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ค าน า 

 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีนโยบายให้เปิดใช้ระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ในการรับ – ส่ง เอกสาร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
เอกสาร  ข้าพเจ้าจึงได้จัดท าคู่มือการใช้ระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในการรับ –  ส่ง เอกสาร 
ฉบับนี้ เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฎิบัติงานของส านักงานกฎหมายและนิติการ 

เนื้อหาของคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้   ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านการใช้
ระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ในการรับ – ส่ง เอกสาร  ผู้เขียนจะเน้นเนื้อหากระบวนการขั้นตอน
การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่ผู้เขียนมีประสบการณ์ในการท างานมากที่สุด  และเนื้อหาที่
จัดท าเป็นเพียงบางส่วนในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในการ
รับ – ส่ง เอกสาร เท่านั้น  

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงาน ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ปฏิบัติงานใน
ส านักงานกฎหมายและนิติการและผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้สนใจศึกษาต่อไป อย่างไรก็ตามคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้
ย่อมมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง  อันเนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านเวลาในการจัดท าตลอดจนข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า  
ซึ่งข้อบกพร่องดงักล่าวข้าพเจ้าขอน้อมรับไว้และจะพยามด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์เป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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บทที่ ๑ 
บทน า 

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรกในปี
การศึกษา ๒๕๓๑ ภายใต้ชื่อ "วิทยาลัยอุบลราชธานี " สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยเปิดท าการสอนใน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ต่อมาในปีพุทธศักราช  ๒๕๓๓ รัฐบาลสมัย พลเอกชาติชาย  
ชุณหวัณ ได้มีมติยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็น “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ” ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของ
รัฐล าดับที่ ๑๙ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ต่อมาสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แต่งตั้ง           
ให้ รองศาสตราจารย์สมจิตต์  ยอดเศรณี ด ารงต าแหน่งอธิการบดีเป็นคนแรกของมหาวิทยาลัย 

 รายชื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งแต่คนแรกจนถึงปัจจุบันมีรายนามดังต่อไปนี้ คือ 

๑. รองศาสตราจารย์สมจิตต์  ยอดเศรณี  ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๔๒ 
๒. ศาสตราจารย์ไพฑูรย์  อิงคสุวรรณ   ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๕ 
๓. ศาสตราจารย์ประกอบ  วิโรจนกูฏ   ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๓   
๔. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ .ศ. ๒๕๕๓ จนถึง

ปัจจุบัน  
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ถือเอาวันที่ ๒๙ กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งอยู่ ณ บริเวณกิโลเมตรที่ ๑๐ ถนนวารินเดชอุดม ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี บนเนื้อที่รวมทั้งสิ้น ประมาณ ๕,๒๒๘ ไร่ เฉพาะเขตการศึกษามีพ้ืนที่
ประมาณ ๔๕๐ ไร่ มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงสู่อ าเภอวารินช าราบและอ าเภอเมือง โดยมีระยะห่างจาก
สนามบินจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ ๒๐ กิโลเมตร และห่างจากสถานีรถไฟอ าเภอวารินช าราบ ประมาณ 
๑๐ กิโลเมตร 

 ปรัชญา  ของมหาวิทยาลัย 

 “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง” 

 วิสัยทัศน์  ของมหาวิทยาลัย  

  “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันชั้นน้าแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้้าโขงและอาเซียน” 

ความเป็นมาของส านักงานกฎหมายและนิติการ 

 เดิมส านักงานกฎหมายและนิติการ คือหน่วยวินัยและนิติการ มีฐานะเป็นหน่วยงานอิสระข้ึนตรงต่อ
อธิการบดี สังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๒  เมื่อวันที่  ๑๔  สิงหาคม   ๒๕๔๒  แบ่งภาระงานเป็น ๒ 
งาน  คือ  งานวินัยและนิติการ  และต่อมาสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประชุมครั้งท่ี  ๖/๒๕๔๕  เมื่อ
วันที่  ๑๔ กันยายน ๒๕๔๕  มีมติให้ปรับเปลี่ยนเป็นส านักงานด้านกฎหมายและผลประโยชน์ เพ่ือรองรับภาระ
งานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย  ซึ่งอยู่ในช่วงขยายภารกิจด้านการสอนทั้งด้านวิทยาศาสตร์และ
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สังคมศาสตร์ให้กว้างขวางและเตรียมการรองรับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยยังไม่มีการ
แบ่งภาระงานเพ่ิมเติมแต่มีภารกิจเพิ่มขึ้นตามอัตราการเติบโตของมหาวิทยาลัย 
 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๔๘ เมื่อวันที่  ๑๗  กันยายน 
๒๕๔๘  อนุมัติให้จัดตั้งส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ
แล้ว  และมหาวิทย าลัยอุบลราชธานีได้ออกประกาศ   เรื่องโครงการจัดตั้งส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ พ.ศ.๒๕๔๙ในบทเฉพาะกาลข้อ ๑๖ ให้บรรดากิจการ  ทรัพย์สิน หนี้สิน ข้าราชการ   พนักงาน  และ
ลูกจ้าง เงินงบประมาณและเงินรายได้ ส าหรับหน่วยวินัยและนิติการ สังกัดส านักงานอธิการบดี โ รงพิมพ์
มหาวิทยาลัย หน่วยหอพักนักศึกษา สังกัดงานกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดีและห้องพักรับรอง งาน
สวัสดิการ ส านักงานอธิการบดี ให้มาอยู่ในก ากับ ดูแล และใช้ประโยชน์ตามประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่   ๓ 
เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙ โดยมีฐานะเป็นฝ่ายกฎหมาย 
           ต่อมาได้มี ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เรื่อง โครงการจัดตั้งส่วนราชการภายใน 
ส านักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๙ เพ่ือให้การบริหารงานด้านกฎหมาย ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นตาม
ภารกิจทั้งหมดในภาพรวม เห็นควรแยกงานด้านกฎหมายที่สังกัดโครงการจัดตั้งส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์  มาข้ึนกับส านักงานอธิการบดี  ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  
เป็นต้นไป และอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโครงการจัดตั้งกองกฎหมายขึ้นตรงต่ออธิการบดี 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
            ปัจจุบันโครงการจัดตั้งกองกฎหมายได้เปลี่ยนเป็นส านักงานกฎห มายและนิติการ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในคณะ ส านัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ .ศ. 
๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยก าหนดให้ส านักงานกฎหมายและนิติการเป็นส่วนราชการภายในของส านักงาน
อธิการบดี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  และแบ่งส่วนงานออกเป็น  ๕ งาน  ดังนี้  ๑. งาน
บริหารงานทั่วไป    ๒. งานนิติกรรมสัญญา   ๓. งานคดี   ๔. งานกฎหมาย   ๕. งานวินัย      
                
 วิสัยทัศน์  

 รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย เพื่ออ านวยความยุติธรรมและรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยตาม
หลักธรรมาภิบาล  

 พันธกิจ  

  ๑. ดูแลรับผิดชอบงานด้านคดีความและนิติกรรมสัญญาของมหาวิทยาลัย 

 ๒. ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้บริหารและบุคลากร 

 ๓. เสนอแนะแนวทางการด าเนินการ การแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและค าสั่ง อย่างถูกต้อง ยุติธรรมและ โดยสันติวิธี 

 ๔. พัฒนาระบบข้อมูล เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและ ค าสั่งของ
มหาวิทยาลัยและของทางราชการ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานและ การให้บริการ 

 ๕. ด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ด้านวินัยและ อุทธรณ์ร้องทุกข์ 
ด้วยความยุติธรรม 

 ๖. พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน 
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วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 

 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ เกิดจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าที่ปฏิบัติงานในด้านการ
บริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารงานด้านเอกสาร ภายในส านักงานกฎหมายและนิติการ และจัดท าข้ึน
เพ่ือให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความ
ละเอียดรอบคอบและถูกต้อง สามารถใช้กับผู้ที่เก่ียวข้อง , ผู้สนใจศึกษาหาความรู้ได้ และสามารถใช้ในการ
ปฏิบัติงานภายในส านักงานกฎหมายและนิติการในกรณีปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 

ขอบเขตการศึกษาของการจัดท าคู่มือ 

 ข้าพเจ้าขอท าความตกลงเบื้องต้นกับท่ านผู้ศึกษาก่อนว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น
เอกสารประกอบการประเมินผลงาน คู่มือนี้มีเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวกับงานที่ข้าพเจ้าปฏิบัติจริงไม่ได้เจาะลึกมากใน
ส่วนงานต่างๆ และใช้ในการปฏิบัติงานภายในส านักงานกฎหมายและนิติการ ท่านผู้สนใจศึกษาต้องศึกษ า
ค้นคว้าเพ่ิมเติมต่อไป แต่ท่านจะได้แนวทาง แนวคิด ในการปฏิบัติงาน จากคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ในสาย
งานบริหารงานทั่วไป  

ค าจ ากัดความ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 “ส่วนราชการ ” หมายความว่า   ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ คณ ะ วิทยาลัย 
ส านัก กอง และส านักงาน รวมทั้งหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเทียบเท่า คณะ วิทยาลัย ส านัก กอง 
และส านักงาน 
 “งานบริหารทั่วไป” หมายความว่า การด าเนินการเก่ียวกับการบริหารงานธุรการและงานสารบรรณ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ   การเงิน การบัญชี   งานพัสดุ และระบบควมคุมภายใน   ที่
ด าเนินการถูกต้องตามระเบียบและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
         “งานสารบรรณ” หมายความว่า งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่ การจัดท า การรับ การ
ส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย” 
         “หนังสือ” หมายความว่า หนังสือราชการ 
         “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ
วิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสดง วิธีการทางแม่เหล็ก 
หรอือุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น 
         “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสาร
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารงานทั่วไป  ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานธุรการ/งานสารบรรณ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านเอกสารของส านักงานกฎหมายและ
นิติการ การรับ - ส่งหนังสือ การลงทะเบียนรับหนังสือ การลงทะเบียนหนังสือส่งภายใน การลงทะเบียน
หนังสือส่งภายนอก  การออกเลขค าสั่งมหาวิทยาลัย การออกเลขหนังสือส่งหนังสือรับ (ลับ) การน าส่งหนังสือ
ราชการ (ลับ) การน าส่งจดหมายทางไปรษณีย์ การจัดเก็บหนังสือและการสืบค้น การท าลายเอกสาร งาน
รวบรวมข้อมูลและสถิติ สรุปรายงาน การแจ้งเวียนหนังสือรับทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้
บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ การเสนอหนังสือเพ่ือสั่งการ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม 
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ ที่ก าหนด 
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บทที่ ๒ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

2.1 ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
     1.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526    
  1.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

2.2 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

  งานสารบรรณ ค าว่าสารบรรณ  มาจากค าว่า สาร หรือ สาระ หมายถึง สาระ ส่วนส าคัญ ถ้อยค า 
จดหมาย ฯลฯ และบรรณ หมายถึง หนังสือ ค าว่า สารบรรณ จึงหมายถึง หนังสือท่ีเป็นหลักฐาน (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒ : ๑๑๘๒) ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
ข้อ ๖ ได้ให้ความหมาย “งานสารบรรณ” หมายถึง งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่ การจัดท า 
การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย” ซึ่งเป็นการก าหนดขั้นตอน และขอบข่ายของงานสาร
บรรณ ว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง แต่ในทางปฏิบัติการบริหารงานเอกสารทั้งปวง จะเริ่มตั้งแต่การคิด  อ่าน ร่าง 
เขียน แต่ง พิมพ์ จด จ า ท าส าเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รบั บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ 
สั่งการ ตอบ ท ารหัส เก็บเข้าที่  ค้นหา ติดตามและท าลาย ทั้งนี้ต้องเป็นระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพ่ือประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย  

 หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานทางราชการ ซึ่งได้แก่เอกสาร ๖ ประเภท ดังนี้ 
  ๑. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
  ๒. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซ่ึงไม่ใช่ส่วนราชการหรือท่ีมีไปถึงบุคคลภายนอก 
  ๓. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซ่ึงไม่ใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
  ๔. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ 
  ๕. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
  ๖. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 หนังสือราชการ มี ๖ ชนิด ได้แก่ 
  ๑. หนังสือภายนอก 
  ๒. หนังสือภายใน 
  ๓. หนังสือประทับตรา 
  ๔. หนังสือสั่งการ มี ๓ ชนิด ได้แก่ ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ 
  ๕. หนังสือประชาสัมพันธ์ มี ๓ ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว 
  ๖. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐาน เช่น หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก 
และหนังสืออ่ืน 
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 ความหมายของหนังสือแต่ละชนิด 
  ๑. หนังสือภายนอก  คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือ
ติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก 
ให้จัดท าตามแบบท่ี ๑ ท้ายระเบียบ 
  ๒. หนังสือภายใน  คือ  หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือ
ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน โดยใช้กระดาษบันทึกข้อความ และให้จัดท าตามแบบท่ี 
๒ ท้ายระเบียบ 
  ๓. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
ขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไป 
เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก ากับตรา 
  หนังสือประทับตราให้ใช้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างราชการกับ
บุคคลภายนอก เฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เรื่องส าคัญ 
   ๑. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
   ๒. การส่งส าเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
   ๓. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการส าคัญ หรือการเงิน 
   ๔. การแจ้งผลงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบ 
   ๕. การเตือนเรื่องท่ีคา้ง 
   ๖. เรื่องซ่ึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไปก าหนดโดยท าเป็นค าสั่ง ให้ใช้หนังสือประทับตรา 
  ๔. หนังสือสั่งการ มี ๓ ชนิด ได้แก่ ค าสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ 
   ค าสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้กระดาษตรา
ครุฑ และให้จัดท าตามแบบท่ี ๔ ท้ายระเบียบ 
   ระเบียบ  คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอ านาจของกฎหมายหรือไม่
ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจ า ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดท าตามแบบที่ ๕ ท้ายระเบียบ 
   ข้อบังคับ   คือ  บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดให้ใช้โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายที่
บัญญัติให้กระท าได้ ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดท าตามแบบที่ ๖ ท้ายระเบียบ 
  ๕. หนังสือประชาสัมพันธ์ มี ๓ ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว 
   ประกาศ  คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบหรือแนะแนวทางปฏิบัติ 
ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดท าตามแบบท่ี ๗ ท้าย ระเบียบ  
   แถลงการณ์ คือ  บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อท าความเข้าใจในกิจการของทาง
ราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดท าตามแบบท่ี 
๘ ท้ายระเบียบ 
   ข่าว  คือ  บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบให้จัดท าตามแบบที่ ๙ ท้าย
ระเบียบ 
  ๖. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทางราชการท าขึ้น
นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ข้างต้น หรือหนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึง
ส่วนราชการ และส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี ๔ ชนิด คือ หนังสือรับรอง รายงานการ
ประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน 
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   หนังสือรับรอง   คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรอ งแก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน 
เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จ าเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ และให้
จัดท าตามแบบที่ ๑๐ ท้ายระเบียบ 
   รายงานการประชุม  คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่
ประชุมไว้เป็นหลักฐานให้จัดท าตามแบท่ี ๑๑ ท้ายระเบียบ 
   บันทึก   คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานระดับต่ ากว่ากรมติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ  โดย
ปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ หรือกระดาษอ่ืนก็ได้หรือมีแต่ เรียน ไม่มี เรื่อง ก็ได้ 
   หนังสืออ่ืน  คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือเป็น
หลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ และสื่อกลางบันทึ กข้อมูล
ด้วย หรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทาง
ราชการแล้วมีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรม จะก าหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม เว้นแต่มีแบบตาม
กฎหมายเฉพาะเรื่องให้ท าตามแบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลั กฐานสืบสวน และค าร้อง เป็น
ต้น 
หนังสือราชการทั้ง ๖ ชนิด  ตามระเบียบงานสารบรรณ ในกรณีท่ีเป็นเรื่องด่วน หรือเรื่องลับ หรือหนังสือเวียน   
ระเบียบสารบรรณได้ก าหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้ 
 หนังสือราชการด่วน เป็นหนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ ซึ่งอาจเป็นหนังสื อภายนอก 
หนังสือภายในหรือหนังสือประทับตราก็ได้ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่ง และด าเนินการทางสารบรรณด้วยความ
รวดเร็วเป็นพิเศษ 
 ชั้นความเร็วของหนังสือ มี ๓ ประเภท คือ  
  ด่วนที่สุด   ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีท่ีได้รับหนังสือนั้น 
  ด่วนมาก   ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
  ด่วน   ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะท าได้ 
ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง ๓๒ พ้อยท์ ให้เห็นได้ชัดบนหนังสือและบน
ซอง 
 ชั้นความลับของหนังสือราชการ   ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทา งราชการ พ .ศ. ๒๕๔๔ 
มี ๓ ชั้น ได้แก่ 
  ลับท่ีสุด  หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด 
  ลับมาก  หมายถึง  ข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิ ด
ความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง 
  ลับ  หมายถึง  ข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่รัฐประโยชน์ของรัฐ 
 การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร   
 การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร  เช่น โทรเลข วิทยุโทรเลข โ ทรพิมพ์  โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้รับปฏิบัติเช่นเดียวกับได้รับหนังสือ โดยให้ 
ท าหนังสือยืนยันตามไปทันที 
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 การจัดท าส าเนา 
  ส าเนา  คือ เอกสารที่จัดท าข้ึนเหมือนต้นฉบับ ไม่ว่าจะท าจากต้นฉบับ ส าเนาคู่ฉบับหรือจากส าเนา
อีกชั้นหนึ่งก็ตาม การจัดท าส าเนาในปัจจุบันมักถ่ายด้วยเครื่องถ่ายเอกสารหรือพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์
เหมือนต้นฉบับ แต่ฉบับส าเนาจะใช้กระดาษเปล่า ไม่มีตราครุฑ และต้องประทับตราว่า ส าเนาคู่ฉบับ หรือ 
ส าเนา เสมอ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ก าหนดว่า หนังสือราชการจะต้องจัดท าส าเนาดังนี้ 
   ตามระเบียบ ข้อ ๓๐ หนังสือที่จัดท าข้ึนโดยปกติให้มีส าเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง ๑ ฉบับ 
และให้มีส าเนาเก็บไว้ที่หน่วยงานสารบรรณกลาง ๑ ฉบับ 
  ส าเนาคู่ฉบับให้ผู้ลงชื่อลงลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อย่อ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์และผู้ตรวจสอบลงลายมือ
ชื่อย่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือ 
  ตามระเบียบ ข้อ ๓๑  หนังสือที่เจ้าของหนังสือเห็นว่าส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องควรได้รับทราบด้วย 
โดยปกติให้ส่งส าเนาไปให้ทราบโดยท าให้เป็นหนังสือประทับตรา 
  ส าเนามี ๒ ประเภท คือ ส าเนาคู่ ฉบับ และส าเนา ซึ่งค าอธิบาย ๖ ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ 
อธิบายไว้ดังนี้ 
  ๑. ส านาคู่ฉบับ  เป็นส าเนาที่จัดท าพร้อมกับต้นฉบับ และเหมือนต้นฉบับ ผู้ลงลายมือชื่อในต้นฉบับ
จะลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อไว้ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจลงลายมือชื่อย่อไว้ซึ่ งท้ายขอบล่างด้านขวา
ของหนังสือ 
  ๒. ส าเนา  เป็นส าเนาที่ส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่จัดท าขึ้น  ส าเนานี้อาจท าข้ึนด้วยการถ่าย คัด อัด
ส าเนา หรือด้วยวิธีอ่ืนใด ส าเนาชนิดนี้โดยปกติต้องมีการรับรองการรับรองส าเนาให้มีค ารับรองว่า ส าเนา
ถูกต้อง และให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดั บ ๒ หรือเทียบเท่าข้ึนไป ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องที่ท าส าเนานั้น ลงลายมือชื่อ
รับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง ต าแหน่ง และวัน เดือน ปี รับรอง และโดยปกติให้มีค าว่า ส าเนา ไว้ที่กึ่งกลาง
หน้าเหนือบรรทัดแรกของส าเนาหนังสือด้วย 
 หนังสือเวียน 
  หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับจ านวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน โดยให้เพิ่มพยัญชนะ ว  
หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง  เริ่มตั้งแต่เลข ๑ เรียงเป็นล าดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน  
 การรับและส่งหนังสือ 
  หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก 
   ๑. จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน 
   ๒. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนหากไม่ถูกต้อง ติดต่อเจ้าของเรื่อง  และบันทึกข้อบกพร่อง                                                                                                                                   
   ๓. ประทับตรารับ มุมบนด้านขวาของหนังสือ กรอกรายละเอียด เลขท่ีรับ วัน เดือน ปี เวลา 
   ๔. ลงทะเบียนรับหนังสือ ในทะเบียนหนังสือรับ 
   ๕. จัดแยกหนังสือ ส่งให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องด าเนินการ โดยลงในช่องการปฏิบัติ 
   หนังสือส่ง คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก 
   ๑. เจ้าของเรื่องตรวจความเรียบร้อยของหนั งสือ รวมทั้งสิ้นที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วน ส่งให้
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณกลาง เพื่อส่งออก หรือเจ้าของหนังสือจัดส่งเอง ตามที่ได้ตกลงหรือก าหนดไว้ใน
หน่วยงาน 
   ๒. เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ลงทะเบียนหนังสือส่ง  เลขทะเบียนหนังสือส่งเรียงล าดับติดต่อกัน
ไปตลอดปีปฏิทิน 
   ๓. ก่อนบรรจุซอง ตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ/สิ่งที่ส่งมาด้วยให้ครบถ้วน แล้วปิดผนึก 
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  การส่งหนังสือที่ส่งไปภายนอก ส่งได้ ๒ วิธี 
   ๑. ส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือ 
   ๒. ส่งโดยสมุดส่งหนังสือ/ใบรับ ถ้าเป็นใบรับให้น ามาผนึกติดกับส าเนาคู่ฉบับ 
 การเก็บรักษา ยืม และท าลายหนังสือ 
  การเก็บหนังสือ  แบ่งออกเป็น 
  การเก็บระหว่างปฏิบัติ   คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของ
เรื่อง โดยให้ก าหนดวิธีเก็บให้เหมาะสม ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  การเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแล้ว  คือ  การเก็บหนังสือท่ี ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีอะไร
จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก ให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าของเรื่อง ปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณเก่ียวกับการเก็บรักษา
หนังสือ 
  การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จ าเป็นจะต้อง
ใช้ในการตรวจสอบเป็นประจ า ไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บของส่วนราชการ ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็น
เอกเทศ โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได้ เมื่อหมดความจ าเป็นที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบแล้ว ให้จัดส่ง
หนังสือนั้นไปยังหน่วยเก็บของส่วนราชการ โดยให้ถือปฏิบัติตามการเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว 
  การปฏิบัติในการเก็บหนังสือ ปฏิบัติดังนี้ 
   ๑. การประทับตราก าหนดเก็บหนังสือ มุมล่างด้านขวาของกระดาษแผ่นแรก และลง 
ลายมือชื่อย่อก ากับตรา 
 ๒. หนังสือที่เก็บไว้ตลอดไป ประทับตรา ห้ามท าลาย ด้วยหมึกสีแดง 
 3. หนังสือที่ต้องเก็บโดยมีก าหนดเวลา ประทับตราเก็บถึง พ.ศ. .....ด้วยหมึกสีน้ าเงิน 

อายุการเก็บหนังสือ ปกติไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ยกเว้น 
  ๑. หนังสือที่ต้องสงวนไว้เป็นความลับ 
  ๒. หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี ส านวนของศาลหรือพนักงานสอบสวน 
  ๓. หนังสือที่เก่ียวกับประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม จารีตประ เพณี สถิติหลักฐาน หรือ เรื่อง
ที่ต้องใช้ส าหรับศึกษาค้นคว้า 
  ๔. หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่ส าเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อ่ืน เก็บไว้ไม่น้อย
กว่า ๕ ปี 
  ๕. หนังสือที่เป็นธรรมดา ซึ่งไม่มีความส าคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจ า เก็บไว้ไม่น้ อย
กว่า ๑ ปี 
  ๖. หนังสือที่เก่ียวกับการเงิน ซึ่งไม่ใช่เอกสารสิทธิ หากเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องเก็บถึง ๑๐ ปี ให้
ท าความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอท าลายได้ ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ ๒๕ 
ปี พร้อมบัญชีส่งมอบให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ ภายใน ๓๑ มกราคม ของปีถัดไปเว้นแต่  
  ๖.๑ หนังสือต้องสงวนเป็นความลับ 
  ๖.๒ หนังสือที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่ออกใช้เป็นการทั่วไปก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
  ๖.๓ หนังสือที่มีความจ าเป็นต้องเก็บไว้ที่ส่วนราชการเท่านั้น 
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 การยืมหนังสือราชการ 
 การยืมหนังสือส่งท่ีเก็บแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  ๑. ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่า เรื่องท่ียืมนั้นจะน าไปใช้ในราชการใด 
  ๒. ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บ แล้วลงลายมือชื่อรับเรื่องที่ยืมไว้ใน
บัตรยืมหนังสือและให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืม เรียงล าดับ วัน เดือน ปี ไว้ เพ่ือติดตาม ทวงถาม 
ส่วนบัตรยืมหนังสือนั้น ให้เก็บไว้แทนที่หนังสือท่ีถูกยืมไป 
  ๓. การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืม  ต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔. การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วน
ราชการระดับแผนกข้ึนไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 การท าลายหนังสือ 
   ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้ าที่ส ารวจและจัดท าบัญชีหนังสือขอท าลายเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือ คณะกรรมการท าลายหนังสือ 
ประกอบด้วย ประธาน และกรรมการอีกอย่างน้อย ๒ คน (ระดับ ๓ ขึ้นไป) 
 
การปฏิบัติงานในการลงทะเบียนรับหนังสือ 
 หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับมาจากภายนอกส านักงานกฎหมายและนิติการ ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. รับหนังสือ - เอกสาร โดยตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นหนังสือที่ส่งให้ ส านักงานหรือไม่  
ตรวจรายการสิ่งที่ส่งมาด้วย/เอกสารแนบ (ถ้ามี) ถูกต้องครบถ้วนแล้วลงลายมือชื่อรับในทะเบียนส่ง 
ของหน่วยงานที่รับมา 
 ๒. กรณีไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ให้ติดต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ เพ่ือ
ด าเนินการให้ถูกต้อง หรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐาน และจึงด าเนินการเรื่องนั้นต่อไป 
 ๓. จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ เพื่อด าเนินการก่อนหลัง โดยเรียงล าดับเอกสาร 
ตามล าดับชั้นความเร็ว 
  -  ด่วนที่สุด 
  -  ด่วนมาก 
  -  ด่วน 
  -  หนังสือลับ 
 ๔. วิธีการลงทะเบียนหนังสือรับ 
  ๑. ประทับตรารับหนังสือตามแบบตรารับหนังสือของส านักงานกฎหมายและนิติการที่มุมบนด้านขวา
ของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 
   ๑.๑ เลขรับ ให้ลงเลขท่ีรับตามเลขที่รับในทะเบียนหนังสือรับ 
   ๑.๒ วันที่  ให้ลงวัน เดือน ปี ที่รับหนังสือ 
   ๑.๓ เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ 
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  ๒. ลงทะเบียนหนังสือรับ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 
   ๒.๑ วัน เดือน พ.ศ.  ให้ลงวัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียน 
   ๒.๒ เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขล าดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงล าดับติดต่อกันไปตลอด 
ปีปฏิทิน เลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขท่ีในตรารับหนังสือ 
   ๒.๓ ที ่ให้ลงเลขท่ีของหนังสือที่รับเข้ามา 
   ๒.๔ ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปี ของหนังสือที่รับเข้ามา 
   ๒.๕ จาก ให้ลงต าแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีต าแหน่ง  
   ๒.๖ ถึง ให้ลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มี
ต าแหน่ง 
   ๒.๗ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ  
   ๒.๘ การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
   ๒.๙ หมายเหตุ  ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 
 
การปฏิบัติงานในการลงทะเบียนหนังสือส่ง 
 หนังสือส่ง คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอกส านักงานกฎหมายและนิติการ ปฏิบัติดังนี้  
 ๑. ลงทะเบียนหนังสือส่ง โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 
 1.๑ วัน เดือน พ.ศ.  ให้ลงวัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียน 
 1.๒ เลขทะเบียนส่ง ให้ลงเลขล าดับของทะเบียนหนังสือส่งเรียงล าดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน  
 1.๓ ที ่ให้ลงเลขท่ีของหนังสือที่จะส่ง ศธ ๐๕๒๙.๑.๑๐/........... 
 1.๔ ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปี ที่จะส่งหนังสือนั้นออก 
 1.๕ จาก ให้ลงต าแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีต าแหน่ง  
 1.๖ ถึง ให้ลงต าแหน่งของผู้รับหนังสือนั้นหรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีต าแหน่ง  
 1.๗ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 
 1.๘ การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น และ เจ้าของเรื่องหนังสือ 
 1.๙ เจ้าของเรื่อง คลิกเลื่อนหาชื่อหน่วยงานที่จะส่งหนังสือถึง   
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บทที่ 3  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

 ในการปฏิบัติงานย่อมต้ องมีข้ันตอน รายละเอียดวิธีท างานเฉพาะ หรือแต่ละข้ันตอนย่อยของแต่ละ
กระบวนการ อาจเป็นข้อมูลเฉพาะ เป็นค าแนะในการท างาน เทคนิค แนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงแนวงทางหรือ
วิธีการที่องค์กรใช้ในการปฏิบั ติงาน เพื่อให้ผลของการปฏิบัติงา นประสบความส าเร็จตามท่ีได้วางไว้จึงได้มีการ
จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยการน าขั้นตอนในการปฏิบัติมาเรียบเรียงและจัดท าให้เข้าใจได้ง่ายในรูปแบบ
ผังงาน (Flow chart) โดยได้น าสัญลักษณ์การเขียนผังงาน (Flow chart) ที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ให้ความหมายไว้ มาปรับใช้ ดังนี้ 

สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 
 

 
 
 

 
แทนจัดเริ่มต้นและลงท้ายของผังงาน 

 
 
 
 

 
แทนจุดที่มีการปฏิบัติงานหรือประมวลผลงาน 

 
 
 
 

 
แทนจุดที่ต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 
 
 
 

 
แทนทิศทางของขั้นตอนการด าเนินงาน 
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3.1 การปฏิบัติงานบริหารเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 การปฏิบัติงารบริหารเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ของส านักงานกฎหมายและนิติการ ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแผนปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ล าดับ กิจกรรม ปฏิทินการด าเนินงาน 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. มีการจัดท าปฏิทิน 
การด าเนินงานด้าน
บริหารเอกสาร 

             

2. ปฏิบัติงานรับ – ส่ง 
หนังสือ 
เสนอหนังสือต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

             

3. จัดเก็บหนังสือรับ – 
ส่ง ประจ าเดือน  
เข้าแฟ้ม ตามหมวด
หอจดหมายเหตุ 

             

4. จัดท า รวบรวม 
รายงานสถิติการรับ – 
ส่ง ประจ าเดือน 

             

5. จัดท ารายงานสถิติ
การรับ – ส่ง ประจ าปี 
(เข้าเล่ม) 

             

 

3.2  แผนผังการปฏิบัติงาน และข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
       การรับ - ส่ง หนังสือราชการภายใน หนังสือราชการภายนอก การออกเลขหนังสือส่งภายใน การออกเลข
หนังสือส่งภายนอก และการออกเลขค าสั่งมหาวิทยาลัย ของส านักงานกฎหมายและนิติการ ซึ่งมีล าดับขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
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3.2.๑ แผนผังแสดงกระบวนการปฏิบัติงาน : หนังสือรับ 

 

             
                           

                      
                            

                             
                       /       

                          
               .    .           .    .

                
              

                        
                         (E–doc) 

                       

                                     
                               
                          

       

         /      

         /      

       

       

       

 

 

รวมระยะเวลาการปฏิบัติงานการหนังสือรับ  ภายใน ๑ วัน  
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3.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : หนังสือรับ 

ขั้น 
ตอน 

กระบวนการ รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.  
                          

               .    .           .    .
 

 

(1) รับหนังสือจากจุดรับ -
ส่งหนังสือ (หนังสือภายใน/
ภายนอก รอบเช้า เวลา 
๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๐๐ น. 
และรอบบ่าย เวลา ๑๔.๐๐ 
น. – ๑๔.๓๐ น. 
(2) รับหนังสือ - เอกสาร 
โดยตรวจสอบความถูกต้อง
ว่าเป็นหนังสือท่ีส่งให้ 
ส านักงานหรือไม่  
ตรวจรายการสิ่งที่ส่งมา
ด้วย/เอกสารแนบ (ถ้ามี) 
ถูกต้องครบถ้วนแล้วลง
ลายมือชื่อรับในทะเบียนส่ง 
ของหน่วยงานที่รับมา 
(3) กรณีไม่ถูกต้อง/ไม่
ครบถ้วน ให้ติดต่อ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หรือ
หน่วยงานที่ออกหนังสือ 
เพ่ือด าเนินการให้ถูกต้อง 
หรือบันทึกข้อบกพร่องไว้
เป็นหลักฐาน และจึง
ด าเนินการเรื่องนั้นต่อไป 

เจ้าหน้าที่ คณะ/ส านัก/
หน่วยงาน 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นิติกรผู้ปฏิบัติงานแทน 

 

2.  
             

                           
 

 
 

(1) จัดล าดับความส าคัญ
และความเร่งด่วนของ
หนังสือ เพื่อด าเนินการ
ก่อนหลัง โดยเรียงล าดับ
เอกสาร ตามล าดับชั้น
ความเร็ว 
    - ด่วนที่สุด 
    - ด่วนมาก 
    - ด่วน 
    - หนังสือลับ 
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นิติกรผู้ปฏิบัติงานแทน  
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ขั้น 
ตอน 

กระบวนการ รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3. 
 
 

 

                        
                         (E–doc) 

                       
 

 
 
 

(1) วิธีการลงทะเบียน
หนังสือรับในระบบ
บริหารงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-doc) 
  1. ประทับตรารับหนังสือ
ตามแบบตรารับหนังสือของ
ส านักงานกฎหมายและนิติ
การที่มุมบนด้านขวาของ
หนังสือ โดยกรอก
รายละเอียด ดังนี้ 
    ๑.๑ เลขรับ ให้ลงเลขท่ี
รับตามเลขที่รับในทะเบียน
หนังสือรับ 
    ๑.๒ วันที ่ ให้ลงวัน 
เดือน ปี ที่รับหนังสือ 
    ๑.๓ เวลา ให้ลงเวลาที่
รับหนังสือ 
   2. ลงทะเบียนหนังสือรับ 
โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 
    ๒.๑ วัน เดือน พ.ศ.  
ให้ลงวัน เดือน ปี ที่
ลงทะเบียน 
   ๒.๒ เลขทะเบียนรับ ให้
ลงเลขล าดับของทะเบียน
หนังสือรับเรียงล าดับ
ติดต่อกันไปตลอด 
ปีปฏิทิน เลขทะเบียนของ
หนังสือรับจะต้องตรงกับ
เลขท่ีในตรารับหนังสือ 
   2.๓ ที ่ให้ลงเลขท่ีของ
หนังสือที่รับเข้ามา 
   ๒.๔ ลงวันที ่ให้ลงวัน 
เดือน ปี ของหนังสือที่
รับเข้ามา 
   ๒.๕ จาก ให้ลงต าแหน่ง
เจ้าของหนังสือ หรือชื่อ
ส่วนราชการ หรือชื่อบุคคล  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นิติกรผู้ปฏิบัติงานแทน 
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ขั้น 
ตอน 

กระบวนการ รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
 
 

 

 
 
 
 

ในกรณีที่ไม่มีต าแหน่ง 
  ๒.๖ ถึง ให้ลงต าแหน่ง
ของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือ
ชื่อส่วนราชการ หรือชื่อ
บุคคลในกรณีที่ไม่มี
ต าแหน่ง 
  ๒.๗ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่อง
ของหนังสือฉบับนั้น ใน
กรณีท่ีไม่มีชื่อเรื่องให้ลง
สรุปเรื่องย่อ 
  2.๘ การปฏิบัติ ให้บันทึก
การปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือ
ฉบับนั้น 
  ๒.๙ หมายเหตุ  ให้บันทึก
ข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 

  

4.   

                
              

 
 

(1) จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพ่ือ
เสนอหัวหน้าส านักงาน 
(2) หัวหน้าส านักงานสั่ง
การ มอบหมายผู้รับผิดชอบ
หนังสือรับ 
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นิติกรผู้ปฏิบัติงานแทน

หัวหน้าส านักงาน
กฎหมายและนิติการ 

 

5.  

                                     
                               
                          

 
 

(1) กรอกรายละเอียดการ
สั่งการในระบบบริหารงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-doc) ในช่องปฏิบัติการ 
ลงรายชื่อผู้รับผิดชอบ 
(2) พิมพ์ทะเบียนรับ                 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นิติกรผู้ปฏิบัติงานแทน 

 

6.   

                             
                       /       

 
 

(1) แจกหนังสือรับให้นิติกร
ที่รับผิดชอบตามสั่งการ 
พร้อมลงลายมือชื่อรับเรื่อง
เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นิติกรผู้ปฏิบัติงานแทน 
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  3.2.3 แผนผังแสดงกระบวนการปฏิบัติงาน : หนังสือส่ง (กรณีส่งหนังสือภายในมหาวิทยาลัย) 

 

                   
                                    

               

                                      
         -                             

               .    .              .    .

                                    /
                   

              

                                 

                                

        /       

      

       

       

 

 

รวมระยะเวลาการปฏิบัติงานหนังสือส่ง (กรณีส่งหนังสือภายในมหาวิทยาลัย)  ภายใน ๑ วัน  
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  3.2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : หนังสือส่ง (กรณีส่งหนังสือภายในมหาวิทยาลัย) 

ขั้น 
ตอน 

กระบวนการ รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

                                 

 

(1) หนังสือราชการภายใน ที่
บุคลากรได้จัดท าขึ้นโดยมีผู้มี
อ านาจลงนามแล้ว 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นิติกรผู้ปฏิบัติงานแทน  

2.  
 
 

                   
                                    

 

(๑) ลงทะเบียนหนังสือส่ง โดย
กรอกรายละเอียด ดังนี้ 
  1.๑ วัน เดือน พ.ศ.  ให้ลง
วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียน 
  1.๒ เลขทะเบียนส่ง ให้ลง
เลขล าดับของทะเบียนหนังสือ
ส่งเรียงล าดับติดต่อกันไปตลอด
ปีปฏิทิน  
  1.๓ ที ่ให้ลงเลขท่ีของ
หนังสือที่จะส่ง ศธ 
๐๕๒๙.๑.๑๐/........... 
  1.๔ ลงวันที ่ให้ลงวัน เดือน 
ปี ที่จะส่งหนังสือนั้นออก 
  1.๕ จาก ให้ลงต าแหน่ง
เจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วน
ราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณี
ที่ไม่มีต าแหน่ง 
  1.๖ ถึง ให้ลงต าแหน่งของ
ผู้รับหนังสือนั้นหรือชื่อส่วน
ราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณี
ที่ไม่มีต าแหน่ง 
  1.๗ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของ
หนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มี
ชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 
  1.๘ การปฏิบัติ ให้บันทึก
การปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับ
นั้น และ เจ้าของเรื่องหนังสือ 
  1.๙ เจ้าของเรื่อง คลิกเลื่อน
หาชื่อหน่วยงานที่จะส่งหนังสือ
ถึง   
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นิติกรผู้ปฏิบัติงานแทน  
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ขั้น 
ตอน 

กระบวนการ รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3.  

                                    /
                   

              

 
 

(1) ตรวจสอบควมถูกต้องของ
หนังสือให้ครบถ้วน 
(2) สแกนหนังสือส่ง พร้อม
แนบไฟล์ในระบบ 
(3) คลิกส่งในระบบบริหารงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นิติกรผู้ปฏิบัติงานแทน  

 
4. 
 
 

 

                                
 

(1) พิมพ์รายงานทะเบียน
หนังสือส่ง 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นิติกรผู้ปฏิบัติงานแทน 

 

5. 
 
 
 

 

                                      
         -                             

               .    .              .    .
 

(1) น าส่งหนังสือที่จุดรับ - ส่ง
หนังสือ  ของมหาวิทยาลัย 
รอบเช้า เวลา ๐๙.๓๐ น. -
๑๐.๐๐ น. และรอบบ่าย 
เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. 
(2) เจ้าหน้าที่ คณะ/ส านัก  
ลงลายมือชื่อรับเรื่อง 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นิติกรผู้ปฏิบัติงานแทน 
เจ้าหน้าที่ คณะ/ส านัก/

หน่วยงาน 
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 3.2.5 แผนผังแสดงกระบวนการปฏิบัติงาน : หนังสือส่ง (กรณีส่งหนังสือภายนอกมหาวิทยาลัย) 

 

                   
                                    

                     
             

                 

                                    /
                          

              

                                 
                                 

          

                
                           

        /        

      

        /        

       
 

 

รวมระยะเวลาการปฏิบัติงานหนังสือส่ง (กรณีส่งหนังสือภายนอกมหาวิทยาลัย)  ภายใน ๑ วัน  
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3.2.6 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : หนังสือส่ง (กรณีส่งหนังสือภายนอกมหาวิทยาลัย) 

ขั้น 
ตอน 

กระบวนการ รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

                                 
                                 

           

(1) หนังสือราชการภายใน ที่
บุคลากรได้จัดท าขึ้นโดยมีผู้มี
อ านาจลงนามแล้ว 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นิติกรผู้ปฏิบัติงานแทน  

2.  
 
 

                   
                                    

 

(๑) ลงทะเบียนหนังสือส่ง โดย
กรอกรายละเอียด ดังนี้ 
  1.๑ วัน เดือน พ.ศ.  ให้ลง
วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียน 
  1.๒ เลขทะเบียนส่ง ให้ลง
เลขล าดับของทะเบียนหนังสือ
ส่งเรียงล าดับติดต่อกันไปตลอด
ปีปฏิทิน  
  1.๓ ที ่ให้ลงเลขท่ีของ
หนังสือที่จะส่ง ศธ 
๐๕๒๙/........... 
  1.๔ ลงวันที ่ให้ลงวัน เดือน 
ปี ที่จะส่งหนังสือนั้นออก 
  1.๕ จาก ให้ลงต าแหน่ง
เจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วน
ราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณี
ที่ไม่มีต าแหน่ง 
  1.๖ ถึง ให้ลงต าแหน่งของ
ผู้รับหนังสือนั้นหรือชื่อส่วน
ราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณี
ที่ไม่มีต าแหน่ง 
  1.๗ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของ
หนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มี
ชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 
  1.๘ การปฏิบัติ ให้บันทึก
การปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับ
นั้น และ เจ้าของเรื่องหนังสือ 
  1.๙ เจ้าของเรื่อง คลิกเลื่อน
หาชื่อหน่วยงานที่จะส่งหนังสือ
ถึง   
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นิติกรผู้ปฏิบัติงานแทน  
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ขั้น 
ตอน 

กระบวนการ รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3.  

                                    /
                          

              
 

 

(1) ตรวจสอบความถูกต้อง
ของหนังสือ 
(2) สแกนหนังสือส่งภายนอก 
พร้อมแนบไฟล์ในระบบ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นิติกรผู้ปฏิบัติงานแทน  

4.  
                

                            
 

(1) พิมพ์ซองจดหมาย จ่าหน้า
ซองจดหมาย(ผู้รับ/ผู้ส่ง)  
(2) จัดล าดับความส าคัญของ
เอกสาร จะส่งไปรษณีย์ แบบ
ลงทะเบียน หรือ EMS  
(3) เขียนใบตอบรับพร้อมติด
สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด ลงทะเบียน 
หรือ EMS  
(4) จัดเอกสารเข้าซอง
จดหมาย  
(5) กรอกใบน าส่งสิ่งของทาง
ไปรษณีย์โดยช าระค่าบริการ
เป็นเงินเชื่อ  
  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นิติกรผู้ปฏิบัติงานแทน 

 

 
6. 

 

                 

 
 

(1) น าส่งหนังสือที่ไปรษณีย์
สาขาย่อยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นิติกรผู้ปฏิบัติงานแทน 
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3.2.7 แผนผังแสดงกระบวนการปฏิบัติงาน : การออกเลขค าสั่งมหาวิทยาลัย 

 

                                 
                                    

                                

                          
                      

                          
                  

                           
                              

              

        /        

      

        / 3      

1     
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3.2.8 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การออกเลขค าสั่งมหาวิทยาลัย 

ขั้น 
ตอน 

กระบวนการ รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

                          
                  

 

(1) หนังสือราชการภายใน ที่
บุคลากรได้จัดท าขึ้นโดยมีผู้มี
อ านาจลงนามแล้ว 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นิติกรผู้ปฏิบัติงานแทน  

2. 
 
 

 
 

                                 
                                    

 

(1) ลงทะเบียนการออกเลข
ค าสั่งมหาวิทยาลัย ในระบบ
บริหารงานสารอิเล็กทรอนิกส์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นิติกรผู้ปฏิบัติงานแทน 

 

3. 
 
 

 

 

                          
                      

 

(1) ตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าสั่งให้ครบถ้วน 
(2) สแกนค าสั่งมหาวิทยาลัย
พร้อมแนบไฟล์ในระบบ 
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นิติกรผู้ปฏิบัติงานแทน 

 

4. 
 
 
 
 

 
 

                           
                              

              
 

(1) กรอกรายชื่อบุคลากรที่
ได้รับการแต่งตั้งลงในระบบ
บริหารงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นิติกรผู้ปฏิบัติงานแทน 

 

6. 
 
 

 

                                

 

(1) น าส่งส าเนาค าสั่งให้
เจ้าของเรื่อง 
(2) เก็บต้นฉบับค าสั่ง
มหาวิทยาลัยที่ออกเลขแล้ว 
ในแฟ้มตามหมวดหอจดหมาย
เหตุ เพ่ือการสืบค้นต่อไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 
1. เข้าระบบ  http://www.edoc.ubu.ac.th  
 

 
 
2. กรอกข้อมูลสิทธิในการเข้าใช้โปรแกรม แล้วกด Submit 

กรอก Username : XXXXXX 
กรอก Password :  XXXXXX 

 
 

กรอกข้อมูล
สิทธิในการเข้า
ใช้โปรแกรม 

คลิก 
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3. จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพนี้ 
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หนังสือรับ 
ขั้นตอนในการลงทะเบียนหนังสือรับ 
  เลือกที่หนังสือรับ 
 

 
 
 
กรณี  ลงทะเบียนหนังสือรับตามที่หน่วยส่งมาโดยผ่านระบบออนไลน์ 
           คลิกท่ีโพสเดอร์สีเหลืองท่ีมีเครื่องหมาย + เพ่ือลงทะเบียนรับ 

 

 

คลิกท่ีหนังสือรับ 

คลิก 
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  ตรวจสอบรายละเอียดให้ตรงกับหนังสือที่ส่งมา เพื่อความถูกต้อง โดยกรอกข้อมูลดังนี้ 
 เลขหนังสือส่ง        วัน เดือน ปี         จากหน่วยงาน         เรียน         ชื่อเรื่อง          บันทึก 

 
 

 จะปรากฏเลขหนังสือรับ ดังภาพ 

 

 

 

 

คลิก 
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กรณี  ลงทะเบียนหนังสือรับโดยการกรอกข้อมูลเอง 
   เลือก เพ่ิมหนังสือรับ แล้วกรอกข้อมูล 

 

 
 กรอกข้อมูลหนังสือรับ ตามหนังสือที่ได้รับให้ถูกต้องครบถ้วน 

เลขหนังสือส่ง        วัน เดือน ปี         จากหน่วยงาน         เรียน         ชื่อเรื่อง          บันทึก 
 

 

 

 

คลิก 
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  เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว เลือก บันทึก  

 

 

 จะปรากฏเลขหนังสือรับ ดังภาพ 

 

 

 

 

คลิก 
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 เขียนเลขหนังสือรับ วัน เดือน ปี เวลา และลงลายมือชื่อผู้ลงทะเบียนรับที่มุมขวาหนังสือ 

 

  รายละเอียดตาม ตัวอย่าง หนังสือ 
  จัดหนังสือใส่แฟ้มเสนอ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 
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ขั้นตอนการกรอกข้อมูลตามสั่งการ หนังสือรับ 
เมื่อเสนอหนังสือรับต่อผู้บังคับบัญชาแล้ว ให้กรอกข้อมูลตามสั่งการ ในทะเบียนหนังสือรับ 
 เลือก ที่ช่องปฏิบัติการ  

 
 
  กรอกข้อมูลตามรายละเอียดที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการในช่องการปฏิบัติการ  
     การปฏิบัติการ          ลงวัน เดือน ปี สั่งการ        กรอกชื่อเจ้าของเรื่อง      บันทึก 
 

 

 

คลิก 

คลิก 
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 การพิมพ์ชื่อเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องท่ีลงทะเบียนรับ จะปรากฏหน้าจอดังภาพ  
 เลือกที่ แก้ไข 

 

  พิมพ์ชื่อเจ้าของเรื่อง ที่ช่องหมายเหตุ      บันทึก 

 

 

 

 

คลิก 

ชื่อเจ้าของเรื่อง 

คลิก 
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พิมพ์รายงานเพื่อให้เจ้าของเรื่องลงนามในทะเบียนรับ และส่งมอบหนังสือให้เจ้าของเรื่องด าเนินการ 
  เลือก รายงาน          รายงานสรุปเลขหนังสือรับประจ าวัน 

 

 เลือกเลขหนังสือท่ีจะพิมพ์รายงาน 

 

 

 

 

เลือกรายงานสรุปเลขหนังสือรับ 

1 คลิก 

2 คลิก 
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จะปรากฏหน้าจอดังภาพ  
 เลือก เริ่มดาวน์โหลด 

 

 
จะปรากฏหน้าจอดังภาพ  

 เลือก เปิด 
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จะปรากฏหน้าจอดังภาพ  
 สั่งพิมพ์รายงาน 

 

  เจ้าของเรื่องลงนามพร้อมรับเรื่องเพ่ือด าเนินการ 
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หนังสือส่งภายใน 

ขั้นตอนในการลงทะเบียนหนังสือส่ง 
  เลือกที่หนังสือส่ง 

 
 
 กรอกข้อมูลหนังสือส่ง ดังนี้ 

เลือกประเภทหนังสือ      เลือกชั้นความเร็ว         เรียน         ชื่อเรื่อง        เลือกหน่วยงานที่ต้องการส่ง
(เจ้าของเรื่อง)        ช่องหมายเหตุใส่ชื่อเจ้าของเรื่องที่ขอเลขหนังสือส่ง        บันทึก 

 

 

คลิกท่ีหนังสือส่ง 
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จะปรากฏหน้าจอดังภาพ  
 

 

 จะปรากฏเลขหนังสือส่ง ดังภาพ  
 

 

 

 

 

คลิก 
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 เมื่อได้เลขหนังสือส่งแล้ว เขียนเลขหนังสือส่ง ลงวันที่  พร้อมสแกนหนังสือส่งแนบ 
 วิธีการแนบไฟล์สแกน   

  เลือกแก้ไข           Choose File          เลือกไฟล์สแกน 

 

 เลือก  Choose File  เพ่ือแนบไฟล์ 

 

 

 

 

คลิก 

คลิก 
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  เลือกไฟล์สแกน  แล้ว เลือก Open 

 

  บันทึก 

 

 

 

 

 

คลิก 
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วิธีการกันเลขหนังสือส่ง 
  เลือกหนังสือส่ง         เพิ่มหนังสือส่ง         บันทึก       เลขหนังสือส่ง 

    จะปรากฏเลขหนังสือส่ง ดังภาพ 

 

 

 

 

 

1.คลิก 

2.คลิก 

3.คลิก 

4.เลขหนังสือส่ง 
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พิมพ์รายงานหนังสือส่ง เพื่อให้คณะ/ส านัก/หน่วยงาน ต่าง ๆ ลงนามและรับเรื่อง 
  เลือก รายงาน          รายงานสรุปเลขหนังสือส่งประจ าวัน 
 

 

 เลือกเลขหนังสือท่ีจะพิมพ์รายงาน 

 

 

 

 

1.คลิก 

2.คลิก 

เลือกรายงานสรุปเลขหนังสือส่ง 
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จะปรากฏหน้าจอดังภาพ  
 เลือก เริ่มดาวน์โหลด 

 

 
จะปรากฏหน้าจอดังภาพ  

 เลือก เปิด 
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 จะปรากฏรายงานหนังสือส่ง ดังภาพ 

 

 
 สั่งพิมพ์รายงาน 
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ขั้นตอนการกรอกรายละเอียดในการสั่งการของผู้บังคับบัญชา  เมื่อเสนอหนังสือแล้ว 
  เลือกหนังสือส่ง         ปฏิบัติการ         บันทึก 
 

 
 
  กรอกรายละเอียดการสั่งการของผู้บังคับบัญชา  
         การปฏิบัติการ          ลงวันที่สั่งการ         ใส่ชื่อเจ้าของเรื่อง         บันทึก 
 

 

 

1.คลิก 

2.คลิก 

4.คลิก 

3.กรอกรายละเอียดตามสั่งการ
ตาม 
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หนังสือส่งภายนอก 
ขั้นตอนการออกเลขหนังสือส่งภายนอก 
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1.คลิก 

2.คลิก 
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 เลือกหนังสือส่ง          เพ่ิมหนังสือส่ง 

 

 
 กรอกข้อมูลหนังสือส่ง ดังนี้ 

เลือกประเภทหนังสือ      เลือกชั้นความเร็ว         เรียน         ชื่อเรื่อง        เลือกหน่วยงาน(เจ้าของเรื่อง)                
ช่องหมายเหตุใส่ชื่อเจ้าของเรื่องที่ขอเลขหนังสือส่ง          บันทึก 

 

 

 

3.คลิก 

4.คลิก 
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 จะปรากฏเลขหนังสือส่งภายนอก  ดังภาพ  
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 เมื่อได้เลขหนังสือส่งแล้ว เขียนเลขหนังสือส่ง ลงวันที่  พร้อมสแกนหนังสือส่งแนบ 
 วิธีการแนบไฟล์สแกน   

  เลือกแก้ไข           Choose File          เลือกไฟล์สแกน 

 

 แนบไฟล์สแกน  
    เลือกไฟล์สแกน         เลือก Open 
 

 
 
 
 

คลิก 

คลิก 
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  บันทึก 

 

 จะปรากฏไฟล์แนบดังภาพ 

 

 

 

 

 

คลิก 

ไฟล์หนังสือท่ีแนบ 
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 จะปรากฏดังภาพ 
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การออกเลขค าสั่งมหาวิทยาลัย 
ขั้นตอนการออกเลขค าสั่งมหาวิทยาลัย 
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1.คลิก 

2.คลิก 
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 จะปรากฏดังภาพ 
     เลือกหนังสือค าสั่ง          เพ่ิมหนังสือค าสั่ง 
 

 
 

 กรอกข้อมูลหนังสือค าสั่ง ดังนี้ 
     ผู้ลงนาม        ชื่อเรื่อง        รายชื่อในค าสั่ง       ช่องหมายเหตุใส่ชื่อเจ้าของเรื่องที่ขอเลข      
หนังสือค าสั่ง        บันทึก        สแกนค าสั่งพร้อมแนบไฟล์ 

 

 
 

2.คลิก 
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บทที่ 4 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน 

  

ล าดับที่ ประเด็นปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 

๑. การแนบไฟล์สแกนค าสั่งมหาวิทยาลัย ในระบบ
บริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-doc)  
แนบไฟล์ไม่ได้  
 

- แจ้งผู้ดูแลระบบให้แก้ไขปัญหาให้ 
- ประสานเจ้าหน้าที่กองกลางแนบ
ไฟล์ค าสั่งมหาวิทยาลัยให้ 

2.  การใช้งานระบบบริหารงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-doc) เป็นระบบการบริหาร 
เอกสารที่ดี แต่จะท าให้เสียเวลาในการปฏิบัติงาน
ที่ต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ตามโปรแกรม
ที่เขียนขึ้น จึงท าให้ปฏิบัติงานอื่นล่าช้า 
 

มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน 
ให้ชัดเจนเพื่อปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. มีบางหน่วยงานที่ใช้ระบบบริหารงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-doc) ออกเลขหนังสือส่งแล้ว  
ไม่คลิกส่งหนังสือออนไลน์ และแนบไฟล์เอกสาร  
จึงท าให้เกิดความล่าช้า และท าให้การใช้งานระบบ
ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธผล 
 

- โทรประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ที่
ออกเลขหนังสือส่งของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ โดยตรงเพื่อคลิกส่งหนังสือ  
- กรอกรายละเอียดในการรับหนังสือ
ด้วยตนเอง 

4. การออกเลขค าสั่งมหาวิทยาลัยแล้ว หน่วยงานไม่
สามารถเรียกดูรายงานย้อนหลังได้ 

แจ้งผู้ดูแลระบบให้แก้ไขปัญหาให้ 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาคผนวก ก 
ระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างหนังสือรับ หนังสือส่ง ค าสั่งมหาวิทยาลัย 

 
 
 ตัวอย่างหนังสือรับ 
 ตัวอย่างหนังสือส่งภายใน 
 ตัวอย่างหนังสือส่งภายนอก 
 ตัวอย่างค าสั่งมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ประวัติผู้เขียน 

 
นางสาวรุ่งอรุณ  แสงงาม 
ประวัติการศึกษา บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ การบัญชี) สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี 
ต าแหน่งปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  
 พนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 ส านักงานกฎหมายและนิติการ  ส านักงานอธิการบดี 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สถานที่ท างาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส านักงานกฎหมายและนิติการ  ส านักงาน

อธิการบดี  ๘๕ ต าบลเมืองศรีไค 
 อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๑๙๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 


