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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำคู่มือ  
 ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับใช้ให้เข้ากับการท างานที่หลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้ส่วน
ราชการทุกภาคส่วนได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพ่ือให้การท างานมีความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ผู้รับบริการและผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงระบบการท างานได้ง่าย  อีกทั้งเมื่อได้น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาปรับใช้ในการท างานท าให้องค์กรมีความเป็นสากลมากขึ้น ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่าง
หลากหลาย พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรได้อย่างเป็นผล 
 กองกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้
จัดท าระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพ่ือให้คณะ ส านัก และหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้น าระบบไปใช้งานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสาร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบ
สารบรรณ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังฐานข้อมูลของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้รับข้อมูล
อย่างทัว่ถึง เป็นประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูล และน าไปใช้งานด้านอ่ืนไดอี้กด้วย 
 ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นความส าคัญและได้น าระบบบริหาร งาน       
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการท างานของส านักงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ สามารถสืบค้นข้อมูลและเชื่อมโยงการท างานให้กับบุคลากรภายในและภายนอกส านักงาน อีกทั้ง
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ท าให้หน่วยงานจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือระบบ
บริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานพัฒนานักศึกษา ไว้เพ่ือเป็นแนวทางและขั้นตอนการด าเนินงานของ
ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาการท างานผ่านระบบนี้ ต่อไป 
 
 1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือ  
 1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ  สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
 2. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้ปฏิบัติงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 3. เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานในระบบบริหารสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 1.3 ขอบเขตของกำรจัดท ำคู่มือ 

คู่มือการปฏิบัติงานระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้ ครอบคลุมเนื้อหาการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ ส านักงานพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่ข้ันตอนการรับ การส่งหนังสือ การคัดแยกหนังสือ การ
จัดส่งจดหมาย ไปรษณีย์ การเสนอหนังสือ การออกเลขหนังสือส่งออกในระบบบริหารสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยยึดระเบียบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่  2) พ.ศ.2548 ตลอดจนคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ          
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ใช้เป็นหลักอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 
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1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
“งานสารบรรณ” หมายความว่า งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ 

การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย  
“อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธี

อ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรือ
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ 

“หนังสือราชการ” คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ 
“ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสาร

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“เทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายถึง การน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างหรือจัดการ

สารสนเทศอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์  
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บทที่ 2 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

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

ความหมายของงานสารบรรณ  
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ได้ให้ความหมายของค าว่า “งานสาร

บรรณ ” ไว้ว่า งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม 
จนถึงการท าลาย  
ความหมายของหนังสือราชการ  
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่  

1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ  
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีมีไปถึงบุคคลภายนอก  
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ  
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ  
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ  
6. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์  

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 4 ให้เพ่ิมนิยามค าว่า 
“อิเล็กทรอนิกส์” และค าว่า “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ระหว่างนิยามค าว่า “หนังสือ” และ “ส่วน
ราชการ” ในข้อ 6 แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
“อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีอ่ืนใดใน
ลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น 
“ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์” 
ชนิดของหนังสือราชการ  
หนังสือราชการมี 6 ชนิด คือ 

1. หนังสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
3. หนังสือประทับตรา 
4. หนังสือสั่งการ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดท าขั้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ  
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หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีการ ใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อ
ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือมีถึงบุคคลภายนอก  

หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดต่อภายใน
กระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  

หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขั้นไป 
โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป เป็น
ผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก ากับตรา หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่าง
ส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องส าคัญ ได้แก่  การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม การส่งส าเนา
หนังสือ การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการส าคัญ การแจ้งผลงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว การเตือนเรื่องที่ค้าง 
เรื่องซ่ึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไปก าหนดโดยท าเป็นค าสั่ง ให้ใช้หนังสือประทับตรา 

หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิด ได้แก่ ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ 
1. ค าสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย  
2. ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอ านาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ 

เพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจ า  
3. ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดให้ใช้โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายที่บัญญัติให้

กระท าได้  
 หนังสือประชาสัมพันธ์ มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 
 1. ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบหรือแนะแนวทางปฏิบัติ 
 2. แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพ่ือท าความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือ
เหตุการณ์หรือกรณีใด ๆให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน 
 3. ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ 

หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ  คือหนังสือที่ทางราชการจัดท าขึ้น
นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว หรือที่หน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
และส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี 5 ชนิด ได้แก่ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก 
และหนังสืออ่ืน 

1. หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพ่ือรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน เพ่ือ
วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จ าเพาะเจาะจง 

2. รายงานการประชุม คือ บันทึกความเห็นของผู้ที่มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและมติที่ประชุมไว้เป็น
หลักฐาน  

3. บันทึก คือ ข้อความที่ผู้ ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  หรือผู้บังคับบัญชา  สั่งการแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ ากว่าส่วนราชการระดับกรม ติดต่อกันในการ
ปฏิบัติราชการ 

4. หนังสืออ่ืน คือเอกสารที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นหลักฐาน เช่น ภาพถ่าย 
ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ โดยลงรับเข้าทะเบียนรับ
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ไว้แล้ว มีรูปแบบตามที่กฎกระทรวง ทบวง กรม ก าหนดขึ้นใช้เว้นแต่จะมีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่อง เช่น โฉนด 
แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวน/สอบสวน และค าร้อง เป็นต้น  
สื่อกลางบันทึกข้อมูลตามวรรคหนึ่ง หมายความถึง สื่อใดๆ ที่อาจใช้บันทึกข้อมูลได้ด้วยอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก แผ่นซีดี-อ่านอย่างเดียวหรือแผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ เป็นต้น 
ชั้นความเร่งด่วน  

หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและด าเนินการทางสารบรรณ ด้วยความ
รวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  

1. ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีท่ีได้รับหนังสือนั้น  
2. ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว  
3. ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะท าได ้ 

การส่งหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 การติดต่อราชการนอกจากการจะด าเนินการโดยหนังสือที่เป็นเอกสารสามารถด าเนินการด้วยระบบ    
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่ติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ส่งตรวจสอบผลการส่ง
ทุกครั้งและให้ผู้รับแจ้งตอบรับเพื่อยืนยันว่าหนังสือได้จัดส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้ว 
ส าเนาคู่ฉบับ 
 หนังสือที่จัดท าขึ้นโดยปกติให้มีส าเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง 1 ฉบับและให้มีส าเนาเก็บไว้ที่หน่วยงาน   
สารบรรณกลาง 1 ฉบับ ส าเนาคู่ฉบับให้ผู้ลงลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อย่อ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจลง
ลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อย่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือ 
หนังสือที่เจ้าของหนังสือเห็นว่ามีส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องควรได้รับทราบด้วย 
 โดยปกติให้ส่งส าเนาไปให้ทราบโดยท าเป็นหนังสือประทับตรา ให้มีค ารับรองว่า ส าเนาถูกต้อง โดยให้
เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไปซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง และ
ต าแหน่งที่ขอบล่างของหนังสือ 
หนังสือเวียน 
 คือหนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจ านวนมาก มีใจความเดียวกัน ให้เพ่ิมรหัส ตัวพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียน
หนังสือส่ง ซึ่งก าหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ 
หนังสือภาษาต่างประเทศ  
 หนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้ใช้กระดาษตราครุฑ หนังสือที่เป็นภาษาอ่ืน ๆ ซึ่งมิใช่ภาษาอังกฤษ ให้
เป็นไปตามประเพณีนิยม 
การรับและส่งหนังสือ 
 หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 1. จัดล าดับความส าคัญและเร่งด่วนของหนังสือเพ่ือด าเนินการก่อนหลัง 

2. ประทับตรารับหนังสือ  
3. ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ  
4. จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

 หนังสือส่ง คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบัติดังนี้ 
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1. ตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือ แล้วส่งเรื่องให้หน่วยงานสารบรรณกลางเพ่ือส่งออก 
2. ลงทะเบียนหนังสือส่งในทะเบียนหนังสือส่ง 
3. ก่อนบรรจุซอง ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางตรวจความเรียบร้อยของหนังสือตลอดจนส่ง 

ที่ส่งไปด้วยอีกครั้งหนึ่ง 
 4. กรณีไม่ใช้สมุดส่งหนังสือ ให้มีใบรับหนังสือแนบติดซองไปด้วย 
 5. การส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ หรือวิธีการที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย
ก าหนด 
 6. การส่งหนังสือซึ่งมิใช่เป็นการส่งโดยทางไปรษณีย์ เมื่อส่งหนังสือให้ผู้รับแล้ว ผู้ส่งต้องให้ผู้รับลงชื่อรับใน
สมุดส่งหนังสือ หรือใบรับแล้วแต่กรณี ถ้าเป็นใบรับให้น าใบรับนั้นมาผนึกติดไว้ที่ส าเนาคู่ฉบับ 
การเก็บรักษา ยืม และท าลายหนังสือ 
 การเก็บหนังสือ แบ่งออกเป็น การเก็บระหว่างปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บไว้เพ่ือใช้
ในการตรวจสอบ 
การยืม 
 1. การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะน าไปใช้ในราชการใด 
 2. ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ 
 3. การยืมระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขั้นไป 
 4. การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับ
แผนกขึ้นไป หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 5. การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะให้ดูหรือคัดลอกหนังสือ ทั้งนี้จะต้องได้รับ
อนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน 
การท าลาย 
 1. ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทินให้เจ้าหน้าที่ส ารวจหนังสือท่ีครบก าหนด 
 2. ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือ 
 3. เมื่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมได้รับรายงานให้พิจารณาสั่งการ ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดยังไมควร
ท าลาย ให้สั่งการให้เก็บหนังสือนั้นไว้ ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรท าลาย ให้ส่งบัญชีหนังสือขอท าลายให้กอง
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
 4. ให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในบัญชีหนังสือขอท าลาย ถ้ากองจดหมาย
เหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบด้วยให้แจ้งให้ส่วนราชการนั้นด าเนินการท าลายหนังสือต่อไปได้  หากไม่แจ้ง
ภายในก าหนด 60 วัน ให้ส่วนราชการท าลายหนังสือได้ 
 5. ถ้ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรเห็นว่าหนังสือฉบับใดควรจะขยายเวลาการเก็บไว้อย่างใด ให้
แจ้งให้ส่วนราชการนั้นทราบ 
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มาตรฐานตรา แบบพิมพ์และซอง 
 1. ตราครุฑส าหรับแบบพิมพ์ มี 2 ขนาดคือ ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตรและ ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 
เซนติเมตร 
 2. ตราชื่อส่วนราชการมีลักษณะเป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกันเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก 4.5 เซนติเมตร    
วงใน 3.5 เซนติเมตร ล้อมครุฑ 
 3. ตราก าหนดเก็บหนังสือ คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือเก็บ เพ่ือให้ทราบก าหนดระยะเวลาการเก็บ
หนังสือนั้นมีค าว่า เก็บถึง พ.ศ. ...... หรือค าว่า ห้ามท าลาย  
 4. มาตรฐานกระดาษและซอง โดยปกติให้ใช้กระดาษปอนด์ขาว น้ าหนัก 60 กรัมต่อตารางเมตรมี 3 
ขนาด 
 5. มาตรฐานซอง โดยปกติให้ใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ าตาล น้ าหนัก 80 กรัมต่อตารางเมตร เว้นแต่ซอง
ขนาดซี 4 ให้ใช้กระดาษน้ าหนัก 120 กรัมต่อตารางเมตร  
 6. กระดาษตราครุฑ ให้ใช้กระดาษขนาดเอ 4 พิมพ์ครุฑ ด้วยหมึกสีด าหรือท าเป็นครุฑดุน ที่กึ่งกลาง
ส่วนบนของกระดาษ 
 7. กระดาษบันทึกข้อความ ให้ใช้กระดาษขนาดเอ 4 หรือขนาดเอ 5 พิมพ์ครุฑด้วยหมึกสีด าที่มุมบน
ด้านซ้าย 
 8. ซองหนังสือให้พิมพ์ครุฑตามข้อ ด้วยหมึกสีด าที่มุมบนด้านซ้ายของซอง 
 9. ตรารับหนังสือ คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือ เพ่ือลงเลขทะเบียนรับหนังสือ 
 10. ทะเบียนหนังสือรับ ใช้ส าหรับลงรายการหนังสือที่ได้รับเข้าเป็นประจ าวัน 
 11. ทะเบียนหนังสือส่ง ใช้ส าหรับลงรายการหนังสือที่ได้ส่งออกเป็นประจ าวัน 
 12. สมุดส่งหนังสือและใบรับหนังสือ ใช้ส าหรับลงรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งหนังสือโดยให้มีผู้น าส่งถือไป
ก ากับไปกับหนังสือเพ่ือให้ผู้รับเซ็นรับแล้วรับกลับคืนมา 
 13. บัตรตรวจค้น เป็นบัตรก ากับหนังสือแต่ละรายการเพ่ือให้ทราบว่าหนังสือนั้นๆ ได้มีการด าเนินการ
ตามล าดับขั้นตอนอย่างใด จนกระท่ังเสร็จสิ้น 
 14. บัญชีหนังสือส่งเก็บใช้ส าหรับลงรายการหนังสือที่จะส่งเก็บ 
 15.ทะเบียนหนังสือเก็บเป็นทะเบียนที่ใช้ลงรายการหนังสือเก็บ 
 16.บัญชีส่งมอบหนังสือครบ 25 ปี เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่มีอายุครบ 25 ปีส่งมอบเก็บไว้ที่กอง
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
 17. บัญชีหนังสือครบ 25 ปีที่ขอเก็บเอง เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่มีอายุครบ 25 ปี ซึ่งส่วน
ราชการนั้นมคีวามประสงค์จะเก็บไว้เอง 
 18. บัญชีฝากหนังสือ เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่ส่วนราชการน าฝากไว้กับกองจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร 
 19. บัตรยืมหนังสือ ใช้ส าหรับเป็นหลักฐานแทนหนังสือที่ให้ยืมไป 
 20. บัญชีหนังสือขอท าลาย เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่ครบก าหนดเวลาการเก็บ 
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บทที่ 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ลักษณะงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ปฏิบัติงานช่วยและสนับสนุนงานบริหารต่าง ๆ เช่น งานบันทึกข้อมูลเพ่ือใช้กับ เครื่อง

คอมพิวเตอร์งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งาน
สถิติ งานเวชสถิติ งานบริหารทั่วไป ธุรการ เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ด าเนินไปได้โดยสะดวก 
            1.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
            1.3 ผลิตเอกสารต่าง ๆเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. ด้านการบริการ 
2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งภายใน และ

ภายนอกหน่วยงาน เพ่ืออ านวยความสะดวก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานบริหารงานทั่วไป 
2.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามต าแหน่ง 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 

หน้าที่และความรับผิดชอบ ของนางปทัดตา  มุขขันธ์  ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน       
ตามท่ีได้รับมอบหมาย มีดังนี ้
 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 งานสารบรรณ 

  1. รับหนังสือจากหน่วยงานภายในและภายนอก จดหมาย พัสดุ ณ งานสารบรรณ กองกลาง
โดยรอบเช้า เวลา 09.30 น. รอบบ่าย เวลา 14.00 น. 
  2. คัดแยกหนังสือรับเข้า หนังสือราชการ และจดหมายส่วนบุคคล 
  3. ลงทะเบียนหนังสือส่งออก หนังสือภายนอก หนังสือค าสั่ง ในระบบบริหารงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  4. ส่งจดหมายราชการทางไปรษณีย ์

1.2 งานพัสดุ  
  1. รวบรวมใบเบิกวัสดุ ระหว่างวันที่ 1-5 และวันที่ 16-20 ของทุกเดือน จัดส่งงานพัสดุ กองคลัง 
เพ่ือเบิกจ่ายวัสดุส านักงานให้กับส านักงานพัฒนานักศึกษา 
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  2. ส ารวจความต้องการใช้วัสดุส านักงานรายไตรมาส จัดท าสรุปข้อมูลเสนอผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 
1-5 ของแต่ละไตรมาส ส่งงานพัสดุ กองคลัง เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ 
  3. รับวัสดุส านักงานกับงานพัสดุ กองคลัง น าส่งให้บุคลากรส านักงานพัฒนานักศึกษา 
  4. จ้างเหมาบริการค่าถ่ายเอกสารส านักงานรายปี 
  5. จัดซื้อหรือจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตามภารกิจส านักงาน 

6. จ้างเหมาบริการค่าถ่ายเอกสารส านักงาน 
7. รวบรวม จัดท าข้อมูลการสั่งซื้อ เบิกจ่าย รายงานผู้บริหาร 

  8. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ช ารุด 
1.3 งานมอบหมาย 

 1) งานเลขานุการหัวหน้าส านักงาน 
  1. ลงนัดหมายหัวหน้าส านักงานผ่านระบบ Google ปฏิทินนัดหมาย  
  2. แจ้งข้อมูลการนัดหมายให้กับบุคลากรส านักงานหรือหน่วยงานที่ประสานขอข้อมูล 
  3. ประสานงาน จัดท าบันทึกขออนุมัติ เบิกจ่าย การเดินทางไปราชการของหัวหน้าส านักงาน 
  4.เบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง 
  2) งานโครงการ (ตามภารกิจงานบริหารทั่วไปหมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ) 
  1. รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดซื้อ จ้างเหมาบริการ หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ  
  2. ประสานงานร้านค้า ผู้รับจ้าง สืบราคาวัสดุ 
  3. จัดท าใบขอซื้อ ขอจ้างเหมาบริการ จัดท า TOR ประกอบงานจ้างเหมาบริการ  
  4.ประสานงานกับงานพัสดุ กองคลัง เพ่ือให้รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุ การขอ
จ้างเหมาบริการ 
  5.ติดตาม ประสานงานกับผู้รับจ้างระหว่างการจัดจ้าง เพ่ือให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  6.ประสานงานกรรมการตรวจรับเพ่ือเข้าตรวจรับโครงการร่วมกับพัสดุกลาง  
  7.รวบรวมหนังสือหรือเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ส่งให้งานพัสดุ กองคลัง เพ่ือด าเนินการ
เบิกจ่าย  

2. ด้านการบริการ   
 2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรด้านสารบรรณ ด้านพัสดุ ทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ืออ านวยความสะดวกและเสริมสร้างความเข้าใจการการปฏิบัติงาน 
 2.2 ประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ งานพัสดุ กับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือระบบบริหารสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานพัฒนานักศึกษา 10 

 

3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

คู่มือระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานพัฒนานักศึกษา อธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการ
ในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ  ตั้งแต่การรับหนังสือ การคัดแยก การวิเคราะห์ แยกประเภท กลั่นกรอง สรุป
เรื่อง เสนอผู้บริหารสั่งการหรือลงนาม ออกเลขหนังสือในระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  การจัดส่ง
หน่วยงานภายในส านักงานพัฒนานักศึกษาและคณะ ส านัก หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยจะ
น าเสนอในรูปแบบของผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) และในรูปแบบตาราง เพ่ือให้เข้าใจแต่ละขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงาน ในการจัดท าผังการปฏิบัติงาน ขออธิบายสัญลักษณ์ที่น ามาใช้ในการจัดท าดังนี้ 

 

รูปภาพสัญลักษณ์ ความหมายของสัญลักษณ์ 
 
 
 
 

เริ่มต้นหรือจบ Flowchart (start or Stop) 

 
 
 
 

การประมวลผล (Process) 

 
 
 
 

การตัดสินใจ (Dicision) 

 
 
 
 

เอกสาร (Document) 

 
 
 
 

ทิศทางการท างาน (Direction Flow) 
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การด าเนินงานด้านสารบรรณได้จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล าดับ 

 
กระบวนงาน 
สารบรรณ 

ปฏิทินการด าเนินงาน 
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 รับ ส่งหนังสือ 

จากหน่วยงาน
ภายในและ
ภายนอก 

            

2 รับ ส่งจดหมาย 
พัสดุ ไปรษณีย์  

            

3 การออกเลข
หนังสือส่งออก 

            

4 จัดเก็บหนังสือเข้า
แฟ้มตามหอ
จดหมายเหตุ 

            

5 รายงานสถิติ
หนังสือส่งออก 
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กระบวนงานด้านสารบรรณ ส านักงานพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ดังนี้  

 

รูปที่ 3.1 กระบวนงานด้านสารบรรณ ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
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ตารางท่ี 3.1 ค าอธิบายตารางขั้นตอน กระบวนงานด้านสารบรรณ ส านักงานพัฒนานักศึกษา รายละเอียดดังนี้  

ขั้นตอน กระบวนงาน รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1 กระบวนงานสารบรรณ การด าเนินงานด้านสารบรรณของส านักงาน

พัฒนานักศึกษา ตั้งแต่การรับหนังสือ แยก
ประเภทจดหมาย ไปรษณีย์ หนังสือรับเข้า
หน่วยงาน ลงรับ ออกเลขหนังสือในระบบ
จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เสนอผู้บริหารลง
นาม  ลงทะเบียนส่งการ น าส่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

นางปทัดตา  มุขขันธ์,
นางสายพิณ พลสินธุ์ 
หัวหน้างานบริหาร
ทั่วไป  
หัวหน้าส านักงาน
พัฒนานักศึกษา 
รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

2 รั บหนั ง สื อ  จดหมาย 
พัส ดุ  จ ากหน่ ว ย ง าน
ภายในและภายนอก 

การรั บหนั งสื อ  จดหมาย  พัสดุ  ระหว่ า ง
หน่วยงานที่มีการน าหนังสือ จดหมาย พัสดุ
ราชการมาส่ง ระหว่างเวลา 9.30 น.และ 14.00 
น.ของแต่ละวัน โดยจะน าส่งในช่องใส่ เอกสาร
ของแต่ละคณะ หน่วยงาน ที่ตั้งไว้ ณ งานสาร
บรรณ กองกลาง 

นางปทัดตา มุขขันธ์ 

3 ส่งจดหมาย พัสดุ ทาง
ไปรษณีย ์

จัดส่งจดหมาย พัสดุทางไปรษณีย์ให้กับบุคลากร
ส านักงานพัฒนานักศึกษา โดยจะด าเนินการติด
เลขรหัสทางไปรษณีย์  ประทับตราช า ระ
ไปรษณีย์แบบรายเดือน ตรวจสอบความ
เรียบร้อยก่อนน าส่ง 

นางปทัดตา  มุขขันธ์ 

4 คัดแยกหนังสือ การคัดแยกหนังสือ เมื่อรับเข้ามาในส านักงาน 
จะคัดแยกประเภทหนังสือด่วนที่สุด ด่วนมาก 
ด่วน จดหมาย หนังสือลับ เพ่ือปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง 

นางปทัดตา  มุขขันธ์ 

5 จดหมาย พัสดุส่วน
บุคคลน าส่งแต่ละ
หน่วยงาน 

การรับหนังสือเข้าจะมีจดหมาย หรือพัสดุ ที่
รับเข้ามาพร้อมด้วย หากระบุถึงตัวบุคคลจะ
น าส่งแต่ละหน่วยงาน แต่หากเป็นจดหมายและ
เรียนถึงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ ายพัฒนา
นักศึกษาจะด าเนินการเปิดผนึกซองก่อนการ
เสนอ 

นางปทัดตา  มุขขันธ์ 
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ขั้นตอน กระบวนงาน รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
6 ลงทะเบียนหนังสือ การลงทะเบียนหนังสือของส านักงานพัฒนา

นักศึกษาจะด าเนินการผ่านระบบบริหารสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

นางปทัดตา  มุขขันธ์ 
นางสายพิณ พลสินธุ์ 

7 สารบรรณรับ สารบรรณรับ คือการด าเนินการด้านการลงรับ
หนังสือเข้าตั้งแต่ การวิเคราะห์หนังสือ แยก
ประเภท กลั่นกรอง สรุปเรื่อง ก่อนการลงรับ
หนั ง สื อ ใ น ร ะบบบ ริ ห า ร ง านส า รบ ร ร ณ
อิเล็กทรอนิกส์ เสนอผู้บริหาร ลงทะเบียนสั่งการ 
ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

นางสายพิณ พลสินธุ์ 

8 สารบรรณส่ง สารบรรณส่ง คือการด าเนินการด้านการออก
เลขหนังสือของหน่วยงานที่จะเสนอผู้บริหาร 
วิเคราะห์หนังสือ แยกประเภท กลั่นกรอง สรุป
เรื่อง ก่อนเสนอผู้บริหาร และออกเลขหนังสือใน
ระบบบริหารสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส่งให้
คณะ ส านัก หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

นางปทัดตา  มุขขันธ์ 

9 วิเคราะห์ แยกประเภท 
กลั่นกรอง สรุปเรื่อง 
ลงทะเบียนหนังสือ
รับเขา้ 

การวิเคราะห์ หนังสือว่าเกี่ยวข้องกับส านักงาน
พัฒนานักศึกษาในเรื่องใด เพ่ือการลงรับหนังสือ
อย่างถูกต้องแยกประเภท เพ่ือให้ด าเนินการได้
ถูกต้องในเรื่องที่ด่วนที่สุด ด่วนมาก ด่วน 
ตามล าดับ  
กลั่นกรอง ล าดับความส าคัญของเรื่องว่าเรื่องใด
ส าคัญมากน้อย หากเรื่องที่ส าคัญหรือเร่งด่วน 
สารบรรณรับจะด าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานได้ทราบเรื่องก่อน เพ่ือจะได้
ด าเนินการได้ทันท่วงที 
สรุปเรื่อง เพ่ือลงรับหนังสือในระบบบริหารสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างถูกต้องว่าจะ
ด าเนินการเรื่องนี้อย่างไร และผู้รับผิดชอบคือ
หน่วยงานใด 
 
 

นางสายพิณ พลสินธุ์ 
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ขั้นตอน กระบวนงาน รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
10 วิเคราะห์ แยกประเภท 

กลั่นกรอง สรุปเรื่อง 
ลงทะเบียนหนังสือ
ส่งออก 

การวิเคราะห์ หนังสือว่าเรื่องดังกล่าวเป็นของ
หน่วยงานใด จัดท าหนังสือเพ่ือวัตถุประสงค์
อะไร และให้จัดส่งหน่วยงานใด หรือเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือให้ด าเนินการอย่างไร 
แยกประเภท เพ่ือให้ด าเนินการได้ถูกต้องใน
เรื่องท่ีด่วนที่สุด ด่วนมาก ด่วน ตามล าดับ  
กลั่นกรอง เพ่ือล าดับความส าคัญของเรื่องว่า
เรื่องใดส าคัญมากน้อย  
สรุปเรื่อง เพ่ือออกเลขหนังสือส่งออกในระบบ
บริหารสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างถูกต้อง
ว่าจะด าเนินการอย่างไร และผู้รับผิดชอบคือ
หน่วยงานใด 

นางปทัดตา  มุขขันธ์ 

11 ผู้บริหารสั่งการ เสนอผู้บริหารลงนามสั่งการในหนังสือ เพ่ือให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ด าเนินงานตามสั่งการ
ได้อย่างถูกต้อง 

นางสายพิณ พลสินธุ์ 

12 ผู้บริหารลงนาม เสนอผู้บริหารลงนามในหนังสือส่งออก เพ่ือให้
ผู้บริหารได้ให้ความเห็นในหนังสือที่เก่ียวข้องกับ
หน่วยงานภายในส านักงานพัฒนานักศึกษา 
หรือลงนามหนังสือเพ่ือส่งออกไปยังหน่วยงาน 
คณะ ส านัก ภายในมหาวิทยาลัย  

นางปทัดตา  มุขขันธ์ 

13 ส่งหนังสือให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ส่งหนังสือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้
หน่วยงานนั้นได้ด าเนินการตามสั่งการ หรือตาม
นัยยะหนังสือนั้น 

นางสายพิณ พลสินธุ์ 

14 ออกเลขหนังสือส่งออก ออกเลขหนังสือส่งออก ในระบบบริหารงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงาน
ปลายทางได้รับหนังสือท่ีส านักงานพัฒนา
นักศึกษาได้ส่งไปยังหน่วยงานนั้น และเพ่ือ
เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ ที่จะต้อง
ด าเนินการออกเลขหนังสือเพ่ือเป็นหลักฐาน 
และสามารถตรวจสอบได้ 

นางปทัดตา  มุขขันธ์ 

15 สิ้นสุดกระบวนการ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการใด ธุรการด าเนินการเก็บ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ตามระเบียบสาร
บรรณ เพื่อตรวจสอบต่อไป 

นางปทัดตา  มุขขันธ์ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานพัฒนานักศึกษา เล่มนี้ ขออธิบายขั้นตอนที่

ได้ปฏิบัติงาน จ านวน 3 ขั้นตอนได้แก่  
1.ขั้นตอนการรับหนังสือ จดหมาย พัสดุจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
2.การคัดแยกหนังสือ วิเคราะห์ แยกประเภท กลั่นกรอง สรุปเรื่อง ก่อนการออกเลขหนังสือในระบบ

บริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสนอผู้บริหารสั่งการหรือลงนาม  
3.ออกเลขหนังสือส่งออกและการจัดส่งหนังสือให้หน่วยงาน คณะ ส านัก ภายในมหาวิทยาลัย 

 
ขั้นตอนที่ 1 การรับหนังสือ จดหมาย พัสดุจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

งานบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการในการรับ ส่งหนังสือ ระหว่างหน่วยงานภายใน
และภายนอก โดยด าเนินการขั้นตอนตามผังปฏิบัติงาน (Flow chart) ดังนี้ (แสดงในรูปที่ 3.2) 
 

                                  
                         

                        
                      

                     

                                
                       

       

             

                 
          

       

                                

 
 
 

รูปที่ 3.2 ขั้นตอนการรับหนังสือ จดหมาย พัสดุจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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 ตารางที่ 3.2 อธิบายขั้นตอน รับหนังสือ จดหมาย พัสดุจากหน่วยงานและภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ขั้นตอน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ค าอธิบาย 

1 รับหนังสือ จดหมาย พัสดุ ที่งาน
สารบรรณ กองกลาง 

รับหนังสือ จดหมาย พัสดุที่มาจากหน่วยงานภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่กองกลาง งานสารบรรณ โดยแต่ละ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จะมาแลกเปลี่ยนหนังสือ
ระหว่างหน่วยงาน โดยก าหนดเวลาเช้า เวลา 09.30 น. และ
เวลา 14.00 น ของทุกวัน 

2 คัดแยกประเภทหนังสือที่รับเข้า คัดแยกประเภทหนังสือที่รับเข้ามา โดยแยกเป็นหนังสือด่วน
ที่สุด ด่วนมาก ด่วน และพิจารณาหนังสือที่มีความส าคัญ ส่ง
ให้สารบรรณรับ และแจ้งสารบรรณท่ีลงรับได้ทราบและแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบก่อน หากเปน็เรื่องที่ต้องด าเนินการด่วน
จะได้ด าเนินการได้ทันที 

3 ส่งหนังสือราชการให้สารบรรณรับ
เพ่ือด าเนินการลงทะเบียนหนังสือ
รับเข้า 

หลังจากคัดแยกประเภทหนังสือราชการที่รับเข้ามาแล้วจะส่ง
ให้กับสารบรรณรับ เพ่ือด าเนินการลงทะเบียนรับเข้าในระบบ
บริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

4 จดหมาย พัสดุ ส่วนบุคคล จดหมาย พัสดุส่วนบุคคล จัดส่งให้แต่ละหน่วยงานตามที่ระบุ
ในหน้าซองจดหมาย หากเป็นจดหมายที่เรียนถึงต าแหน่งรอง
อธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จะด าเนินการเปิดผนึกซอง 
ก่อนจัดส่งให้สารบรรณรับ เพื่อด าเนินการลงทะเบียนในระบบ
บริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
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ขั้นตอนที่ 2 การคัดแยกหนังสือ วิเคราะห์ แยกประเภท กลั่นกรอง สรุปเรื่อง การออกเลขหนังสือส่งในระบบ
บริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเสนอผู้บริหาร 
 งานบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการคัดแยกหนังสือ วิเคราะห์ แยกประเภท 
กลั่นกรอง สรุปเรื่องหนังสือ การออกเลขหนังสือส่งในระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเสนอผู้บริหาร
โดยด าเนินการตามขั้นตอนผังปฏิบัติงาน (Flow chart) ดังนี้ (แสดงในรูปที่ 3.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3.3 การคัดแยกหนังสือ วิเคราะห์ แยกประเภท กลั่นกรอง สรุปเรื่อง การออกเลขหนังสือส่ง  
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ตารางที่ 3.3 อธิบายขั้นตอน การคัดแยกหนังสือออกเลข วิเคราะห์ แยกประเภท กลั่นกรอง สรุปเรื่อง การออกเลข
หนังสือส่งในระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเสนอผู้บริหาร รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ค าอธิบาย 
1 การคัดแยกหนังสือ วิเคราะห์ แยก

ประเภท กลั่นกรอง สรุปเรื่อง ก่อน
การออกเลขเสนอผู้บริหาร 

การคัดแยกหนังสือ เพ่ือให้ง่ายต่อการท างาน เนื่องจาก
หนังสือที่เข้ามาแต่ละครั้งจะมีหลากหลายประเภท เพ่ือให้
การท างานสะดวก จึงได้คัดแยกประเภทหนังสือ ความ
เร่งด่วน  วิเคราะห์ความส าคัญของหนังสือ กลั่นกรอง สรุป
เรื่อง และท าการออกเลขหนังสือส่งในระบบบริหารสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ก่อนเสนอผู้บริหาร  

2 แยกประเภทของหนังสือ งานที่รับผิดชอบจะมีประเภทหนังสือที่ต้องด าเนินการออก
เลขอยู่ทั้งหมด 3 ประเภท คือ หนังสือค าสั่ง หนังสือภายใน 
หนังสือภายนอก การด า เนินการแต่ละประเภทจะไม่
เหมือนกัน จึงต้องแยกประเภทก่อนการออกเลขหนังสือ
เพ่ือให้มีความถูกต้อง และไม่สับสนในการท างาน 

3 ออกเลขหนังสือก่อนการเสนอลง
นาม 

การออกเลขหนังสือเสนอผู้บริหารลงนาม หรือเสนอเพ่ือสั่ง
การ รับทราบการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบสาร
บรรณ และเป็นการจัดเก็บข้อมูลส าหรับสืบค้น รวมถึงเป็น
การใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง ก่อนการเสนอหนังสือผู้บริหารจะต้องท า
การออกเลขหนั งสือในระบบบริหารงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ก่อน หลังจากออกเลขเสร็จให้ด าเนินการจัด
ใส่แฟ้มเสนอที่ได้มีการจ าแนกสีประเภทงานไว้แล้ว โดยให้
ใส่แฟ้มสีให้ตรงกับแต่ละงานที่เสนอเรื่อง สีแฟ้มที่ใช้แทนแต่
ละงานดังนี ้
1. สีเขียวเข้ม แทนงานสวัสดิการนักศึกษา 
2. สีเหลือง แทนงานกิจกรรมนักศึกษา 
3. สีน้ าเงิน แทนงานบริหารทั่วไป 
4. สีม่วง แทนงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา 
5.สีฟ้า แทนงานประกันคุณภาพและนวัตกรรมสื่อ 
6.สีชมพู แทนงานกีฬา 
หลังจากนั้นส่งเสนอแฟ้มกับสารบรรณรับ 
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ขั้นตอนที่ 3 การออกเลขหนังสือและการจัดส่งหนังสือให้หน่วยงาน คณะ ส านัก ภายในมหาวิทยาลัย  
 การออกเลขหนังสือและการจัดส่งหนังสือไปยังคณะ หน่วยงาน ส านัก ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
งานบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนานักศึกษา ด าเนินการหลังจากเสนอผู้บริหารลงนามในหนังสือราชการนั้นแล้ว 
และได้ด าเนินการออกเลขในระบบบริหารจัดการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  โดยจะขออธิบายผังปฏิบัติงาน      
(Flow chart) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และภาพประกอบแต่ละข้ันตอนทีอ่อกเลข  โดยแยกประเภทของหนังสือที่ได้
ด าเนินการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ (แสดงในรูปที่ 3.4) 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.4 การออกเลขหนังสือและการจัดส่งหนังสือให้หน่วยงาน คณะ ส านัก ภายในมหาวิทยาลัย 
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ตารางที่ 3.4 อธิบายขั้นตอนการออกเลขหนังสือและการจัดส่งหนังสือให้หน่วยงาน คณะ ส านัก ภายใน
มหาวิทยาลัย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ค าอธิบาย 

1 การออกเลขหนังสือส่งออก การออกเลขหนังสือส่งออก จะด าเนินงานโดยใช้ระบบ
บริหารสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการลงข้อมูล เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการสืบค้น อ้างอิง และติดตามหนังสือราชการ
ทุกชนิด ที่ได้ด าเนินการในระบบนี้ 

2 สารบรรณรับ แยกประเภทหนังสือ
ที่เป็นเรื่องการเงิน,พัสดุ,แผนและ
งบประมาณ,ประกันฯให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ 

สารบรรณรับ แยกประเภทหนังสือให้กับผู้เกี่ยวข้องตาม
ประเภทงานดังนี้ 
1.การเงินกองทุนฯ  
2.การเงิน ส านักงานพัฒนานักศึกษา   
3.งานพัสดุ   
4.งานแผน   
5.งานงบประมาณ   
6.งานประกันฯ   

3 ผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ แยกประเภท 
กลั่นกรองหนังสือ ก่อนด าเนินการ
ออกเลข 

เมื่อรับหนังสือแล้วให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ แยกประเภท 
กลั่นกรองหนังสือ ก่อนด าเนินการออกเลขในระบบบริหาร
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

4 ออกเลขตามข้ันตอนในระบบ
บริหารงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

การออกเลขในระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยการออกเลขที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ 3 ประเภท
คือ หนังสือค าสั่ง หนังสือภายใน หนังสือภายนอก โดยการ
ออกเลขแต่ละประเภทจะต้องลงข้อมูลในระบบอย่าง
ครบถ้วน ทุกขั้นตอน เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง
มหาวิทยาลัย และท าให้การท างานถูกต้อง  

5 พิมพ์ใบรายงานหนังสือส่ง เมื่อด าเนินการออกเลขในระบบฯเรียบร้อยแล้ว ให้จัดพิมพ์
ใบรายงานหนังสือส่ง และน าส่งในตะกร้าของสารบรรณที่
ท าหน้าที่น าส่งหนังสือ  

6 ส่งให้สารบรรณรับ จัดส่งใบรายงานหนังสือ ให้กับสารบรรณรับเพ่ือด าเนินการ
จัดส่งตามรอบเวลา 

7 สารบรรณรับน าส่งคณะ ส านัก 
หน่วยงาน ณ กองกลาง งานสาร
บรรณ ในเวลา 09.30 น. และ 
14.00 น. 

การจัดส่งหนังสือจะด าเนินการเมื่อได้ออกเลขหนังสือครบ
ทุกฉบับที่ต้องการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว โดยในแต่ละวันจะมี
รอบจัดส่งหนังสือ 2 รอบ รอบเช้า เวลา 09.30 น.และรอบ
บ่าย เวลา 14.00 น. สารบรรณแต่ละคณะ ส านัก 
หน่วยงานจะมาจัดส่งเอกสารพร้อมกัน หรือสามารถเหลี่อม
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ขั้นตอน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ค าอธิบาย 
เวลาการจัดส่งได้ โดยจะน าหนังสือไปใส่ไว้ในช่องใส่เอกสาร
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดไว้ ณ ห้องงานสารบรรณ 
กองกลางหรือจัดส่งกับสารบรรณที่มีหน้าที่มารับหนังสือ
โดยตรงก็ได้แล้วแต่กรณี 

8 จัดเก็บส าเนาคู่ฉบับและใบรายงาน
หนังสือส่งออกตามระเบียบสาร
บรรณ 

เมื่อได้ด าเนินการออกเลขหนังสือส่งออกเรียบร้อยแล้ว จะมี
ส าเนาคู่ฉบับ ที่จะต้องจัดเก็บตามหมวดหมู่ของหนังสือตาม
ระเบียบสารบรรณ รวมถึง ใบรายงานหนังสือส่งออกท่ีได้
จัดพิมพ์และได้น าไปให้ผู้รับหนังสือ ลงนามในการรับ เมื่อ
เสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว ให้จัดเก็บไว้ที่เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ เพ่ือการตรวจสอบ ยืนยัน การจัดส่ง
หนังสือ 

  
 อธิบายรูปภาพขั้นตอนการออกเลขหนังสือค าสั่ง ส านักงานพัฒนานักศึกษา  

1. เข้าสู่ระบบไปยังลิงค์ https://www.edoc.ubu.ac.th/index.php เพ่ือเข้าสู่ระบบบริหารงาน 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 2. กรอก Username และ Password เพ่ือเป็นการยืนยันการเข้าใช้ง 

1.เข้าสู่ระบบพิมพ์ https://www.edoc.ubu.ac.th 

2. กรอก  Username และ Password 

1 

2 

https://www.edoc.ubu.ac.th/index.php
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3. ไปที่จัดการหนังสือรับ ส่งหน่วยงานอ่ืนๆ คลิกที่ อว 0604 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เป็นการใช้งาน
สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยในการออกเลขหนังสือค าสั่ง) 

 

4. ไปทีห่นังสือค าสั่ง 

.

 

3.คลิกท่ี อว 0604 มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

4.คลิกท่ี หนังสือค าสั่ง 

3 

4 
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5. ไปที่เพ่ิมหนังสือค าสั่ง  

 

 

6. กรอกรายละเอียดในช่องให้ครบถ้วน 

6.1 ผู้ลงนาม ในส่วนนี้จะหมายถึงอธิการบดี หรือรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

6.2 ชื่อเรื่อง กรอกชื่อเรื่องค าสั่งที่แต่งตั้ง 

6.3 รายช่ือในค าสั่ง กรอกรายชื่อที่มีในค าสั่ง ซึ่งในที่นี้ ส านักงานพัฒนาจะกรอกเฉพาะบุคลากร
ในสังกัดเท่านั้น และข้อมูลจะไปปรากฏในระบบ DMS เมนูเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค าสั่ง  

6.4 ไฟล์แนบ แนบไฟล์หนังสือค าสั่งที่ได้ลงนามแล้ว 

6.5 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง แนบลิงค์ท่ีเกี่ยวข้อง  

6.6 หมายเหตุ กรอกชื่อหน่วยงานที่จัดท าหนังสือฉบับนี้ 

6.7 บันทึก กดบันทึกเมื่อกรอกข้อมูลครบทุกช่อง 

5. คลิกที่เพิ่มหนังสือค าสั่ง 

5 
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7. เมื่อด าเนินการเรียบร้อยจะได้เลขหนังสือค าสั่งตามที่ปรากฏ ในระบบ น าเลขที่ได้ไปเขียนใส่ในหนังสือ
ค าสั่ง และลงวันที่สั่งการในหนังสือให้เรียบร้อย ซึ่งการลงข้อมูลในระบบกับวันที่ผู้บริหารลงนามจะต้องตรงกัน  

 
 

 

6.1 ช่ือผู้ลงนาม  

6.2 ช่ือเรื่อง  6.3 รายชื่อในค าสั่ง  

6.4 ไฟล์แนบ  6.5 ลิงก์ท่ีเกี่ยวข้อง  

6.6 หมายเหตุ  
6.7 บันทึก  

7. เลขหนังสือค าสั่ง 

6 

7 8 

9 10 

11 
12 

13 
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อธิบายรูปภาพขั้นตอนการออกเลขหนังสือภายใน ส านักงานพัฒนานักศึกษา  

1. เข้าสู่ระบบไปยังลิงค์ https://www.edoc.ubu.ac.th/index.php เพ่ือเข้าสู่ระบบบริหารงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. กรอก Username และ Password เพ่ือเป็นการยืนยันการเข้าใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

1. เข้าสู่ระบบพิมพ์ https://www.edoc.ubu.ac.th 

2. กรอก  Username และ Password 

1 

2 

https://www.edoc.ubu.ac.th/index.php
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3. ไปที่เมนู หนังสือส่งและคลิกเพ่ิมหนังสือส่งที่ต้องการจะออกเลข หลังจากนั้นคลิกเพ่ิมหนังสือส่ง 

 

4. กรอกข้อมูลในช่องให้ครบถ้วน 

4.1 ประเภทหนังสือ เลือกชนิดของหนังสือ ภายใน ภายนอก หนังสือเวียน 

4.2 ชั้นความเร็ว เลือกความเร็วของหนังสือ ทั่วไป ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด 

4.3 จากหน่วยงาน กรอกชื่อหน่วยงาน ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

4.4 เรียน กรอกชื่อที่ปรากฎตามหนังสือ 

4.5 ชื่อเรื่อง กรอกชื่อเรื่องตามที่ปรากฏในหนังสือ หรือหากข้อความกระชับเกินไป หากเข้า
สืบค้นจะท าให้หาข้อมูลได้อยากเนื่องจากชื่อเรื่องจะคล้ายกัน ให้วงเล็บขยายความในชื่อเรื่องนั้นได้ 

4.6 เจ้าของเรื่อง เลือกชื่อหน่วยงานที่จะจัดส่งหนังสือฉบับนั้น 

4.7 หมวดหนังสือ เลือกหมวดหนังสือตามระเบียบสารบรรณ 

4.8 ลิงก์ท่ีเกี่ยวข้อง แนบลิงก์ที่เก่ียวข้องหากประสงค์จะเชื่อมข้อมูล 

4.9 หมายเหตุ กรอกข้อมูลหน่วยงานที่จัดท าหนังสือและข้อมูลที่จะเชื่อมไปยังปลายทางให้ผู้รับ
ปลายทางเข้าใจในการจัดส่ง โดยทั่วไป หากหนังสือฉบับนี้ไม่ได้จัดส่งฉบับจริงไปยังหน่วยงานนั้น จะกรอกข้อมูล
ก ากับ ยกตัวอย่างเช่น งานบริหารทั่วไป/ไม่ได้จัดส่งเอกสารไป รบกวนหน่วยงานรับในระบบ  

3.คลิกท่ีหนังสือส่ง 

3.1 คลิกเพิ่มหนังสือส่ง 

3 

 
4 
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4.10 การแนบไฟล์ จะสามารถแนบไฟล์หนังสือได้หลังจากกดบันทึกเสร็จสิ้น โดยคลิกที่ไฟล์แนบ 
1 เพื่อแนบไฟล์หนังสือที่สแกนไว้แล้ว 

4.11 การแจ้งเวียน กรอกข้อมูลหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ต้องการเวียน ข้อมูลจะไป
ปรากฏในระบบ DMS เมนูเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ หนังสือเวียน 

4.12 บันทึก กดบันทึกเมื่อกรอกข้อมูลครบทุกช่อง 

 

4.1ประเภทหนังสือ 
4.2 ช้ันความเร็ว 

4.3 ช่ือหน่วยงาน 

4.4 เรียน 
4.5 ช่ือเรื่อง 

4.6 เจ้าของเรื่อง 

4.7 หมวดหนังสือ 

4.8 ลิงก์ท่ีเกี่ยวข้อง 

4.9 หมายเหต ุ4.11 การแจ้งเวียน 

4.12 บันทึก 

4.10 ไฟล์แนบ 

4 
5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
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5.เมื่อด าเนินการเรียบร้อยจะได้เลขหนังสือภายในตามที่ปรากฏ ในระบบ น าเลขที่ได้เขียนใส่ในหนังสือ
บันทึกข้อความ และลงวันที่ในหนังสือให้เรียบร้อย  

 

6. เมื่อเสร็จสิ้นการลงข้อมูลแล้ว จะต้องใส่รายละเอียดในเมนูปฏิบัติการ เพ่ือให้ทราบขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน โดยคลิกที่เมนูปฏิบัติการ  

 

5.เลขหนังสือ 

6.คลิกท่ี ปฏิบัติการ 

16 

17 
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กรอกข้อมูลในช่องล าดับการปฏิบัติโดยให้ใส่ข้อมูลว่าได้ด าเนินการฉบับนั้นอย่างไร เช่น ส่งในระบบ ไม่ได้จัดส่ง
เอกสารไป เพ่ือเป็นข้อมูลในการสืบค้นหากเอกสารยังไม่ถึงมือผู้รับ  

7. เมื่อด าเนินการครบทั้ง 6 ขั้นตอน ให้ไปที่เมนสูถานะ คลิกส่งหนังสือฉบับนั้น สิ้นสุดการด าเนินการออก
เลขหนังสือภายใน 

 
 

 

6.1กรอกข้อมูลในช่องล าดับขั้นการปฏิบัติการ 

7.เมนู สถานะ 

7.1คลิกส่ง 

18 

19 

20 
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อธิบายรูปภาพขั้นตอนการออกเลขหนังสือภายนอก ส านักงานพัฒนานักศึกษา  

1. เข้าสู่ระบบไปยังลิงค์ https://www.edoc.ubu.ac.th/index.php เพ่ือเข้าสู่ระบบบริหารงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. กรอก Username และ Password เพ่ือเป็นการยืนยันการเข้าใช้งานระบบ 

 

3.ไปทีจ่ัดการหนังสือรับ ส่งหน่วยงานอื่น โดยคลิกที่ อว 0604 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เป็นการใช้งาน
สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยในการออกเลขหนังสือภายนอก) 

 

 

1.เข้าสู่ระบบพิมพ์ https://www.edoc.ubu.ac.th 

2.กรอก  Username และ Password 

3.คลิกท่ี อว 0604 มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

1 

2 

3 

https://www.edoc.ubu.ac.th/index.php
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4.ไปที่เมนหูนังสือส่ง และคลิกที่เพ่ิมหนังสือส่ง 

 

ภาพประกอบข้อที่ 4 

5.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

5.1 ประเภทหนังสือ เลือกชนิดของหนังสือเป็นหนังสือภายนอก 

5.2 ชั้นความเร็ว เลือกความเร็วของหนังสือ ทั่วไป ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด 

5.3 จากหน่วยงาน กรอกชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

5.4 เรียน กรอกชื่อท่ีปรากฎตามหนังสือ 

5.5 ชื่อเรื่อง กรอกชื่อเรื่องตามที่ปรากฏในหนังสือ หรือหากข้อความกระชับเกินไป หากเข้า
สืบค้นจะท าให้หาข้อมูลได้อยากเนื่องจากชื่อเรื่องจะคล้ายกัน ให้วงเล็บขยายความในชื่อเรื่องนั้นได้ 

5.6 เจ้าของเรื่อง เลือกชื่อหน่วยงานเป็นส านักงานพัฒนานักศึกษา  

5.7 หมวดหนังสือ เลือกหมวดหนังสือตามระเบียบสารบรรณ 

5.8 ไฟล์แนบ จะสามารถแนบไฟล์หนังสือได้หลังจากกดบันทึกเสร็จสิ้นแล้ว โดยไปที่ไฟล์แนบ 1 
เลือกไฟล์หนังสือที่แสกนไว้แล้ว 

5.9 ลิงก์ท่ีเกี่ยวข้อง แนบลิงก์ที่เก่ียวข้องหากประสงค์จะเชื่อมข้อมูล 

4. เมนูหนังสือส่ง 

4.1 คลิกท่ี เพิ่มหนังสือส่ง 

4 

5 
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5.10 หมายเหตุ กรอกข้อมูลหน่วยงานที่จัดท าหนังสือและข้อมูลที่จะเชื่อมไปยังปลายทางให้ผู้รับ
ปลายทางเข้าใจในการจัดส่ง โดยทั่วไป หากหนังสือฉบับนี้ไม่ได้จัดส่งฉบับจริงไปยังหน่วยงานนั้น จะกรอกข้อมูล
ก ากับ ยกตัวอย่างเช่น งานบริหารทั่วไป/ไม่ได้จัดส่งเอกสารไป รบกวนหน่วยงานรับในระบบ  

5.11 การแจ้งเวียน กรอกข้อมูลหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ต้องการเวียน ข้อมูลจะไป
ปรากฏในระบบ DMS เมนูเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ หนังสือเวียน ในขั้นตอนนี้จะสามารถท าได้หลังจากกด
บันทึกข้อมูลแล้ว 

5.12 บันทึก กดบันทึกเมื่อกรอกข้อมูลครบทุกช่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1ประเภทหนังสือ 

5.2 ช้ันความเร็ว 
5.3 จากหน่วยงาน 

5.4 เรียน 

5.5 ช่ือเรื่อง 5.6 เจ้าของเรื่อง 

5.9 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง 

5.7 หมวดหนังสือ 

5.10 หมายเหต ุ

5.11 การแจ้งเวียน 
5.12 บันทึก 

5.8 ไฟล์แนบ 

6 

7 

8 9 
10 11 

12 13 

14 
15 

16 
17 
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6. เมื่อเสร็จสิ้นการลงข้อมูลแล้ว จะต้องใส่รายละเอียดในเมนูปฏิบัติการ เพ่ือให้ทราบขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน โดยไปที่เมนูปฏิบัติการ  

 

6.1 กรอกข้อมูลในช่องล าดับการปฏิบัติโดยให้ใส่ข้อมูลว่าได้ด าเนินการฉบับนั้นอย่างไร เช่น ส่งต้นเรื่องให้
เจ้าของเรื่องด าเนินการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการสืบค้นหากเอกสารยังไม่ถึงมือผู้รับ  

 

 

6.ปฏิบัติการ 

6.1 กรอกข้อมูลในช่องล าดับขั้นการ
ปฏิบัติการ 

18 

19 
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7. เมื่อด าเนินการครบทั้ง 6 ขั้นตอน เมนูสถานะ ไม่ต้องคลิกส่งหนังสือ เนื่องจากเป็นการด าเนินภายใน
มหาวิทยาลัยเท่านั้น น าเลขท่ีได้ไปเขียนใส่ในหนังสือภายนอก สิ้นสุดการออกเลขหนังสือภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.ช่องสถานะ ไม่ต้องคลิกส่ง 7.1 เลขหนังสือ
ภายนอกคลิกส่ง 20 

21 
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3.4 เทคนิคการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ 

 การปฏิบัติงานระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งที่จะท าให้ประสบความส า เร็จในการ
ปฏิบัติงานมีดังนี้ 

1. จัดท าแผนการปฏิบัติงานให้ทราบว่าแต่ละกระบวนงานจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด อีกทั้งยังสามารถ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานอีกด้วย  

2. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษาหาความรู้จากคู่มือการปฏิบัติงาน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ
บริหารสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้งที่มีการจัดอบรม เพราะจะได้รับรู้ปัญหาการท างานร่วมกัน หรือ
หากมีเปลี่ยนแปลงการท างานในระบบ จะท าให้เราใช้งานได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้นจะต้องเป็นผู้
ประสานงานที่ดี เพราะหากมีปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะหน้า จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และหากแก้ไข
ไม่ได้ให้น าปัญหาที่ประสบเสนอผู้บริหารเพ่ือหาแนวทางแก้ไขตามล าดับขั้นตอนต่อไป 

3. หากเกิดปัญหาจากระบบการท างาน ให้ติดต่อผู้พัฒนาระบบ เพ่ือชี้แจงปัญหาอุปสรรคท่ีพบและเกิดข้ึนกับ
ระบบ เพื่อผู้พัฒนาระบบจะได้ทราบและด าเนินการตามที่หน่วยงานต้องการ 

4.  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน เพราะ
การท างานในระบบเป็นการด าเนินงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากเกิดความผิดพลาด อาจส่งผลเสียใน
ราชการนั้น 

 

เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึง/จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 

เงื่อนไข  

การออกเลขหนังสือส่งออก จะต้องด าเนินการกันเลขในระบบไว้อย่างน้อย 5 เลข ต่อวันหรือแล้วแต่
เงื่อนไขที่ต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ต้องระบุเหตุผล ความจ าเป็นไว้ใน 
เมนกูารปฏิบัติการ ก ากับทุกครั้งที่ขอใช้เลขท่ีกันไว้ 
 การออกเลขหนังสือภายนอก เนื่องจากเป็นการเข้าใช้สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยในการด าเนินงาน หน่วยงาน
อ่ืนจะไม่สามารถกันเลขหนังสือภายนอกได้ ผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธ์เท่านั้นจะสามารถด าเนินการกันเลขได้ 
 

ข้อสังเกต  

 การจัดส่งหนังสือไปคณะ ส านัก หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ปฏิบัติงานต้องสังเกตว่าได้
ส่งหนังสือในระบบครบแล้วหรือไม่ โดยเฉพาะที่เป็นหนังสือที่เวียนไปหลายหน่วยงาน จะต้องตรวจสอบว่า
หน่วยงานใดในระบบที่ยังไม่ด าเนินการรับหนังสือ หากล่าช้าหลายวัน อาจท าให้ด าเนินการตามหนังสือไม่ทัน ให้
ผู้ปฏิบัติงาน ประสานงานไปยังหน่วยงานปลายทางเพ่ือให้รับหนังสือในระบบ เพ่ือให้การท างานลุล่วง ไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ราชการ 
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ข้อควรระวัง  

  ในการปฏิบัติงานในระบบบริหารสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งที่ควรระวัง คือ ให้ผู้ปฏิบัติงานลงข้อมูลใน 
ระบบให้ครบถ้วน การแนบไฟล์เอกสารในหนังสือเวียน หรือหนังสือเชิญประชุม หนังสืออ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องกับการขอ
อนุมัติ ขออนุญาต หรือขอความเห็นจากผู้มีอ านาจ หน่วยงานไม่ได้ส่งหนังสือฉบับจริง จะท าการเวียนหนังสือใน
ระบบเท่านั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องระมัดระวังในการลงข้อมูล การแนบไฟล์หนังสือให้ถูกต้องและครบถ้วน ก่อนการส่ง
หนังสือไปยังหน่วยงานอ่ืน เพราะหากการลงข้อมูลหรือการแนบไฟล์เอกสารผิดหรือไม่ครบถ้วน เมื่อหน่วยงาน
ปลายทางลงรับหนังสือฉบับนั้น จะไม่สามารถด าเนินการลงรับและเสนอเรื่องได้ทันที เกิดความล่าช้าในการ
ประสานงานกลับไปยังหน่วยงานต้นทาง ดังนั้นผู้ปฏิบัติต้องเพ่ิมความระมัดระวังในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานในระบบบริหารสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

สิ่งท่ีควรค านึง 

 สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการปฏิบัติงานในระบบนั้น คือความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลที่ลงในระบบ และต้อง
ด าเนินการเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่เหมือนกันทุกหน่วยงาน หากไม่ค านึงถึงเรื่องนี้ แต่ละหน่วยงานจะท างานไปคน
ละทิศทาง ก่อให้เกิดความเสียหาย และไม่มีประสิทธิภาพ   
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บทที่ 4 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน 

 
4.1 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน 
   

ล าดับ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1 การออกเลขหนังสือในระบบบริหารสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ ได้ไม่เสร็จทุกเรื่อง ในแต่ละรอบ
การจัดส่งหนังสือ เนื่องจากในการลงข้อมูลระบบ 
จะมีหลายขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนจะต้องลง
ข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง ครบถ้วน ต้องวิเคราะห์
เนื้อหาว่าจะด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างไร และ
จัดส่งไปยังหน่วยงานใด ก่อนการลงข้อมูลและ
จัดส่งหนังสือไปยังหน่วยงานอ่ืน ท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการด าเนินการนั้น 

วางแผนการท างาน เพ่ือให้การด าเนินการ
ด้านการออกเลขหนังสือได้ทันตามรอบการ
จัดส่งและด าเนินการได้เสร็จทุกเรื่อง โดยผู้
ปฏิบัติจะต้องวิเคราะห์ประเภทหนังสือ แยก
ล าดับความส าคัญ ความเร่งด่วนของหนังสือ 
ฉบับนั้น เพ่ือให้ด าเนินการได้ทันตาม
ก าหนดเวลา และรอบการจัดส่งหนังสือ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้น 
 

2 การจัดส่งหนังสือแบบออนไลน์ ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา ได้ด า เนินการจัดส่ ง เอกสารแบบ
อ อ น ไ ล น์ ผ่ า น ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ส า ร บ ร ร ณ
อิเล็กทรอนิกส์ ในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องขออนุมัติ ขอ
อนุญาต ความคิดเห็นจากอธิการบดี การเงินและ
พัสดุ จะไม่ได้น าส่งหนังสือต้นฉบับนั้นตามไป จะ
ด าเนินการจัดส่งในระบบเท่านั้น โดยท าการแนบ
ไฟล์เอกสารทั้งฉบับ เพ่ือให้ปลายทางสามารถ
ด าเนินการแบบออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์ ตามที่
ผู้ จั ดท า ร ะบบ ได้ ตั้ ง วั ตถุ ป ระสงค์ ของการ
ด า เ นิ น ก า รด้ า น ร ะบบบริ ห า ร ส า รบ ร ร ณ
อิเล็กทรอนิกส์ไว้  เพ่ือลดขั้นตอนและเป็นการ
ประหยัดทรัพยากร ทั้งนี้ยังมีบางหน่วยงานที่ยัง
ไม่ได้บริหารจัดการเช่นเดียวกันในภาพรวม
มหาวิทยาลัย ท าให้มีปัญหาในเรื่องการคลิกรับ
หนังสือของคณะ ส านัก และหน่วยงาน เกิดความ
ล่าช้าในการรับหนังสือ เนื่องจากหน่วยงานนั้น 
ยังรอหนังสือฉบับจริง 

ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้จัดท าหนังสือไป
แ จ้ ง ค ณ ะ  ส า นั ก  ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือทราบแนว
ปฏิบัติในการจัดส่งหนังสือของส านักงาน
พัฒนานักศึกษา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน เกิดการท างานที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน นอกจากนั้นในการลงระบบใน
ขั้นตอนการจัดส่งหนังสือ ในช่องหมายเหตุ
และการปฏิบัติการผู้ปฏิบัติ ง านจะระบุ  
ข้อความ “ไม่ ได้จัดส่งหนังสือไปยังคณะ 
หน่วยงาน รบกวนรับหนังสือผ่านระบบ” 
เพ่ือให้สารบรรณที่ท าหน้าที่ลงรับหน่วยงาน
นั้นได้เห็นข้อความ และได้คลิกรับหนังสือใน
ระบบได้ทันที  

3 การคลิกส่งหนังสือเมื่อด าเนินการลงข้อมูลเสร็จ
สิ้น หากไม่ได้คลิกส่งหนังสือ จากหน่วยงานต้น
ทาง หน่วยงานปลายทางจะไม่ได้รับข้อมูลที่จะ
ปรากฏในหนังสือรับเข้าของหน่วยงานนั้น ท าให้

เพ่ิมความระมัดระวัง รอบคอบในทุกขั้นตอน
ของการปฏิบัติงาน เมื่อลงข้อมูลในระบบ 
ครบถ้วนทุกขึ้นตอน จะต้องคลิกส่งทุกครั้ง 
และเมื่อคลิกส่ งหนังสือฉบับนั้นแล้ว  ให้
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ล าดับ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
เกิดความล่าช้าในการจัดส่งหนังสือ และการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 

 

ประสานงานไปยังปลายทาง เพ่ือให้รับหนังสือ
ฉบับนั้นทันที เพ่ือให้การท างานรวดเร็วขึ้น 
และเพ่ือเป็นการป้องกันและลดความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้น หากปลายทางด าเนินงานไม่ทัน
ตามก าหนดในหนังสือนั้น  
 

 

4.2 การพัฒนางาน   

เพ่ือให้การปฏิบัติงานการใช้งานระบบบริหารสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปอย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานควรจะต้องศึกษาหาความรู้จากคู่มือการปฏิบัติงาน 
หรือการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้งานระบบบริหารสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีการใช้งานระบบ และ
โครงสร้างการด าเนินงานภายในที่มีความคล้ายคลึงกัน เพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ และสามารถน ามา
ถ่ายทอดและสอนงานให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน เกิดการพัฒนางานการใช้งานระบบบริหารสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.3 ข้อเสนอแนะ 

 ในการท างานระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และมุ่งความส าเร็จในภาพรวม ทุกหน่วยงานจะต้องมีข้อตกลง ข้อก าหนดในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน เพ่ือเสริมสร้างการท างานให้มีประสิทธิภาพ หน่วยงานกลางที่ท า
หน้าที่เป็นผู้ประสานงาน จะต้องทบทวนกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าข้อผิดพลาด หรือท่ีต้องปรับปรุง มา
แก้ไข เพ่ือให้เกิดการพัฒนา ลดความขัดแย้ง ทั้งความคิดเห็น และข้อปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน 
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