
 

 

หนวยงาน   ฝายบริหารท่ัวไป  โทร. 1309  (บุศรินทร) 

ท่ี   5307.1/223                 วันท่ี   8   พฤษภาคม   2563 

เรื่อง   แนวทางการปฏิบัติงานของฝายบริหารท่ัวไป  

เรียน   ผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการ  ผูชวยผูอํานวยการ  ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการสาขา/ ฝาย และ 

         บุคลากร สสวท. ทุกทาน   

ตามท่ี สสวท. ไดมีประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการปดท่ีทําการเปนการชั่วคราว เนื่องจากการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับท่ี 2 โดยขยายเวลาการปดท่ีทําการเปนการ

ชั่วคราว ตอไป จนถึงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 29 เมษายน 2563 โดยฝายบริหารท่ัวไป 

(ฝบท.) ไดแจงการปฏิบัติงานของฝายในชวง Work from Home เม่ือวันท่ี 23 และ 30 มีนาคม 2563 แลว นั้น  

ในการนี้ เพ่ือใหการปฏิบัติงานในชวง Work from Home เปนไปอยางคลองตัวมากยิ่งข้ึน 

ฝบท. จึงขอแจงแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. การเสนองานจากสาขา/ฝาย ถึงผูบริหาร 

   ขอความรวมมือสาขา/ฝาย ดําเนินการ เพ่ือใหการพิจารณางานของผูบริหารเปนไปอยาง

สะดวก รวดเร็ว และชวยในการตัดสินใจ ดังนี้ 

   1.1 แนบไฟลเอกสารท่ีเปนขอมูลตาง ๆ ประกอบการพิจารณา (ถามี) 

   1.2 ตั้งชื่อไฟลเอกสารแตละเรื่องใหสอดคลองกับเอกสาร กรณีท่ีไมสามารถรวมเอกสารให

เปนไฟลเดียวกันได เชน  เรื่องท่ีขออนุมัติ  เรื่องเดิม  เรื่องท่ีอางถึง  สิ่งท่ีสงมาดวย  เอกสารแนบ เปนตน  

   1.3 ใสชื่อเรื่อง (Subject) ทาง e-mail ดวยทุกครั้ง ดังนี้ 

         ชั้นความเร็ว (ถามี) เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี ชื่อเรื่อง 

         เชน   ดวนท่ีสุด 5307.1/29 ลว.23 มี.ค. 63 ขอใหพิจารณารางรายงานการประชุม  

         5305.2/312 ลว.29 เม.ย. 63 ขออนุมัติหลักการจัดประชุม 

2. การเสนอหนังสือถึงผูบริหาร เพ่ือลงนามถึงหนวยงานภายนอก 

   กรณีท่ีเปนการลงนามอิเล็กทรอนิกส ขอความรวมมือสาขา/ฝาย จัดทําบันทึกขอความ และ

หนังสือท่ีเสนอลงนาม โดยเพ่ิมขอความทายหนังสือ (footnote) ตรงก่ึงกลางดานลางของหนังสือ ถัดจาก

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส วา  

หนังสือฉบับนี้ลงนามอิเล็กทรอนิกส โดยสามารถตรวจสอบและยืนยันความถูกตองจากเลขท่ีหนังสือไดท่ี 

http://executivesigned.ipst.ac.th 

สําหรับหนังสือภาษาไทย 

 

This document … 

บันทึกขอความ 



This document includes an electronic signature. The reference number can be verified at 

http://executivesigned.ipst.ac.th 

สําหรับหนังสือภาษาอังกฤษ 

ในรูปแบบ MS word ผานเลขานุการผูบริหาร  เม่ือผูบริหารอนุมัติการลงนามแลว เลขานุการผูบริหารจะ

ประสานเจาหนาท่ีสาขา/ฝาย หรือผูเก่ียวของใหออกเลขท่ีหนังสือ เพ่ือเลขานุการผูบริหารจะไดพิมพเลขท่ี

หนังสือ พรอมลงวันท่ีในหนังสือ และจัดทําหนังสือฉบับสมบูรณท่ีลงนามอิเล็กทรอนิกส ตามข้ันตอนตอไป 

   การลงนามหนังสือถึงหนวยงานภายนอก ในชวงท่ี สสวท. ปดสถานท่ีทําการเปนการ

ชั่วคราวเปนการลงนามอิเล็กทรอนิกส จึงกําหนดใหมีระบบการตรวจสอบการลงนามอิเล็กทรอนิกส  จากหนา

เว็บไซต สสวท. http://executivesigned.ipst.ac.th เพ่ือใหหนวยงานภายนอกสามารถตรวจสอบได ซ่ึงระบบ

ดังกลาวจะเชื่อมโยงฐานขอมูลจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ดังนั้น การสรางทะเบียนหนังสือสงออก

ภายนอกในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  จึงขอความรวมมือเครงครัดในการกรอกขอมูล ดังนี้ 

เลขท่ีเอกสาร  ขอใหพิมพเลขท่ีของหนวยงาน เชน หนังสือท่ีจะสงออกภายนอก เลขท่ี 5307.1  

ใหพิมพ 07.1/  (เนื่องจากระบบจะปรากฏ ศธ53 ซ่ึงเปนเลขท่ีประจําหนวยงานของ 

สสวท. ดวยแลว) กรณีหนังสือท่ีมีใจความเดียวกัน ถึงผูรับเปนจํานวนมาก ใหพิมพ .../ว 

ลงวันท่ี  ระบบจะปรากฏวันท่ี ท่ีสรางทะเบียนหนังสือโดยอัตโนมัต ิ

จาก  ขอใหพิมพวา  สสวท. 

ถึง  ขอใหพิมพ ตําแหนงหรือชื่อของผูท่ีทําหนังสือถึง เชน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / 

นายตั้งใจ  เรียนดี  เปนตน 

กรณีหนังสือท่ีมีใจความเดียวกัน ถึงผูรับเปนจํานวนมาก ใหแนบบัญชีรายชื่อท้ังหมด 

ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสดวย  

เรื่อง  ขอใหพิมพ ชื่อเรื่องของหนังสือ เชน ขอเชิญประชุม  

รายละเอียด ขอใหพิมพ รายละเอียดของหนังสือ 

วัตถุประสงค ขอใหเลือกวัตถุประสงคของหนังสือท่ีมีถึงหนวยงานภายนอก โดยคลิกจาก drop down  

ซ่ึงประกอบดวยขอความตาง ๆ เชน เพ่ือโปรดพิจารณา เพ่ือโปรดทราบ เปนตน 

ผูลงนาม ขอใหพิมพ ชื่อของผูบริหารระดับสูงท่ีลงนามหนังสือ   

หมายเหตุ   ขอใหพิมพ ชื่อผูรับผิดชอบหนังสือ หมายเลขโทรศัพท และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

ตามมุมลางดานซายของหนังสือ 

ท้ังนี้ มีตัวอยางหนังสือฉบับสมบูรณ การกรอกขอมูลในการสรางทะเบียนหนังสือสงออกภายนอกใน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ระบบการตรวจสอบการลงนามอิเล็กทรอนิกส  ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

    3. การสงเอกสารออกภายนอก สสวท. ทางไปรษณีย และทางเจาหนาท่ีรับ-สงเอกสาร 

    ฝบท. จะใหบริการจัดสงเอกสารออกภายนอกทางไปรษณีย และทางเจาหนาท่ีรับ-สง

เอกสารในวันอังคาร และวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห เวลา 8.30 – 16.00 น. ท้ังนี้ กรณีมีเอกสารท่ีตองรับ-สง

เรงดวน ขอใหติดตอผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไปเปนรายกรณี 

4. การรับ ... 

http://executivesigned.ipst.ac.th/


4. การรับเอกสาร/พัสดุ ประเภทลงทะเบียน/EMS ท่ีระบุช่ือสาขา/ฝาย และสวนบุคคล 

    - เอกสาร/พัสดุ ประเภทลงทะเบียน/EMS ท่ีระบุชื่อสาขา/ฝาย  ฝบท. จะสง e-mail แจง

เจาหนาท่ี หรือผูเก่ียวของของสาขา/ฝาย โดยสามารถติดตอขอรับไดท่ี ฝบท. ในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี

ของทุกสัปดาห เวลา 8.30 – 16.00 น. 

    - เอกสาร/พัสดุ ประเภทลงทะเบียน/EMS สวนบุคคล ขอความรวมมือแจงใหจัดสงไปยังท่ี

พักอาศัยของทานโดยตรง ในชวงระยะเวลาท่ี สสวท. ปดสถานท่ีทําการเปนการชั่วคราว  

    สําหรับเอกสารท่ีตองการเรงดวนขอใหติดตอผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไปเปนรายกรณี 

5. การเสนอหนังสือจากหนวยงานภายนอกถึงผูบริหาร  

   กรณีมีหนังสือจากหนวยงานภายนอกท่ีจะให ฝบท. ลงทะเบียนรับ และเสนอถึงผูบริหาร 

ขอความรวมมือสงเอกสารทาง e-mail ถึงผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป (bneel@ipst.ac.th) และสําเนาถึง

นางสมใจ สุทธิธรรมพร (ssuth@ipst.ac.th) เพ่ือจะไดดําเนินการตอไป  

6. การเสนอหนังสือจากหนวยงานภายนอกถึงสาขา/ฝาย  

   กรณีมีหนังสือจากหนวยงานภายนอกท่ีจะให ฝบท. ลงทะเบียนรับ และเสนอถึงสาขา/ฝาย 

ขอความรวมมือสงเอกสารทาง e-mail ถึงผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป (bneel@ipst.ac.th) และสําเนาถึง

นางสาวมาเรียม งามขํา (mngam@ipst.ac.th) เพ่ือจะไดดําเนินการตอไป 

7. การจัดการเอกสารท่ีดําเนินการในชวง Work from Home  

    ฝบท. ไดจัดเก็บเอกสารท่ีเปนตนฉบับท่ีไดรับจากหนวยงานภายนอกท่ีไดเสนอผูบริหาร 

และสาขา/ฝาย ไว  และจะพิมพขอมูลคําสั่งการของผูบริหารและผูเก่ียวของ ท่ีไดมีการบันทึกงานอยูใน e-mail  

เพ่ือนํามาจัดเก็บคูกับตนฉบับ และจะนําสงสําเนาหรือตนฉบับใหสาขา/ฝาย เม่ือ สสวท. เปดสถานท่ีทําการ

ตามปกติ  

          เนื่องจากเอกสารท่ี ฝบท. เสนอถึงผูบริหาร และสาขา/ฝาย เปนเรื่องท่ีไมเก่ียวกับการ

เบิกจาย/การจัดซ้ือจัดจาง  จึงสามารถใชขอมูลการบันทึกงานทาง e-mail หรือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

ซ่ึงมีขอสั่งการตาง ๆ เพ่ือแนบและจัดเก็บกับเรื่องได  โดยไมตองมีการลงนามเอกสารตาง ๆ ยอนหลัง  สําหรับ

เอกสารท่ีเก่ียวกับการเบิกจาย/การจัดซ้ือจัดจาง ขอใหดําเนินการตามแนวปฏิบัติของฝายการเงินและบัญชี 

และฝายจัดซ้ือและพัสดุตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 

เปนตนไป จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 
(นายสกรณ  ชุณหะโสภณ) 

      ผูชวยผูอํานวยการ  

mailto:ssuth@ipst.ac.th
mailto:mngam@ipst.ac.th

	บันทึกข้อความ

