ระเบียบปฏิบัติเรื่อง
การดาเนินงานด้านงานสารบรรณ
ปรับปรุ งครัง้ ที่ : 0

วันทีอ่ นุมัติ : ..................

จัดทาโดย

อนุมัตโิ ดย

นางสาวประภัสสร อินทราพงษ์

ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย

รหัสเอกสาร : NURSE-DOF-001
1. วัตถุประสงค์
ระเบียบปฏิบตั ินสี ้ ร้างขึน้ เพื่อเป็ นการนาระบบสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบตั งิ านสารบรรณของคณะพยาบาลศาสตร์ เช่น การจัดทาหนังสือโต้ตอบทางราชการ
การสั่งการโดยผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขัน้ และการติดตามผลการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น เพือ่ ให้ม่นั ใจว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มีระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการ
ดาเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรได้
2. ขอบเขต
ระเบียบปฏิบตั ินี ้ ครอบคลุมถึงการปฏิบตั ิงานด้านงานสารบรรณ การสั่งการและการติดตามผลการปฏิบตั ิงาน โดยผูบ้ ริหารและบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ โดย
เรียงลาดับตามสายการบังคับบัญชาของคณะพยาบาลศาสตร์
3. คาจากัดความ
- หนังสือรับเข้าภายนอก/ภายใน หมายถึง
- หนังสือส่งออกภายนอก/ภายใน หมายถึง
- ผูข้ อใช้บริการ
หมายถึง

หนังสือราชการที่ได้รบั จากหน่วยงานภายนอก เช่น หนังสือตราครุ ฑ หรือบันทึกข้อความ
หนังสือราชการทีส่ ่งออกให้กบั หน่วยงานภายนอก เช่น หนังสือตราครุ ฑ หรือบันทึกข้อความ
บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์

4. เอกสารอ้างอิง
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
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5. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
 = การสื่อสาร/ข้อมูล  = การปฏิบตั ิการ
 = การตรวจสอบ  = การจัดเก็บ

5.1 การรับหนังสือรับเข้า ภายใน/ภายนอก
รายละเอียด
1. ธุรการคณะพยาบาลศาสตร์ รับเอกสารจาก
หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภายนอก และภายใน
2.ธุรการคณะพยาบาลศาสตร์ ดาเนินการลงรับ
เอกสาร ,ออกเลขรับและกรอกรายละเอียดตาม
ขัน้ ตอนการรับเอกสาร จัดส่งหนังสือรับเข้าฯ และทา
การเสนอแฟ้มให้กบั หัวหน้าสานักงาน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง
3. หัวหน้าสานักงานดาเนินตรวจสอบ
- กรณีขอ้ มูลการเกษี ยนถูกต้องครบถ้วน จะ
ดาเนินการส่ง ไปยังคณบดี/รองคบดี เพือ่ พิจารณา
รับทราบหรือสั่งการ
- กรณีขอ้ มูลการเกษี ยนไม่ถกู ต้อง หัวหน้าสานักงาน
จะทาการเกษี ยณเพิ่มและจัดส่งคณบดี/รองคณบดี
พิจารณารับทราบหรือสั่งการ
4.ธุรการคณะพยาบาลศาสตร์ ดาเนินการ Scan
หนังสือเก็บเข้าระบบ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของคณะฯ และดาเนินการแชร์เอกสารไปยังผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง

รหัสเอกสาร : NURSE-DOF-001

หน่วยงาน
ออก
หนังสือ

ธุรการ
คณะ
พยาบาล
ศาสตร์

หน.สนง.

รองคณบดี
คณะ
พยาบาล
ศาสตร์

คณบดีคณะ
พยาบาล
ศาสตร์

ผู้มีส่วน
เกีย่ วข้อง

อื่นๆ

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง

 หนังสือรับเข้าภายนอก
 ไฟล์หนังสือรับเข้าภายนอก

ผิด

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 ไฟล์หนังสือรับเข้าภายนอก

ถูก
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5.2 การส่งออกภายใน/ภายนอก คณะพยาบาลศาสตร์
(บันทึกข้อความขออนุมัติต่างๆ/หนังสือตราครุ ฑ)
รายละเอียด

ผู้ขอใช้
บริการ

ธุรการ
คณะ
พยาบาล
ศาสตร์

หน.สนง.

ผู้บริหาร
คณะ
พยาบาล
ศาสตร์

ผู้บริหาร
มหา
วิทยาลัย

 = การสื่อสาร/ข้อมูล  = การปฏิบตั ิการ
 = การตรวจสอบ  = การจัดเก็บ

อื่นๆ

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง

1. ผูข้ อใช้บริการ จัดทาร่างหนังสือ พร้อมเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี)
ส่งให้กบั ธุรการคณะพยาบาลศาสตร์ผา่ นทาง e-Mail

 ร่างบันทึกข้อความขออนุมตั ิ
 เอกสารแนบ (ถ้ามี)

2. ธุรการคณะพยาบาลศาสตร์ ตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือ
- กรณีขอ้ มูลครบถ้วน ธุรการคณะพยาบาลศาสตร์ จะดาเนินการ
พิมพ์รา่ งบันทึกข้อความ
- กรณีกรอกข้อความไม่ครบถ้วน ธุรการคณะพยาบาลศาสตร์ จะ
ดาเนินการแจ้ง ผูข้ อใช้บริการ เพือ่ แก้ไขและจัดส่งให้ธุรการคณะ
พยาบาลศาสตร์ อีกครัง้
3. ธุรการคณะพยาบาลศาสตร์ ส่งร่างบันทึกข้อความ ให้กบั
หัวหน้าสานักงานเพื่อดาเนินการตรวจสอบตัวสะกด และความถูก
ต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
- กรณีรา่ งหนังสือราชการถูกต้อง หัวหน้าสานักงานจัดส่งให้ธุรการ
คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อทาการพิมพ์จานวน 1 ฉบับ และนาใส่
แฟ้มเสนอผูบ้ ริหารลงนาม
- กรณีรา่ งหนังสือราชการไม่ถกู ต้อง หัวหน้าสานักงานจะ แก้ไข
และจัดส่งให้ ธุรการคณะพยาบาลศาสตร์ใหม่

 ร่างบันทึกข้อความขออนุมตั ิ
 เอกสารแนบ (ถ้ามี)
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ไม่ครบ

ครบ

 ร่างบันทึกข้อความขออนุมตั ิ

ไม่ถูก
ถูก

1
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5.2 การส่งออกภายใน/ภายนอก คณะพยาบาลศาสตร์
(บันทึกข้อความขออนุมัติต่างๆ/หนังสือตราครุ ฑ)
รายละเอียด
4. ธุรการคณะพยาบาลศาสตร์ เสนอแฟ้มเพื่อให้ผบู้ ริหารของคณะ
พยาบาลศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อความ (ต้นฉบับ)
5. ธุรการคณะพยาบาลศาสตร์ นาบันทึกข้อความ (ต้นฉบับ) มา
ออกเลขส่งออกและสแกนจัดเก็บไฟล์ในระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของคณะฯ และจัดส่งบันทึกข้อความ(ต้นฉบับ)ให้กบั
ผูบ้ ริหารของมหาวิทยาลัย เพื่ออนุมตั ิ /สั่งการ พร้อมทัง้ ลง
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย(e-doc)
6. ธุรการคณะพยาบาลศาสตร์ นาบันทึกข้อความทีผ่ บู้ ริหารของ
มหาวิทยาลัยอนุมตั ิ/สั่งการ แล้ว มาสแกนเพือ่ จัดเก็บในระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของคณะฯ และจัดส่งไฟล์บนั ทึกข้อความ
ให้กบั ผูข้ อใช้บริการรับทราบ และนาไปดาเนินการ
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ผู้ขอใช้
บริการ

ธุรการ
คณะ
พยาบาล
ศาสตร์

หน.สนง.

ผู้บริหาร
คณะ
พยาบาล
ศาสตร์
1

ผู้บริหาร
มหา
วิทยาลัย

 = การสื่อสาร/ข้อมูล  = การปฏิบตั ิการ
 = การตรวจสอบ  = การจัดเก็บ
ผู้มีส่วน
เกีย่ วข้อง

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง

 บันทึกข้อความขออนุมตั ิ (ต้นฉบับ)
 บันทึกข้อความขออนุมตั ิ (ต้นฉบับ)

 บันทึกข้อความขออนุมตั ิ (ต้นฉบับ)
 บันทึกข้อความขออนุมตั ิ (ไฟล์เอกสาร)
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