
 

 

 
 

ระเบียบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
ว่าด้วยการใช้ระบบบริหารสำนักงานแบบออนไลน ์(My office) 

พ.ศ. 2564 
………………………………………….. 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล กำหนดให้การนำระบบบริหารสำนักงานแบบออนไลน์  
(My office) สำหรับให้บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลสามารถนำเสนองาน วินิจฉัยสั่งการ ออก
เลขทะเบียนหนังสือรับและส่ง ออกเลขทะเบียนคำสั่ง หนังสือราชการภายใน ขออนุญาตไปราชการ รวมถึงการ
ลาการปฏิบัติราชการ ผ่านทาง เว็บไซต์ http://www.satunpeo.go.th/mo2564/ จึงกำหนดใช้ระเบียบ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลว่าด้วยการใช้ระบบบริหารสำนักงานแบบออนไลน ์(My office) ดังนี ้

 

หมวดท่ี 1 บทท่ัวไป 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลว่าด้วยการใช้ระบบบริหาร
สำนักงานแบบออนไลน ์(My office) พ.ศ. 2564” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

หมวดท่ี 2 คำนิยาม 

ข้อ 3 ระบบบริหารสำนักงานแบบออนไลน์ (My office) หมายถึง ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.satunpeo.go.th/mo2564/ สามารถใช้งานได้ทุกท่ี 
ทุกเวลาท่ีสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ข้อ 4 “บุคลากรในสำนักงาน” หมายถึง บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล   
ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล แบ่งออกเป็น 4 ระดับ โดยเรียงจากระดับล่างไปยังระดับสูง 
ดังนี ้

1) ระดับเจ้าหน้าท่ี 
2) ระดบัผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย 
3) ระดับรองศึกษาธิการจังหวัด 
4) ระดับศึกษาธิการจังหวัด 

ข้อ 5 ระบบบริหารสำนักงานแบบออนไลน ์(My office) ประกอบด้วย ระบบงานย่อย ดังนี ้
1) ระบบบันทึกเสนอแฟ้ม 
2) ระบบเขียนขอไปราชการ 
3) ระบบขออนุญาตลา 
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4) ระบบออกเลขหนังสือส่ง 
5) ระบบออกเลขคำสั่ง 
6) ระบบส่งหนังสือเวียนภายใน 
7) ระบบแนบไฟล์ประกาศ 
8) ระบบส่งข่าวถึงหน่วยงาน 
9) ระบบส่งเอกสารส่วนบุคคล 
10) ระบบออกเลขเกียรติบัตร 
11) ระบบบันทึกจัดเก็บเอกสาร 
12) ระบบจองห้องประชุม 
13) ระบบบันทึกการนิเทศ 
14) ระบบบันทึกการจองรถ 
15) บันทึกปฏิทินผู้บริหาร 

 

หมวดท่ี 3 อำนาจหน้าท่ี 

ข้อ 6 ผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง หมายถึง บุคลกรในระดับเจ้าหน้าที่ ระดับผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  
และรองศึกษาธิการจังหวัด 

ข้อ 7 ผู้มีสิทธิสั่งการและลงนาม หมายถึง บุคลากรในระดับศึกษาธิการจังหวัด หรือรักษาการใน
ตำแหนง่ศึกษาธิการจังหวัด 

หมวดท่ี 4 กฎระเบียบการใช้งาน 

ข้อ 8 หนังสือทุกฉบับที่รับจากภายนอกผู้รับผิดชอบงานสารบรรณกลางสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล จะนำเข้าระบบบริหารสำนักงานแบบออนไลน ์(My office) ท้ังหมด ยกเว้นหนังสือ “ลับ” ท่ีจะลง
รับในสมุดคุมหนังสือลับ 

ข้อ 9 หนังสือรับภายนอกจากช่องทางไปรษณีย์ หากสิ่งที่ส่งมาด้วยเป็นเอกสารที่มีลักษณะเป็น
รูปเล่ม วารสาร หรือสิ่งของอื่นใด สารบรรณกลางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จะไม่นำสิ่งที่ส่งมาด้วย
เหล่านั้นเข้าระบบบริหารสำนักงานแบบออนไลน ์(My office)  

ข้อ 10 การจัดเก็บสำเนาหนังสือราชการภายนอก และคำสั่งต่าง ๆ ให้ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ
กลางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลจัดเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้จำแนกแหล่งที่มาและ
จัดเก็บใน folder ท่ีระบุวัน/เดือน/ปี ท่ีรับเอกสาร เพ่ือความสะดวกในการสืบค้นหาหนังสือ 

ข้อ 11 ในการทำบันทึกเสนอผู้บริหาร ให้ผู้เสนอเรื่องระบุวันท่ีรับเรื่องไว้ท้าย ข้อเท็จจริง โดยใช้
รูปแบบ ดังนี้ .......(รับเรื่องในระบบวันท่ี.........................................) หาไม่ระบุข้อความดังกล่าวไว้ท้าย
ข้อเท็จจริง ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในระบบ My office จะส่งคืนให้ผู้เสนอเรื่องดำเนินการให้ถูกต้องก่อน
เสนอต่อผู้บริหาร  
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ข้อ 12 งานการเงินและสินทรัพย ์งานวินัยและนิติการ และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงาน
บุคคล ไม่ต้องนำเข้าระบบบริหารสำนักงานแบบออนไลน ์(My office)  

งานอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวในวรรคแรก หากมีความจำเป็นต้องเสนอหนังสือเป็นการเฉพาะ 
สามารถยกเว้นไม่นำเข้าระบบบริหารสำนักงานแบบออนไลน ์(My office) ได ้

ข้อ 13 การบันทึกเสนอเรื่องผ่านระบบบริหารสำนักงานแบบออนไลน์ (My office) ให้ใช้ไฟล์
เอกสารแนบในนามสกุลไฟล์ .PDF เท่านั้น หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในระบบ 
My office ส่งเรื่องคืนให้ผู้เสนอเรื่องดำเนินการให้ถูกต้องก่อนเสนอต่อผู้บริหาร หรือดำเนินการอื่นใดตาม
ความเหมาะสม 

ข้อ 14 เรื ่องที่เสนอ ควรมีการผ่านเรื ่องตามลำดับสายการบังคับบัญชา ทั้งนี้กรณีที่เป็นเรื่อง
เร่งด่วน บุคลากรระดับสูงกว่าสามารถผ่านเรื่องหรือสั่งการ โดยไม่ต้องผ่านระดับท่ีต่ำกว่าก็ได ้

ข้อ 15 กรณีท่ีวินิจฉัยไม่ผ่านเรื่อง จะต้องระบุเหตุผลหรือส่วนท่ีต้องการให้แก้ไขปรับปรุงด้วย และ
เรื่องท่ีไม่ผ่านจะถูกยุติ บุคลากรระดับสูงข้ึนไปจะต้องไม่ให้ความเห็นหรือวินิจฉัยต่อ 

ข้อ 16 ผู้เสนอเรื่อง จะต้องติดตามเรื่องที่เสนอ ว่าอยู่ในสถานะใดในระบบ หากไม่ผ่านจะต้องเร่ง
ขอตั้งเรื่องใหม่ โดยแก้ไขตามข้อเสนอแนะท่ีผู้มีอำนาจสั่งการ ระบุไว้และเหตุผลอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ข้อ 17 เม่ือเรือ่งท่ีเสนอในระบบบริหารสำนักงานแบบออนไลน ์(My office) ลงนามเรียบร้อยแล้ว 
ผู้เสนอเรื่อง จะต้องดำเนินการดังนี ้

1) ไม่แก้ไขข้อความหนังสือราชการภายใน หนังสือราชการภายนอก คำสั่ง สิ่งท่ีส่งมา 
ด้วย หรืออ่ืน ๆ (ให้ยึดถือตามไฟล์ท่ีแนบเป็นหลัก) ยกเว้นมีความเห็นหรือข้อวินิจฉัยให้ปรับปรุงแก้ไข เฉพาะท่ี
เท่านั้น 

2) กรณีท่ีมีหนังสือราชการภายนอก หรือคำสั่ง จะต้องออกเลขทะเบียนผ่านทาง 
ระบบบริหารสำนักงานแบบออนไลน์ (My office) เท่านั้น และให้นำหนังสือราชการภายนอก หรือคำสั่งท่ีมี
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ลงนามนำจัดเก็บในหนังสือราชการภายนอก หรือคำสั่งต่อไป 

3) นำส่งหนังสือราชการท่ีดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วสูภ่ายนอกผ่านช่องทางท่ีเหมาะสม  
และติดตามผลการส่งหนังสือถึงหน่วยงานผู้รับ 

ข้อ 18 ให้ข้าราชการและบุคลากรทุกคนทำความเข้าใจในทางระบบบริหารสำนักงานแบบ
ออนไลน ์(My office) และถือปฏิบัติตามระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

ประกาศ ณ วันท่ี  27  มกราคม  พ.ศ. 2564 

 

 
 


