คูมือ/การถอดบทเรียน
เรื่อง แนวปฏิบัติการสงเอกสาร
หนวยงาน สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

จัดทําโดย
หนวยงาน สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
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คํานํา
การปฏิบัติงานจะประสบความสําเร็จ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได นั้น การส"ง
เอกสาร ได ถู ก ต อง และรวดเร็ ว เป% น สิ่ งจํ า เป% น สํ า หรั บ เป% นแนวทางในการปฏิบั ติ งาน ให แก"
เจาหนาที่ของกลุ"มภารกิจบริหารและธุรการ จึงไดจัดทําแนวปฏิบัติการส"งเอกสาร ขึ้น เพื่อให
บุคลากรที่เกี่ยวของ ทราบและเขาใจตรงกัน เพื่อใหการปฏิบัติงาน ประสบความสําเร็จ และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
ในการนี้ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงเห็นว"า “แนวปฏิบัติการส"งเอกสาร”
จะสามารถเป%นประโยชน3ใหเจาหนาที่ท่ีสนใจ หรือหน"วยงานต"าง ๆ สามารถนําเป%นแนวทางใน
การปฏิบัติงานได ซึ่งแสดงไวในคู"มือฉบับนี้ แลว
หน"วยงาน...สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556
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สารบัญ
หน/า
คํานํา
สารบัญ
องค3ความรูประเด็น ““แนวปฏิบัติการส"งเอกสาร”
ประเด็นการจัดการความรู
องค3ความรู
กลุ"มเปAาหมาย
ผูรับผิดชอบ
ความหมายของงานสารบรรณ
ขั้นตอนการรับ-ส"ง หนังสือราชการ
ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรับเอกสาร-ส"งเอกสาร
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องค0ความรู/ประเด็น “แนวปฏิบัติการจัดสงเอกสาร”
ประเด็นการจัดการความรู/
เรื่อง “แนวปฏิบัติการจัดส"งเอกสาร”
องค0ความรู/
การรับ-ส"งเอกสาร
กลุมเป5าหมาย
1. บุคลากรสังกัดกลุ"มภารกิจบริหารและธุรการ
2. บุคลากรสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ผู/รับผิดชอบ
1. รองผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝFายบริหาร
2. กลุ"มภารกิจบริหารและธุรการ

ความหมายของงานสารบรรณ
“งานสารบรรณ” หมายถึง งานที่เกี่ย วกั บการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต"ก าร
จั ด ทํ า การรั บ -การส" ง การเก็ บ รั ก ษา การยื ม การทํ า ลาย ซึ่ ง เป% น การกํ า หนดขั้ น ตอน
ขอบข"ายของงานสารบรรณ ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต" การคิด
อ"าน ร"าง เขียน แต"ง พิมพ3 จดจํา ทําสําเนา ส"งหรือสื่อขอความ รับ บันทึก จดรายงานการ
ประชุม สรุป ย"อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ทํารหัส เก็บเขาที่ คนหา ติดตามและทําลาย
ตองเป%นระบบที่ใหความสะดวก รวดเร็วถูกตองและมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากงานสารบรรณเป%นงานที่มีอยู"ทุกหน"วยงาน การดําเนินงานตองดําเนินงานดวย
ระบบเอกสาร ดังนั้นจึงตองมีก ารกํ าหนดและการควบคุ มงานสารบรรณใหเป% นไปดวยความ
เรียบรอย
การปฏิบัติงานสารบรรณ เป%นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ ๖ ชนิด คือ
๑. หนังสือภายนอก
๒. หนังสือภายใน
๓. หนังสือประทับตรา
๔. หนังสือสั่งการ
๕. หนังสือประชาสัมพันธ3
๖. หนังสือที่เจาหนาที่จัดทําขึ้น หรือรับไวเป%นหลักฐานในราชการ
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การลงรับหนังสือราชการมีวัตถุประสงค0เพื่อ
๑. เพื่อเป%นหลักฐานทางราชการในการยืนยันการรับหนังสือเขา
๒. ปAองกันหนังสือราชการสูญหาย
๓. ง"ายต"อการสืบคน เมื่อตองการตนเรื่องของหนังสือราชการ
๔. ทาใหงานสารบรรณเป%นระบบ

ขั้นตอนการรับ-สงหนังสือราชการ
๑. รับเอกสารจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน มหาวิทยาลัย
หนังสือรับ คือ หนังสือที่ไดรับเขามาจากภายนอก ใหเจาหนาที่ของหน"วยงานสาร
บรรณกลาง ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในส"วนนี้ ไดแก" การรับและเปNดซองหนังสือ ลงเวลา
ลงทะเบียน และส"งหนังสือที่ไดรับเขามาจากส"วนราชการภายนอก และส"วนราชการภายใน จาก
ไปรษณีย3 โทรสาร และหน"วยงานภายนอกและหน"วยงานนําส"งโดยตรง เปNดซองและตรวจสอบ
ความเรียบรอยของเอกสาร โดยอ"านรายละเอียดของหนังสือเบื้องตน เนื่องจากในบางครั้งการจ"า
หนาซองกับเรียนถึงบุคคลภายในซองอาจไม"ตรงกัน กรณีเช"นนี้ใหติดต"อสอบถามไปยังหน"วยงาน
เจาของเรื่อ งเพื่อ หาขอสรุป และดํ าเนินการตามความเหมาะสมถาหนังสือ มีส่ิงที่ส"งมาดวยให
ตรวจสอบรายการใหเรียบรอย หากตรวจสอบว"าเอกสารไม"ครบตามที่แจงไวในหนังสือ ให
ดําเนินการประสานไปยังหน"วยงานเจาของเรื่องและแจงใหทราบเพื่อจะไดดําเนินการจัดส"งมา
ภายหลัง
๒. จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือเพื่อดําเนินการกอนหลัง
คัดแยกลําดับความสําคัญ และความเร"งด"วนของหนังสือจากสําคัญมากไปหาความสําคัญนอย
จากด"วนที่สุดไปหาธรรมดา เพื่อดําเนินการก"อน – หลัง เจาหนาที่เปNดซองตรวจเอกสาร หากไม"
ถูกตองใหติดต"อส"วนราชการเจาของเรื่องหรือหน"วยงานที่ออกหนังสือ เพื่อดําเนินการใหถูกตอง
หรือบันทึกขอบกพร"องไวเป%นหลักฐานแลวจึงดําเนินการเรื่องนั้นต"อไป
๓. ลงทะเบียนรับหนังสือ
การประทับตรารับหนังสือ ที่มุมบนด/านขวา ของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียด
ดังนี้
๓.๑ เลขรับ ใหลงเลขที่รับตามเลขที่รับในทะเบียน
๓.๒ วันที่ใหลงวันเดือนปPท่รี ับหนังสือ
๓.๓ เวลา ใหลงเวลาที่รับหนังสือ

-3การลงทะเบียนหนังสือรับในทะเบียนหนังสือรับ
๓.๔ ทะเบียนหนังสือรับ วันที่ เดือน พ.ศ. ใหลงวันเดือนปPท่ลี งทะเบียน
๓.๕ เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลําดับติดต"อกันไปตลอด
ปPปฏิทิน เลขทะเบียน ของหนังสือรับจะตองตรงกับเลขที่ในตรา รับหนังสือ
๓.๖ ที่ใหลงเลขที่ของหนังสือที่รับเขามา
๓.๗ ลงวันที่ใหลงวันเดือนปPของหนังสือที่รับเขามา
๓.๘ จาก ใหลงตําแหน"งเจาของหนังสือหรือชื่อส"วนราชการหรือชื่อบุคคล
๓.๙ ถึง ใหลงตําแหน"งของผูที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อส"วนราชการหรือชื่อบุคคล
๓.๑๐ เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น
๓.๑๑ การปฏิบัติใหบันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
๔. จัดเรียงเอกสารใสแฟ5มนําเสนอเพื่อพิจารณาสั่งการ
นําเอกสารที่ลงทะเบียนรับเรียบรอยแลว จัดแยกเรื่องเขาแฟAมเสนอต"อผูบังคับบัญชา
รับทราบและบันทึกการวินิจฉัยสั่งการไวเป%นประโยชน3ในการตรวจสอบ
๕. ตรวจสอบและคัดแยกเอกสาร
ดําเนินการตามคําวินิจฉัยสั่งการ คัดแยกลําดับความสําคัญ และความเร"งด"วนของ
หนังสือจากสําคัญมากไปหาความสําคัญนอย จากด"วนที่สุดไปหาธรรมดา เพื่อดําเนินการก"อน –
หลัง
๖. จัดสงตามหนวยงานที่รับผิดชอบ
แยกเรื่อง กรองหนังสือราชการตรวจความเรียบรอยของหนังสือ รวมทั้ง สิ่งที่จะส"งไป
ดวยใหครบถวน แลวส"งเรื่องใหเจาหนาที่ของหน"วยโดยถ"ายสาเนาเอกสารตามจํานวนที่จะตองส"ง
เพื่อส"งใหหน"วยงานที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินงานต"อไป

-41.1 การรับเอกสาร-สงเอกสาร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
ลําดับ
ผู/ปฏิบัติ
1.

เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป/
ผูที่ไดรับมอบหมาย

2.

เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป/
ผูที่ไดรับมอบหมาย

3.

เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป/
ผูที่ไดรับมอบหมาย

4.

เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป/
ผูที่ไดรับมอบหมาย

ขั้นตอนการทํางาน
ก

รายละเอียด
- เอกสารภายใน ลงลายมือชื่อรับ
เอกสารจากคณะ/หน"วยงาน ในใบรับ
หนังสือสมุดส"งหนังสือเป%นหลักฐานในการ
รับเอกสาร
- เอกสารจากส"วนราชการภายนอก รับ
เอกสารจากไปรษณีย3และ/หรือลงลายมือ
ชื่อในแบบตอบรับจากไปรษณีย3
(กองกลาง/กองกิจการนักศึกษา)
ตรวจสอบ
- เอกสารถูกตอง/ครบถวน
ดําเนินการแยกเอกสาร
- เอกสารบกพร"อง/ไม"ครบถวน
ส"งคืนเจาของเรื่องแกไข

ก ก

- แยกประเภทเป%นเอกสารรับภายในหรือ
ภายนอก และเอกสารส"งบุคลากร
- กรณีเป%นเอกสารลับ ปฏิบัติตามระเบียบ
ว"าดวยการรักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ. 2544
- ลงทะเบียนรับ
เอกสารธรรมดาบันทึกรายการรับ
เอกสารในทะเบียนหนังสือรับและ
ประทับตรารับ ลงเลขที่รับ วัน เดือน
ปP และเวลาที่รับเอกสาร
หนังสืออิเล็คทรอนิกส3ลงทะเบียนใน
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส3
- ไม"ลงทะเบียนรับ
เอกสารรับฝากของบุคลากรลงทะเบียน
เอกสารรับฝากและส"งใหผูเกี่ยวของลง
ลายมือชื่อรับ

-5ผู/ปฏิบัติ
ลําดับ
5. เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป/หัวหนากลุ"ม
ภารกิจ

6.

7.

ขั้นตอนการทํางาน
ก

ผูอํานวยการ/
รองผูอํานวยยการที่
ไดรับมอบหมาย
พนักงานธุรการ
ผูที่ไดรับมอบหมาย

ก

ก

ก
E-Doc.

ก

& ก
' ก

รายละเอียด
บันทึกเสนอความเห็นต"อผูอํานวยการผ"าน
หัวหนากลุ"มภารกิจบริหารและธุรการ
เพื่อทราบ /พิจารณาสั่งการ/ลงลายมือชื่อ
ทั้งเอกสารทั่วไปและเอกสารทาง
อิเล็คทรอนิคส3
ผูอํานวยการพิจารณาสั่งการ/ทราบ/
อนุมัติ/ลงลายมือชื่อทั้งเอกสารทั่วไปและ
เอกสารทางอิเล็คทรอนิคส3
รับแฟAมคืนจากผูอํานวยการสํารวจ
เอกสารในแฟAม
- กรณีเรื่องแจงเพื่อทราบใหดําเนินการ
จัดเก็บ
- กรณีตองดําเนินการตามคําสั่งการ
แจงผูเกี่ยวของดวยวาจาหรือ
โทรศัพท3 (กรณีเร"งด"วน)
ส"งเอกสารใหผูเกี่ยวของ
ดําเนินการต"อไป โดยเซ็นรับในทะเบียน
หนังสือรับ/ตนเรื่องเอกสาร/ ดําเนินการ
ส"งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส3ให
ผูเกี่ยวของ
เอกสารรอดําเนินการ
นําเอกสารใส"แฟAมรอดําเนินการ
เพื่อรอปฏิบัติ (ติดตามทวงถามเพื่อตอบ
กลับ)

-61.2 การสงเอกสาร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน:
ที่
ผู/ปฏิบัติ
1.

ขั้นตอนการทํางาน

พนักงานธุรการ/ผูที่ไดรับ
มอบหมาย

ก

(

ก
ก

ก) *

2.

หัวหนากลุ"มภารกิจบริหาร
และธุรการ

3.

ผูอํานวยการ/ผูที่ไดรับ
มอบหมาย

4.

ก

สิ่งที่ต/องปฏิบัติ
กรณีการสงเอกสารภายนอกสํานัก
กลุ"มภารกิจ จัดทําเอกสาร/หนังสือผ"าน หน"วย
สารบรรณตรวจสอบ
-เอกสารถูกตองใส"แฟAมเสนอเซ็น
-เอกสารไม"ถูกตองส"งคืนเจาของเรื่อง
กรณีการสงเอกสารภายในสํานัก
กลุ"มภารกิจ จัดทําเอกสาร/หนังสือ ส"งถึงงานที่
เกี่ยวของ
ลงทะเบียนหนังสือส"งภายในของแต"ละกลุ"ม
และตรวจสอบเสนอความเห็นต"อผูอํานวยการ
ผ"านงานสารบรรณตรวจสอบ
-เอกสารถูกตองเสนอผูอํานวยการ
-เอกสารไม"ถูกตองส"งคืนเจาของเรื่อง
เสนอผ"านความเห็นหัวหนากลุม" ภารกิจบริหารฯ
-เอกสารถูกตอง/เพิ่มความเห็น/ลงนามเสนอ
ผูอํานวยการ
-เอกสารไม"ถูกตองคืนเจาของเรื่อง
ผูอํานวยการพิจารณาสั่งการ/ลงนาม

ก /

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป/ผู
ที่ไดรับมอบหมาย

หน"วยสารบรรณรับคืนแฟAมจากผูอํานวยการ

!

"#$

กรณีสงออกภายนอก
- ลงเลขทะเบียนหนังสือส"งกรณีส"งภายนอก
และเก็บสําเนาเอกสารตามแฟAมที่เกี่ยวของ
- สําเนาเอกสารของงานอื่นส"งคืนเจาของเรื่อง

ก

ตนฉบับส"งหน"วยงานที่เกี่ยวของ
กรณีหนังสือภายในคณะ
- คืนเจาของเรื่อง

5.

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป/ผู
ที่ไดรับมอบหมาย

%

หน"วยสารบรรณดําเนินการจัดส"ง

ก

ก

-จัดส"งทางระบบ E-doc.
-จัดส"ง ณ ตลาดนัดเอกสาร กองกลางสํานักงาน
อธิการบดี เชาและบ"าย
- จัดส"งเองทางไปรษณีย3

-7-

บทเรียนจากองค0ความรู/
การสงเอกสารราชการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคลากรไดทราบขั้นตอนการส"งเอกสารราชการ ไปในทิศทางเดียวกัน

