การรับหนังสือราชการ
จุดหน้
เสี่ยาที
ง�1

จุดควบคุม

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส
เปดไมได ในวันนั้น

- โทรประสาน
ผูดูแลระบบกรมอนามัย

หนังสือสงผิดหนวยงาน
ไมมีผูลงนาม

- โทรประสานแลวสงคืน
- สงตอ

10 นาที / ครั้ง

- โทรประสาน ผูดูแลระบบ

3 - 5 นาที

เสนอ ลาชา

-เสนอ ทุกวัน
ยกเวนหนังสือ ดวน ทันที

3 - 5 นาที

กรณีฃีมีเรื่องดวนจะสงหนังสือ ทางไลนไปยัง
หัวหนากลุมงานที่รับผิดชอบงาน/ผูรับผิดชอบงาน

-หัวหนากลุมงาน
ไมไดเปดหนังสือในวันนั้น
- สงผิดกลุมฝาย

- โทรประสานหัวหนากลุม

3 - 5 นาที

เสนอแฟมหนังสือ ผอ.ศูนยฯ ผานหนาหอง ผอ.
ศูนยฯ โดยแยก ชั้นความเร็ว

-หนังสือไมผานหนาหอง
โดยผูรับผิดชอบเสนอเอง
-ผอ.ศูนย/รก.ผอ.ไมอยู
ทําให หนังสือ ดวน ลาชา

- นํา แฟมไปเสนอแลว
แจงเลขา ผอ.ศูนยฯ
เพื่อเสนอ หนังสือดวน

3 - 5 นาที/เรื่อง

ผูรับผิดชอบ
ขั้นตอนการรับหนังสือ
1. น.ส.นิลกาญจน ทําสีทา
เริ่มตน
2. น.ส.อัมราวดี วิชัยวงษ
หนังสือเขา 4 ทาง
1. รับจากไปรษณีย 2.ระบบสารบรรณฯกรมอนามัย
3. ระบบ Eletter สสจ. 4. FAX
ตรวจสอบ คัดแยก
จัดหมวดหมู ชั้นความเร็ว หนังสือและสิ่งพิมพ
ตรวจสอบแลวไมตองถูก เชน สงผิดหนวยงาน ไมมีผูลงนาม

ลงทะเบียนออกแลขรับเอกสารดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบขัดของ
ตามชั้นความเร็ว
เสนอหนังสือ หัวหนางานสารบรรณ
และผานหัวหนากลุมอํานวยการ

สงหนังสือที่ไดรับการสั่งการใหกลุมงาน
เซ็นรับในทะเบียน รับหนังสือ

กลุมงานรับหนังสือและดําเนินการตามที่ไดรบั
มอบหมายและรายงานตอ ผอ.ศูนย

สิ้นสุด

เจาหนาที่กลุมงานไมอยูรับ -แจงเจาหนาที่กลุมใหเซ็นรับ
หนังสือ ทําใหติดตามหนังสือ
ไมได,หนังสือสูญหาย

ระยะเวลา

3 - 5 นาที

ขอสังเกต
1. กรณีผูรับผิดชอบงานทราบเรื่องกอน หากเรงดวนใหปริ้นเอกสารเพื่อมา
ลงทะเบียนรับที่งานธุรการ
2.กรณีผูปฏิบัติงานลําดับที่ 1 ไมสามารถปฏิบัติงานได ใหผูปฏิบัตงิ านดับที่ 2

การสงหนังสือหนังสือราชการ

ผูรับผิดชอบ

หน้าที� 2

ระยะเวลา

เริ่มตน

1. ราง + พิมพหนังสือราชการ

ผูรับผิดชอบแตละงาน

10 นาที

ตรวจสอบเอกสารที่พิมพและแกไขเอกสาร (ถามี)
(เซ็นราง,พิมพ,ตรวจ(หน.กลุม) พรอมสงไฟลตนเรื่องใหธุรการผานไลน)
ลงทะเบียนสงหนังสือเสนอในทะเบียนคุมหนังสือสง
(ลงวันที่ และเวลาเสนอ)
*หนังสือภายนอกและหนังสือภายในกรมอนามัย

*หนังสือภายในกรมศูนยอนามัย/หนังสือโครงการ

ตรวจทานหนังสือ (จากหนังสือตนเรื่องหรือไฟลที่

ตรวจทานหนังสือ (จากหนังสือตนเรื่องหรือไฟลที่

ไดรับทางไลน) ธุรการเซ็นทานในสําเนาคูฉบับพรอม
ลงเวลาตรวจ

ไดรับทางไลน) ธุรการเซ็นทานในสําเนาคูฉบับพรอม
ลงเวลาตรวจ

ผูรับผิดชอบ น.ส.อัมราวดี วิชัยวงษ

ผูรับผิดชอบ น.ส.นิลกาญจน ทําสีทา
เสนอแฟมหนังสือ
ผอ.ศูนยฯ ลงนาม

น.ส.นิลกาญจน ทําสีทา

น.ส.อัมราวดี วิชัยวงษ

3 - 5 นาที/เรื่อง

3 - 5 นาที

(ธุรการลงเวลาหลังผอ.ลงนามในสําเนา)

ลงทะเบียนออกเลขสงเอกสารดวยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอกนิกส
ตามชั้นความเร็วและสงหนังสือในระบบ Eletter สสจ.
พรอมสงไฟลแสกนคืนเจาของเรื่อง

ธุรการกลุมของแตละกลุม
ลงทะเบียนออกเลขสง
เอกสารในทะเบียนหนังสือ

2 - 5 นาที/เรื่อง

หนังสือสง 4 ทาง
1. สงทางไปรษณีย 2.ระบบสารบรรณฯกรมอนามัย
3. ระบบ Eletter สสจ. 4. FAX
น.ส.อัมราวดี วิชัยวงษ

นําสงไปรษณีย
(มีทะเบียนคุมจดหมายสงไปรษณีย)

สิ้นสุด

ขอสังเกต
1. ธุรการเตรียมซองจดหมายสําหรับหนวยงานในกรมฯ และสสจ. 7 จังหวัด
2. กลุมงานจาหนาซองหรือที่อยูหนวยงานภายนอกแนบมาใหดวย
เพื่อความถูกตองและสะดวกในการจัดสงไปรษณีย

ผูรับผิดชอบ
ขั้นตอนการรับหนังสือ
น.ส.นิลกาญจน ทําสีทา
น.ส.อัมราวดี วิชัยวงษ
เริ่มตน

รับคําสั่งที่ผูอํานวยการศูนยฯ
ลงนามแลว

การออกเลขที่คําสั่ง
จุดหน้
เสี่ยาที
ง�3

จุดควบคุม

ระยะเวลา

คําสั่งมาลาชา/ไมเปนปจจุบัน แจงใหกลุม/ฝาย
ทําใหเปนปจจุบัน

2 - 5 นาที

ไมเปนปจจุบัน

ทะเบียนคุม

2 - 5 นาที

ไมไดเก็บเขาแฟม

แฟมคําสั่ง

2 - 5 นาที

คืนสําเนาเจาของเรื่อง
ตามกลุม/ฝาย

ไมไดคืน

ลายมือชื่อผูรับ

2 - 5 นาที

สแกนไฟลสงให
งาน IT เผยแพร

สงลาชา

ลายมือชื่อผูรับ

2 - 5 นาที

ออกเลขที่คําสั่งในทะเบียนคุม
คําสั่ง

เก็บฉบับจริงและสําเนาไว

สิ้นสุด

คําอธิบายขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการออกคําสั่งฯ
1.รับคําสั่งที่ผูอํานวยการศูนยฯลงนามแลว
2.ออกเลขที่คําสั่งในทะเบียนคุมคําสั่ง(เลขที่คําสั่งจะออกเปนปปฎิทิน)
3.ออกเลขที่คําสั่งในทะเบียนคุมคําสั่ง
4.เก็บฉบับจริงไวและเก็บสําเนาไวอีก ๑ ฉบับ
5.คืนสําเนาเจาของเรื่องตามกลุม/ฝาย จํานวน ๑ ฉบับ
6.สแกนไฟลสงใหงาน IT เผยแพร (งาน IT จะนําไปเผยแพรไปไวปไซตของศูนยฯ )

หน้าที� 4

หน้าที� 5

