กระบวนการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
(e-office)

นางสาวกัลยา ประทาพันธ์
เจ้าหน้าที่วจิ ัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

คำนำ
คู่มือการปฏิบ ัติงาน กระบวนการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ (e-office) นี้จัดทำขึ้น เพื่ อ
ให้ ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมขั้นตอนงานธุรการและสารบรรณ (e-office) และ
ครอบคลุมการรับเอกสารจากหน่วยงานต่างๆ และงานสารบรรณ มีความสำคัญคือเป็นด่านหน้าของหน่ว ยงาน
เป็นหน่วยงานสนับสนุนเป็นหน่วยบริการ ตั้งแต่การรับ -ส่งเอกสาร งานช่วยอำนวยการผู้ปฏิบัติตั้งแต่ระดับธุรการ
หัวหน้า รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการศูนย์ฯอุดรธานี ตลอดจนผู้รับบริการของศูนย์ฯอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ให้สามารถนำกระบวนการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ (e-office) ไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน
คู ่ ม ื อ ฉบั บ นี ้ ป ระกอบด้ ว ย 1)วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ทำ 2)คู ่ ม ื อ ขอบเขตของกระบวนการ
3) นิ ย ามศั พ ท์ เ ฉพาะ 4) หน้ า ที ่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ 5) ความต้ อ งการของผู ้ ร ั บ บริ ก ารและผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
กฎ ระเบี ย บเกี ่ ย วข้ อ ง 6) ข้ อ กำหนดที ่ ส ำคั ญ ของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั ้ น ตอนการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 9) ระบบติดตามประเมินผล
คณะผู้จัดทำจะติดตามและประเมินผลความสำเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดของคู่มือ
ฉบับนี้ เพื่อนำผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณา (e-office)

คณะผู้จัดทำ
นางสาวกัลยา ประทาพันธ์
1 กันยายน 2564

สารบัญ
เรื่อง
บทนำ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน
ภาคผนวก ก
- ระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ภาคผนวก ข
- แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงานแสดงเป็นรูปภาพ

หน้า
1
3
6
7

8

บทที่ ๑ บทนำ
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุดรธานีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเปิดศูนย์การเรียนในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกัน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ดูแลด้านอาคาร
สถานที่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดูแลการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อนุมัติการจั ดตั้งวิทยาเขตอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2556 และในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุม ทองใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นสักขีพยาน
จากนั้น องค์การบริห ารส่ว นจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ณ ต.สามพร้าว อ.เมือง
จ.อุดรธานี บนพื้นที่ทั้งหมด 28 ไร่ ประกอบด้วย อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง อาคารเรียน 2 หลัง และห้องน้ำ
2 หลัง โดยมีพิธีลงนามสัญญาการใช้อาคารสถานที่ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา และร่วมปลูกต้น "แก้วเจ้าจอม" ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2558
โดยในช่วงแรกมีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 3 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
3. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ซึง่ ในปัจจุบันได้ปรับให้มีการเรียนการสอน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการจัดการการค้า สาขาวิชารัฐศาสตร์
วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ
1) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการธุรการและสารบรรณ (e-office) สำหรับบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงานของ กระบวนการธุรการ
และสารบรรณ (e-office) ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ขอบเขตของกระบวนการ
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนงานธุรการและงานสารบรรณ (e-office) ครอบคลุม ตั้งการรับ
เอกสารจากหน่วยงานต่างๆ และงานสารบรรณ มีความสำคัญคือเป็นด่านหน้าของหน่วยงาน เป็นหน่วยงานสนับสนุน
และเป็นบริการตั้งแต่การรับ –ส่ง เอกสารงานช่วยอำนวยการ ผู้ปฏิบัติตั้งแต่ระดับธุรการ หัวหน้า ผู้อำนวยการ
ตลอดจนผู้บริการ

นิยามศัพท์เฉพาะ
งานธุ ร การ หมายถึ ง งานที ่ เ กี ่ ย วกั บ การอำนวยความสะดวกในเรื่ อ งการต่ า ง ๆ เช่ น งานพิ ม พ์
จัดทำเอกสาร ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งานสารบรรณ หมายถึงงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ
การจัดทำการรับ–ส่ง การเก็บและสืบค้น การยืม จนถึงการทำงาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง งานรับส่งข้อมูล ข่าวสาร หรือหนังสือราชการ
ผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ E-๐ffice หมายถึ ง ระบบงานสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท ี ่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ พ ั ฒ นาขึ้ น
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการต่อไปนี้
1) การออกเลขที่รับเอกสารภายนอก–ภายใน (ออกด้วยมือ)
2) การออกเลขที่รับเอกสารในระบบ e-office
3) ร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ (หนังสือราชการ/คำสั่ง/ในระบบe-office
4) การออกเลขที่ส่งเอกสารในระบบe-office
5) จัดเก็บสำเนาเอกสาร
6) การรับ-ส่ง โทรสารสำนักงาน
7) การสืบค้นและติดตามเอกสาร (ในระบบe-office)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
1 . ผู้บริหารระดับศูนย์การศึกษา
(ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ)
2 . หัวหน้าสำนักงาน
3 . เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
พิจารณาสั่งการ
ลงนาม เอกสารเพื่อเสนอ
วิเคราะห์ กลั่นกรองเอกสารเพื่อเสนอ
ลงทะเบียนรับเอกสารโดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. สามารถส่งเอกสารให้ผู้รับได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถส่งเอกสารไปยังผู้บริหารแต่ละฝ่าย ที่กำกับดูแลของแต่ละงาน/หรือผู้เกี่ยวข้อง งานรวมถึง
ขั้นตอนของการสั่งการได้รวดเร็วและทันเวลา

บทที่ ๒
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
2.2 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
งานสารบรรณ คำว่าสารบรรณ มาจากคำว่า สาร หรือ สาระ หมายถึง สาระ ส่วนสำคัญ ถ้อยคำ จดหมาย
ฯลฯ และบรรณ หมายถึ ง หนั ง สื อ คำว่ า สารบรรณ จึ ง หมายถึ ง หนั ง สื อ ที ่ เ ป็ น หลัก ฐาน (พจนานุ ก รม ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒ : ๑๑๘๒) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อ ๖ ได้
ให้ความหมาย “งานสารบรรณ” หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่ การจัดทำ การรับ การส่ง
การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย” ซึ่งเป็นการกำหนดขั้นตอน และขอบข่ายของงานสาร บรรณ ว่าเกี่ยวกับเรื่อง
อะไรบ้าง แต่ในทางปฏิบัติการบริหารงานเอกสารทั้งปวง จะเริ่มตั้งแต่การคิด อ่ าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จด จัดทำ
สำเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุ ป ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ทำรหัส เก็บเข้าที่
ค้นหา ติดตามและทำลาย ทั้งนี้ต้องเป็นระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อประหยัดเวลา
แรงงาน และค่าใช้จ่าย
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานทางราชการ ซึ่งได้แก่เอกสาร ๖ ประเภท ดังนี้
๑. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
๒. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
๓. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
๔. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
๕. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ๖. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจาก
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือราชการ มี ๖ ชนิด ได้แก่
๑. หนังสือภายนอก
๒. หนังสือภายใน
๓. หนังสือประทับตรา
๔. หนังสือสั่งการ มี ๓ ชนิด ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ
๕. หนังสือประชาสัมพันธ์ มี ๓ ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว
๖. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐาน เช่น หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่น
ความหมายของหนังสือแต่ละชนิด
๑. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือ ติดต่อระหว่างส่วน
ราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก ให้จัดทำตามแบบที่ ๑
ท้ายระเบียบ
๒. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือ ติดต่อภายใน
กระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน โดยใช้กระดาษบันทึกข้อความ และให้จัดท าตามแบบที่ ๒ ท้ายระเบียบ
๓. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ขึ้นไป โดยให้
หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อ
ย่อกำกับตรา หนังสือประทับตราให้ใช้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างราชการกับ บุคคลภายนอก
เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ

๑. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
๒. การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
๓. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญ หรือการเงิน
๔. การแจ้งผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
๕. การเตือนเรื่องที่ค้าง
๖. เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกำหนดโดยทำเป็นคำสั่ง ให้ใช้หนังสือประทับตรา
หนังสือสั่งการ มี ๓ ชนิด ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ
๑. คำสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้กระดาษตรา ครุฑ
๒. ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็น
หลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ ใช้กระดาษตราครุฑ
๓. ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่ บัญญัติให้กระทำได้
ใช้กระดาษตราครุฑ
หนังสือประชาสัมพันธ์ มี ๓ ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว
1. ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบหรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ
2. แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทาง ราชการ หรือเหตุการณ์
หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ
3. ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทางราชการทำขึ้น
นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ข้างต้น หรือหนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึง
ส่วนราชการ และส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี ๔ ชนิด คือ หนังสือรับรอง รายงานการ ประชุม
บันทึก และหนังสืออื่น
หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์อย่าง
หนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จำเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ
รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ ประชุมไว้เป็นหลักฐาน
บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ
ข้อความทีเ่ จ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานระดับตำกว่ากรมติดต่อกันในการปฏิบัติราชการโดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึก
ข้อความ หรือกระดาษอื่นก็ได้หรือมีแต่ เรียน ไม่มี เรื่อง ก็ได้
หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็น หลักฐานในทาง
ราชการ ซึ่งรวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ และสื่อกลางบันทึกข้อมูล ด้วย หรือหนังสือของ
บุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทาง ราชการแล้วมีรูปแบบตามที่
กระทรวง ทบวง กรม จะกำหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม เว้นแต่มีแบบตาม กฎหมายเฉพาะเรื่องให้ทำตามแบบ เช่น
โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานสืบสวน และคำร้อง เป็น ต้น
หนังสือราชการทั้ง ๖ ชนิด ตามระเบียบงานสารบรรณ ในกรณีที่เป็นเรื่องด่วน หรือเรื่องลับ หรือหนังสือเวียน
ระเบียบสารบรรณได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
หนังสือราชการด่วน เป็นหนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ ซึ่งอาจเป็นหนังสือภายนอก หนังสือภายในหรือ
หนังสือประทับตราก็ได้ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่ง และดำเนินการทางสารบรรณด้วยความ รวดเร็วเป็นพิเศษ

ชั้นความเร็วของหนังสือ มี ๓ ประเภท คือ
ด่วนที่สุด
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
ด่วนมาก
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
ด่วน
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทำได้ ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็ก
กว่าตัวพิมพ์โป้ง ๓๒ พ้อยท์ ให้เห็นได้ชัดบนหนังสือและบน ซอง
ชั้นความลับของหนังสือราชการ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
มี ๓ ชั้น ได้แก่
ลับที่สุด หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์
แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด
ลับมาก หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์
แห่งรัฐอย่างร้ายแรง
ลับ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ
ประโยชน์ของรัฐ
การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรเลข วิทยุโทรเลข โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุ
โทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้รับปฏิบัติเช่นเดียวกับได้รับหนังสือ โดยให้
ทำหนังสือยืนยันตามไปทันที
บทที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบ ัติง านย่ อมต้ อ งมีข ั้น ตอน รายละเอียดวิธ ี ทำงานเฉพาะ หรือแต่ล ะขั ้น ตอนย่อ ยของแต่ ล ะ
กระบวนการ อาจเป็นข้อมูลเฉพาะ เป็นคำแนะในการทำงาน เทคนิค แนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงแนวทางหรือ วิธีการที่
องค์กรใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผลของการปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามที่ได้วางไว้จึงได้มีการ จัดทำขั้นตอน
การปฏิบัติงาน โดยการน าขั้นตอนในการปฏิบัติมาเรียบเรียงและจัดทำให้เข้าใจได้ง่ายในรูปแบบ ผังงาน ( Flow
chart) โดยได้นำสัญลักษณ์การเขียนผังงาน (Flow chart) ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ได้ให้ความหมายไว้ มาปรับใช้ ดังนี้
สัญลักษณ์

คำอธิบาย
แทนจัดเริ่มต้นและลงท้ายของผังงาน

แทนจุดที่มีการปฏิบัติงานหรือประมวลผลงาน

แทนจุดที่ต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง

แทนทิศทางของขั้นตอนการดำเนินงาน

แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน : หนังสือรับ
รับหนังสือจากหน่วยงานต่างๆและในระบบ e-Office รอบเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ น. รอบบ่าย ๑๔.๐๐ น.

คัดแยกหนังสือจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน
ลงทะเบียนรับในระบบ e-Office
นำเสนอผู้บริหาร

ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ

แจกหนังสือรับให้บุคลากรตามที่ ผู้บริหารสั่งการและหัวหน้าสำนักงานมอบหมาย

แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน : หนังสือส่ง
ร่างหนังสือเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม

ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน
ของหนังสือก่อนลงทะเบียนหนังสือส่ง
ในระบบ e-Office

นำส่งให้หน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย หรือ สำนักงานภายนอก

บทที่ ๔
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน
ลำดับที่
1.

ประเด็นปัญหา/อุปสรรค
การแนบไฟล์สแกนคำสั่งมหาวิทยาลัย ในระบบ บริหารงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-๐ffice) แนบไฟล์ไม่ได้

2.

การใช้งานระบบบริหารงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
(E-๐ffice) เป็นระบบการบริหาร เอกสารที่ดี แต่จะทำให้
เสียเวลาในการปฏิบัติงาน ที่ต้องกรอกรายละเอียดให้
ครบถ้วน ตามโปรแกรม ที่เขียนขึ้น จึงทำให้ปฏิบัติงานอื่น
ล่าช้า
มีบางหน่วยงานที่ใช้ระบบบริหารงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-๐ffice) ออกเลขหนังสือส่งแล้ว ไม่คลิกส่ง
หนังสือออนไลน์ และแนบไฟล์เอกสาร จึงทำให้เกิดความ
ล่าช้า และทำให้การใช้งานระบบ ไม่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

3.

แนวทางการแก้ไขปัญหา
- แจ้งผู้ดูแลระบบให้แก้ไขปัญหาให้
- ประสานเจ้าหน้าที่กองกลางแนบ
ไฟล์คำ สั่งมหาวิทยาลัยให้
- มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน ให้
ชัดเจนเพื่อปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- โทรประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ที่
ออกเลขหนังสือส่งของหน่วยงาน
ต่าง ๆ โดยตรงเพื่อคลิกส่งหนังสือ
- กรอกรายละเอียดในการรับ
หนังสือ ด้วยตนเอง

ภาคผนวก ก
ระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
แสดงเป็นรูปภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เข้าระบบ https://eoffice.ssru.ac.th/

1.ลงชื่อเพื่อเข้า
เข้าใช้ระบบ e- office

รูปภาพที่ ๑ เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3 การรับเอกสารภายใน (กระดาษ)

คลิก
ลงทะเบียนรับ "หนังสือรับ
จากภายนอก (กระดาษ)"

รูปภาพที่ ๔ การรับเอกสารภายนอก (กระดาษ)

คลิก
สร้างเอกสาร "บันทึก
ข้อความ (ไทย) " ใหม่

รูปภาพที่ 5 การสร้างบันทึกข้อความ (หนังสือภายใน)

คลิก
สร้างเอกสาร "หนังสือส่ง
ภายนอก (ไทย) " ใหม่

รูปภาพที่ ๖ การสร้างบันทึกข้อความ (หนังสือภายนอก)

