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คำนำ 
 

คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการธุรการและสารบรรณนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทาง

ในการดำเนินงาน การออกเลขท่ีรับ - สง ภายนอกภายใน การราง-พิมพ โตตอบหนังสือราชการ การจัดเก็บสา

เนาเอกสาร การสืบคนและติดตามเอกสารของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใหสามารถนำกระบวนการ

ธุรการและสารบรรณไปปฏิบัติในรปูแบบเดียวกัน  

คูมือฉบับนี้ประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการจัดทำคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม

ศัพทเฉพาะ 4) หนาที่ความรับผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบท่ี

เกี่ยวของ 6) ขอกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม) 

 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผูจัดทำจะติดตามและประเมินผลความสำเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีกำหนดของคูมือฉบับ

นี้ เพ่ือนำผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการธรุการและสารบรรณ 
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 1 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการธุรการและสารบรรณ 

1. วัตถุประสงค     

 1) เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการธุรการและสารบรรณ สำหรับบุคลากร

ท่ีเก่ียวของ  

2) เพื่อเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการธุรการและสาร

บรรณ ของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  

    

2. ขอบเขตของกระบวนการ   

 คู มือการปฏิบัติงานนี ้ครอบคลุมขั ้นตอนคู มือการปฏิบัติงานนี ้ครอบคลุมขั ้นตอน การ

ปฏิบัติงานงานธุรการและสารบรรณ (e-office) เริ่มตั้งแต 1) การออกเลขที่รับ - สง ภายนอกภายใน 

2) การราง-พิมพ โตตอบหนังสือราชการ 3) การจัดเก็บสาเนาเอกสาร 4) การสืบคนและติดตาม

เอกสาร 5) ตรวจทานหนังสือหนังสือราชการ 6) อื่น ๆ เชน เอกสารโครงการ การเงิน งบประมาณ

  

3. นิยามศัพทเฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเปนเกณฑสำหรับเทียบกำหนด ทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือวาเปน

เกณฑที่นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทำได โดยมีกรอบในการพิจารณากำหนด

มาตรฐานหลายๆ ดาน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของ

ผูปฏิบัติงานหนวยงานกลางจำเปนตองกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับ

ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ดวย 

 งานธุรการ หมายถึง งานท่ีเก่ียวกับการอำนวยความสะดวกในเรื่องการตาง ๆ เชน งานพิมพ 

จัดทำเอกสาร รางโตตอบหนังสือราชการ การติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี ่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ ่มตั ้งแต การวิเคราะห

เอกสารตาง ๆ การจัดทาการรับ-สง การเก็บและสืบคน การยืม จนถึงการทำลาย 

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หมายถึง งานรับสงขอมูลขาวสาร หรือหนังสือราชการ 

ผานระบบสื่อสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

ระบบ E-office หมายถึง ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ไดพัฒนาข้ึนเพ่ือใชภายในมหาวิทยาลัย 

สำเนา หมายถึง เอกสารที่จัดทาขึ้นเหมือนกับตนฉบับ โดยจัดทาจากตนฉบับ สำเนาคูฉบับ

หรือจากสำเนาอีกชั้นหนึ่ง 

ระบบออนไลน หมายถึง ระบบการทำงานบนอินเตอรเน็ต 
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4. หนาที่ความรับผิดชอบ 

 ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ 

(1) ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย 

(อธิการบดีและรองอธิการบดี) 

1. พิจารณาลงนาม หรือ (อนุมตัิ / อนุญาต / และลงนามสั่งการ)  

 

(2) ผูบริหารระดับหนวยงาน 

(คณบดี/รองคณบด)ี 

 

1. พิจารณากลั่นกรอง หรือ (อนุมัติ/อนุญาต/และลงนามสั่งการ) 

(3) หัวหนาสำนักงาน / หัวหนาฝาย

บริหารงานทั่วไป 

1. พิจารณากลั่นกรองและ ตรวจสอบ 

(4) ระดับปฏิบัติการ 

เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 

ฝ ายงานธ ุรการและสารบรรณ  / 

เจาหนาที่ประจำสาขาวิชา 

1. จัดทำบันทึกขอความ / หนังสือราชการ / เอกสาร 

2. ออกเลขเอกสารรับ - สง และรับเร่ืองเพื่อดำเนินการ 

3. ติดตาม สืบคน เอกสารในระบบ 

 

5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ 

 5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

  1) สามารถสงเอกสารใหผูรับไดอยางถูกตอง 

2) สามารถสงเอกสารไปยังผูบริหารแตละฝาย ท่ีกำกับดูแลของแตละงาน/หรือ 

    ผูเก่ียวของกับงาน รวมถึงข้ันตอนของการสั่งการไดรวดเร็วและทันเวลา 

 

5.2 กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

    1) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตร ีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 

    2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรวีาดวยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2560 

 

6. ขอกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 
 

 

ขอกำหนดท่ีสำคัญ 

 ท่ีมาของขอกำหนดท่ีสำคัญ 

ความตองการ/ความคาดหวัง 
กฎหมาย 

ระเบียบ 

ขอบังคับ 
ผูสงมอบ 

ผูเรียน/

ผูรับ 

บริการ 

ผูมีสวนได/ 

สวนเสีย 

คูความ

รวมมือ 

1. ตรวจสอบเอกสารกอนรับ - สง 

หนังสือทุกฉบับ 
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ขอกำหนดท่ีสำคัญ 

 ท่ีมาของขอกำหนดท่ีสำคัญ 

ความตองการ/ความคาดหวัง 
กฎหมาย 

ระเบียบ 

ขอบังคับ 
ผูสงมอบ 

ผูเรียน/

ผูรับ 

บริการ 

ผูมีสวนได/ 

สวนเสีย 

คูความ

รวมมือ 

2. การรับ – สง เอกสารมีความ

ถูกตอง ทันเวลา 
     

3. ความพึงพอใจและไมพึงพอใจ

ของผูรับบริการและผูมสีวนไดสวน

เสีย 

     

 

7. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  

        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
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 7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม)  

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

 5 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการธุรการและสารบรรณ 

7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คุีณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 

 

 

 

วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (QWI) 

กระบวนการธรุการและสารบรรณ 

คำจำกัดความ 

            งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริม่ตั้งแต การวิเคราะหเอกสาร

ตาง ๆ การจัดทาการรับ-สง การเก็บและสืบคน การยืม จนถึงการทำลาย 

            ระบบ E-office หมายถึง ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได

พัฒนาข้ึน เพื่อใชภายในมหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่

เกี่ยวของ 

1. ตรวจสอบรายละเอียด 

จดหมาย/ เอกสารกอนเซ็นรับ 

 1.1 บันทึกขอความ (กระดาษ) 

 1.2 หนังสือตราครุฑภายนอก 

(กระดาษ) 

1 นาท ี เจาหนาที่ฝายงานธุรการ

และสารบรรณ 

บันทึกขอความ 

หนังสือภายนอก 

2. เปดซองพรอมตรวจสอบเอกสาร

ภายในที่สงเขามา 

1 นาท ี เจาหนาที่ฝายงานธุรการ

และสารบรรณ 

บันทึกขอความ 

หนังสือภายนอก 

3.คัดแยกประเภทหนังสือพรอมทั้ง

ชั้นความเร็ว 

1 นาท ี เจาหนาที่ฝายงานธุรการ

และสารบรรณ 

บันทึกขอความ 

หนังสือภายนอก 

4.สแกนเอกสาร 2 นาท ี เจาหนาที่ฝายงานธุรการ

และสารบรรณ 

บันทึกขอความ 

หนังสือภายนอก 

5.เล ือกประเภทแบบฟอรมของ

เอกสารในระบบ e-office และ

กรอกรายละเอียดตางๆ ใหครบ 

พรอมทั้งแนบไฟลเอกสารที่สแกน

เขาในระบบ 

3 นาท ี เจาหนาที่ฝายงานธุรการ

และสารบรรณ 

 

6.บันทึกเอกสาร และออกเลขที่รับ

เอกสาร  

2 นาท ี เจาหนาที่ฝายงานธุรการ

และสารบรรณ 

 

7.เลือกเสนทางในระบบเพื่อสงไป

ถึงผู บริหารลงนาม/ผูที ่เกี ่ยวของ

พิจารณา 

2 นาท ี เจาหนาที่ฝายงานธุรการ

และสารบรรณ 
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7.3 แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน 

รหัส ช่ือแบบฟอรม 

FM-GO-01 บันทึกขอความ (ติดตอราชการภายนอก) 

FM-GO-02 บันทึกขอความ (ติดตอราชการภายใน) 

 

 7.4 เอกสารอางอิง 

  1) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตร ีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม         

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 
  2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรวีาดวยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2560 

  3) คูมือการใชงานระบบ e-office มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

    

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

รอยละความถูกตองของเอกสารท่ีดาเนินการผานระบบ e-office เปาหมาย คิดเปนรอยละ 100 

 

9. ระบบติดตามประเมินผล 

 การติดตามประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานกระบวนการงานธ ุรการและสารบรรณ นั้น  

มีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผูรับผิดชอบ ผูกำกับ 

1. กำหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลา

ในการติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงานของกระบวนการ 

ตุลาคม หัวหนาฝายบริหารงาน

ทั่วไป 

 

2. ดำเนินการติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 

มิถุนายน, 

กันยายน 

หัวหนาฝายบริหารงาน

ทั่วไป 

 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม

ประเมินผลการดำเนนิงานของ

กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 

มิถุนายน, 

กันยายน 

ฝายงานธุรการและ      

สารบรรณ 

 

4. รายงานผลการติดตามประเมนิผล

การดำเนินงานของกระบวนการตอ

ผูบังคับบัญชาเพื่อใหขอเสนอแนะใน

การปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 

มิถุนายน, 

กันยายน 

ฝายงานธุรการและ      

สารบรรณ 

 



 

 7 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการธุรการและสารบรรณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผูรับผิดชอบ ผูกำกับ 

5. นำขอเสนอแนะมาปรับปรุง

กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน ฝายงานธุรการและ      

สารบรรณ 

 

6. ประเมินผลความสำเร็จของการ

ดำเนินงานตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปถัดไป หัวหนาฝายบริหารงาน

ทั่วไป 

 

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดำเนินการใหระบุเดือนท่ีดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการธุรการและสารบรรณ 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการธุรการและสารบรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

แบบฟอรมท่ีใชในการปฏบิัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 10 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการธุรการและสารบรรณ 

1. ระบบ e- office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการธุรการและสารบรรณ 

1.1 แบบฟอรมบันทึกขอความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการธุรการและสารบรรณ 

1.2 แบบฟอรมหนังสือสงภายนอก 

 

 

 

 

 



 

 13 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการธุรการและสารบรรณ 

1.3 แบบฟอรมหนังสือคำส่ัง 

 

 

 

 

 

 



 

 14 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการธุรการและสารบรรณ 

1.4 แบบฟอรมหนังสือบันทึกขอความ(ติดตอราชการภายนอก) 



 

 15 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการธุรการและสารบรรณ 

1.5 แบบฟอรมหนังสือบันทึกขอความ(ติดตอราชการภายใน) 



 

 16 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการธุรการและสารบรรณ 

1.6 เสนทางเดินเอกสารเพ่ือขออนุมัติ(อธิการบดี) 

 

 

 

 

 



 

 17 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการธุรการและสารบรรณ 

1.6 เสนทางเดินเอกสารเพ่ือขออนุมัติ(คณบดี) 

 

 

 

 

 



 

 18 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการธุรการและสารบรรณ 

1.7 ข้ันตอนการเลือกใชเสนทางหนวยงาน (ที่ถูกตัง้คาใหเปนเสนทางอัตโนมัติ) 



 

 19 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการธุรการและสารบรรณ 

 



 

 20 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการธุรการและสารบรรณ 

คณะผูจัดทำ 

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

 

 

1. นางสาวรดาศา  โพธ์ิจาด  รักษาการหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

2. นางสาวเสาวลักษณ อุดมเจริญพรผล เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ประจำภาควิชา 

3. นางสาวพัชราภรณ สีลาดเลา  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ประจำ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 

4. นางสาวพิลาวรรณ กองทองนอก เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ประจำ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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