
 

 
 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operatin Procedure) 

 
งานสารบรรณ (การรับเอกสาร) 

 
 

จัดท าโดย 
 

นางสุนิภา เสอืเปรยีว  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
 

งานบริหารงานทัว่ไป ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

 
 



 
 

ค าน า 
 

การจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานสารบรรณ (การรับเอกสาร)  งานบริหารทั่วไป ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติงานสารบรรณ เพ่ือให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในขั้นตอนการรับเอกสารให้เป็นระบบเดียวกัน เพ่ือใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการปฏิบัติงาน ที่อ านวย
ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา แก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการในการปฏิบัติงาน   

งานบริหารทั่วไปหวังว่าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานสารบรรณ (การรับเอกสาร) จะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานต่าง ๆ  ในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 

 
 
 

          สุนิภา  เสือเปรียว 
       งานบริหารงานทั่วไป ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

                                                                                                     
            หน้า 

 ค าน า            

 สารบัญ 

- วัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน    1 

- หน้าที่ความรับผิดชอบ       1 

- ขอบเขตของกระบวนการ       1 

- ลูกค้าของกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ     1 

- ความต้องการของลูกค้า       1 

- ค าจ ากัดความ        1 

- เอกสารที่เกี่ยวข้อง        2 

- กระบวนการปฏิบัติงานสารบรรณ      2 

ภาคผนวก  

- หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/ว2019  ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 

- ค าอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ 

- ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์งาน 

- ตัวอย่าง 
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1.วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้การจัดท าหนังสือราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการ
เสนอหนังสือราชการ ตามข้ันตอนและถูกต้อง พร้อมกับเผยแพร่มาตรฐานในการจัดท ากระบวนงานดังกล่าวให้เป็น
ที่ยอมรับโดยทั่วกัน 

2. ผู้รับผิดชอบ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 นางสุนิภา  เสือเปรียว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตรวจสอบและกลั่นกรองหนังสือราชการเพ่ือเสนอผู้บริหารลงนาม 
 ประเด็นส าคัญของงาน    ถูกต้อง  รวดเร็ว 

3. ขอบเขตของกระบวนการ 
 3.1 ขอบเขตของกระบวนการปฏิบัติงานสารบรรณ (การรับหนังสือราชการจากภายนอก) ดังนี้ 

ขั้นตอน รายการปฏิบัต ิ ระยะเวลา หมายเหต ุ

รับหนังสือ/
ตรวจสอบ 

เจ้าหน้าที ่
1.ลงทะเบียนรบัหนังสือ 
2.คัดแยก/ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสาร 
3.เสนอหัวหน้าส านักงาน 

10 นาที/ฉบบั เจ้าหน้าที ่

ตรวจสอบ/
กลั่นกรอง หนังสือ 
 

หัวหน้าส านักงาน 
1.ตรวจสอบความถูกต้อง   
2.พิจารณากลั่นกรอง  (ลงนาม/กับกับเอกสาร) 
3.เสนอผู้บริหาร 

ภายใน 1 วัน หัวหน้า
ส านักงาน 

พิจารณาลงนาม ผู้อ านวยการ 
1.ตรวจสอบความถูกต้อง 
2.ให้ความเห็น/ลงนามในเอกสาร 
3.ถ้าไม่ถูกต้องส่งแก้ไข 
4.ถ้าถูกต้องแล้วส่งไปออกเลข 

ภายใน 1 วัน ผู้บริหาร 

ออกเลขหนังสือ เจ้าหน้าที ่
1.ตรวจสอบการลงนามให้ครบถ้วน 
2.ออกเลข/ลงวันที่ ในตน้ฉบบัและส าเนา 

5 นาที/ฉบับ เจ้าหน้าที ่

 
4. ลูกค้าของกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ 
 ผู้บริหาร หน่วยงานภายใน 
 
5. ความต้องการของลูกค้า 
 เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว 
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6. ค าจ ากัดความ 
 ผู้บริหาร  หมายถึง  ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 หน่วยงานภายนอก  หมายถึง  หน่วยงานที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง  หน่วยงานระดับส านัก 
 

7. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/ว2019  ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) 
 เป็นการอธิบายถึงข้ันตอนการท างานอย่างละเอียดว่าได้ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร ช่วยให้เห็นภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและงาน เพ่ือวางขั้นตอนการท างาน โดยเขียนออกมาในรูปของ Flow chart ท าให้เกิด
ความเข้าใจง่าย มีการสื่อความหมายที่ดี เพ่ือน าไปใช้เขียนเป็นค าอธิบายอีกครั้งหนึ่ง 
   
สัญลักษณ์ที่นิยมใช้ในการเขียน Flow Chart คือ 
     

    จุดเริ่มต้น และสิ้นสุดของกระบวนการ 
. 
 

    กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 
 
 
 

    การตัดสินใจ การตรวจสอบ  การอนุมัติ 
 
 
 

    แสดงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน 
 
 
 

    จุดเชื่อมต่อ Flow จากหน้าหนึ่งไปยังหน้าต่อไป 
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8. กระบวนการปฏิบัติงานสารบรรณ (การรับหนังสือราชการจากภายนอก) ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ขั้นตอน เจ้าหน้าทีธุ่รการ หัวหน้าส านักงาน ผู้อ านวยการ วิธีปฏิบัต ิ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถิติการปรับปรุงคุณภาพ 
57 58 59 

 

 

  เจ้าหน้าที ่
1.ลงทะเบียนรับหนังสือ 
2.คัดแยก/ตรวจสอบความ 
ถูกต้อง ของเอกสาร 
3.เสนอหัวหน้าส านกังาน 
 

จ านวนหนังสอืราชการที่
รับจากภายนอก 

หนังสือราชการ
ได้รับการ
ตรวจสอบ/คัดแยก
ได้ถูกต้อง 

เจ้าหน้าที ่    

 
 
 

 
 

   หัวหน้าส านักงาน 
1.ตรวจสอบความถกูต้อง   
2.พิจารณากลั่นกรอง   
(ลงนาม/กับกับเอกสาร) 
3.เสนอผู้บริหาร 

ร้อยละของหนังสอืที่
ตรวจสอบถกูต้อง 

หนังสือราชการได้
ตรวจสอบถกูต้อง 
เพื่อเสนอผู้บริหาร 

หัวหน้าส านกังาน    

 
 
 
 

 

   
 

 
 
 

 

ผู้บริหาร 
1.ตรวจสอบความถกูต้อง 
2.ให้ความเห็น/ลงนามในเอกสาร 
3.ถ้าไม่ถูกต้องส่งแก้ไข 
4.ถ้าถูกต้องแล้วส่งไปออกเลข 
 
 

ผู้บริหารพิจารณา/ลงนาม 
กรณเีห็นควรแก้ไข/
ปรับปรุงส่งคืน 

จ านวนหนังสอืที่
พิจารณา/ลงนาม
ได้ภายใน
ก าหนดเวลา 

ผู้บริหาร 
ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   

    เจ้าหน้าที ่
1.ตรวจสอบการลงนามให้
ครบถ้วน 
2.ออกเลข/ลงวันที่ ในต้นฉบับ
และส าเนา 

ออกเลขที่หนังสือ/ และ 
ลงวันที ่ 
แยกส าเนา 1 ชุด จัดเก็บ
เข้าแฟม้ 

การออกเลขและ
ลงวันที ่ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

เจ้าหน้าที ่
(สุนิภา เสือเปรียว) 

   

 

หมายเหตุ   ส านักศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง  หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

เริ่มตน้ รับ
หนังสือ 

สิ้นสดุ 

ออกเลข 

ตรวจสอบและ
กลั่นกรอง 

ส่งคืน 
ตรวจ 
สอบ 

ลงนาม 

แก้ไขข้อผิดพลาด 

ส่งคืน 
ไม่ลงนาม/แก้ไข พิจารณา/

ลงนาม 
 

พิจารณา/ลงนาม  
 



 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบหนังสือภายนอก 
 

        
  

ชั้นความเร็ว (ถ้ามี) 
ที ่ศธ 0565/ ……..         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
          แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน 
                                                                             กรุงเทพมหานคร  10220 

          (วัน  เดือน  ปี) 

เรื่อง……………………………………………………………. 

(ค าข้ึนต้น) 

อ้างถึง (ถ้ามี) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)  

  
                 (ข้อความ) ................................................................................................................... ........ 
..................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
                  ....................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ...................................... 
                  ............................................................................................................................. .............. 
...................................................................................................................................................................                                          

                                             ( ค าลงท้าย ) 

             ( ลงชื่อ ) 
 
(.................................................................) (พิมพ์ชื่อเต็ม) 

          ต าแหน่ง 
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 
โทร. 0 2 544 48008  
โทรสาร. 0 2 522 6607 



 

แบบตัวอย่างหนังสือภายนอก 



 

 
แบบหนังสือภายใน 

 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ                                          

ที ่   วันที่                
เรื่อง     

เรียน ............................................................................. 

 

ความเป็นมา 

..............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................  

รายละเอียด 

..............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................  

ข้อพิจารณา 

..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ............................. 
.........................................................................................................................................................................  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  (วัตถุประสงค์) 

๑. ............................................................................ 

๒. ............................................................................. 
 

 
(.................................................................) (พิมพ์ชื่อเต็ม) 

          ต าแหน่ง 



 

แบบตัวอย่างหนังสือภายใน 



 

 
 


