คูมือการปฏิบัติงาน
งานธุรการ
องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
นางธมลวรรณ บุญสูง
เจาพนักงานธุรการ

คํานำ
งานธุรการ สํานักงานปลัดไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานงานธุรการขึ้น เพื่อใหบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
และผูที่เกีย่ วของไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน กลาววา งานธุรการเปนงานหลักของนักงาน
เปรียบเสมือนประตูผานสําหรับการติดตอกับสํานักงานภายนอก และภายในของบุคลากรภายในสํานักงาน
เอง เปนงานที่ตองการความถูกตองและรวดเร็ว ทั้งนี้ถาศึกษาโดยละเอียดของงานธุรการแลว จะเห็นไดวา
งานธุ รการเปน งานหลั กงานหนึ่ งที่ส งเสริมสนั บสนุ น งานให มีประสิ ทธิภ าพยิ่งขึ้ น หรื อในกรณี ที่ผู ที่
ปฏิบัติงานประจําหนวยงานธุรการ สามารถปฏิบัติหนาที่ ผูที่ไดรับมอบหมายสามารถปฏิบัติแทนกันได
หากขอความของคูมือมีความผิดพลาดประการใด หรือหากมีขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนตอการ
ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานหนวยธุรการ ขอนอมรับไวดวยความยินดีและพรอมที่จะปรับปรุงแกไข เพื่อ
ความถูกตองสมบูรณตอไป

งานธุรการ
1 มกราคม 2558

งานธุรการ หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับงานเอกสารของสํานักปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลวังทรายคําแบงออกเปน 12 งาน ดังตอไปนี้

ธุรการ

1) งานสารบรรณ การรับ-สงหนังสือ ราง โตตอบ บันทึก คัดสําเนา พิมพตรวจทาน
หนังสือ และนําเรื่องเสนอผูบริหาร
2) งานเก็บหนังสือ ใหสามารถคนหาไดงาย สะดวก รวดเร็ว และทันตอการปฏิบัติงาน
ของทุกสวนราชการภายในองคการบริหารสวนตําบล
3) งานรับเรื่องรองทุกข และรองเรียน
4) งานรวบรวมขอมูล เอกสารศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
5) งานจดบันทึกการประชุม
6) งานอนุมัติดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
7) งานจัดทําฎีกา และเอกสารประกอบฎีกาของสํานักงานปลัดอบต.วังทรายคํา
8) งานควบคุมดูแล บํารุงรักษาอาคาร การอนุญาตใหใช อาคาร สถานที่ หองประชุม
9) งานควบคุมดูแลการฝกอบรม การประชุม สัมมนาและการเลี้ยงรับรองการประชุม
10) งานรัฐพิธี
11) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
1) งานสารบรรณ การรับ-สงหนังสือ ราง โตตอบ บันทึก คัดสําเนา พิมพตรวจทานหนังสือ
และนําเรื่องเสนอผูบริหาร
การลงรับหนังสือราชการ เพื่อเปนหลักฐานทางราชการยืนยันการรับหนังสือเขา เพื่อให
งานสารบัญเปนระบบและปองกันหนังสือเอกสารราชการสูญหาย เพื่อความสะดวกและงายตอการสืบคน
เมื่อตองการตนเรื่องของหนังสือราชการ
การรับหนังสือ ไดแก การรับและเปดซองหนังสือ ลงเวลา ลงทะเบียน และสงหนังสือที่
ไดรับเขามาจากภายนอกใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
เมื่อรับหนังสือเอกสารราชการเขามาจากหนวยงานภายในและภายนอก สงเรื่องมายัง
องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา โดยงานธุรการจะลงรับหนังสือและจัดเสนอตามขั้นตอนดังนี้
1. รับหนังสือราชการจากภายในและภายนอก
2. เปดซองและตรวจสอบความเรียบรอยของเอกสาร
3. คัดแยกลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือ
4. ลงทะเบียนรับและเปดหนังสือในระบบสารบรรณอิกเล็กทรอนิกส

5. เสนอหัวหนาหนวยงาน เพื่อบันทึกใหความเห็น
6. เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ ตามลําดับ
7. หัวหนาหนวยงานตรวจแฟม
8. งานธุรการรับทราบและบันทึกการวินิจฉัยสั่งการ
9. งานธุรการดําเนินการตามคําวินิจฉัยสั่งการ โดยสงเอกสารผานใหหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการ
10. จัดเก็บหนังสือตนฉบับเขาแฟมเอกสารของหนวยงานตามประเภท หัวขอเรื่องโดย
เรียงตามปปฏิทิน
11. สิ้นสุดการดําเนินงาน “รับหนังสือ”

เริ่มการทํางาน
รับหนังสือ/เอกสาร/
ไปรษณีย์/โทรสารจากงาน
สารบรรณกลางหรื อจาก

งานรับหนังสือ
ตรวจสอบหนังสือ/เอกสาร

หน่วยงานภายใน/ภายนอก
ส่งโดยตรง

หัวหน้ าหน่วยงาน
องเสนอผู้บงั คับบัญชาตามลําดับ
ผู้บริ หาร / ผู้มีอํานาจ
พิจารณา/รับทราบ/
งานรับหนังสือ
รับทราบ/ดําเนินการ
งานรับหนังสือ
/

หัวหน้ าหน่วยงาน
รับทราบ/แจ้ งผู้บงั คับบัญชาทราบ

จบการทํางาน

2) งานเก็บหนังสือ ใหสามารถคนหาไดงาย สะดวก รวดเร็ว และทันตอการ
ปฏิบตั ิงานของทุกสวนราชการภายในองคการบริหารสวนตําบล
การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ
การเก็บหนังสือ
- เก็บระหวางปฏิบัติ
- เก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว
- เก็บเพื่อใชในการตรวจสอบ
การประทับตรากําหนดเก็บหนังสือ มุมลางดานขวาของกระดาษแผนแรก และลงลายมือชื่อ
ยอกํากับตรา
หนังสือที่เก็บไวตลอดไป ประทับตรา หามทําลาย ดวย หมึกสีแดง
หนังสือที่ตองเก็บโดยมีกําหนดเวลา ประทับตรา เก็บถึง พ.ศ…… ดวยหมึกสีน้ําเงิน
อายุการเก็บหนังสือ ปกติไมนอยกวา 10 ป ยกเวน
1. หนังสือที่ตองสงวนไวเปนความลับ
2. หนังสือที่เปนหลักฐานทางอรรถคดี สํานวนของศาลหรือพนักงานสอบสวน
3. หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี สถิติหลักฐาน หรือเรื่องที่
ตองใชสําหรับศึกษาคนควา
4. หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลว และเปนคูสําเนาที่มีตนเรื่องคนไดจากที่อื่น เก็บไวไมนอย
กวา 5 ป
5. หนังสือที่เปนธรรมดา ซึ่งไมมีความสําคัญ และเปนเรื่องที่เกิดขึ้นเปนประจํา เก็บไวไมนอย
กวา 1 ป
หนังสือที่เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งไมใชเอกสารสิทธิ หากเห็นวาไมจําเปนตองเก็บถึง 10 ป ใหทํา
ความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอทําลายได ทุกปปฏิทินใหสวนราชการจัดสงหนังสือที่มีอายุครบ 25
ป พรอมบัญชีสงมอบใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ ภายใน 31 มกราคม ของปถัดไปเวนแต
1. หนังสือตองสงวนเปนความลับ
2. หนังสือที่มีกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบที่ออกใชเปนการทั่วไปกําหนดไวเปนอยางอื่น
3. หนังสือที่มีความจําเปนตองเก็บไวที่สวนราชการนั้น
การทําลายหนังสือ ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปปฏิทิน ใหเจาหนาที่สํารวจและจัดทําบัญชีหนังสือ
ขอทําลายเสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ คณะ
กรมการทําลายหนังสือ ประกอบดวย ประธาน และกรรมการอีกอยางนอย 2 คน (ระดับ 3 ขึ้นไป)
ตราครุฑมี 2 ขนาด
- ตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร
- ตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร
ตราชื่อสวนราชการที่ใชเปนหนังสือประทับตรา มีรูปวงกลมซอนกัน เสนผานศูนยกลางวงนอก
4.5 เซนติเมตร วงใน 3.5 เซนติเมตร ลอมครุฑ

ขอแตกตาง หนังสือภายใน กับ หนังสือภายนอก
หนังสือภายใน คือ หนังสือที่ติดตอราชการที่เปนพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก เปนหนังสือ
ติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน โดยใชกระดาษบันทึกขอความ ลดรูปแบบลงมา
เชน ไมตองลงที่ตั้งและคําลงทาย ขอบเขตการใชหนังสือแคบลงมา (ติดตอเฉพาะภายในกระทรวง ทบวง
กรม หรือจังหวัดเดียวกัน) ไมสามารถใชติดตอกับบุคคลภายนอกได รายละเอียดรูปแบบ มีหัวขอกําหนดให
ลงคลายกับหนังสือภายนอก แตมีหัวขอนอยกวา
ใชกระดาษบันทึกขอความเทานั้น
กรณีที่ตามระเบียบ ฯ วรรคทาย ขอ 12 กําหนดไววา ในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรม หรือ
จังหวัดใดประสงคจะกําหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะ เพื่อใชตามความเหมาะสมก็ใหกระทําได นั้น อาจ
แยกประเด็นการเขียน เปนหัวขอ เชน แยกเปน
- เรื่องเดิม
- ขอเท็จจริง
- ขอกฎหมาย
- ความเห็นเจาหนาที่
- ขอพิจารณา
ซึ่งจะเห็นไดวาการกําหนดรูปแบบการเขียนหนังสือดังกลาว เปนลักษณะการเขียนในขอความ
ของหนังสือเทานั้น ไมทําเปนรูปแบบและลักษณะการใชหนังสือภายในเปลี่ยนแปลงไป
3) งานรับเรื่องรองทุกข และรองเรียน
วัตถุประสงค
1.เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนของศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข มีขั้นตอน /
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
2.เพื่ อให มั่น ใจว าได มีการปฏิ บั ติ ต ามข อ กํ าหนด ระเบี ย บหลั กเกณฑ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การข อ
รองเรียนที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / รองทุกข
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / รองทุกข
องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
1.มาดวยตนเอง
ติดตอขอแบบคํารองที่สํานักปลัด
พรอมทั้งเขียนคํารองตามแบบที่
อบต.กําหนด

2.หนังสือ/จดหมาย

เจาหนาที่รับเรื่องลงทะเบียน

3.โทรศัพท

เจาหนาที่บันทึกลงแบบฟอรม/
ลงทะเบียนรับ

4Facebookองคการบริหารสวน
ตําบลวังทรายคํา

เจาหนาที่จัดพิมพเรื่อง/
ลงทะเบียนรับ

เจาหนาที่บันทึกเสนอใหหัวหนาพิจารณาและนําเสนอผานผูบ ังคับบัญชาตามลําดับ

แจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ทําการตรวจสอบกรณีรองเรียน / รองทุกข

แจงผูยื่นคํารองเรียน / รองทุกข ทราบถึง
ผลการตรวจสอบและการแนะนํา / แกไข
ภายใน 5 วัน นับแตวนั ที่ไดรับแจง

สิ้นสุด / ยุตเิ รื่อง
(รวมระยะเวลาดําเนินการ 7 วัน)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
1 จัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข
2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
3 แจ งผู รั บ ผิ ดชอบตามคํ าสั่งองค การบริห ารส ว นตํ าบลวั งทรายคํ า เพื่ อความสะดวกในการ
ประสานงาน
การบันทึกขอรองเรียน
1 กรอกแบบฟอรมแบบรับเรื่องการรองเรียน/รองทุกข
2 การรองเรียนทุกชองทางที่มีการรองเรียน/รองทุกข จะตองบันทึกขอรองเรียนลงสมุดบันทึกขอ
รองเรียน
การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน
-กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครองครองเอกสารเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
เพื่อใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที
-ขอรองเรียน ที่เปนการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการขอหนวยงานจัดทําบันทึกขอความ
เสนอไปตามลําดับขั้น
-ขอรองเรียน ที่ไมอยูในอํานาจความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ให
ดําเนินการประสาน แจงหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตองชัดเจนในการ
แกไขปญหาตอไป
-ขอรองเรียนที่มีผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณีผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียนความไมโปรง
ในในการจัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความเสนอผูบริหารตามลําดับขั้น เพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบและแจงผูรองเรียนตอไป
ติดตามการแกไขขอรองเรียน
รายงานผลการดําเนินการภายใน 7 วันทําการ และดําเนินการแจงผูรองเรียนทราบตอไป
การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
รวบรวมรายงานสรุ ป ข อร องเรีย น หลังสิ้ น ป งบประมาณ เพื่อนํ ามาวิ เ คราะห การจัด การข อ
รองเรียนในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกรตอไป
มาตรฐานงาน
การดําเนินการแกไขขอรองเรียนใหแลวเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
-กรณีไดรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากชองทางการรองเรียน เชน รองเรียนมาดวย
ตนเอง/จดหมาย/โทรศัพท/Facebook ใหศูนยดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหผูที่เ กี่ยวของ
ดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียนใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน

4) งานรวบรวมขอมูล เอกสารศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงาน
ของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได
ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐ โดยเรียก
สถานทีท่ ี่จัดเก็บรวบรวม
ขอมูลขาวสารและใหบริการวาศูนยขอมูลขาวสาร
ศู น ย ขอ มู ล ข าวสารเป น สถานที่ ที่ห น ว ยงานของรั ฐ จั ด รวบรวมข อมู ล ข า วสารไว ให ป ระชาชน
สามารถคนหาขอมูลขาวสารของราชการไดเอง ในเบื้องตนคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
พิจารณาเห็นวา เพื่อไมใหเปนภาระกับหนวยงานของรัฐทั้งในดานบุคลากร สถานที่และงบประมาณ
จึงกําหนดใหหนวยงานของรัฐที่ตองจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเฉพาะหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคลเทานั้น
ซึ่งหมายถึงหนวยงานของรัฐที่เปนราชการสวนกลาง คือ กรม หนวยงานเทียบเทา ราชการสวนภูมิภาค คือ
จังหวัด อําเภอและราชการสวนทองถิ่น คือ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวน
ตําบลกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา จึงมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองจัดตั้ง ศูนยขอมูลขาวสาร ตาม
ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการสําหรับหนวยงานของราชการสวนกลางที่ไปตั้งอยูใน
จังหวัดตางๆ และไมขึ้นกับราชการสวนภูมิภาค เชน สํานักงานของสวนราชการ สังกัด กระทรวงการคลัง
สํานักงานเขต หรือ สํานักงานภาคของหนวยงานตางๆ เปนตน ตองจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน
ขึ้น โดยตองมีขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 เทาที่หนวยงานนั้นมีอยูแสดงไวดวย
สิ่งที่ประชาชนควรรู
ประชาชนมีสิทธิยื่นคําขอขอมูลขาวสารไดทุกเรื่อง
สิทธิในการยื่นคําขอขอมูลขาวสารนี้ ถือวาเปนไปตามมาตรา 11 ของกฎหมาย ประชาชนมีสิทธิ
ยื่นคําขอขอมูลขาวสารของราชการไดทุกเรื่อง โดยกฎหมายไมไดกําหนดขอจํากัดหรือขอหามวาไมใหยื่นคํา
ขอขอมูลขาวสารประเภทใดหรือเรื่องใด และผูใชสิทธิยื่นคําขอตามกฎหมายนี้ก็ไมจําเปนตองมีสวนไดสวน
เสียเชนเดียวกับสิทธิเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร
การตรวจดูขอมูล
สิทธิในการเขาตรวจดู
สิทธิในการเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ ประชาชนสามารถ ทําได แมวาจะไมมีสวนไดเสีย
เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารนั้นโดยกฎหมายไดบัญญัติใหหนวยงานของรัฐจะตองเตรียมขอมูลขาวสารของ
ราชการอยางนอยตามรายการที่กฎหมายกําหนดไวตามมาตรา 9 นําไปรวมไวที่ศูนยขอมูลขาวสารของ
ราชการ เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได เชน แผนงานโครงการและงบประมาณ สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มี
ลักษณะผูกขาดตัดตอน เปนตน

สิทธิในการขอสําเนาหรือการรับรองสําเนาถูกตอง
เมื่อประชาชนไดใชสิทธิเขาตรวจดูแลว หากสนใจขอมูลขาวสารของราชการในเรื่องใดก็มีสิทธิที่จะ
ขอสําเนา และขอใหรับรองสําเนาถูกตองจากหนวยงานของรัฐในเรื่องนั้นได
หมายเหตุ การขอสําเนาผูขออาจตองเสียคาธรรมเนียมในการถายสําเนาใหกับหนวยงานของรัฐที่เขา
ตรวจดูดวย แตทั้งนี้จะเก็บคาธรรมเนียมเกินกวาหลักเกณฑที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการให
ความเห็นชอบไมได
สิทธิของประชาชนที่เกี่ยวกับการขอขอมูลขาวสารสวนบุคคลกฎหมายจํากัดโดยรับรอง หรือ
คุมครองสิทธิไวเฉพาะเมื่อเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง ดังนี้บุคคลมีสิทธิยื่นคําขอเปน
หนังสือเพื่อขอตรวจดูหรือขอสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง (มาตรา 25 วรรคหนึ่ง)
เปนกรณีที่หนวยงานของรัฐแหงหนึ่งแหงใดที่มีการรวบรวมขอมูลขาวสารสวนบุคคลของบุคคลหนึ่งบุคคล
ใดไว เชน ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน หรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับฐานะการเงิน เปนตน บุคคลผูนั้น
ก็มีสิทธิตามกฎหมายที่จะขอตรวจดูหรือขอสําเนาขอมูลขาวสารดังกลาวนี้ของตนเองไดคําวา บุคคล ตาม
ที่นี้ก็คือ ประชาชนโดยทั่วไปนั่นเอง แตเนื่องจากกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการในสวนที่เกี่ยวกับ
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลไดใหสิทธิครอบคลุมไปถึงคนที่ไมมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยดวย
ขั้นตอนการขอขอมูลขาวสาร
ของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
ขั้นตอนที่ 1 กรอกแบบฟอรมการขอใชบริการขอมูลขาวสาร เพื่อยื่นตอเจาหนาที่
ขั้นตอนที่ 2
2.1 การตรวจสอบขอมูลดวยตนเอง หรือขอใหเจาหนาที่ชวยแนะนําคนหาให
มีขอมูลในศูนย
ตรวจสอบเอกสารที่มีอยูในศูนยขอมูลขาวสาร
ไมมีขอมูลในศูนย ติดตอผูประสานงานหนวยงานภายในองคการบริหารสวนตําบลที่รับผิดชอบขอมูล
และพาไปพบเจาหนาที่ดวยตนเอง
2.2 กรณีที่ศูนยขอมูลขาวสารไมมีขอมูลและหนวยงานภายในเทศบาลก็ไมมีขอมูลตามที่รองขอเจาหนาที่
จะแนะนําใหไปที่หนวยงานที่เกี่ยวของ
2.3 การขอขอมูลจากโทรศัพท 054-833664
- ขอมูลที่เกี่ยวกับบุคคล
งานสํานักปลัด
เปนผูตอบ
- ขอมูลที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
งานพัสดุและทรัพยสิน
เปนผูตอบ
- ขอมูลที่เกี่ยวกับภารกิจทั่วไป
เจาหนาที่ภายในศูนยขอมูล
เปนผูตอบ
2.4 การสงขอมูลทางโทรสาร 054-833664

ขั้นตอนที่ 3 ถาตองการสําเนาขอมูลขาวสารหรือสําเนาขอมูลขาวสารที่มีคํารับรองความถูกตอง
ใหติดตอเจาหนาที่
3.1 นับจํานวนหนาเอกสารที่ตองการสําเนา
3.2 ชําระคาธรรมเนียม
3.3 นําเอกสารไปสําเนาเอกสารที่จุดสําเนาเอกสาร
3.4 นําเอกสารมาคืนที่ศูนยขอมูลขาวสาร
ขั้นตอนที่ 4 ชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบของทางราชการ

ขัน้ ตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร
ของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
ตรวจดูวามีขอมูลขาวสารอยูในศูนยขอมูลขาวสารหรือไม
ถามี

ถาไมมี

ชวยเหลือ/แนะนํา/คนหาจากขอมูล
ขาวสารที่เก็บ ณ ศูนยขอมูลขาวสาร
หรือที่แยกเก็บไหวตางหาก
ถาสงสัยวาเปนบุคคลตางดาว
ขอดูหลักฐาน
เจาหนาที่อาจไมไหบริการก็ได
ถายสําเนา / รับรองสําเนาถูกตอง
ชําระคาธรรมเนียม

กรอกแบบคําขอขอมูลขาวสาร

ใหความชวยเหลือในการกรอกแบบคํา
ขอขอมูลขาวสารหรือเจาหนาที่กรองเอง
ขอรายละเอียด ชื่อ ที่อยู ที่ติดตอ
ถาสงสัยวาเปนบุคคลตางดาว ขอดู
หลักฐานเจาหนาที่อาจไมใหบริการก็ได
แนะนําใหไปที่เก็บขอมูลขาวสารแหง
อื่น
สงผูรับผิดชอบพิจารณาวาจะเปดเผย
ขอมูลขาวสารตามคําขอไดหรือไม
ติดตอนัดหมายมาฟงผลคําขอ
ถายสําเนา / รับรองสําเนาถูกตอง

ชําระคาธรรมเนียม

5) งานจดบันทึกการประชุม
การเขียนรายงานการประชุม
รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และมติของที่
ประชุมไวเปนหลักฐานดังนั้น เมื่อมีการประชุมจึงเปนหนาที่ของฝายเลขานุการที่จะตองรับผิดชอบจัดทํา
รายงานการประชุม
ปญหาของการเขียนรายงานการประชุม
. ไมรูวิธีการดําเนินการประชุมที่ถูกตอง
. ไมรูจะจดอยางไร
. ไมเขาใจประเด็นของเรื่อง
ผูเขียนจะตองรูวิธีคิดกอนเขียน รูลําดับความคิด รูโครงสรางความคิด รูองคประกอบเนื้อหาของหนังสือ รู
ยอหนาแรกของหนังสือราชการ คืออะไร ยอหนาตอไป คืออะไร จบอยางไร จะทําใหเขียนหนังสือไดเขาใจ
งาย ไมสับสนวกวน
การจดรายงานการประชุม
รายงานการประชุม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให ความหมายวา
รายละเอียดหรือสาระของการประชุมที่จดไวอยางเปนทางการ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ใหความหมายวา การบันทึก
ความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูรวมประชุม และมติของที่ประชุมไวเปนหลักฐานรายงานการประชุมจัดเปน
หนังสือราชการชนิดที่ 6 คือ หนังสือที่เจาหนาที่จัดทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ ดังนั้น การ
จัดทํารายงานการประชุมตองจัดทาใหถูกตอง ตามระเบียบ
ความสําคัญของรายงานการประชุม
รายงานการประชุม มีความสําคัญกับองคการมาก หากรายงานการประชุมมีความหมายผิดไปจาก
การอภิปราย ยอมเกิดความเสียหายตอองคการได โดยมีความสําคัญดังนี้
เปนองคประกอบของการประชุมการประชุมอยางเปนทางการ มีองคประกอบ ไดแก ประธาน
องคประชุม เลขานุการ ญัตติ ระเบียบวาระการประชุม มติ รายงานการประชุม และหนังสือเชิญประชุม
ในการประชุมบางเรื่องอาจมีองคประกอบไมครบก็ได แตรายงานการประชุมก็ถือเปนองคประกอบที่ขาด
ไมได เพราะการประชุมนั้นมีวัตถุประสงคจะใหผูมีอํานาจหนาที่ หรือมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มี
การประชุมนั้นมารวมแสดงความคิดเห็นเพื่อนําไปสูการลงมติ คือเสียงขางมาก และสามารถนําไปปฏิบัติได
ตอไป รายงานการประชุมจึงเปนองคประกอบที่มีความสําคัญ เพราะจะตองใชเปนหลักฐานในการอางอิง
ยืนยัน หรือตรวจสอบในภายหลัง รายงานการประชุมจะมีผลสมบูรณตอเมื่อมีการรับรองรายงานการ
ประชุมเรียบรอยแลว เปนหลักฐานการปฏิบัติ งาน ยืนยันการปฏิบัติงานที่ไดบันทึกรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน การ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การกําหนดนโยบาย ขอเสนอแนะ และมติที่ประชุม
เปนเครื่องมือการติดตามงาน รายการประชุมที่มีการจดมติไว จะเปนหลักฐานสําคัญใหเลขานุการหรือผู
ไดรับมอบหมายไดติดตามงานตามมติที่ประชุม การประชุมจะมีระเบียบวาระ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุม
ทราบ ซึ่งผูปฏิบัติจะรายงานผลหรือความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมครั้งกอน ทั้งนี้จะเปน
ประโยชนแกองคการใหสามารถเรงรัดและพัฒนางานได 4เปนหลักฐานอางอิง รายงานการประชุมที่
รับรองรายงานการประชุมแลว ถือเปนเอกสารที่ใชอางอิงไดตามกฎมาย หากมีปญหาหรือความขัดแยง
ในทางปฏิบัติ สามารถใชมติที่ประชุมเพื่อยุติความขัดแยงนั้น
เปนขอมูลขาวสาร เลขานุการจะสงรายงานการประชุมใหผูเขารวมประชุมไดรับทราบขอมูล หรือทบทวน
เรื่องราวที่ผานมาในการประชุมครั้งกอน นอกจากนี้ยังเปนประโยชนสาหรับผูไมมาประชุมไดศึกษาขอมูล

และรับทราบมติที่ประชุมดวย รายงานการประชุมเปนขอมูลขาวสารที่สามารถเผยแพรใหบุคลากรใน
หนวยงานไดรับทราบและถือวาเปนรูปแบบหนึ่งของการประชุมสัมพันธภายใน เพื่อสรางความเขาใจอันดี
ตอองคการการเขียนจดหมายเชิญประชุม การประชุมแตละครั้ง เลขานุการตองมีหนาที่ทําจดหมายเชิญ
ประชุมเพื่อนัดหมายคณะกรรมการสมาชิก หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการประชุมของหนวยงานนั้น ๆ ผู
เขาประชุมจะไดทราบวาจะมีการประชุม เรื่องอะไร วันใด เวลาใด มีระเบียบวาระการประชุมอะไรบาง
เพื่อผูเขาประชุมจะไดเตรียมตัวหาขอมูลตาง ๆ มาเสนอแกที่ประชุม
การเขียนจดหมายเชิญประชุมมีหลักการเขียน ดังนี้
1. จดหมายเชิญประชุมควรสงลวงหนาใหผูเขารวมประชุมทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอน
การประชุม เพื่อใหเตรียมตัวเขาประชุม หรือหากมีธุระจะไดแจงใหหนวยงานทราบ
2. แจงเรื่องที่จะประชุม วัน เวลา สถานที่ พรอมทั้งระเบียบวาระการประชุมใหชัดเจน
3. ใชสํานวนภาษาที่ชัดเจน รัดกุม และไดใจความ ไมเขียนเยิ่นเยอ วกวน เพราะจะทําใหผูอาน
เขาใจความหมายไมถูกตอง
4. การเขียนจดหมายเชิญประชุม อาจจะเขียนระเบียบวาระการประชุมลงไปในจดหมายเชิญ
ประชุม หรือแยกระเบียบวาระการประชุมอีกแผนตางหากก็ไดโดยทั่วไปการเขียนจดหมายเชิญประชุม
ยอหนาแรกจะแจงวาผูมีอํานาจ เชน ประธาน คณบดี ผูอํานวยการ ฯลฯ ตองการนัดประชุม
เรื่อง อะไร ครั้งที่เทาไร เมื่อไร ทีไ่ หน
ยอหนาถัดมาจะแจงหัวขอประชุมหรือระเบียบวาระการประชุม และยอหนาสุดทายจะเชิญ
ใหผูเขาประชุมไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
การเขียนรายงานการประชุม
1. ควรจดรายงานการประชุมควรจดเฉพาะใจความสําคัญ ไมจําเปนตองจดทุกคําพูดหากเปนการ
ประชุมสําคัญ ๆ อาจตองจดอยางละเอียด จุดทุกญัตติที่ผูประชุมเสนอใหพิจารณาแตไมตองจดคําพูดที่
อภิปรายกัน หรือความเห็นที่ผูประชุมเสนอทั้งหมด
2. ใชภาษาใหถูกตองชัดเจน ที่สามารถสื่อความหมายใหผูรับสารหรือขอตกลงของที่ประชุมเพื่อ
นําไปปฏิบัติตามมติของที่ประชุม โดยบันทึกอยางกะทัดรัด เฉพาะใจความสําคัญของเหตุผลและมติของที่
ประชุม
3. การเขียนรายงานการประชุมควรเขียนเรียงตามลําดับวาระการประชุมครั้งนั้น ๆ โดยเขียนหัว
เรื่องหรือปญหาในแตละวาระพรอมทั้งมติของที่ประชุมในญัตตินั้น ๆ ดวย
4. ไมตองจดคําพูดโตแยงของแตละคน หรือคําพูดที่เปนรายละเอียดปลีกยอยมากเกินไป ยกเวน
เปนการบันทึกอยางละเอียดที่ตองการขอมูลที่มีรายละเอียดมาก
5. ผูเขียนรายงานการประชุมตองตั้งใจฟงการประชุมอยางมีสมาธิเพื่อเขียนรายงานการประชุมได
ถูกตองตามมติ และตามความเปนจริง
6. ควรแยกประเด็นสําคัญของผูทปี่ ระชุมเสนอมาใหอานเขาใจงาย ไมสับสน
7. ถาขอมูลเปนตัวเลข จํานวนเงิน สถิติ ควรเขียนใหถูกตอง ชัดเจน เรียงเปนลําดับชัดเจนที่
สามารถสื่อความหมายไดงาย
ใชถอยคําสํานวนแบบยอความใหไดใจความสมบูรณ ไมใชคําฟุมเฟอย หรือสํานวนโวหารที่เราอารมณที่
อาจสื่อความหมายไปในทางใดทางหนึ่ง ไมตรงตามวัตถุประสงคของเรื่องที่ประชุม

รูปแบบ ใหจัดรูปแบบดังตอไปนี้
แบบรายงานการประชุม
รายงานการประชุม……………………………………………………
ครั้งที่…………………..
เมื่อ…………………………….
ณ……………………………………………………………………………….
————————————ผูมาประชุม………………………………………………………………………………………………………….
ผูไมมาประชุม (ถามี)
ผูเขารวมประชุม (ถามี) …………………………………………………………………………………………..
เริ่มประชุมเวลา……………………………………………………………………………………………………
(ขอความ) ………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
เลิกประชุมเวลา…………………………………………………………………………………………………..
ผูจดรายงานการประชุม
รายงานการประชุม ใหลงชื่อคณะที่ประชุม หรือชื่อการประชุมนั้น เชน “รายงานการประชุม
คณะกรรมการ……………..” ครั้งที่ การลงครั้งที่ที่ประชุม มี 2 วิธี ที่สามารถเลือกปฏิบัติได คือ
1. ลงครั้งที่ที่ประชุมเปนรายป โดยเริ่มครั้งแรกจากเลข 1 เรียงเปนลําดับไปจนสิ้นปปฏิทิน ทับเลขป
พุทธศักราชที่ประชุมเมื่อขึ้นปปฏิทินใหมให เริ่มครั้งที่ 1 ใหม เรียงไปตามลําดับ เชน ครั้งที่ 1/2544
2. ลงจํานวนครั้งที่ประชุมทั้งหมดของคณะที่ประชุม หรือการประชุมนั้นประกอบกับครั้งที่ที่ประชุมเปน
รายป เชน ครั้งที่ 36-1/2544
เมื่อ ใหลงวัน เดือน ป ที่ประชุม โดยลงวันที่ พรอมตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัว เลข
ของปพุทธศักราช เชน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544
ณ ใหลงชื่อสถานที่ ที่ใชเปนที่ประชุม
ผูมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะที่ประชุมซึ่งมาประชุม ในกรณี
ที่เปนผูไดรับการแตงตั้งเปนผูแทนหนวยงาน
ใหระบุวาเปนผูแทนของหนวยงานใด พรอมตําแหนงในคณะที่ประชุม ในกรณีที่เปนผูมาประชุม
แทนใหลงชื่อผูมาประชุมแทนและลงดวยวามาประชุมแทนผูใด หรือตําแหนงใด หรือแทนผูแทนหนวยงาน
ใด
ผูไมมาประชุม ใหลงชื่อหรือตําแหนงของผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่ประชุม ซึ่งมิไดมาประชุม
โดยระบุใหทราบวาเปนผูแทนจากหนวยงานใด พรอมทั้งเหตุผลที่ไมสามารถมาประชุม ถาหากทราบดวยก็
ได
ผูเ ขารวมประชุม ใหลงชื่อหรือตําแหนงของผูที่มิไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่ประชุม ซึ่งไดเขา
มารวมประชุม และหนวยงานที่สังกัด (ถามี)

เริ่มประชุม ใหลงเวลาที่เริ่มประชุม
ขอความ ใหบันทึกขอความที่ประชุม โดยปกติดใหเริ่มดวยประธานกลาวเปดประชุมและเรื่องที่
ประชุมกับมติหรือขอสรุปของที่ประชุมในแตละเรื่อง ประกอบดวยหัวขอ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม (กรณีเปนการประชุมที่ไมใชการประชุมครั้งแรก)
วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
เลิกประชุมเวลา ใหลงเวลาที่เลิกประชุม
ผูจดรายงานการประชุม ใหเลขานุการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายใหจดรายงานการประชุมลง
ลายมือชื่อ พรอมทั้งพิมพชื่อเต็มและนามสกุล ไวใตลายมือชื่อในรายงานการประชุมครั้งนั้นดวย
สวนประกอบของขอความในแตละเรื่อง ควรประกอบดวยเนื้อหา 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ความเปนมา หรือสาเหตุที่ทําใหตองมีการประชุมพิจารณาเรื่องนั้นๆ
สวนที่ 2 ความคิดเห็นหรือขออภิปรายตางๆ ซึ่งคณะที่ประชุมไดแสดงความคิดเห็นหรือไดอภิปรายในเรื่อง
ดังกลาว
สวนที่ 3 มติที่ประชุม ซึ่งถือเปนสวนสําคัญ ที่จําเปนตองระบุใหชัดเจน เพื่อจะไดใชเปน หลักฐาน หรือใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติตอเรื่องตางๆ ที่ไดประชุม
การจดรายงานการประชุม อาจทําได 3 วิธี คือ
วิธีที่ 1 จดรายละเอียดทุกคําพูดของกรรมการ หรือผูเขารวมประชุมทุกคน พรอมดวยมติ
วิธีที่ 2 จดยอคําพูดที่เปนประเด็นสําคัญของกรรมการหรือผูเขารวมประชุม อันเปนเหตุผลนําไปสูมติของที่
ประชุม พรอมดวยมติ
วิธีที่ 3 จดแตเหตุผลกับมติของที่ประชุม การจดรายงานการประชุมโดยวิธีใดนั้น ใหที่ประชุมนั้นเองเปนผู
กําหนด หรือใหประธานและเลขานุการของที่ประชุม ปรึกษาหารือกันและกําหนด
การรับรองรายงานการประชุม อาจทําได 3 วิธี คือ
วิธีที่ 1 รับรองในการประชุมครั้งนั้น ใชสําหรับกรณีเรื่องเรงดวนใหประธานหรือเลขานุการของที่ประชุม
อานสรุปมติที่ประชุมพิจารณารับรอง
วิธีที่ 2 รับรองในการประชุมครั้งตอไป ใหประธานหรือเลขานุการ เสนอรายงาน การประชุมครั้งที่แลวมา
ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
วิธีที่ 3 รับรองโดยการแจงเวียนรายงานการประชุม ใชในกรณีที่ไมมีการประชุมครั้งตอไป หรือมีแตยัง
กําหนดเวลาประชุมครั้งตอไปไมได หรือมีระยะเวลาหางจากการประชุมครั้งนั้นมาก ใหเลขานุการสง
รายงานการประชุมไปใหบุคคล ในคณะที่ประชุมพิจารณารับรองภายในระยะเวลาที่กําหนด

6) งานอนุมัติดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

7) งานจัดทําฎีกา และเอกสารประกอบฎีกาของสํานักงานปลัด อบต.วังทรายคํา
รับเรื่องเบิกจายจากหนวยงาน หรือ รับเรื่องเบิกจายลางสัญญาการยืมเงินจากงานการเงิน หรือ รับ
เรื่องเบิกจายจากพัสดุ หรืองานเบิกจายจัดทําเรื่องเบิกจายเงิน ตรวจสอบความถูกตองของ และเอกสาร
ประกอบการเบิก
8) งานควบคุมดูแล บํารุงรักษาอาคาร การอนุญาตใหใช อาคาร สถานที่ หองประชุม
แนวปฏิบัติในการขอใชหองประชุม
1.
2.
3.
4.

กรอกแบบฟอรม แลวนําสงที่เจาหนาที่ดูแลการใชหองประชุม กอนวันประชุม 3 วันทําการ
เจาหนาที่ดูแลการใชหองประชุม นําเสนอการขอใช รอผลการอนุมัติ
แจงการอนุมัติใหผูขอใชทราบ
แจงเจาหนาที(่ พนักงานขับรถ-แมบาน) หรือผูที่ไดรับมอบหมาย จัดเตรียมหองประชุมกอนประชุม
1 วันทําการ

แนวปฏิบัติในการจัดของวางและเครื่องดื่ม ในที่ประชุมฯ
ประชุมฯ

1. ผูดูแลการใชหองประชุม แจงผูดูแลการจัดของวาง / เครื่องดื่ม จัดเตรียมพรอมในวัน

หมายเหตุ สําหรับการใชหองประชุม ขอใหผูใชไดปฏิบัติขั้นตอนการใชอุปกรณที่แจง
และการใชหองประชุมในวันหยุด หากโสตทัศนูปกรณเกิดการชํารุดเสียหาย ผูขอใช
จะตองรับผิดชอบและโปรดแจงใหผูดูแลหองประชุม ทราบ ในวันเปดทําการ เพื่อจะไดเรงดําเนินการ
แกไข ตอไป
9) งานควบคุมดูแลการฝกอบรม การประชุม สัมมนาและการเลี้ยงรับรองการประชุม








หนาที่ความรับผิดชอบ :
* จัดเตรียมสถานที่ หองประชุม
* อํานวยความสะดวกใหกับผูเขารับการประชุมสัมมนา
* ดูแล อาหารและเครื่องดื่ม และเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
* จัดเตรียมเอกสารฝกอบรม อุปกรณโสตทัศนูปกรณ และ อุปกรณตางๆใหพรอมใชงานอยูเสมอ
* ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวของและอํานวยความสะดวกใหกับวิทยากร และพนักงานที่เขา
รับการฝกอบรม
* ตอนรับประชาชน ดูแลเรื่องการลงทะเบียนฝกอบรม หรือผูที่มาติดตอดวยความสุภาพและ
เปนมิตร
* ดูแลเรื่องการเบิกคาใชจาย สงใหฝายบัญชี การเงิน



10) งานรัฐพิธี
- แจงหนังสือเวียนใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางไดเขารวมงานรัฐพิธีตาง ๆ
11) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

