควรดาเนินการตรวจการใช้ภาษาและถ้อยคา ความถูกต้องของภาษาให้
เรียบร้อย
o การเสนอความเห็นในเอกสารรับ ให้ผู้ท่เี กี่ยวข้องเป็นผู้เสนอความเห็นชอบ
ก่อนนาเสนอให้ผู้บริหาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.
2.
3.
4.

ปฏิบัติงานระบบการบริหารจัดการด้านงานสารบรรณ จานวน 4 ขั้นตอน ได้แก่
การรับเข้าหนังสือราชการ
การคัดกรองหนังสือราชการ
ระบบทางเดินหนังสือราชการ
การติดตามและตรวจสอบหนังสือราชการ

เพื่อให้การปฏิบัติงานสารบรรณเป็นไปอย่างมีระบบ มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อ
การตรวจสอบและเก็บรักษา และทาให้เกิดความต่อเนื่องในการทางาน ซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ลงคุมหนังสือรับภายใน และรับภายนอก ในระบบ E-Document
2. ลงคุมหนังสือส่งภายใน และส่งภายนอก ในระบบ I service
3. เปิดเช็คเอกสารในระบบจดหมายอิเล็กทรอนิคส์
4. ตรวจเอกสารของกองกิจการนิสติ ให้เป็นไปตามแบบฟอร์มที่ถูกต้องตามหนังสือราชการ และที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
5. เสนอความคิดเห็นจากหนังสือรับภายใน และรับภายนอก
6. เวียนเอกสารทาง E-mail , แฟ้มเวียน และระบบ E-Document ให้แก่บุคลากรกองกิจการนิสติ
7. ลงบันทึกตารางงานและตารางกิจกรรม (Outlook) ของผู้อานวยการกิจการนิสิต
8. คั ด แยกแฟ้ ม เสนอผู้ บ ริ ห ารตามขั้ น ตอน (หั ว หน้ า งาน – ผอ. – ผช. – รองอธิ ก ารบดี –
อธิการบดี)
9. นาแฟ้มที่คัดแยกแล้วเสนอต่อเลขาผู้บริหาร (เช้า – บ่าย)
10. รับแฟ้มคืนจากเลขาผู้บริหาร (เช้า – บ่าย)
11. นาเอกสารที่ได้รับการเกษียณจากผู้บริหารแล้ว มา Scan เก็บไว้ในระบบตามหมวดหมู่
12. นาหนังสือที่ Scan เรียบร้อยแล้ว คัดแยกให้แก่งานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้ผู้รับลง
ชื่อรับเอกสารทุกครั้ง
13. จัดเก็บเอกสารของกองกิจการนิสติ เข้าแฟ้มตามหมวดหมู่
14. จัดทาแบบฟอร์มหรือวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้เกี่ยวกับเอกสารเวียนแจ้ง เช่น ใบปะหน้าหนังสือเวียน,
มุมกระดาษ, memo, tax
15. สรุปจานวนหนังสือรับภายใน รับภายนอก และส่งภายนอก ประจาเดือน
16. Scan เอกสารให้แต่ละงานในกองกิจการนิสติ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17. จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความเชิ ญ ประชุ ม และขอวาระการประชุ ม ทางระบบ e-mail หรื อ ระบบ
สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
18. จัดทาระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
19. ติดต่อประสานเกี่ยวกับการขอใช้สถานที่เพื่อจัดประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
20. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม และเตรียมอาหาร-เครื่องดื่มรับรอง
21. จดบันทึกการประชุม
22. ดาเนินการสรุปมติที่ประชุ ม เพื่อ จั ด ส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุ มรั บรองเอกสารทางระบบ e-mail
หรือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
23. เผยแพร่สรุปมติที่ประชุมลงเวปไซต์กองกิจการนิสติ
24. จัดทาเอกสารเบิกจ่ายการดาเนินงาน

องค์ประกอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal ): PA
1. เอกสารทุกฉบับจะต้องไม่หายก่อนถึงเจ้าของเรื่อง และถูกต้องครบถ้วน รวดเร็ว
2. จะต้องรายการประชุมแล้วเสร็จภายใน 7 วัน
ลักษณะงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
1. ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2.ประสานการทางานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวมผลงานของหน่วยงาน
3.ประสานงานประชุมอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย
4.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ปฏิทินแผนการดาเนินงาน ของนางสาว ศิราณี กันทาศรี
กิจกรรม
ต.ค.

ระยะเวลาดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นวางแผนงาน (P)
1. จัดทาแผนการดาเนินงาน



ขั้นดาเนินการ (D)
1. ประสานงานจัดทาคาสั่ง/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดาเนินงาน
2. ทาหนังสือราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการหน่วยงาน
3. จัดทาโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี
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4. ประสานงานด้ านการตรวจ ติ ด ตามและจั ด ส่ งรายงานต่ างๆตามระยะที่ มหาวิ ท ยาลั ย
กาหนด
- การรับเข้าหนังสือราชการ
- การคัดกรองหนังสือราชการ
- ระบบทางเดินหนังสือราชการ
- การติดตามและตรวจสอบหนังสือราชการ
- เชิญประชุม
- จัดเตรียมเอกสารและอาหารว่าง
- ทาวาระและรายงานการประชุม
- เผยแพร่สรุปการประชุม


























































กิจกรรม
ต.ค.
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยสารบรรณ
ขั้นการนาผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการ (A)
1. ทบทวนผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการทางานให้ดีขึ้น



ระยะเวลาดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.



























