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คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ ลงทะเบียนรับหนังสือขออนุญาตไปราชการ 

ด้วยระบบบริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Personal) 
 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ส่วนราชการมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้
ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
 1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การท างาน
เป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพ่ือขอการรับบริการที่ตรง
กับความต้องการ 

1.3 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้หน่วยงานต่างๆ ได้พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และน าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมา คือการลงทะเบียนรับหนังสือขออนุญาตไปราชการด้วยระบบบริหารงานบุคคลแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Personal) เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานเอกสารให้ด าเนินไปอย่าง
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลามีความถูกต้องทันสมัยเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2. ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่การใช้การลงทะเบียนรับหนังสือขออนุญาตไป
ราชการด้วยระบบบริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Personal) ในการกรอกข้อมูลการขออนุญาตไปราชการ
ภายในประเทศ การลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อนลาอุปสมบทของบุคลากรมหาวิทยาลัย  ราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

 
3. ค าจ ากัดความ 
 หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่  

1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ  
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานภายนอกซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึง บุคคลภายนอก 
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ  
4. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ  
5. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ รวมถึงเอกสารที่ ประชาชน 

ทั่วไปมีมาถึงส่วนราชการและเจ้าหน้าที่รับไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 หนังสือราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณมี 6 ชนิด คือ  

1. หนังสือภายนอก ใช้ในการติดต่อราชการทั่วไป โดยใช้กระดาษตราครุฑ 
 2. หนังสือภายใน ใช้ในการติดต่อราชการภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้  

กระดาษบันทึกข้อความ  
3. หนังสือประทับตรา ใช้ในการติดต่อราชการเฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เรื่องส าคัญ  
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4. หนังสือสั่งการ ได้แก่ ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ  
5. หนังสือประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว  
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดท าขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ หนังสือรับรองรายงาน การ 

ประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน 
 การลงรับหนังสือ คือ  
หนังสือได้รับเข้ามาจากภายนอก ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลาง ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้  

1. จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพ่ือด าเนินการก่อนหลัง และให้ผู้เปิดซอง ตรวจเอกสาร 
หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือเพ่ือด าเนินการ  ให้ถูกต้อง หรือบันทึก
ข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐาน และจะด าเนินการเรื่องนั้นต่อไป  

2. ประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือโดยกรอกรายละเอียดดังนี้  
2.1 เลขรับ ให้ลงเลขท่ีรับตามที่รับในทะเบียน  
2.2 วันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีที่รับหนังสือ  
2.3 เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ  

3. ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้  
3.1 ทะเบียนหนังสือรับ วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวัน เดือน ปีที่ลงทะเบียน 
 3.2 ทะเบียนรับ ให้ลงเลขล าดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงล าดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน       

เลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขท่ีในตรารับหนังสือ  
3.3 ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือที่รับเข้ามา 
 3.4 ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปี ของหนังสือที่รับเข้ามา  
3.5 จาก ให้ลงต าแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่ ต าแหน่ง 
 3.6 ถึง ให้ลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่           

มีต าแหน่ง  
3.7 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ  
3.8 การปฏิบัติให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น  
3.9 หมายเหตุให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี)  

 
4. จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องด าเนินการ โดยให้ลงชื่อ หน่วยงานที่ 

รับหนังสือในช่อง การปฏิบัติ ถ้ามีชื่อบุคคล หรือต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการรับหนังสือให้ลงชื่อ หรือต าแหน่งไว้ด้วย 
การส่งหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วไปให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามวรรคหนึ่งจะ  ส่งโดยใช้สมุดส่งหนังสือ 
หรือให้ผู้รับหนังสือลงชื่อรับและวัน เดือน ปีที่รับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในทะเบียน รับหนังสือก็ได้ ถ้าหนังสือรับนั้น
จะต้องด าเนินเรื่องใดหน่วยงานนั้นเองจนถึงข้ันได้ตอบหนังสือไปแล้วให้ ลงทะเบียนว่าได้ส่งออกไปโดยหนังสือที่เท่าใด 
วัน เดือน ปีใด  

5. การรับหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน เมื่อผู้รับได้รับหนังสือจากหน่วยงานสารบรรณ  กลางแล้ว ให้
ปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวข้างต้นโดยอนุโลม 

 ระบบ E-Personal คือ ระบบบริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หนังสือขออนุญาตไปราชการ คือ หนังสือราชการที่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯต้องท าขึ้นไว้เพ่ือขออนุญาต

หัวหน้าหน่วยงานและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นหลักฐานที่ยืนยันการขาดงานตามกฏและระเบียบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ อนุมัติในการขออนุญาตไปราชการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

รองอธิการบดี มีหน้า มีหน้าที่ เห็นชอบ/เห็นสมควรอนุมัติ ในการขออนุญาตไปราชการของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

คณบดี/ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน มีหน้าที่มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเดินทางไปราชการและ
เห็นสมควรในการอนุญาตให้บุคลากรเดินทางไปราชการและอนุมัติงบประมาณให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน 

ผู้อ านวยการกองกลาง มีหน้าทีอ่นุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้กับบุคลากรภายใน
หน่วยงานส านักงานอธิการบดีและบุคลากรที่ขออนุญาตใช้งบประมาณของส่วนกลางและตรวจสอบการขออนุญาตไป
ราชการของหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย 

หัวหน้างานธุรการ มีหน้าที่เกษียนหนังสือขออนุญาตไปราชการเข้าตามภาระหน้าที่ของรองอธิการบดีฝ่าย
ต่างๆ 

ผู้เดินทางไปราชการ มีหน้าที่ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือศึกษาดู
งาน  โดยการท าหนังสือเพ่ือขออนุญาตในเดินทางไปราชการส่งที่งานธุรการก่อนเดินทางไปราชการประมาณ 3 วัน  
เพ่ือให้เวลางานธุรการจะได้ด าเนินการตามขั้นตอนเสนอผู้บริหารขอมหาวิทยาลัยและการยืมเงินส ารองจ่ายในการ
เดินทางไปราชการตามระเบียบของการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการรายงานการเดินทางไปราชการเมื่อเดินทาง
กลับมาแล้ว 

เจ้าหน้าที่ธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการกับการลงทะเบียนรับหนังสือขออนุญาตไปราชการ 
ด้วยระบบบริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Personal) ของบุคลากรจากหน่วยงานคณะ/ศูนย์/ส านัก/และ
สถาบันต่างๆภายในมหาวิทยาลัยฯ การรับ – การส่งเอกสาร ให้บริการเกี่ยวกับงานสารบรรณที่อยู่ระหว่างการ
น าเสนอผู้บริหารสั่งการ การจัดเก็บเอกสารของทางราชการ การให้บริการสืบค้นหาเอกสาร  
 
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นงานหลักๆ ไดดั้งต่อไปนี้ 

1. การรับ-ส่งหนังสือ  
การลงรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบบริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Personal) จากหน่วยงาน

คณะ/ศูนย์/ส านัก/และสถาบันต่างๆ 
2. การรับและลงทะเบียนรับหนังสือ  

2.1 ก าหนดเลขท่ีลงทะเบียนรับหนังสือ  
2.2 วิเคราะห์ความถูกต้องของเอกสารที่เข้ามาจากภายใน พร้อมบันทึกและน าเสนอผู้บริหารสั่งการ  
 2.3 บริการสืบค้น ติดตามเรื่องที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ  

  2.4 ให้ค าปรึกษา ตอบข้อปัญหา และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ  
2.5 บันทึก/คัดแยกเอกสาร ตามท่ีผู้บริหารสั่งการ และจัดท าบัญชีเอกสารเพื่อการจัดเก็บ 

3. ด าเนินการเวียนแจ้งเอกสารตามที่ผู้บริหารสั่งการ ทางบริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Personal) 
4. การจัดเก็บและรักษาเอกสาร บริการค้นหา ติดตามเอกสารที่น าเสนอผู้บริหารสั่งการ  
5. ให้ค าแนะน า ปรึกษาการใช้ระบบตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆๆให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  
6. เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บและรักษาเอกสารของมหาวิทยาลัย  ในรูปแบบการจัดเก็บเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ 
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5. การตรวจเอกสาร 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันงานสารบรรณมีระเบียบ      
ที่ เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2548 ซึ่งเป็นการเพ่ิมเติมค านิยามเกี่ยวกับเอกสาร “อิเล็กทรอนิกส์” และ  
ค าว่า“ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”  

ความหมายของงานสารบรรณ  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ให้
ความหมายของ ค าว่า “งานสารบรรณ” ไว้ว่า หมายถึง “งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การ
จัดท า การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย” ซึ่งเป็นการก าหนดขั้นตอนและขอบข่ายของงาน สาร
บรรณ ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง แต่ในทางปฏิบัติการบริหารงานเอกสารทั้งปวง จะเริ่มตั้งแต่การ คิดอ่าน ร่าง 
เขียน แต่ง พิมพ์จดจ า ท าส าเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป  ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ 
ตอบ ท ารหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตามและท าลาย ทั้งนี้ต้องท าเป็นระบบที่ให้เกิด ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย 

 หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 
 1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ   
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นที่มิใช่ราชการ หรือบุคคลภายนอก  
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
 4. หนังสือที่หน่วยงานจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ  
5. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับ  
6. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ระเบียบส านัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย

งานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 4 ให้เพ่ิมค านิยามว่า “อิเล็กทรอนิกส์”  
และค าว่า“ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ระหว่างนิยามค าว่า “หนังสือ” และ “ส่วนราชการ” ในข้อ 6 

แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้
วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธี อ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการ
ประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก 8 หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น 
“ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์”  

ชนิดของหนังสือราชการ การปฏิบัติงานสารบรรณ เป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ 
6 ชนิดคือ 

 1. หนังสือภายใน 
2. หนังสือภายนอก  
3. หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ  
4. หนังสือสั่งการ  
5. หนังสือประชาสัมพันธ์  
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ  

1. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการทเป็นแบบพิธีน้อยกว่า หนังสอภายนอก  
-ใช้ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึก ข้อความ 

 2. หนังสือภายนอก คือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีใช้กระดาษตราครุฑ  
- ใช้ติดต่อระหว่างส่วนราชการ 
 - หนังสือที่ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่น ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคล ภายนอก  
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ข้อแตกต่าง หนังสือภายใน กับ หนังสือภายนอก 

1. ไป – มา ในเรื่องราชการ 1. ไป – มา เป็นทางราชการ 
2. ติดต่อกับบุคคลผู้ด ารงต าแหน่ง 2. ติดต่อระหว่างต าแหน่งต่อต าแหน่ง 
3. ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 3. ใช้กระดาษตราครุฑ 
4. ไม่ผูกมัด เปลี่ยนแปลงได้ 4. สภาพหนังสือผูกมัดถาวรตลอดไป 
5. ใช้บันทึกแทน 5. รูปแบบหนังสือเป็นแบบหนังสือลงนามเต็มฉบับ 

และแบบประทับตรา 
6. ค าข้ึนต้นใช้เรียน อ้างถึงหนังสือใสในข้อความ 6. ค าข้ึนต้น ประกอบด้วย เรื่อง เรียน อ้างถึง สิ่งที่

ส่งมาดว้ย 
7. ใช้ค าย่อของต าแหน่งหรือส่วนราชการ และ วัน 
เดือน ปีได้ 

7. ห้ามใช้อักษรยอ่ ต้องใช้ค าเต็มทั้งชื่อ ส่วน
ราชการ วัน เดือน ปี 

8. ไม่มีค าลงท้าย 8. ค าลงท้ายใช้ขอแสดงความนับถือหรืออ่ืน ๆ 
แล้วแต่กรณี 

 
3. หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ  

หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของ หัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก  หัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก ากับตรา ใช้กระดาษครุฑ ใช้ได้ทั้งระหว่าง  ส่วนราชการ
กับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เรื่องส าคัญ ได้แก่ 

 -การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
 -การส่งส าเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร  
-การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการส าคัญหรือการเงิน 
 -การแจ้งผลงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบ 
 -การเตือนเรื่องท่ีค้าง  
-เรื่องซ่ึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไปก าหนดโดยท าเป็นค าสั่งให้ใช้หนังสือ ประทับตรา  
 

4. หนังสือสั่งการ 
 หนั งสือสั่ งการให้ ใช้ตามแบบที่ ก าหนดไว้ในระเบียบ เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดแบบ                  

ไว้โดยเฉพาะ หนังสือสั่งการมี 3 ชนิดได้แก ่
 1) ค าสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้กระดาษ 

ตราครุฑ 
 2) ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอ านาจของ กฎหมายหรือไม่

ก็ได้เพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจ า ใช้กระดาษครุฑ 
 3) ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจก าหนดให้ใช้โดยอาศัยอ านาจของ กฎหมายที่บัญญัติให้

กระท าได้ใช้กระดาษครุฑ  
 

5. หนังสือประชาสัมพันธ์  
หนังสือประชาสัมพันธ์ใช้ตามแบบที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้เว้นแต่จะมีกฎหมาย  ก าหนดแบบไว้

โดยเฉพาะ หนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิด ได้แก่  
1) ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือแจ้งให้ทราบ หรือแนะ แนวทาง 
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ปฏิบั ติ ใช้กระดาษครุฑ  ในกรณี ที่ กฎหมาย ก าหนดให้ท าเป็นแจ้งความ ให้เปลี่ยนค าว่าประกาศเป็น          
แจ้งความ 

 2) แถลงการณ์คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพ่ือท าความเข้าใจในกิจการ ของราชการ 
หรือเหตุการณ์หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษครุฑ 

 3) ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นควรเผยแพร่ให้ทราบ  
 
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ  

หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือหนังสือที่ทาง ราชการจัดท าขึ้น
นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว หรือที่หน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือ  บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วน
ราชการ และส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี 5 ชนิด ได้แก่ 

 1) หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพ่ือรับรองแก่ บุคคล นิติ บุคคล หรือหน่วยงาน 
เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ปรากฏแก่บุคคลทั่วไป ไม่จ าเพาะเจาะจง ใช้  กระดาษครุฑ โดยใช้ค า
ขึ้นต้นว่า “หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า.............”  

2) รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วม ประชุม และมติที่
ประชุมไว้เป็นหลักฐาน  

3) บันทึก คือข้อความที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือ  ผู้บังคับบัญชา สั่งการแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ํากว่าส่วนราชการ ระดับกรมติดต่อกันในการ
ปฏิบัติราชการ ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  

4) หนังสืออ่ืน คือ เอกสารที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือ เป็นหลักฐาน รวมถึง
ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง/ภาพ หรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อ  เจ้าหน้าที่ โดยลงรับเข้า
ทะเบียนรับไว้แล้ว มีรูปแบบตามที่กฎกระทรวง ทบวง กรม ก าหนดขึ้นใช้เว้นแต่  จะมีแบบตามกฎหมาย
เฉพาะเรื่อง เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวน/สอบสวน และค าร้อง เป็นต้น  

5) หนังสือเวียน คือหนังสือที่มีถึงผู้รับจ านวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน โดย  ให้เพ่ิมพยัญชนะ ว 
หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง เริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็นล าดับไปถึงสิ้นปีปฏิทิน 

 
  ชั้นความเร็วของหนังสือ  

1) ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติทันทีท่ีได้รับหนังสือนั้น 
 2) ด่วนมาก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว  
3) ด่วน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะท าได้ หนังสือที่จัดท าขึ้นโดยปกติให้มีส าเนาคู่ฉบับ เก็บ

ไว้ที่ต้นเรื่อง 1 ฉบับ และให้มีส าเนาเก็บ ไว้ที่หน่วยงานสารบรรณกลาง 1 ฉบับ ส าเนาคู่ฉบับ ให้ผู้ลงชื่อ ลง
ลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อย่อ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ผู้ตรวจ ลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อไว้ที่ขอบล่าง ด้าน
ขวามือของหนังสือ  
 ชั้นของหนังสือลับ 

 1) ลับที่สุด ได้แก่ความลับที่มีความส าคัญที่สุดเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุหรือบุคคล ซึ่งหาก  ความลับ
ดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะท าให้เกิดความ เสียหายหรือเป็น
ภยันตรายต่อความมั่นคง ความปลอดภัย หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติหรือ  พันธมิตรอย่าง
ร้ายแรงที่สุด 

 2) ลับมาก ได้แก่ ความลับที่มีความส าคัญมากเกี่ยวกับข่าวสารวัตถุหรือบุคคล ซึ่งถ้า  หากความลับ
ดังกล่าวหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะท าให้เกิดความเสียหาย หรือเป็น 

 
 



 9 

 
ภยันตรายต่อความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศชาติหรือพันธมิตรหรือความเรียบร้อยภายใน  

ราชอาณาจักรอย่างร้ายแรง 
 3) ลับ ได้แก่ ความลับที่มีความส าคัญเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุหรือบุคคล ซึ่งถ้าหาก ความลับดังกล่าว

หรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะท าให้เกิดความเสียหายต่อ ทางราชการหรือ
เกียรติภูมิของประเทศชาติหรือพันธมิตรได้ 

 4) ปกปิด ได้แก่ ความลับซึ่งไม่พึงเปิดเผยให้ผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ โดยสงวนไว้ให้ทราบ เฉพาะบุคคล
ที่มีหน้าที่ต้องทราบเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการเท่านั้น 
การใช้ตราครุฑ ตราครุฑมาตรฐานมี 2 ขนาด 

 - ตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร 
 - ตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร ตราชื่อส่วนราชการที่ใช้เป็นหนังสือประทับตรามีรูปวงกลมซ้อนกันเส้น

ผ่านศูนย์กลาง วงนอก 4.5 เซนติเมตร วงใน 3.5 เซนติเมตร ล้อมครุฑ  
การเสนอหนังสือ 

 1. การเสนอหนั งสือ คือการน าหนังสือราชการที่ เจ้าหน้าที่ด าเนินการเสร็จแล้วเสนอต่อ 
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาตรวจแก้ไข บันทึก สั่งการ ทราบ หรือลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้ราชการ  
นั้นๆ ด าเนินต่อไปตามสายงานจนเสร็จสิ้น  

2. วิธีเสนอหนังสือ เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รวบรวมเรื่องเสนอซึ่ งโดยปกติได้แก่เจ้าหน้าที่ สารบรรณ ควร
แนะน าให้เจ้าหน้าที่แยกหนังสือที่จะเสนอออกเป็นประเภท ๆ เพ่ือให้สามารถจัดล าดับ  ความส าคัญของ
หนังสือที่ต้องด าเนินการ เช่น เรื่องด่วน เรื่องเพ่ือทราบ เรื่องสั่งการ เรื่องพิจารณา  ถ้าสามารถท าได้ควรให้
แยกแฟ้มเสนอตามประเภทเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะเรื่องด่วนควรแยกและเขียน ตัวอักษรด่วนปิดหน้าปกแฟ้ม
เสนอให้เห็นชัดเจน  

3. การตรวจเอกสารที่จะน าเสนอก่อนลงนาม ก่อนลงนามไม่ว่าจะเป็นหนังสือจาก ฝ่ายใดก็ตามควร
ตรวจสอบเอกสารที่น ามาเสนอทุกฉบับดังนี้  

3.1 ความสะอาดเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณแบบธรรมเนียมที่ทาง  
ราชการก าหนด เช่น ถ้าเป็นหนังสือราชการภายนอกตรวจดูแบบว่าหนังสือราชการภายนอก 12 วางรูปแบบอย่างไรใช้
ค าย่อหรือค าเต็มถ้าเป็นค าสั่งดูแบบรูปค าสั่งให้ถูกต้อง เป็นต้น ตรวจสอบความ ถูกต้องตามพจนานุกรม วรรคตอน ย่อ
หน้า ให้ถูกต้องเหมาะสม 

 3.2 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตามสายงานพิจารณาเอกสารนั้นครบถ้วนหรือยัง  
3.3 ถ้าเอกสารนั้นอ้างอิงหลักฐานแบบธรรมเนียมใดให้แนบหลักฐานนั้น ๆ          

เสนอมาด้วย  
3.4 หากมีการแก้ไขข้อความใด ๆ จะเป็นตัวหนังสือหรือตัวเลขก็ตามให้ตรวจสอบให้  

ตรงกันทั้งสองฉบับ  
 

4. วิธีการจัดเข้าแฟ้มเสนอ เพ่ือให้ง่ายต่อการพิจารณาหนังสือ ควรให้แยกแฟ้มเสนอ ออกเป็น 
ประเภทต่าง ๆ มีหลักง่าย ๆ ในการจัดเอกสารเข้าแฟ้มดังนี้  

 
4.1 เรื่องไม่ยุ่งยากไม่มีปัญหาพิจารณาอย่างใด ๆ เช่นเพียงลงชื่อเท่านั้น  
4.2 เรื่องท่ีมีปัญหายุ่งยากจะต้องพิจารณาตรวจแก้หรือมีการตัดสินใจ ต้องเอาไว้ ทีหลังหรือ 

แยกแฟ้มเสนอเพราะต้องใช้วิธีพิจารณา ตกลงใจ หรือแก้ไข เพ่ือให้สามารถสั่งงานธรรมดา ได้ก่อน  
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4.3 แยกแฟ้มเซ็นทราบ เช่น ส าเนาค าสั่ง ประกาศ แจ้งความอ่ืนๆ ไว้ต่างหาก  
4.4 กรณีเร่งด่วนจัดเข้าแฟ้มเสนอด่วนแล้วรีบเสนอทันทีและควรให้น าเสนอได้เสมอ 

 
แฟ้มทะเบียนหนังสือของคณะสถิติประยุกต์แบ่งได้ดังนี้ ทะเบียนหนังสือรับมี 2 ประเภท 

 1. ทะเบียนหนังสือรับภายใน  
2. ทะเบียนหนังสือรับภายนอก  

ทะเบียนหนังสือส่งมี 9 ประเภท  
1. ทะเบียนหนังสือส่งภายใน  
2. ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก  
3. ทะเบียนหนังสือส่งทั่วไป  
4. ทะเบียนหนังสือส่งการศึกษา  
5. ทะเบียนหนังสือส่งการเงิน  
6. ทะเบียนหนังสือส่งภาคพิเศษ  
7. ทะเบียนหนังสือส่งขออนุมัติครุภัณฑ์ 
 8. ทะเบียนหนังสือทั่วไป(ไม่ออกเลข)  
9. ทะเบียนหนังสือส่งคืนเช็ค ใบขอถอนเงิน  
 

การรับ – ส่งหนังสือ  
ขั้นตอนการลงรับหนังสือภายใน – ภายนอก  
1. การรับหนังสือจากหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และไปรษณีย์ทั้งหนังสือ                     

ทางราชการ และหนังสืออ่ืน ๆ  
2. จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพ่ือด าเนินการก่อนหลังและให้ ผู้เปิดซอง 

ตรวจสอบเอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อราชการเจ้าของเรื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วจึง ด าเนินการต่อ  
3. ประทับตราหนังสือ ที่มุมบนด้านขวา กรอกรายละเอียด เลขที่รับ วันที่ เวลา และ ลงระบบ       

สารบรรณอิเล็กทรอกนิกส์ (e – document)  
4. น าเอกสารเสนอเลขานุการคณะเพ่ือพิจารณาสั่งการ/ลงนาม เช่นเวียนแจ้งบุคลากร ภายใน 

คณะ ท าบันทึกแจ้งตอบ  
5. เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการ เช่น คณบดีรองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดี                   

ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 
 



 

6. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
   ชือ่กระบวนการ ลงทะเบียนรับหนังสือขออนุญาตไปราชการ ด้วยระบบบริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Personal) 
 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

1.  
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน ตรวจสอบความถูกต้อง
ของผู้ขออนุญาตไป
ราชการที่กรอกข้อมูลผ่าน
ระบบ 
 

มีข้อมูลในระบบมีความ
ถูกต้องครบถ้วน 
 

1. คู่มือปฏิบัติงานของงาน
ธุรการ 
2. หนังสือขออนุญาตไป
ราชการจากระบบ            
E-Personal 
 
 

เจ้าหน้าท่ีธุรการกลาง 

2.  
 
 
 
 
 
 

2 นาที ธุรการรับเรื่อง 
จากหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยัฯ 
และตรวจสอบข้อมลูใน
ระบบตรงตามที่หน่วยงาน
ส่งมาหรือไม ่ 
 
 
 
 

มีข้อมูลในระบบมีความ
ถูกต้องครบถ้วน 
 

1. คู่มือการใช้ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส ์
2. คู่มือระบบบรหิารงาน
บุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์          
(E-Personal) 
3. หนังสือขออนุญาตไป
ราชการจากระบบ        
E-Personal 
 

เจ้าหน้าท่ีธุรการกลาง 

 
 
 
 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/
หน่วยงานส่งหนังสือผ่าน
ระบบมายังงานธุรการ 

ลงทะเบียนรบัหนังสือขออนุญาตไป
ราชการ  

ด้วยระบบ E-Personal 
 

 

12 
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

3.   10 นาที หัวหน้างานธุรการ
เกษียนหนังสือขออนุญาต
ไปราชการกลั่นกรอง
พิจารณาเสนอความเห็น
เบื้องต้นเข้าตามภาระงาน
ของรองอธิการบดี/
อธิการบด ี
 
 
 

-เจ้าหน้าท่ีธุรการจัดท า
รายงานปริมาณงาน 
เลขทะเบยีนลงรับหนังสือ
ขออนุญาตไปราชการทุก
วัน 
 

1. รายงานเลขทะเบียน
หนังสือขออนุญาตไป
ราชการ 
2. หนังสือขออนุญาตไป
ราชการจากระบบ             
E-Personalไดร้ับการ
อนุมัติจากหัวหน้าธุรการ 

หัวหน้างานธุรการ 

4.  
 
 
 
 
 

 4 นาที คัดแยกหนังสือขออนุญาต
ไปราชการเข้าแฟ้มตาม
สายงานของรอง
อธิการบดี/อธิการบด ี
 
 
 
 
 
 
 
 

-เจ้าหน้าท่ีธุรการจัดท า
รายงานปริมาณงาน 
เลขทะเบยีนลงรับหนังสือ
ขออนุญาตไปราชการทุก
วัน 
 
 
 
 
 

1. รายงานเลขทะเบียน
หนังสือขออนุญาตไป
ราชการ 
2. หนังสือขออนุญาตไป
ราชการจากระบบ             
E-Personalไดร้ับการ
อนุมัติจากหัวหน้าธรุการ 

เจ้าหน้าท่ีธุรการกลาง 

 
 
 

หัวหน้างานธุรการเกษียนหนังสือ
กลั่นกรองเรื่องพิจารณาเสนอ
ความเห็นเบื้องต้นตามภาระงานของ
รองอธิการบดี/อธิการบด ี

 

 
จัดเรียงหนังสือเข้าแฟ้ม 
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

5. 
 
 
 
 

 
 

10 นาที 
 
 
 
 
 

ผู้ อ านวยการกองกลาง
พิจารณาเสนอความเห็น
และให้ข้อมูลเบื้องต้น 
ตรวจสอบความถูกต้อง
(เกษียนหนังสือ) 
 

-เจ้าหน้าท่ีธรุการจัดท า
รายงานปริมาณงาน 
เลขทะเบยีนลงรับหนังสือ
ขออนุญาตไปราชการทุก
วัน 
 

1. รายงานเลขทะเบียน
หนังสือขออนุญาตไป
ราชการ 
2. หนังสือขออนุญาตไป
ราชการจากระบบ             
E-Personal ไดร้ับการ
อนุมัติจากหัวหน้าธุรการ 

ผู้อ านวยการกองกลาง 

6. 
 
 

 

 
 
 
 

1 วัน เจ้าหน้าท่ีธรุการน าแฟ้ม
เสนอผู้บริหารสั่งการโดย
ผ่านเลขานุการ 
เพื่อน าเสนอผู้บริหาร 
 

มีการควบคุมติดตามการ
น าเสนอแฟ้มใหผู้้บริหารสั่ง
การสม่ าเสมอ 
 
 

1. รายงานเลขทะเบียน
หนังสือขออนุญาตไป
ราชการ 
 

เจ้าหน้าท่ีธุรการกลาง/
เจ้าหน้าท่ีงานเลขานุการ 

7.  
 
 
 
 
 
 

1 วัน 
 

 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีธรุการน าแฟ้ม
เสนอผู้บริหารสั่งการโดย
ผ่านเลขานุการ 
เพื่อน าเสนอผู้บริหารสั่ง
การ 
 
 

มีการควบคุมติดตามการ
น าเสนอแฟ้มใหผู้้บริหารสั่ง
การสม่ าเสมอ 
 
 
 

เลขทะเบยีนรับ – ส่ง
หนังสือราชการ 

รองอธิการบด ี
 

 

 
ผู้อ านวยการกองกลางพิจารณาเสนอ
ความเห็นและให้ข้อมูลเบื้องต้น 

 

 
น าแฟ้มเสนอผู้บริหาร 

 

รองอธิการบดีพิจารณา
สั่งการ 
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

8.  
   
 
 
 

1 วัน 
 

 

สั่งการ(อนุมัต/ิ  ไม่อนุมตัิ) มีการควบคุมติดตามการ
น าเสนอแฟ้มใหผู้้บริหารสั่ง
การสม่ าเสมอ 
 
 
 

เลขทะเบยีนรับ – ส่ง
หนังสือราชการ 

อธิการบด ี

9.  
 
 
 

30 นาที -งานเลขานุการแจ้งให้งาน
ธุรการรับเรื่อง ท่ีผู้บรหิาร
สั่งการแล้วเพื่อด าเนินการ
ต่อ 
 
 

มีการควบคุมติดตามการ
น าเสนอแฟ้มใหผู้้บริหารสั่ง
การสม่ าเสมอ 
 

เลขทะเบยีนรับ – ส่ง
หนังสือราชการ 

เจ้าหน้าท่ีธุรการกลาง 
 

10  
 

1 ช่ัวโมง เจ้าหน้าท่ีธุรการ
ด าเนินการตามอธิการบดี 
หรือรองอธิการบดสีั่งการ 
แสกนหนังสือขออนุญาต
ไปราชการทีส่ั่งการเข้า
ระบบคืนเจ้าของเรื่อง/
ธุรการหน่วยงานรบัเรื่อง
เพื่อด าเนินการต่อไป 

มีการจัดท าขั้นตอนการใช้
โปรแกรมรับ – ส่งหนังสือ
ไว้อย่างชัดเจน 
 

1. คู่มือการใช้ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส ์
2. คู่มือระบบบรหิารงาน
บุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์          
(E-Personal) 
3. หนังสือขออนุญาตไป
ราชการจากระบบ        
E-Personal 

เจ้าหน้าท่ีธุรการกลาง 
 

 
อธิการบดีสั่งการ 

 

ธุรการรับแฟ้มคืนจากงาน
เลขานุการ 

แจ้งคณะ/ส านัก/สถาบัน/หน่วยงาน
เพื่อด าเนินการต่อไป 



 
7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 
ล าดับ ขั้นตอน รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. คณะ/ส านัก/สถาบัน/
หน่วยงานส่งหนังสือผ่าน
ระบบมายังงานธุรการ 
 

ตรวจสอบความถูกต้องของ    
ผู้ขออนุญาตไปราชการที่กรอก
ข้อมูลผ่านระบบ 
 

-จัดล ำดับควำมส ำคัญและควำมเรง่ด่วนของหนังสือ
ขออนุญำตไปรำชกำรเพื่อด ำเนินกำรก่อนหลัง  
ตรวจสอบควำมถูกต้องหำกเรื่องไหนท่ีมีข้อผิดพลำด
หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน/เอกสำรแนบไม่ไดส้่งมำ
ด้วยธุรกำรจะท ำกำรประสำนหน่วยงำนด ำเนินกำร
แก้ไขก่อนน ำมำลงรบัทุกครั้ง 
 

2. ลงทะเบียนรบัหนังสือขอ
อนุญาตไปราชการด้วย
ระบบบรหิารงานบุคคลแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์              
(E-Personal) 
 

ธุรการรับเรื่อง 
จากคณะ/ส านัก/สถาบันและ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
และตรวจสอบข้อมลูในระบบ
ตรงตามที่หน่วยงานส่งมา
หรือไม ่

-กดบันทึกรับหนังสือระบบฯ จะให้เลขท่ีหนังสือรบั
โดยอัตโนมัติ (น ำเลขท่ีหนังสือรับที่ระบบให้โดย
อัตโนมัตไิปกรอกลงในช่องขวำมือของหนังสือขอ
อนุญำตไปรำชกำร)  
             - เลขท่ีหนังสือ 
  - วัน เดือน ป ี
  - เวลำที่ลงรับหนังสือ 
  

3. หัวหน้างานธุรการ
เกษียนหนังสือกลั่นกรอง
เรื่องพิจารณาเสนอ
ความเห็นเบื้องต้นตามภาระ
งานของรองอธิการบดี/
อธิการบด ี
 

- ตรวจสอบ เสนอ วิเคราะห์
หนังสือราชการทุกประเภท 
- บันทึกความคิดเห็นเบื้องต้น 

-เมื่อตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะห์หนังสือราชการ 
เรียบร้อยแล้วให้น าเสนอผู้อ านวยการกองกลาง 
พิจารณา กลั่นกรอง ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

4. จัดเรยีงหนังสือเข้าแฟ้ม 
 

- คัดแยกหนังสือเข้าแฟ้ม ตาม
สายงานของรองอธิการบดี เพื่อ
น าหนังสือเสนอใหผู้้บริหาร
พิจารณาสั่งการ 
 

-เมื่อคัดแยกหนังสือเรียบร้อยแล้วให้จัดเรยีงหนังสือ
เข้าแฟ้ม ตามภาระงานของรองอธิการบดี/อธิการบดี  

5. ผู้อ านวยการกองกลาง
พิจารณาเสนอความเห็น
และให้ข้อมูลเบื้องต้น 
 

ผู้อ านวยการกองกลางพิจารณา
เสนอความเห็นและให้ข้อมูล
เบื้องต้นตรวจสอบ กลั่นกรอง 
วิเคราะห์หนังสือราชการให้
ข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 

ผู้อ านวยการกองกลาง ตรวจสอบ กลั่นกรอง 
วิเคราะหห์นังสือราชการ  ให้ข้อมลูเพิ่มเติมแล้ว  
เจ้าหน้าท่ีธุรการน าแฟ้มเสนอให้ผูบ้ริหารสั่งการ  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

16 
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ล าดับ ขั้นตอน รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

6. น าแฟ้มเสนอผู้บริหาร - เจ้าหน้าท่ีธุรการน าแฟม้เสนอ
ให้ผู้บริหาร สั่งการ / อนุมัติ  
โดยผ่านงานเลขานุการ เพื่อ
น าเสนอผู้บริหาร 

- เจ้าหน้าท่ีธุรการจะน าแฟ้มเสนอให้ผู้บริหาร สั่งการ 
/ อนุมัติ  โดยผ่านงานเลขานุการ เพื่อน าเสนอ
ผู้บริหาร 

7. รองอธิการบดี พิจารณา สั่ง
การ 

- พิจารณา / สั่งการ /ควร
อนุมัติ  
- เสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ
น าเสนออธิการบด ี

มีการตดิตามเรื่องที่น าเสนอผู้บรหิารอย่างสม่ าเสมอ 
 

8. อธิการบดี สั่งการ - สั่งการ / อนุมัต ิ มีการตดิตามเรื่องที่น าเสนอผู้บรหิารอย่างสม่ าเสมอ 
 

9. รับแฟ้มคืนจากงาน
เลขานุการ 

- งานเลขานุการแจ้งให้
เจ้าหน้าท่ีงานธุรการรับเรื่อง ท่ี
ผู้บริหารสั่งการแล้ว เพื่อไป
ด าเนินการต่อ 
 

มีการควบคุมเลขทะเบียนรบั – ส่งหนังสือราชการ 

10. แจ้งคณะ/ส านัก/สถาบัน/
หน่วยงานเพื่อด าเนินการ

ต่อไป 
 

เจ้าหน้าท่ีธุรการแจ้งคณะ/
ส านัก/สถาบัน/หน่วยงานเพื่อ
ด าเนินการตามอธิการบดี หรือ
รองอธิการบดีสั่งการ 
 

แสกนหนังสือขออนุญาตไปราชการที่สั่งการเข้า
ระบบคืนเจ้าของเรื่อง/ธุรการหน่วยงานรับเรื่องเพื่อ
ด าเนินการต่อไป 
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ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน การลงทะเบียนรับหนังสือขออนุญาตไปราชการ ด้วยระบบบริหารงานบุคคล                 
แบบอิเล็กทรอนิกส์  (E-Personal) 
 

1. การเข้าสู่ระบบการขออนุญาตไปราชการ  
เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์การลาแล้วจะปรากฏหน้าต่างดังรูปภาพ 1  

 
รูปภาพ 1 หน้าเข้าสู่ระบบ 

  มีรายละเอียดดังนี้ 
1) กรอกรหัสผู้ใช้ 13 หลัก  
2) กรอกรหัสผ่าน  
3) คลิ๊กท่ีปุ่ม  เพ่ือเข้าสู่ระบบ  
เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะปรากฏหน้าต่างดัง รูปภาพ 2 
 

 
รูปภาพ 2 หน้าหลักการขออนุญาตไปราชการและการลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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2. การขออนุญาตไปราชการ 

 จากรูปภาพ 2 คลิ๊กท่ีใบขออนุญาตไปราชการ  หมายเลข 1  แล้วจะปรากฏหน้าจอดัง รูปภาพ 3  
 

 
รูปภาพ 3 หน้าแรกของการขออนุญาตไปราชการ 

2.1 การเพิ่มข้อมูล 

      จากรูปภาพ 3 คลิ๊กท่ีปุ่ม   หมายเลข 1 เพ่ือเพ่ิมข้อมูล แล้วจะปรากฏหน้าจอเพ่ือ
กรอกขอมูลขออนุญาตไปราชการ ซึ่งจะมี 4 ส่วนด้วยกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1 
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ส่วนที่1 การกรอกรายละเอียดของการไปราชการ ซึ่งจะมีรายละเอียดดังรูปภาพ 4 

 
 

รูปภาพ 4 ส่วนที่ 1 การเพิ่มข้อมูลขออนุญาตไปราชการ 
  จากรูปภาพ 4 กรอกข้อมูลในช่องหมายเลข 1 – 10 ให้ครบถ้วน 
 ส่วนที่ 2 การประมาณค่าใช้จ่ายในการไปราชการ ซึ่งจะมีรายละเอียดดัง รูปภาพ 5 

 
รูปภาพ 5 ส่วนที่ 2 การประมาณค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 

 มีรายละเอียดดังนี้ 
1) คลิ๊กท่ีปุ่ม   เพ่ือเพ่ิมผู้ไปราชการ แล้วจะปรากฏหน้าต่างดังรูปภาพ 6 

 
รูปภาพ 6  ค้นหารายช่ือบุคลากร 

 
 

 

 

 

 

    

1 

2 

4 

3 

5 

7 
6 

กรอกช่ือ หรือ 

 เลขบัตรประชาชน 
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2) การค้นหารายชื่อบุคลากร จะค้นหาจากเลขบัตรประชาชน  หรือ ชื่อ-สกุล จากนั้น  
คลิ๊กท่ีปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูล ซึ่ง สามารถค้นหารายชื่อได้มากกว่า 1 ค าค้น  โดยจะใช้เครื่องหมาย “ , ” คั่น
ระหว่างชื่อ เช่นกาญจนา,สมโชค  แล้วจะปรากฏข้อมูลดังรูปภาพ 7 

 
รูปภาพ 7 แสดงรายชื่อบุคลากรจากการค้นหา 

3) เลือกรายชื่อที่ต้องการแล้วคลิ๊กท่ีปุ่ม   แล้วข้อมูลไปจะไปปรากฏที่หน้าเพ่ิมรายการ
ขอไปราชการดัง รูปภาพ 8 

 
รูปภาพ 8 กรอกรายละเอียดการประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
4) กรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายให้ครบค่ะ ถ้าหากต้องการเพ่ิมรายชื่ออีกก็คลิ๊กที่ปุ่ม  เพ่ือ

เพ่ิมรายชื่อ  แล้วท าตามข้อ 1-4 อีกครั้งค่ะ 
 

ส่วนที่ 3 ค่ายานพาหนะ ซึ่งจะมีรายละเอียดดัง รูปภาพ 9 

 
รูปภาพ 9 ส่วนที่ 3 การเพิ่มข้อมูลขออนุญาตไปราชการ 

 มีรายละเอียดดังนี้  
1) กรอกข้อมูลให้ครบ ในช่องหมายเลข 1 
2) หากต้องการเพ่ิมรายการ คลิ๊กท่ีปุ่ม    ที่หมายเลข2 จะปรากฏข้อมูลได้ รูปภาพ 

10 

เลือกรายช่ือ 

2 

กรอกข้อมูลให้

ครบด้วยค่ะ 

1 
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รูปภาพ 10 การเพิ่มรายการค่ายานพาหนะ 

3) กรอกข้อมูลให้ครบตามข้ันตอน หมายเลข 1 
 

ส่วนที่ 4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจะมีรายละเอียดดัง รูปภาพ 11 

 
รูปภาพ 11 การเพิ่มรายการค่ายานพาหนะ 

 มีรายละเอียดดังนี้ 
1) ในกรณีที่เป็นนักศึกษา จะไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบไปราชการ จะต้องพิมพ์ชื่อนักศึกษาเอง 

และใส่จ านวนวัน ,ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก ตามช่อง หมายเลข 1 
2) ถ้าไม่ต้องการให้มีลายเซ็นต์อัตโนมัติ ให้คลิ๊กเอาเครื่องหมายถูกในช่อง หมายเลข 2 ออก 
3) ในกรณีที่ใช้งบประมาณของหน่วยงานอื่น ให้คลิ๊กเลือกหน่วยงานตาม หมายเลข 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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เมื่อเพ่ิมรายการเรียบร้อยแล้วให้คลิ๊กท่ีปุ่ม  แล้วจะปรากฏหน้าต่างดังรูปภาพ 12 
 

 
รูปภาพ 12 แสดงรายการพิมพ์ 

 
2.2 การค้นหา 
  

 
รูปภาพ 13 หน้าหลักขออนุญาตไปราชการ 

มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) กรอกรหัสอ้างอิงเอกสาร  
 2) คลิ๊กท่ีปุ่ม  ค้นหา  เพ่ือค้นหารายการ 
2.3 การลบข้อมูล 
 จากรูปภาพ 13 คลิ๊กท่ี หมายเลข 4 เพ่ือท าการลบข้อมูล  

คลิ๊กเพื่อพิมพ ์

คลิ๊กเพื่อกลับ

หน้าหลัก 

1 
2 

3 
4 5 

คลิ๊กเพื่อแนบ

เอกสาร 
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2.4 การแก้ไขข้อมูล 
 จากรูปภาพ 13 คลิ๊กท่ี หมายเลข 5 เพ่ือท าการแก้ไขข้อมูล จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาเพ่ือให้ท า

การแก้ไข  เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ๊กที่  เพ่ือบันทึกการแก้ไขข้อมูล 
2.5 การพิมพ์เอกสาร 
 จากรูปภาพ 13 คลิ๊กท่ี หมายเลข 3 เพ่ือท าการพิมพ์เอกสาร ซึ่งจะได้เอกสารดัง 

รูปภาพ 14  และรูปภาพ 15 
 

 
รูปภาพ 14 แสดงเอกสารขออนุญาตไปราชการ หน้า 1 
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รูปภาพ 15 แสดงเอกสารขออนุญาตไปราชการ หน้า 2 

 
8. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 
 8.1 งานธุรการกลางได้มีการจัดอบรมการใช้ระบบการบริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์             
(e-Personal) ให้กับผู้ดูแลระบบทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จากการใช้ระบบดังกล่าวที่ผ่านมายังคงพบ
ปัญหาและได้มีการแก้ไข ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การใช้ระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

8.2 บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้ เดินทางไปราชการ ต้องมี ความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าระบบ            
การบริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Personal) เป็นอย่างด ี

8.3 บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้เดินทางไปราชการ  ต้องมีความกระตือรือร้นในการท าเรื่องขออนุญาตไป
ราชการเมื่อได้รับต้นเรื่องไปราชการจะต้องกรอกข้อมูลตามขั้นตอนขออนุญาตไปราชการส่งที่งานธุรการก่อน 3 
วันงานธุรการจะได้ด าเนินการตามข้ันตอนเสนอผู้บริหารขอมหาวิทยาลัยอนุมัติและการยืมเงินส ารองจ่ายในการ
เดินทางไปราชการตามระเบียบของการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการรายงานการเดินทางไปราชการเมื่อ
เดินทางกลับมาแล้วต่อไป  
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9. มาตรฐานคุณภาพงาน 
1.1 การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ท าให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว และน า 

ทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด งานธุรการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็น
หน่วยงานหนึ่ง ที่เล็งเห็นความส าคัญที่จะพัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานเอกสาร อันได้แก่ การ
รับ การส่ง การจัดเก็บ ค้นหาและการท าลาย ให้มีความสะดวก รวดเร็ว มหาวิทยาลัยฯ จึงได้พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Personal) ขึ้นมา เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานเอกสารให้ด าเนินไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลา มีความถูกต้องทันสมัย
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

1.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองและเกิดทักษะความรู้ ความช านาญมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของ
ตนเองและเพ่ิมศักยภาพการท างานมากยิ่งขึ้น 

1.3 การพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตัวชี้วัดที่  
6 ร้อยละของบุคลากรในการพัฒนา 
 
10. ระบบติดตามประเมินผล 

10.1 ผู้ขอเดินทางไปราชการ ต้องท าการรายงานสรุป หลังจากการเดินทางกลับจากไปราชการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

10.2 บุคลากรที่ผ่านการประชุม  อบรมและสัมมนา ศึกษาดูงาน หรืออ่ืนหๆ  สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
น ามาปรับปรุงต่อยอดเพ่ือการพัฒนาองค์กรต่อไป 

10.3 การติดตามประเมินผลบุคลากรที่เข้ารับการเพ่ิมพูนความรู้ตามความต้องการที่จะพัฒนาจากการ
สรุปร้อยละของบุคลากรในการพัฒนา โดยการเข้าระบบบันทึก การเข้าร่วมกิกรรม ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา 
และการน าไปใช้ประโยชน์ ของแต่ละบุคคล ประจ ากองกลาง ส านักงานอธิการบดี  ทุก 6 เดือน 
   
11. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

11.1 สรุปรายงานการประชุมผู้ดูแลระบบการบริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Personal) 
11.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
11.3 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
11.4 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 

 
12. แบบฟอร์มที่ใช้ 

 

 - แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ 
 
13. ปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไข 

13.1 การกรอกเรื่องไปราชการแล้ว เรื่องไม่ไปที่หัวหน้างาน ส่งไปผิดที่ 
13.2 เมื่อการขออนุญาตไปราชการอนุมัติแล้ว งานธุรการจะแสกนเรื่องส่งคืนให้กับผู้ขออนุญาตไป

ราชการแต่เม่ือผู้ขออนุญาตเปิดระบบกลายเป็นผลการแสดงผลของเรื่องการลา ไม่ใช่เรื่องการขออนุญาตไป
ราชการ (งานธุรการได้แจ้งไปยังผู้ที่พัฒนาระบบแล้ว แต่ก็ยังเป็นอยู่) 

13.3 ในกรรีต าแหน่ง รองคณบดี /หัวหน้างาน บางหน่วยงาน เวลาอนุมัติไม่ลายเซ็นปรากฏให้เห็น         
ชื่อ-ต าแหน่งไม่ตรงตามต าแหน่งจริง 

13.4 งบประมาณบางงบประมาณ ผู้ควบคุมดูแลงบประมาณ ไม่สามารถเข้าไปใส่งบประมาณได้ 
เนื่องจากยังไม่มีชื่อและรหัสการเข้าไปอนุมัติงบประมาณ เพราะไม่มีฐานข้อมูลในระบบ 
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13.5 ในกรณีที่งานธุรการส่งเรื่องที่อนุมัติแล้วคืนให้กับผู้ขออนุญาตแล้ว งานธุรการไม่สามารถเปิดไฟล์   
ที่ส่งคืนดูได้ เพราะหากธุรการไม่สามารถเปิดเข้าไปดูไฟล์ได้ ธุรการจะไม่มีข้อมูลของการขออนุมัติแล้วซึ่งบางครั้ง
ต้องเรียกข้อมูลของการขออนุญาตที่อนุมัติแล้วมาใช้ 

13.6 เมื่อระบบมีปัญหา หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ต้องรอ โปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนา
ระบบของบริษัทมาแก้ไข ท าให้ล่าช้าไม่สะดวก และการลงทะเบียนรับ-ส่ง จะต้อง กลับมาท าในสมุดทะเบียน  
รับ-ส่ง เมื่อแก้ไขระบบให้สามารถใช้งานได้แล้ว จะต้องน าข้อมูลจากทะเบียนรับ- ส่งที่ได้บันทึกไว้มาคีย์ลงใน
ระบบเพ่ือข้อมูลจะได้ Update และตรงกัน ท าให้การท างานซ้ าซ้อนและท าให้เสียเวลา 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ให้แสดงวันที่ใต้ชื่อของผู้ท าเรื่องไปราชการ 
2. ช่องที่แสดงชื่องบของหน่วยงาน ให้แสดงเป็นของคณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง*ไม่ต้องแยกย่อ 

เป็นโปรแกรมวิชา 
3. เพ่ิมรายชื่อหน่วยงาน และรหัสผู้อนุมัติงบ 
4. ในกรณีที่ธุรการยังไม่รับเรื่อง ให้เจ้าของเรื่องสามารถแก้ไขข้อมูลการไปราชการได้ 
5. ในกรณีรับเรื่องแล้ว เรื่องอนุมัติแล้ว ให้ธุรการสามารถเปลี่ยนชื่อคนขับรถและเลขทะเบียนรถได้ 
6. ในกรณีรับเรื่องแล้ว แต่ไม่ใส่จ านวนเงิน ให้ระบบมีการแจ้งเตือน 
7. กรณีท่ีเลือก ใช้งบหน่วยงานอ่ืน หากไม่กดเลือกหน่วยงานที่จะใช้งบให้มีการแจ้งเตือน 
8. เรื่องตัวเลข ให้ปรับเป็นตัวเลขอารบิกท้ังหมด 
9.  กรณีเรื่องไปถึงคณบดี คณบดีสามารถลบเรื่องได้ 
10. ส าหรับเรื่องที่อนุมัติลงมาแล้ว ขอเพ่ิมปุ่มให้ธุรการสามารถดูไฟล์เรื่องแนบที่อนุมัติแล้วได้ด้วย 

 
14. บรรณานุกรม 
 1.ธีระพล อรุณะกสิกร และคณะ. (2526). ระเบียบส านกนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2548. กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 

 

2.พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 
(http://61.19.50.59/audit/Centers/View.aspx?id=111&type=1) 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก.  
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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ภาคผนวก ข. 
 กฏระเบียบ/ค าสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก ค. 
ประวตัิผู้จัดท า 
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ชื่อ – สกุล  นางสาวภัทรวดี  ไกรจันทร์ 
วันเดือนปีเกิด  02  มีนาคม 2526 
สถานที่เกิด  อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสามรคาม 
ภูมิล าเนา  23 หมู่ที่ 9 ต าบลเม็กด า อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย   

จังหวัดมหาสามรคาม 44110 
ที่อยู่ปัจจุบัน  69  หมู่ที่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง  

จังหวัดก าแพงเพชร 62000   
โทร 082-4493-822 

สถานที่ท างาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
   69  หมู่ที่ 1  ต าบลนครชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร  62000 
ประวัติการศึกษา  2552  ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  
      คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


