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คํานํา 
 

คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการงานธุรการและสารบรรณน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปน
แนวทางในการดําเนินงาน  การออกเลขที่รับ - สง ภายนอกภายใน  การราง-พิมพ โตตอบหนังสือราชการ   
การจัดเก็บสําเนาเอกสาร  การสืบคนและติดตามเอกสาร และการกําหนดเสนทางมาตรฐานหนวยงาน      
ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหสามารถนํากระบวนการงานธุรการและสารบรรณไปปฏิบัติในรูปแบบ
เดียวกัน  

คูมือฉบับน้ีประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพทเฉพาะ 4) หนาที่ความรับผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่
เก่ียวของ 6) ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิมและใหม) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผูจัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดของคูมือฉบับ
น้ี เพ่ือนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของงานธุรการและสารบรรณ 
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นางสาวปาณิสรา  นิตุธร 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
ธันวาคม 2561 
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 1 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

1. วัตถุประสงค     
 1) เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของงานธุรการและสารบรรณ สําหรับบุคลากรที่เก่ียวของ
 2) เพ่ือเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการงานธุรการและสาร
บรรณของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 3) เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาของผูที่ไดรับมอบหมายภาระใหมในการปฏิบัติงานธุรการ 
    

2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คูมือการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมขั้นตอน การปฏิบัติงานงานธุรการและสารบรรณ (e-office)   
เริ่มต้ังแต 1) การออกเลขที่รับ - สง ภายนอกภายใน 2) การราง-พิมพ โตตอบหนังสือราชการ              
3) การจัดเก็บสําเนาเอกสาร  4) การสืบคนและติดตามเอกสาร 5) การกําหนดเสนทางมาตรฐาน
หนวยงาน 6) ตรวจทานหนังสือหนังสือราชการ 7) อ่ืน ๆ เชน เอกสารโครงการ การเงิน งบประมาณ 

 
3. นิยามศัพทเฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเปนเกณฑสําหรับเทียบกําหนด ทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหน่ึง ซึ่งถือวาเปนเกณฑที่
นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได โดยมีกรอบในการพิจารณากําหนดมาตรฐาน
หลายๆ ดาน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานหนวยงาน
กลางจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของงานประเภท
น้ันๆ ดวย 
 งานธุรการ หมายถึง งานที่เก่ียวกับการอํานวยความสะดวกในเรื่องการตาง ๆ เชน งานพิมพ   
จัดทําเอกสาร รางโตตอบหนังสือราชการ การติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มต้ังแต การวิเคราะหเอกสาร
ตาง ๆ การจัดทําการรับ-สง การเก็บและสืบคน การยืม จนถึงการทําลาย 
 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หมายถึง งานรับสงขอมูลขาวสาร หรือหนังสือราชการ 
ผานระบบสื่อสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ระบบ E-office หมายถึง ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ไดพัฒนาขึ้น เพ่ือใชภายในมหาวิทยาลัย  
 สําเนา หมายถึง เอกสารที่จัดทําขึ้นเหมือนกับตนฉบับ  โดยจัดทําจากตนฉบับ  สําเนาคูฉบับหรือ
จากสําเนาอีกช้ันหน่ึง 
 ระบบออนไลน หมายถึง ระบบการทํางานบนอินเตอรเน็ต 

  
 
 
 
 
 



 
 

 2 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
  

 
ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผดิชอบ 

(1) ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย 
(อธิการบดีและรองอธิการบดี) 

ลงนามสั่งการ 

(2) ผูบริหารระดับหนวยงาน 
(คณบดี/รองคณบดี) 
 

พิจารณากลั่นกรอง หรือ (อนุมัติ/อนุญาต/ลงนามสั่งการ) 

(3) หัวหนาสํานักงาน/หัวหนาฝาย
บริหารงานทั่วไป 

พิจารณาตรวจสอบ 
 

(4) ระดับปฏิบัติการ 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
ฝายงานธุรการและสารบรรณ 

1.จัดทําเอกสารเพ่ือใหผูบริหารลงนาม/สั่งการ 
2.ออกเลขเอกสารรับ-สง และรับเรื่องเพ่ือดําเนินการ  
3.กําหนดเสนทางเดินเอกสาร ติตาม สืบคน เอกสารในระบบ  

 
 

5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี 
  1) สามารถสงเอกสารใหผูรับไดอยางถูกตอง 

2) สามารถสงเอกสารไปยังผูบริหารแตละฝาย ที่กํากับดูแลของแตละงาน/หรือ 
   ผูเกี่ยวของกับงาน รวมถึงขั้นตอนของการสั่งการไดรวดเร็วและทันเวลา 

 
5.2 กฎ ระเบยีบที่เก่ียวของ 
   (1) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพ่ิมเติม    

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
   (2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที3่) พ.ศ.2560 
 

6. ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 
  

 
 

ขอกําหนดที่สําคัญ 

 ที่มาของขอกําหนดที่สําคัญ 

ความตองการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 
ระเบียบ 
ขอบังคับ ผูสงมอบ 

ผูเรียน/ผูรับ 
บริการ 

ผูมีสวนได/ 
สวนเสีย 

คูความ
รวมมือ 

1.ตรวจสอบเอกสารกอนรับ-สง หนังสือ
ทุกฉบับ 

√ √ √  √ 

2. การรับ – สง เอกสารมีความถูกตอง 
ทันเวลา 

√ √ √  √ 



 
 

 3 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

 
 

ขอกําหนดที่สําคัญ 

 ที่มาของขอกําหนดที่สําคัญ 

ความตองการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 
ระเบียบ 
ขอบังคับ ผูสงมอบ 

ผูเรียน/ผูรับ 
บริการ 

ผูมีสวนได/ 
สวนเสีย 

คูความ
รวมมือ 

3. ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

√ √ √  √ 

 
7. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
  7.1 กระบวนการปฏบิตังิานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) 
 
     

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 4 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

 7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบติังานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
 

 
 



 
 

 5 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

7.2 วิธีการปฏิบตัิงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
   

 
 

 

 
วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณุภาพ (QWI) 

การออกเลขทีร่ับ - สง ภายนอกภายใน  
 

คําจํากัดความ 

                 งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มต้ังแต การวิเคราะห
เอกสารตาง ๆ การจัดทาการรับ-สง การเกบ็และสืบคน การยืม จนถึงการทําลาย 
                 ระบบ E-office หมายถงึ ระบบงานสารบรรณอเิล็กทรอนิกสทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา
ไดพัฒนาขึ้น เพือ่ใชภายในมหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวของ 

1. ตรวจสอบรายละเอียด จดหมาย/ 
เอกสารกอนเซ็นตรับ 
 1.1 บันทึกขอความ (กระดาษ) 
 1.2 หนังสือตราครุฑภายนอก (กระดาษ) 

1 นาท ี เจาหนาที่ฝายงานธุรการ
และสารบรรณ 

 

2. เปดซองพรอมตรวจสอบเอกสารภายใน
ที่สงเขามา 

1 นาท ี เจาหนาที่ฝายงานธุรการ
และสารบรรณ 

 

3.คัดแยกประเภทหนังสือ พรอมทั้งช้ัน
ความเร็ว 

1 นาท ี เจาหนาที่ฝายงานธุรการ
และสารบรรณ 

 

4.สแกนเอกสาร 3 นาท ี เจาหนาที่ฝายงานธุรการ
และสารบรรณ 

 

5.เลือกประเภทแบบฟอรมของเอกสารใน
ระบบ e-office และกรอกรายละเอียดตาง 
ๆ ใหครบ พรอมทั้งแนบไฟลเอกสารที่
สแกนเขาในระบบ 

3 นาท ี เจาหนาที่ฝายงานธุรการ
และสารบรรณ 

 

6.บันทึกเอกสาร และออกเลขที่รับเอกสาร  2 นาท ี เจาหนาที่ฝายงานธุรการ
และสารบรรณ 

 

7.เลือกเสนทางที่กําหนดไวในระบบเพ่ือ
สงไปถึงผูบริหารลงนาม/ผูที่เกี่ยวของ
พิจารณา 

1 นาท ี เจาหนาที่ฝายงานธุรการ
และสารบรรณ 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 6 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

 
 
 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณุภาพ (QWI) 
การราง-พิมพ โตตอบหนังสอืราชการ 

คําจํากัดความ 
           งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มต้ังแต การวิเคราะหเอกสาร
ตาง ๆ การจัดทาการรับ-สง การเก็บและสบืคน การยืม จนถึงการทําลาย 
 ระบบ E-office หมายถงึ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนกิสที่มหาวทิยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทาได
พัฒนาขึ้น เพือ่ใชภายในมหาวทิยาลัย 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวของ 

1. เลือกแบบฟอรมทีจ่ะพิมพเอกสารในเมนู
สราง-สง ในระบบ e-office 

1 นาที เจาหนาที่ฝายงานธุรการ
และสารบรรณ 

 

2. พิมพหนังสือในเรือ่งที่ตองการพรอมทัง้
บันทึกเอกสารในระบบทุก ๆ 3 นาที เพื่อ
ปองกันความผิดพลาดของระบบ 

15 นาท ี เจาหนาที่ฝายงานธุรการ
และสารบรรณ 

 

3. กําหนดเสนทาง เพื่อเสนอใหหัวหนาฝาย
ตรวจสอบ / ผูบริหารลงนามในหนังสือ 

3 นาท ี เจาหนาที่ฝายงานธุรการ
และสารบรรณ 

 

 
 

 
 
 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณุภาพ (QWI) 
การจัดเก็บสําเนาเอกสาร 

คําจํากัดความ 

           งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มต้ังแต การวิเคราะหเอกสาร
ตาง ๆ การจัดทาการรับ-สง การเก็บและสบืคน การยืม จนถึงการทําลาย 
 ระบบ E-office หมายถงึ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนกิสที่มหาวทิยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทาได
พัฒนาขึ้น เพือ่ใชภายในมหาวทิยาลัย 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวของ 

1. คัดแยกประเภทของเอกสารออกเปน
หมวดหมู เชน หนังสือสงออก หนังสือ
ภายนอก  หนงัสือภายใน  

3 นาที เจาหนาที่ฝายงานธุรการ
และสารบรรณ 

 

2. บันทึกเก็บในรูปแบบ ไฟล PDF.JPG. ใน
เครื่องคอมพิวเตอร และจัดเกบ็เขาแฟมแยก
เปนประเภท หมวดหมู 

3 นาท ี เจาหนาที่ฝายงานธุรการ
และสารบรรณ 

 

 
 
 



 
 

 7 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

 
 
 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณุภาพ (QWI) 
การสืบคนและติดตามเอกสาร 

คําจํากัดความ 
           งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มต้ังแต การวิเคราะหเอกสาร
ตาง ๆ การจัดทาการรับ-สง การเก็บและสบืคน การยืม จนถึงการทําลาย 
 ระบบ E-office หมายถงึ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนกิสที่มหาวทิยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทาได
พัฒนาขึ้น เพือ่ใชภายในมหาวทิยาลัย 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวของ 

1. พิมพรายละเอียดขอมูล ที่ตองการสืบคน
เอกสารในระบบ  (คนหาขั้นสูง)   

3 นาที เจาหนาที่ฝายงานธุรการ
และสารบรรณ 

 

2. ดําเนินการตดิตามเอกสาร เพื่อดูเสนทาง
ของเอกสารพรอมทั้ง แจงขอมลูลาสุดใหกับผู
ที่รับบริการทราบเกี่ยวกับเอกสารฉบับนั้น 

3 นาท ี เจาหนาที่ฝายงานธุรการ
และสารบรรณ 

 

 
 

 
 
 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณุภาพ (QWI) 
การกําหนดเสนทางมาตรฐานหนวยงาน  

คําจํากัดความ 

           งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มต้ังแต การวิเคราะหเอกสาร
ตาง ๆ การจัดทาการรับ-สง การเก็บและสบืคน การยืม จนถึงการทําลาย 
 ระบบ E-office หมายถงึ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนกิสที่มหาวทิยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทาได
พัฒนาขึ้น เพือ่ใชภายในมหาวทิยาลัย 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวของ 

1. เลือกแบบฟอรม ตัง้คาการใชงานในระบบ   1 นาที เจาหนาที่ฝายงานธุรการ
และสารบรรณ 

 

2. กําหนดเสนทางหนวยงาน ในคณะ โดย
แยกเปนประเภทของเอกสาร  เรื่องตาง ๆ ที่
ตองการกําหนด เชน ใบลาปวย บันทึกขอ
อนุมัติโครงการ (แยกตามสาขา) 

3 นาท ี เจาหนาที่ฝายงานธุรการ
และสารบรรณ 

 

3. ตัง้คาผูลงนามหลัก และ ผูรับเอกสารใน
ระบบอยางชดัเจน โดยเลือกจากชื่อ/ตําแหนง 

5 นาที เจาหนาที่ฝายงานธุรการ
และสารบรรณ 

 

 
 
 



 
 

 8 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

7.3 แบบฟอรมท่ีใชในการปฏบิัติงาน 
   

รหัส ชื่อแบบฟอรม 
FM-GO-01 บันทึกขอความ (ติดตอราชการภายนอก) 
FM-GO-02 บันทึกขอความ (ติดตอราชการภายใน) 

 

 7.4 เอกสารอางอิง 
  1) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แกไขเพ่ิมเติม         

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 
  2) ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่3) พ.ศ.2560 
  3) คูมือการใชงานระบบ e-office มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

    

8. มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
รอยละความถูกตองของเอกสารที่ดาเนินการผานระบบ e-office เปาหมาย คิดเปนรอยละ 100 

  
9. ระบบตดิตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิ บั ติงานกระบวนการงาน ธุรการและสารบบณ น้ัน  
มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการ ดังน้ี 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

1. กําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาใน
การตดิตามประเมินผลการดําเนินงาน
ของกระบวนการ 

ตุลาคม หัวหนาสํานักงาน  

2. ดําเนินการตดิตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

หัวหนาสํานักงาน  

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

ฝายงานธุรการและ      
สารบรรณ 

 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการตอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อใหขอเสนอแนะในการ
ปรับปรงุกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

ฝายงานธุรการและ      
สารบรรณ 

 

5. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน ฝายงานธุรการและ      
สารบรรณ 

 

6. ประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปถดัไป หัวหนาสํานักงาน  

 



 
 

 9 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 10 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 12 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 13 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

1. ระบบ e- office 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 14 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

1.1 แบบฟอรมบันทึกขอความ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 15 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

1.2 แบบฟอรมหนงัสือสงภายนอก 

 
 
 
 
 



 
 

 16 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

1.3 แบบฟอรมหนงัสือคําส่ัง 
 

 

 

 

 

 



 
 

 17 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

1.4 แบบฟอรมหนงัสือบันทกึขอความ(ตดิตอราชการภายนอก) 



 
 

 18 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

1.5 แบบฟอรมหนงัสือบันทกึขอความ(ตดิตอราชการภายใน) 



 
 

 19 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

1.6 เสนทางเดินเอกสารเพื่อขออนุมตัิ(อธิการบดี) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 20 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

1.6 เสนทางเดินเอกสารเพื่อขออนุมตัิ(คณบดี) 

 

 

 

 

 



 
 

 21 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

1.7 ข้ันตอนการเลือกใชเสนทางหนวยงาน (ที่ถูกตั้งคาใหเปนเสนทางอัตโนมัติ) 



 
 

 22 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 
 



 
 

 23 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

ผูจัดทํา 

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

 
 

         นางสาวปาณิสรา   นิตุธร                               จัดทํา 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
ฝายงานธุรการและสารบรรณ 



 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอูทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 
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