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บทที่ 1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำ ควำมจ ำเป็น ควำมส ำคัญ 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัด
การศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเน้นหนักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการก าลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 คณะ 1 วิทยาลัย มีหน่วยงาน
สนับสนุน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี ส านักวิทยบริการ และส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ใน
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ก ากับดูแล และมีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด  
 ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อตั้งข้ึนพร้อมกับการจัดต้ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับพิเศษ เล่มที่ 109 ตอนที่ 131 ประกอบด้วย (1) ฝ่ายหอสมุด ให้บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 
บริการยืม–คืน หนังสือ วารสาร บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการสืบค้นสารนิเทศออนไลน์ บริการวารสาร 
นิตยสาร จุลสาร และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น (2) ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา บริการผลิตสื่อภาพนิ่ง สื่อ
มัลติมีเดีย สื่อวีดิทัศน์ สื่อบันทึกเสียง ออกแบบศิลปกรรมกราฟฟิก บริการโสตทัศนูปกรณ์ ประเภท เครื่อง
เสียง เครื่องฉาย และอุปกรณ์จัดแสดง เป็นต้น และ (3) ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ผลิตเอกสารในรูปแบบ
ต่าง ๆ (4) ส านักงานเลขานุการ เป็นหน่วยสนับสนุนการให้บริการของฝ่ายหอสมุด และฝ่ายเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 
 ส านักงานเลขานุการ ส านักวิทยบริการ เป็นหน่วยสนับสนุนการให้บริการของฝ่ายหอสมุด ฝ่าย
เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร โดยมีภาระหน้าที่ด้านบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย 
งานบุคคล งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานยานพาหนะ งานสวน  ด้านการเงินและพัสดุ งานการเงิน 
งานพัสดุ ด้านแผน งบประมาณและสารสนเทศ งานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพ 
 ที่ผ่านมา แม้การด าเนินงานของส านักงานเลขานุการในการเป็นหน่วยสนับสนุนให้บริการของฝ่าย
ได้ประสบความส าเร็จ แต่ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรที่มารับ
บริการปรากฏให้เห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ไม่ทันต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้ใช้ไม่สามารถเข้า ถึงข้อมูลได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา  อีกทั้งผู้บริหารไม่
สามารถน าข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ทันที เป็นต้น     

เนื่องจากปัจจุบันส านักงานเลขานุการ ส านักวิทยบริการ คือสถานที่ที่ใช้ส าหรับปฏิบัติงานในด้าน
เอกสาร หนังสือหรือข้อมูลข่าวสาร จัดเป็นศูนย์รวมของการบริหารงานด้านต่างๆ เช่นงานสารบรรณ งาน
การเงินและบัญชี งานพัสดุ บทบาทหน้าที่หลักของส านักงานคือการให้บริการแก่ฝ่ายต่างๆ ทุกองค์กรมีความ
จ าเป็นที่จะต้องมีส านักงานเพื่ออ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ส านักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ทางด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลการประสานงาน
รวมทั้งการบริหารจัดการเอกสารภายในส านักงานจึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อพัฒนาระบบส านักงานให้มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการและทางปฏิบัติต่อส านักงานเลขานุการ บุคลากร 
ส านักวิทยบริการ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่หน่วยงานสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน สามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกับระเบียบ วิธี และเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนไป
ในอนาคต  
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
2. เพื่อใหผู้้ทีป่ฏิบัติงานแทนสามารถปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
3. เพื่อใหผู้้ใช้บรกิารทราบ และเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนและหลัง 
4. เพื่อใหผู้้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการทราบว่าควรปฏิบัตงิานอย่างไร เมื่อใด กับใคร  
5. เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานในปจัจบุันเป็นระบบและมมีาตรฐานเดยีวกัน ได้ผลลัพธ์ที่

เหมอืนกัน 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1. เพื่อใหเ้กิดความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ 
2. ผู้ปฏิบัตงิานเกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน 
3. เผยแพร่ส าหรบัผูส้นใจศึกษา 
4. ท าให้การปฏิบัติงานเป็นแบบมอือาชีพมากยิง่ข้ึน 
5. ช่วยลดอุปสรรคและปญัหาต่างๆ 

ขอบเขตของคู่มือ 
 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการงานสารบรรณมีความสะดวกรวดเร็วในการ

ใช้งาน และเพื่อให้การท างานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทท่ี 2 
บทบำทหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ 

 
บทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งผู้ปฏิบัติงำนบริหำร  ระดับปฏิบัติงำน 
ลักษณะงำนโดยท่ัวไป 

สายงานนี้ครอบคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานช่วยและสนับสนุนงานบริหารต่างๆ ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ งานสารบรรณ งาน
ประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานสถิติ งานเวชสถิติ หรืองานบริการทั่วไป  
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ 

          ปฏิบัติงานช่วยและสนับสนุนงานบริหารที่ค่อนข้างยากภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตาม
ค าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่บ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 

          ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานช่วยและ
สนับสนุนงานบริหารต่างๆ  เช่น งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ  งานสารบรรณ  
งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ งานเวชสถิติ  งานบริการทั่วไป 
เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

          1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2 และได้ด ารงต าแหน่งในระดับ 1 หรือ
เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานช่วยและสนับสนุนงานบรหิารหรืองาน
อื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 
          2. ได้รับอนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีต้องกำร 

          จะต้องมีความสามารถในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
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งำนท่ีปฏิบัติ 
1.1 งำนสำรบรรณ 1. ลงทะเบียนหนังสือ รับ-ส่ง 

 
2. ร่าง,พิมพ์หนังสือตอบขอบคุณ 

 
    - ประทับตราเอกสาร 

 
    - จัดชุดเอกสารและเสนอแฟ้ม 

 
3. วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือรับ-ส่ง 

 
4. การรับส่งไปรษณีย์ 

1.2 กำรท ำลำยเอกสำร 1. จัดท าแผนการท าลายเอกสาร 

 
2. ส ารวจจ านวนเอกสารที่ขอท าลาย 

 
3. แจ้งผลการส ารวจจ านวนเอกสารที่ขอท าลายเสนอผู้อ านวยการ 

 
4. จัดท าบัญชีขอท าลายส่งงานจดหมายเหตุ 

 
    - พิมพ์รายช่ือเอกสารที่ขอท าลาย 

 
    - จัดเรียงเอกสารตามรายช่ือ 

 
5. เชิญประชุมคณะกรรมการท าลายเอกสารพิจารณาเอกสารตามบัญชีขอท าลาย 

 
6. ส่งบัญชีขอท าลายถึงหอจดหมายเหตุ 

 
7. สรุปปัญหาและรายงานผลการด าเนินงาน 

1.3 งำนกำรเงิน 1. จัดท าเอกสารการเงินขออนุมัติและเบิกจ่าย 

 
    - ค่าโทรศัพท์ 

 
    - ค่าบริการ true visions 

 

    - ค่าตอบแทนหัวหน้าฝ่าย 
    - ค่าเล่าเรียนบุตร 
    - ค่าเช่าบ้าน 
    - ค่ารักษาพยาบาล 

1.4 งำนยำนพำหนะ 1. ขับรถและควบคุมดูแลการใช้รถ 

 
    - ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร,วิทยากร,ผู้ทรงคุณวุฒิ,ฝ่ายต่างๆ 

 
    - ต่อภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

 
    - น ารถไปเข้าศูนย์บริการ 

 
    - ต่อประกันภัยรถยนต์ 

 
2. ล้างและท าความสะอาดรถ 

 
3. สรุปบันทึกการเติมน้ ามันประจ าเดือน 

2.งำนรอง 1. รับ-ส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน 

 
2. คัดแยกหนังสือ,วารสาร,จดหมายส่งตามฝ่ายต่างๆ 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 ส านักวิทยบริการเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่ง ในมหาวิทยาลัยประกอบด้วย
ฝ่ายต่าง ๆ จัดตั้งข้ึนเพื่อให้บริการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและกิจกรรมต่าง ๆ ของทั้ง
มหาวิทยาลัยรวมทั้งหน่วยงานองค์กรและบุคคลภายนอก  โดยมีคณะกรรมการประจ าส านัก  ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในมหาวิทยาลัยและจากภายนอก  มีอธิการบดีเป็นประธาน  คอยให้ค าปรึกษาแนะน า
และวางนโยบายการให้บริการ แก่ผู้อ านวยการส านักฯ ซึ่งเป็นผู้สนองนโยบาย โดยมีคณะผู้บริหารส านักวิทย
บริการ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ รองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการและสารสนเทศ  และหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ด าเนินการ 

 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
  ส านักวิทยบริการ  มีโครงสร้างการบรหิารงานโดยคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ  
ประกอบด้วย    

1. อธิการบดี มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี   ประธาน  
  2. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ    รองประธาน 
  3. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ  กรรมการ 
  4. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวน 3 ท่าน กรรมการ 

5. ผู้แทนสภาอาจารย ์     กรรมการ 
6. ผู้แทนคณะทุกคณะ     กรรมการ 
7. รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
8. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน  ส ำนักวิทยบรกิำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 

 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนและประกันคุณภำพ 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและสำรสนเทศ 
 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร ฝ่ำยหอสมุด ฝ่ำยเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ 

 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร 

ฝ่ำยผลิตและบริกำรเอกสำร 

งำนบริหำรงำนทั่วไป งำนพัฒนำและ 

ผลิตสื่อโสตทัศน์ 
งำนวิเครำะห์และจัดหำทรัพยำกร 

งำนคลังและพัสดุ 

งำนแผนงบประมำณและสำรสนเทศ 

งำนบริกำรโสตทัศนูปกรณ์ 
งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 

งำนข้อมูลท้องถิ่นและจดหมำยเหตุ 

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 

กำรรู้สำรสนเทศ 
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โครงสร้ำงส ำนกังำนเลขำนกุำร  ส ำนกัวิทยบริกำร  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำน ี

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร 

งำนบริหำรงำนทั่วไป งำนคลังและพัสดุ งำนแผน งบประมำณและสำรสนเทศ 

งำนบุคคล 

งำนสำรบรรณ 

งำนประชำสัมพันธ์ 

งำนยำนพำหนะ 

งำนสวน 

งำนกำรเงินและบัญชี 

งำนพัสดุ 

งำนนโยบำยและแผน 

งำนประกันคุณภำพ 
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โครงสร้ำงกำรปฏบิตัิงำน  ส ำนักงำนเลขำนกุำร  ส ำนักวิทยบริกำร  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร 

นำงสำวอุษำ  ผูกพันธ์ 
 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อริยำภรณ์พงษ์รัตน์ 

งำนบริหำรงำนทั่วไป งำนคลังและพัสดุ งำนแผน งบประมำณและสำรสนเทศ 

งำนบุคคล 

- นำงสุภำพร  ธีระพงษ์สวัสดิ์ 

งำนสำรบรรณ 
- นำงศิมำพร  กำเผือกงำม 
-นำงสำวอภิญญำ  กลิน่บัว 
-นำยนันทิพัฒน์ สุวรรณกูฏ 

งำนยำนพำหนะ 
- นำยนันทิพัฒน์  สุวรรณกูฏ 

งำนสวน 
-นำยณรงชัย  สิริวรรณ 

งำนกำรเงินและบัญชี 
-นำงจุรีวรรณ  สำยสมำน 
- นำงสำวจีรภำ  แดงทน 

งำนพัสดุ 
-นำงวิยะดำ  ธนสรรวนิช 
- นำงนันทำ  กิจแสวง 
- นำงสำวพิมใจ  ค ำฝอย 

งำนนโยบำยและแผน 

- นำงสำวขนิษฐำ  จูมล ี

งำนประกันคุณภำพ 

-นำงสำวมณีวรรณ  สำระไทย 
-นำงศิมำพร  กำเผือกงำม 
 

  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนและประกันคุณภำพ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชริดำ  ปุกหุต 
 

 

 

 

  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและสำรสนเทศ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์แก้ว  อุดมศิริชำคร 
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ภำรกิจหลกัของส ำนักงำนเลขำนกุำร 
๑. งำนบริหำรงำนท่ัวไป  

 ๑.๑ งำนบุคคล  มีขอบเขตภาระงานเกี่ยวกับการบรหิารบุคคลของส านักวิทยบริการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพถูกต้อง ตามระเบียบและกฎเกณฑ์  ให้ข้อมูล ค าแนะน าตอบข้อซักถาม หารือและเสนอแนะ
แนวทางเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลแกผู่้รบับริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและตรงกบัความต้องการสงูสุด
และมีกระบวนการตั้งแต่การวางแผนก าลงัคน การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานโดยการสร้างแรงจูงใจ 
เพื่อใหส้ านักวิทยบริการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีขอบเขตครอบคลุม ดังนี้ 

  ๑. การวางแผนก าลังคน 
  ๒. การสรรหาและการคัดเลือก 
  ๓. การจัดบุคคลเข้าท างาน 
  ๔. การให้ความรูเ้บื้องต้น 
  ๕. การพัฒนาและการฝกึอบรม 
  ๖. การเลื่อนช้ันและการโยกย้าย 
  ๗. การสร้างแรงจงูใจ 

๑.๒ งำนสำรบรรณ มีขอบเขตภำระงำนคือ 

  งำนสำรบรรณ มีขอบเขตภาระหน้าที่ตามหลักความหมายของงานสารบรรณคือ ข้ันตอน
และขอบข่ายทีเ่กี่ยวข้องหนังสือราชการภายในและหนงัสอืราชการภายนอก เริ่มตัง้แต่ 

กระบวนการงานสารบรรณ 
๑. การผลิตหรือจัดท าเอกสาร 

๑.๑ พิจารณาคิดร่าง เขียน  
๑.๒ ตรวจร่างพิมพ์ ทาน  
๑.๓ ส าเนาเสนอ ลงนาม 

๒. การสง่  
๒.๑ ตรวจสอบ ลงทะเบียน ลงวันเดือนปี บรรจุซองน าส่ง 

๓. การรบั  
๓.๑ ตรวจ ลงทะเบียนแจกจ่าย 

๔. การเกบ็ รักษา และการยืม 
5. การท าลาย 

 
ภำรกิจหลักงำนสำรบรรณ 

๑. อ านวยการและประสานงานและสั่งการงานสารบรรณ 
๒. วิเคราะห์กลั่นกรองเรือ่งภายนอกเสนอผู้บริหาร 
๓. ร่างโต้ตอบหนังสือราชการภายใน – ภายนอกจัดท าค าสั่งและเอกสารราชการ 

 ๔. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเร่งด่วน 
 ๕. จัดท าเรื่องขออนุมัตเิบกิเงินสวัสดกิารสนับสนุนงานต่างๆ 
 ๖. วิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องงานของคณะ/ศูนย์/ส านักเสนอผู้บริหาร 
 ๗. ร่างโต้ตอบหนังสือราชการภายใน-ภายนอกจัดท าค าสั่งและเอกสารราชการ 
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 ๘. จัดท าเรื่องขออนุมัตเิบกิเงินสวัสดกิารสนับสนุนงานต่าง ๆ 
 ๙. ออกเลขทีห่นังสือส่งภายนอก 
 ๑๐.รับเรือ่งจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
๑๑.จัดสง่หนงัสอืเพื่อเสนอผูบ้รหิาร 

 ๑๒. จัดส่งหนังสือเวียนแจง้ใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทราบ 
 ๑๓. ประสานงานการรับ – สง่หนงัสือราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ 

๑.๓ งำนประชำสมัพันธ์ มีขอบเขตภาระงาน คือ 

     ๑. การผลิตงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ โดยการเขียนข่าว จดหมายหมายข่าว ออกแบบประชาสัมพันธ์ 
ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ผลิตสปอตวิทยุ รายการโทรทัศน์เคเบิลทีวี  
        ๒ การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ โดยการเผยแพร่ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต ทางวิทยุและโทรทัศน์ ทาง
สื่อสิ่งพิมพ์ บอร์ดนิทรรศการ 
    ๓ การเป็นพิธีการ กรณีมกีารเข้าเยี่ยมชม งานหรือกิจกรรมส านักวิทยบริการ 
       ๔ จัดท าฐานข้อมูลงานทีเ่ป็นสื่อด้านต่าง ๆ ของส านักวิทยบริการ 
       ๕ จัดท าแผนพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของส านักวิทยบริการ และมสี่วนร่วมในกจิกรรมการสนับสนุนการ
พัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

๑.๔ งำนยำนพำหนะ มีขอบเขตงาน คือ การควบคุม ดูแล และเตรียมความพร้อมของรถยนต์ที่พร้อม 
ให้บริการ การดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยของรถยนต์ การน ารถยนต์เข้าตรวจเช็คตามรอบ การต่ออายุ
ทะเบียน การประสานการจัดท าประกันภัย การจัดตารางการใช้งานรถ จัดท าสถิติการใช้รถ การลงรายการใช้
รถ สถิติการใช้น้ ามัน สรุปรายงานการใช้รถประจ าเดือน รวมทั้งการให้ความเห็นเบื้องต้นในการขอใช้รถ 

๑.๕ งำนสวน มีขอบเขตงาน  คือ ดูแลบริเวณโดยรอบอาคารสารสนเทศและอาคารข้อมูลท้องถ่ิน โดยการท า
ความสะอาดบริเวณโดยรอบทั้ง ๒ อาคาร ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตัดหญ้า รดน้ า พรวนดิน เพาะช าต้นไม้เตรียม
เพาะปลูก  

 
๒. งำนคลังและพัสด ุ

2.1 งำนกำรเงิน  

 ขอบเขต ภาระงานด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส านักวิทยบริการ  
๑. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณทัง้งบประมาณเงินรายได้และแผ่นดินที่ได้รบัจัดสรรในแต่ละ 

ปีงบประมาณ 
๒. ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุกประเภทเพือ่ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย 
๓. จัดท าเอกสารประกอบเพือ่ประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 
2.2 งำนด้ำนงบประมำณ 

๑. ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามหมวดรายจ่ายที่ได้กับรายการทีเ่บกิจ่ายตาม 
หมวดรายจ่ายทุกประเภทรวมทั้งงบประมาณในการจัดซื้อจดัจ้างของทุกประเภท 

๒. บันทึกผูกพันงบประมาณด้วยระบบบญัชี 3 มิติเพื่อผูกพันงบประมาณตามหมวด 
รายจ่ายที่ได้รับจัดสรรทกุรายการทีม่ีการเบกิจ่าย 
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  3. สรุปและรายงานสถานะทางการเงินของคณะฯในแต่ละเดือน 
4. วิเคราะห์และจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

   
  2.3 งำนพัสดุ    
  งานพัสดสุ านักวิทยบริการมีขอบเขตงานเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์  การบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมภายในของส่วนงาน การบรหิารพัสดุ  ได้แก่ การจัดหาการควบคุม  และการซ่อมบ ารุง
พัสด ุ ยานพาหนะ  งานพัสด ุ และแบง่ออกเป็น ๒ งานดังนี ้ 

       ๑. งำนจัดหำพัสดุ  มหีน้าที่ความรบัผิดชอบเกี่ยวกับ 

๑.๑ การวางแผนกลยุทธ์  การบรหิารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของงาน 
๑.๒ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  และทรัพยส์ินต่าง ๆ ของส านักวิทยบริการ 
๑.๓ จัดท าค าสั่ง  ประกาศและสญัญาทีเ่กี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจรับพสัด ุ

                 และทรัพยส์ินต่าง ๆ 
๑.๔ จัดท ารายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างพัสด ุ
๑.๕ จัดท ารายงานการใช้งบลงทุน 
๑.๖ การจัดท าประกันภัยทรพัย์สินหรอืบุคคล/กลุ่มคน 
๑.๗ ปฏิบัติงานสารบรรณพสัดุ เช่น  การเบิกจ่ายพัสดุ  ควบคุมงบประมาณของ 

                ส่วนงานพัสดุ 

       ๒. งำนบริหำรพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
๒.๑ การวางแผนกลยุทธ์  การบรหิารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของงาน 
๑.๒ จัดท าทะเบียนพสัดุ  และทรัพยส์ินต่าง ๆ  ของส านักวิทยบรกิาร 
๒.๓ ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ  และทรัพยส์ินต่าง ๆ ของส านักวิทยบรกิาร 
๒.๔ ซ่อมบ ารุงพสัดุ ยานพาหนะและอาคารสถานที่ของส านักวิทยบรกิาร 
๒.๕ ด าเนินการเรื่องการจ าหน่ายพัสด ุ  

3. งำนแผน งบประมำณและสำรสนเทศ 

   ๓.1 งำนนโยบำยและแผน 

  ขอบเขต ภำระงำน งานนโยบายและแผนงาน โดยการประสาน รวบรวมข้อมูล สรปุและจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงานส านักวิทยบริการ แผนการปฏิบัติการฝ่าย รายงาน ติดตามการ
บรหิารงบประมาณ  

 3.1.1 งานโครงการบรกิารวิชาการ งานท านบุ ารงุศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย โดยการการ
ประสานงาน รวบรวมข้อมลู สรุปโครงการน าเสนอ 

 3.1.2 งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยการวิเคราะห์ข้อมลู จัดท าแผน ติดตาม
รายงานผล  
   3.1.3 งานจัดท ารายงานประจ าปี  ประสานงาน รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ข้อมลู สรุป 
จัดพิมพ์ เสนอ 
   3.1.4 งานข้อมลูสถิติการปฏิบัตงิาน และการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
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 3.2 งำนประกันคุณภำพภำยในส ำนักวิทยบริกำร  

  ขอบเขต ภาระงานการประกันคุณภาพภายในส านักวิทยบริการ ดูแล รับผิดชอบ ประสานงาน และ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในส านักวิทยบริการ ตั้งแต่การจัดท าคู่มือประกัน
คุณภาพ การจัดท าแผนการติดตามผลการด าเนินการ การรายงาน สรุปผล แจ้งเวียน การดูแล ประสานงาน
การเข้าตรวจประเมินประกันคุณภาพจากภายนอก สรุปผล แจ้งเวียนผล   
  3.2.1 การจัดท าการจัดการองค์ความรู้ ของส านักวิทยบริการ โดยการประสาน จัดท าแผนการ
ด าเนินการ ด าเนินการตามแผน สรุปผล รายงาน  
  3.2.2 การจัดท ากจิกรรม ๕ ส โดยการวางแผนงาน ประสานงาน ติดตามผล สรุปเสนอ 

คณะผู้บริหำร 
 1. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 
 2. รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ      

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา  ปุกหุต 
 3. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้ว อุดมศิริชาคร 
 4. รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ     

นางสาวอุษา  ผูกพันธ์ 
 5. รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายหอสมุด 
   นางสาวชุษณา  นราจันทร์ 
 6. รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา   
   นายเทวิน  ศรีดาโคตร 

อัตรำก ำลังบุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำร  
1. ส ำนักงำนเลขำนุกำร  จ ำนวน   13  อัตรำ 

           รักษำกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร 
  นางสาวอุษา  ผูกพันธ์   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการพิเศษ 
          1.1 งำนบริหำรงำนท่ัวไป 
       1.1.1 งำนบุคคล 
   นางสุภาพร   ธีระพงษ์สวัสดิ์     ต าแหน่ง บุคลากร ช านาญการ 
  1.1.2 งำนสำรบรรณ 
  1.นางศิมาพร กาเผือกงาม  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 
  2. นางสาวมณีวรณ สาระไทย  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
  ๓. นางสาวอภิญญา กลิ่นบัว       ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
  ๓. นายนันทิพัฒน์  สุวรรณกูฏ       ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
       1.1.3 งำนประชำสัมพันธ์ 
  1. นายนันทิพัฒน์  สุวรรณกูฏ       ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
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  1.1.4 งำนยำนพำหนะ 
  1. นายนันทิพัฒน์  สุวรรณกูฏ  ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
  1.1.5 งำนสวน 
  1. นายณรงค์ชัย     สิริวรรณ  ต าแหน่งคนสวน 

  1.2 งำนคลังและพัสดุ 
  1.2.1 งำนกำรเงินและบัญชี 
  1. นางจุรีวรรณ สายสมาน ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการพิเศษ 

 2. นางสาวจีรภา   แดงทน        ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
 1.2.2 งำนพัสดุ  

  1. นางวิยะดา ธนสรรวนิช  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 
  2. นางสาวพิมใจ ค าฝอย  ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
  3. นางนันทา กิจแสวง   ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 
  1.2.3 งำนแผน งบประมำณและสำรสนเทศ 
  1. นางศิมาพร  กาเผือกงาม              ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  2. นางสาวขนิษฐา    จูมลี       ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   

 2. ฝ่ำยหอสมุด   จ ำนวน 22 อัตรำ 
 รักษำกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยหอสมุด 
  นางสาวชุษณา  นราจันทร์   ต าแหน่งบรรณารักษ์  ช านาญการ 
 2.1 งำนจัดหำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
   1. นางสาวชุษณา   นราจันทร์  ต าแหน่งบรรณารักษ์ ช านาญการ 

 ๒. นายกันตพัฒน์  ในเกษตรธนพัฒน์ ต าแหน่งบรรณารักษ์ 
   ๓. นางสาวสุพาภรณ์  ทาจิตต์  ต าแหน่งบรรณารักษ์ 
   ๔. นางสาวสุกัญญา  ปิตคุณ  ต าแหน่งบรรณารักษ์ 
   ๕. นางสุคนธ์ทิพย์   เลิศวิบูลย์กิจ ต าแหน่งพนักงานห้องสมุด  ระดับ 2 
   ๖. นางสาวพิไลพร   ครองก่ า  ต าแหน่งพนักงานห้องสมุด  ระดับ 2 
  ๗. นางศรีไพร       โอษฐธิเวช  ต าแหน่งพนักงานห้องสมุด  ระดับ 2 
  2.2 งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
   1. นางสาวนุจรินทร์ภูธา   ต าแหน่งบรรณารักษ์ ช านาญการพิเศษ 
  2. นางสาวมะลิวัลย์  สินน้อย  ต าแหน่งบรรณารักษ์ ช านาญการพิเศษ 

 3. นางปริญญา   บุญศรัทธา  ต าแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
  4. นางรุ้งลาวัลย์   ลิ่วชวโรจน์    ต าแหน่งบรรณารักษ์ ปฏิบัติการ 

 5. นางสาวชนิตา   สุวรรณกูฎ  ต าแหน่งนักเอกสารสนเทศ 
  6. นางสุพัตตรา    สุขใส   ต าแหน่งพนักงานห้องสมุด  ระดับ 2 
  7. นายบุณพจน์    บุญไพโรจน์  ต าแหน่งพนักงานห้องสมุด  ระดับ 3 
  8. นายบุญถนอม   จันทร์ชนะ  ต าแหน่งพนักงานห้องสมุด  ระดับ 2 
  9. นายณัฎฐพล  มาลัย             ต าแหน่งพนักงานเข้าเล่ม    ระดับ 2 
  10. นายเถลิงศักดิ์  บุญมา            ต าแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ 2 
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  2.3 งำนข้อมูลท้องถิ่น และจดหมำยเหตุ 
  1. นางสาวขนิษฐา   ทุมมากรณ์ ต าแหน่งนักเอกสารสนเทศ ช านาญการพิเศษ 
 2. นางสาวอุษา  ผูกพันธ์           ต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป 
      ช านาญการพิเศษ 
  2.4 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรรู้สำรสนเทศ 
  1. นายอนวัช  กาทอง    ต าแหน่งนักเอกสารสนเทศ 
  2. นางปุชนีย์  อินทะนา   ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ 
  3. นางวริชาวรรณ  ค ามุลตรี   ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติการ 

 3. ฝ่ำยเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 9 อัตรำ 
  รักษำกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
  นายเทวิน ศรีดาโคตร ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพเิศษ 
  3.1 งำนพัฒนำและผลิตสื่อโสตทัศน์ 
  1. นายวรพจน์  นวลสกลุ ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพเิศษ 
  2. นายสุรชัย  ศรีใส  ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพิเศษ 
  3. นางศกุนตลา  เกตวงศา ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพเิศษ 
  4. นายชาญชัย   บุญคุ้ม ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพิเศษ 
  5. นายอดิศักดิ์  กิจแสวง ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ 
  3.2งำนบริกำรโสตทัศนูปกรณ์ 
  1. นายเสถียร  พระใหญ่ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน 
  2. นายธวัชชัย  พันธ์จ าปา ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน 
  3. นายธนาชัย  โสภามี ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน 

 ๔. ฝ่ำยผลิตและบริกำรเอกสำร 
  ๑.นายนรา  พิมพ์พันธ์      ต าแหน่งช่างพิมพ์ ช านาญงานพิเศษ 
   
 รวมบุคลำกรท้ังหมด  45  คน 

ข้าราชการ 21 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย  16 คน 
ลูกจ้างประจ า                        8 คน 
ลูกจ้างช่ัวคราว                      1 คน 
ที่มา : งานบุคคล (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 255๖) 
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บทท่ี 3 
หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏบิัตงิำนและเงือ่นไข 

 
ในทำงปฏิบัติ งำนสำรบรรณ หมายถึง การบริหารงานเอกสารทั้งปวง ตั้งแต่ การคิด ร่าง เขียน อ่าน

แต่ง พิมพ์ จด ท าสาเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการตอบ 
ท ารหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตาม และท าลาย ทั้งนี้ต้องเป็นระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายจากความหมายของ “งานสารบรรณ” ท าให้สามารถ
เห็นถึงข้ันตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง เริ่มตั้งแต่  

1. การผลิตหรือจดัท าเอกสาร (พิจารณา–คิด–ร่าง เขียน ตรวจร่าง–พิมพ์ ทาน ส าเนา–เสนอ–ลงนาม)  
2. การสง่ (ตรวจสอบ – ลงทะเบียน – ลงวันเดือนปี – บรรจุซอง – น าส่ง)  
3. การรบั (ตรวจ – ลงทะเบียน – แจกจ่าย)  
4. การเกบ็ รักษา และการยืม  
5. การท าลาย  
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วย งำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 ก ำหนดไว้ว่ำ หนังสือรำชกำร 

คือ เอกสำรท่ีเป็นหลักฐำนในรำชกำร ได้แก่  
1. หนังสอืที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ  
2. หนังสอืทีส่่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรอืที่มีไปถึงบุคคลภายนอก  
3. หนังสอืทีห่น่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรอืทีบุ่คคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ  
4. เอกสารทีท่างราชการจัดทาข้ึนเพื่อเป็นหลกัฐานในราชการ  
5. เอกสารทีท่างราชการจัดทาข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบงัคับชนิดของหนงัสอื มี 6 ชนิด คือ  

5.1 หนังสือภายนอก  
5.2 หนังสือภายใน  
5.3 หนังสือประทบัตรา  
5.4 หนังสือสัง่การ  
5.5 หนังสือประชาสัมพันธ์  
5.6 หนังสือทีเ่จ้าหน้าที่ทาข้ึนหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

ช้ันความเร่งด่วน หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดสง่และด าเนินการ  
ทางสารบรรณด้วยความรวดเร็วเป็นพเิศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  

1. ด่วนท่ีสุด ให้เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติในทันททีี่ได้รับหนังสือนั้น  
2. ด่วนมำก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว  
3. ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัตเิร็วกว่าปกติเท่าที่จะทาได้  

กำรลงทะเบียนรับหนังสือ  
หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รบัเข้ามาจากภายนอก มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้  
1. จัดล าดับความส าคัญและความเรง่ด่วนของหนงัสือเพื่อด าเนินการกอ่นหลัง  
2. ประทบัตรารับหนังสือทีมุ่มบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอก เลขรบั วัน เดือน ปี และเวลาทีร่ับ

เอกสารนั้นๆ  
3. ลงทะเบียนรับด้วยระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ (โปรแกรมทะเบียนรบั-ส่งหนังสือ DRN2000) 

การจัดแฟม้เสนอหนงัสอืต่อผูบ้ังคับบัญชา  
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กำรเสนอหนังสือ คือ การน าหนังสือที่ด าเนินการช้ันเจ้าหนา้ที่เสร็จแล้วเสนอต่อผู้บังคับบญัชา เพื่อ
พิจารณา บันทกึ สั่งการ ทราบ และลงช่ือการเสนอหนังสือให้เสนอไปตามสายการปฏิบัติงาน ตามล าดับช้ัน
ผู้บังคับบญัชา โดยเจ้าหน้าที่ผูร้วบรวมเรื่องเสนอ และแยกหนังสือที่เสนอออกเป็นประเภทตามช้ันความลบั 
ความเร่งด่วน จัดล าดับว่าเป็นเรือ่งที่ต้องสัง่การ พิจารณา หรือเพือ่ทราบ แล้วใส่แฟม้เสนอตามลักษณะ
ความส าคัญของหนงัสอืแต่ละเรื่อง  
กำรส่งหนังสือ  

หนังสือส่ง คือ เอกสารทีส่่งออกไปภายนอก มี 2 ลักษณะ ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้  
1. หนังสอืสง่ภายนอก  

1.1 ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของหนงัสือ  
1.2 บรรจุซองแล้วปิดผนึก จ่าหน้าซองถึงผู้รบัและผูส้่งให้ชัดเจน  

2. หนังสอืสง่ภายใน  
2.1 ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหนังสือ  
2.2 ลงทะเบียนส่งหนังสือ โดยกรอกเลขทะเบียนส่ง จากหน่วยงานผู้ส่ง ถึงหน่วยงานผู้รับลายมือช่ือ

ผู้รับ และวันที่รับหนังสือนั้น หากเป็นหนังสือเร่งด่วนจะส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
โทรสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจึงประสานทางโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบการรับหนังสืออีกครั้งหนึ่ง   
กำรเขียนหนังสือรำชกำร  

กำรบันทึกและร่ำงหนังสือ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด าเนินงานสารบรรณที่มีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่งผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานสารบรรณจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางปฏิบัติหลายประการซึ่ง
จะช่วยให้ผลการปฏิบัติงานสารบรรณด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการ ดังนี้  
1. การบันทกึเพือ่เสนอผูบ้ังคับบญัชา มี 4 ลักษณะ ดังนี้  

1.1 บันทึกย่อเรื่อง คือ การเรียบเรียงข้อความโดยเก็บแต่ประเด็นส าคัญ ๆ แต่ให้เข้าใจในเนื้อเรื่อง
ครบถ้วน ที่จะสั่งงานโดยไม่ผิดพลาด หนังสือฉบับใดมีข้อความส าคัญไม่มากนัก หรือไม่อาจย่อลงให้สั้นได้อีกก็
เสนอให้พิจารณาได้เลยแต่ควรขีดเส้นใต้เฉพาะที่ข้อความส าคัญนั้นๆ ไว้ด้วย ก่อนบันทึกย่อเรื่องผู้บันทึกต้อง
อ่านเรื่องราวให้ละเอียดเสียก่อน แล้วจับประเด็นส าคัญของเรื่อง เขียนเป็นข้อความสั้นๆ อาจไม่จ าเป็นต้อง
เรียงล าดับข้อความตามหนังสือแต่ควรเรียบเรียงข้อความใหม่เพื่อให้เข้าใจง่ายข้ึน  

1.2 บันทึกรำยงำน คือ การเขียนข้อความรายงานเรื่องที่ตนปฏิบัติหรือประสบพบเห็นหรือส ารวจ
สืบสวนได้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาควรเขียนให้สั้น พิจารณาเฉพาะข้อความที่จ าเป็นต้องรายงาน แต่ถ้าเป็นการ
รายงานเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติต้องรายงานทุกข้อที่ผู้บังคับบัญชาต้องการทราบหรือสนใจ  

1.3 บันทึกควำมเห็น คือ การเขียนข้อความแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนที่มีเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอ 
เพื่อช่วยประกอบการพิจารณาสั่งการของผู้บังคับบัญชา อาจบันทึกต่อท้ายเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือบันทึกต่อท้าย
ย่อเรื่องถ้าเป็นเรื่องที่สั่งการได้หลายทาง อาจเขียนบันทึกความเห็นไว้ด้วยว่า ถ้าสั่งการทางใดจะเกิดผลหรือมี
ข้อดีข้อเสียอย่างไร และถ้ามีการอ้างกฎหมายและระเบียบใดก็ควรจัดน าเสนอประกอบเรื่องนั้นๆด้วยตัวอย่าง
การใช้ค าเสนอความเห็นในตอนท้าย ของบันทึกย่อเรื่อง เช่น  
“เพื่อโปรดทราบ”  
“เพื่อโปรดทราบและแจ้งให้...................ทราบด้วย”  
“เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ”  
“เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต”  
“เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม”  
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“เพื่อโปรดสั่งการให้ถือปฏิบัติต่อไป”  
“เพื่อโปรดพิจารณา  
1. อนุญาต  
2. ลงนาม  
ฯลฯ  

1.4 บันทึกติดต่อและสั่งกำร คือ การเขียนข้อความติดต่อภายใน ระหว่างบุคคลในหน่วยงานเดียวกัน 
หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา  

กำรร่ำงหนังสือรำชกำร  

 การร่างหนงัสือราชการ คือการเตรียมการเพือ่การเขียนหนงัสือราชการนั่นเองการที่ต้องร่าง ก่อน
นั้น ก็เพื่อให้การเขียนและการพิมพห์นังสือถูกต้องเรียบร้อยสมบรูณ์ตามความประสงค์และตามความ มุ่งหมาย
ในการร่างหนังสือนั้น ในที่นีจ้ะกล่าวเฉพาะการร่างหนงัสือธรรมดา คือ หนังสือภายนอก หนงัสือภายใน หรือ
บันทึกติดต่อ เท่านั้น เพราะหนังสือประเภทอื่น จะตอ้งเขียนไปตามรูปแบบ และหัวข้อที่ก าหนด ในการร่าง
หนังสือจงึควรพิจารณาไปตามลาดับ ดังนี้  
 ๑. หนังสอืทีจ่ะร่างนั้น เป็นหนังสือจากใครถึงใคร เพื่อจะได้ทราบว่าหนงัสอืทีร่่างนั้นเป็นหนงัสอื
ภายนอก หนังสือภายใน หรือบันทึก โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของหนังสือแต่ละชนิดเพื่อจะได้  
  ๑.๑ วางรูปแบบของหนังสือนั้นได้ถูกต้อง  
  ๑.๒ ก าหนดช่ือส่วนราชการเจ้าของหนังสือและส่วนราชการเจ้าของเรือ่งได้ถูกต้อง  
  ๑.๓ ข้อความที่ใช้ในหนังสือนั้น เป็นค าเต็มหรอืค าย่อ  
  ๑.๔ ใช้ค าข้ึนต้นและค าลงท้าย ตลอดจนสรรพนามได้ถูกต้อง ซึ่งการใช้ค าข้ึนต้น และค าลง
ท้ายให้ค านึงถึงผู้รบัเป็นเกณฑ์  

กำรพิมพ์หนังสือรำชกำรภำษำไทยด้วยโปรแกรมกำรพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์  

 ให้ถือปฏิบัติตามอนมุัติ ผบ.ทอ. เมื่อ ๑๔ ม.ค.๕๔ ท้ายหนงัสือ สบ.ทอ. ลง ๑๑ ม.ค.๕๔ (ต่อ สบ.
ทอ.เลขรบั ๑๐๐๓/๕๓) ที่ก าหนดให้ทกุส่วนราชการของ ทอ. ใช้ลักษณะอักษร (Font) แบบ TH Sarabun 
PSK ขนาด ๑๖ ในการจัดท าหนังสือราชการโดยใช้เครือ่งคอมพิวเตอร์ และให้ใช้รปูแบบ การพิมพ์ ตามที่ส านัก
นายกรัฐมนตรีก าหนดในค าอธิบายเพิ่มเติมต่อจากค าอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยเครื่อง
พิมพ์ดีด ในค าอธิบาย ๔ ท้ายระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบบัแก้ไข
เพิ่มเตมิ ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้  
 การพิมพห์นังสือราชการภาษาไทย การจัดท ากระดาษตราครุฑ และกระดาษบันทึกข้อความโดย
ใช้โปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้จัดท าให้ถูกตอ้งตามแบบของกระดาษตราครฑุ (แบบที่ ๒๘) 
และแบบของกระดาษบันทกึข้อความ (แบบที่ ๒๙) ท้ายระเบียบ โดยเฉพาะส่วนหัวของแบบกระดาษบันทึก
ข้อความจะต้องใช้จุดไข่ปลาแสดงเส้นบรรทัดที่เป็นช่องว่างหลงัค า ดังต่อไปนี้  
 ส่วนราชการ ที่ วันที่ เรือ่ง และไม่ต้องมเีส้นขีดทบึแบง่ส่วนระหว่างหัวกระดาษบันทกึข้อความ
กับส่วนที่ใช้ส าหรับการจัดท าข้อความ  
๑. กำรตั้งค่ำในโปรแกรมกำรพิมพ์  
 ๑.๑ การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ ขอบซ้าย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒ เซนติเมตร  
 ๑.๒ การตั้งระยะบรรทัด ให้ใช้ค่าระยะบรรทัดปกติ คือ ๑ เท่า หรือ Single  
 ๑.๓ การกั้นค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ อยู่ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร  
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๒. ขนำดตรำครุฑ  
 ๒.๑ ตราครุฑสูง ๓ เซนติเมตร ใช้สาหรบัการจัดทากระดาษตราครุฑ และตราครุฑสูง ๑.๕ 
เซนติเมตร ใช้สาหรับการจัดทากระดาษบันทกึข้อความ  
 ๒.๒ การวางตราครฑุ ให้วางห่างจากขอบกระดาษบนประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร  
๓. กำรพิมพ์  
 ๓.๑ หนังสือภายนอก  
  ๓.๑.๑ การพมิพ์เรื่อง คาข้ึนต้น อ้างถึง สิ่งที่สง่มาด้วย ให้มรีะยะบรรทัดระหว่างกันเท่ากับ
ระยะบรรทัดปกติ และเพิม่ค่าก่อนหน้าอีก ๖ พอยท์ (1 Enter + Before 6 pt)  
  ๓.๑.๒ การพมิพ์ข้อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ และภาคสรุป ใหม้ีระยะบรรทัด
ระหว่างข้อความแต่ละภาคห่างเท่ากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก ๖ พอยท์ (1 Enter + 
Before 6 pt)  
  ๓.๑.๓ การย่อหน้าข้อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ และภาคสรุป ใหม้ีระยะย่อหน้าตาม
ค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ เท่ากับ ๒.๕ เซนติเมตร  
  ๓.๑.๔ การพมิพ์คาลงท้าย ให้มรีะยะบรรทัดห่างจากบรรทัดสุดท้ายภาคสรปุเท่ากับระยะ
บรรทัดปกติ และเพิม่ค่าก่อนหน้าอีก ๑๒ พอยท์ (1 Enter + Before 12 pt)  
  ๓.๑.๕ การพมิพ์ช่ือเต็มของเจ้าของหนังสือ ให้เว้นบรรทัดการพิมพ์ ๓ บรรทัด (4 Enter)  
  ๓.๑.๖ การพมิพ์ช่ือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้เว้นบรรทัดการพิมพ์ ๓ บรรทัด จากต าแหนง่
ของเจ้าของหนงัสอื (4 Enter)  
 ๓.๒ หนังสือภายใน  
  ๓.๒.๑ ส่วนหัวของแบบบันทึกข้อความก าหนดขนาดตัวอักษร ดังนี้  
  ๓.๒.๑.๑ ค าว่า “บันทึกข้อความ” พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนาขนาด ๒๙ พอยท์ และปรบัค่า
ระยะบรรทัดจาก ๑ เท่าเป็นค่าแน่นอน (Exactly) ๓๕ พอยท์  
  ๓.๒.๑.๒ ค าว่า “ส่วนราชการ ที่ วันที่ เรื่อง” พิมพ์ด้วยอกัษรตัวหนาขนาด ๒๐ พอยท์  
  ๓.๒.๒ การพมิพ์ค าข้ึนต้น ให้มีระยะบรรทัดห่างจากเรื่องเทา่กับระยะบรรทัดปกติและเพิม่ค่า
ก่อนหน้าอีก ๖ พอยท์ (1 Enter + Before 6 pt)  
  ๓.๒.๓ การพมิพ์ข้อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ ภาคสรุป และการย่อหน้าให้ถือปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการพิมพห์นังสือภายนอก  
  ๓.๒.๔ การพมิพ์ช่ือเต็มของเจ้าของหนังสือ ให้เว้นระยะบรรทัดการพมิพ์ ๓ บรรทัด จากภาค
สรปุ (4 Enter)  
 ๓.๓ จานวนบรรทัดในการพิมพห์นังสือราชการในแต่ละหน้าให้เป็นไปตามความเหมาะสมกบัจาน
วนข้อความ และความสวยงาม  
 ๓.๔ การพิมพห์นังสือราชการแบบอื่นตามที่ระเบียบก าหนด ให้ถือปฏิบัติตามนัยดังกล่าวข้างต้น
โดยอนุโลม โดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัรปูแบบของหนงัสือชนิดนั้น  
  
 การจัดเก็บเอกสารเป็นการน าระบบจ าแนกเอกสาร ระบบใดระบบหนึง่มาใช้ เพื่อใหเ้อกสารที่จะ
ด าเนินการจัดเกบ็มีความเป็นระบบระเบียบ ซึ่งจากการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน
ราชการไทยทีผ่่านมา หน่วยงานราชการไทยมีแนวทางในการจัดเก็บเอกสารในลักษณะจ าแนกตามหัวเรื่อง โดย
จ าแนกเอกสารออกเป็น หัวข้อใหญ่ตามหน้าที่ความรบัผิดชอบของหน่วยงานน้ัน หรอืจ าแนกตามบรกิารที่
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ให้แก่ผู้อื่น โดยยึดตามค าแนะน าของส านักงบประมาณเป็นหลัก  ซึ่งโดยทั่วไปจะก าหนดหัวข้อในการจัดเกบ็
เอกสารเป็น 10 หมวด ดังนี ้
 หมวด 1 การเงิน งบประมาณ 
 หมวด 2 ค าสั่ง ระเบียบ คู่มือ มติคณะรฐัมนตร ี
 หมวด 3 โต้ตอบ 
 หมวด 4 บริหารทั่วไป 
 หมวด 5 บริหารบุคคล 
 หมวด 6 เบ็ดเตล็ด 
 หมวด 7 ประชุม 
 หมวด 8 ฝึกอบรม บรรยาย ทุนและการดูงาน 
 หมวด 9 วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 หมวด 10 สถิติ และรายงาน 

กำรเก็บรักษำหนังสือ  

การเกบ็รกัษาหนังสือแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
1. กำรเก็บระหว่ำงปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือทีป่ฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผดิชอบของเจ้าของ

เรื่อง โดยให้ก าหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามข้ันตอนของการปฏิบัติงาน  
2. กำรเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีอะไรที่

จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก ให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าของเรื่องปฏิบัติจัดทาบัญชีหนังสือส่งเก็บตามแบบที่ระเบียบงาน
สารบรรณก าหนด จากนั้นให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งบัญชีหนังสือส่งเก็บให้หน่วยงานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บเอกสารปฏิบัติ ดังนี้  
2.1 ประทับตราก าหนดการเก็บหนังสือ ไว้ที่มุมล่างด้านขวาของกระดาษแผ่นแรกของ  
หนังสือ ฉบับนั้น และลงลายมือช่ือย่อก ากับตรา โดย  
2.1.1   หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไปให้ประทับตราคาว่า“ห้ามท าลาย” ด้วยหมึกสีแดง  

2.1.2 หนังสือที่เก็บโดยมีก าหนดเวลา ให้ประทับตราคาว่า “เก็บถึง พ.ศ.................”  
ด้วยหมึกสีน้าเงิน  

2.2 ลงทะเบียนหนังสือเก็บไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่ระเบยีบสารบรรณฯ ก าหนด  
3. กำรเก็บไว้เพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จ าเป็น

จะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจ า ไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บของหน่วยงาน ให้เจ้าของเรื่อง
เก็บเป็นเอกเทศ โดยอาจจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ข้ึนรับผิดชอบ เมื่อหมดความจ าเป็นที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบ
แล้ว ให้จัดส่งเอกสารนั้นไปยังหน่วยเก็บของหน่วยงาน  
กำรยืมหนังสือ  

การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้  
1. ผู้ยืมต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะน าไปใช้ในราชการใด  
2. ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ แล้วลงช่ือรับเรื่องที่ยืมไว้ในบัตรยืมหนังสือและ

ให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืมเรียงล าดับ วัน เดือน ปี ไว้เพื่อติดตามทวงถาม ส่วนบัตรยืมหนังสือ
นั้น ให้เก็บไว้แทนที่หนังสือที่ถูกยืมไป  

3. การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการ  
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ระดับกองข้ึนไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
4. การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการ

ระดับแผนกขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายการให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือ จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะให้ดูเพื่อ
คัดลอกหนังสือ ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกองข้ึน ไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เท่านั้น  
กำรท ำลำยหนังสือ  

ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือส ารวจหนังสือที่
ครบก าหนดจัดการเก็บในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เอง หรือที่ฝากเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร แล้วจัดทาบัญชีหนังสือขอท าลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการท าลายหนังสือ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอย่างน้อยสองคน โดยปกติ
แต่งตั้งจากข้าราชการ ตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าข้ึนไป มติของคณะกรรมการให้ถือเป็นเสียงข้างมาก ถ้า
กรรมการผู้ใดไม่เห็นด้วยให้ทาบันทึกความเห็นแย้งไว้ โดยคณะกรรมการท าลายหนังสือ มีหน้าที่ดังนี้  

1. พิจารณาหนังสือที่จะขอท าลายตามบัญชีขอท าลาย  
2. ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควรท าลาย และควรจะขยายเวลาการเก็บ

ไว้ ให้ลงความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้ถึงเมื่อใด แล้วให้แก้ไขอายุการเก็บหนังสือในคราวก าหนดเก็บ
หนังสือ โดยให้ประธานกรรมการท าลายหนังสือลงลายมือช่ือกากับการแก้ไข  

3. ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรท าลายให้กรอกเครื่องหมายกากบาทลงใน
ช่องการพิจารณาของบัญชีหนังสือขอท าลาย  

4. เสนอรายงานผลการพิจารณา พร้อมทั้งบันทึกความเห็นแย้งของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ต่อหัวหน้า
ส่วนราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาสั่งการ ดังนี้  

4.1 ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดยังไม่ควรทาลาย ให้สั่งการให้เก็บหนังสือนั้นไว้จนถึงเวลาการท าลายงวด
ต่อไป  

4.2 ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรท าลาย ให้ส่งบัญชีหนังสือขอท าลายให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ 
กรมศิลปากร พิจารณาก่อน เว้นแต่หนังสือประเภทที่ส่วนราชการนั้นได้ขอท าความตกลงกับกรมศิลปากรแล้ว 
ไม่ต้องส่งไปให้พิจารณา เมื่อกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในบัญ ชีหนังสือขอ
ท าลาย แล้วแจ้งให้ส่วนราชการที่ส่งบัญชีหนังสือขอท าลายทราบดังนี้  

4.2.1 ถ้ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบด้วย ให้แจ้งให้ส่วนราชการนั้น ด าเนินการ
ท าลายหนังสือต่อไปได้หากกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ไม่แจ้งให้ทราบอย่างใดภายในก าหนดเวลา 
60 วัน นับแต่วันที่ส่วนราชการนั้นได้ส่งเรื่องให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ให้ถือว่ากองจดหมาย
เหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และให้ส่วนราชการท าลายหนังสือได้  

4.2.2 ถ้ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นว่าหนังสือฉบับใดควรจะขยายเวลาเก็บไว้อย่าง
ใดหรือให้เก็บไว้ตลอดไป ให้แจ้งให้ส่วนราชการนั้นทราบ และให้ส่วนราชการนั้นๆ แก้ไขตามที่กองจดหมาย
เหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร แจ้งมา หากหนังสือใด กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรเห็นควรให้ส่งไปเก็บ
ไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ก็ให้ส่วนราชการนั้น ๆ ปฏิบัติตาม  

5. ควบคุมการท าลายหนังสือซึ่งผู้มีอ านาจอนุมัติให้ท าลายได้แล้ว โดยการเผาหรือวิธีอื่นใดที่จะไม่ให้
หนังสือนั้นอ่านเป็นเรือ่งได้ และเมื่อท าลายเรียบร้อยแล้ว ให้ท าบันทึกลงนามร่วมกันเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติทราบ 
 

งำนเชิงพัฒนำ 
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๑. จัดท าเว็บไซตบ์รกิารฐานข้อมูลออนไลน์งานยานพาหนะ  
หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน 
 การจัดท าเว็บไซตง์านยานพาหนะ มหีลกัเกณฑ์การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1.1 มาตรฐานก าหนดต าแหน่งผู้ปฏิบัตงิานบริหาร  

หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ 

          ปฏิบัติงานช่วยและสนับสนุนงานบริหารที่ค่อนข้างยากภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตาม
ค าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่บ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 

          ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานช่วยและ
สนับสนุนงานบริหารต่างๆ  เช่น งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ  งานสารบรรณ  
งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ งานเวชสถิติ  งานบริการทั่วไป 
เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

1.2 รายงานการประชุมบุคลากรส านักงานเลขานุการ  
1) ครั้งที่ 3/2556 เมือ่วันที่ 8 มีนาคม 2556 วาระที่ 4.4 มีมติให้ส านักงานเลขานุการ

จัดท าฐานข้อมลูงานส านักงานเลขานุการ ของทุกงานและจดัเก็บในเครื่องกลางส านักงานเลขานุการ 
  2) ครั้งที่ 9/2556 เมือ่วันที่ 23 กันยายน 2556 วาระที่ 4.3 มีมติให้มกีารพฒันา/
ปรับปรงุการใหบ้ริการของส านักงานเลขานุการ เพื่อใช้ในการเผยแพร่และสืบค้นข้อมลู และยังเป็นการพฒันา
บุคลากรในการท าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัตงิานและพฒันาการใหบ้ริการของส านักงานเลขานุการ เพื่อการ
สนับสนุนนโยบายที่จะมุ่งไปสู่การเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนกิส์ 

 1.3 ข้อก าหนดหน้าที่และความรบัผิดชอบ (Terms of Reference)  

 ข้อก าหนดหน้าที่และความรบัผิดชอบ ของงานสารบรรณรอบที่ 1/2557 หัวข้องานพฒันา
งาน ก าหนดให้มกีารพฒันาฐานข้อมลูส านักงานอัตโนมัติ 

 สรุปจำกหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนสำรบรรณข้ำงต้น จึงได้พัฒนำงำนโดยกำรจัดท ำ
เว็บไซต์งำนยำนพำหนะ เพ่ือเป็นกำรพัฒนำงำน และให้บริกำรข้อมูลแก่บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำร รวมท้ัง
นักศึกษำมหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี และผู้ใช้บริกำรจำกภำยนอก โดยมีวิธีกำรจัดท ำเว็บไซต์ ดังน้ี 

3.2 วิธีกำรปฏิบัติงำน 
 วิธีการปฏิบัติงานการจัดท าเว็บไซตง์านงานยานพาหนะ มีวิธีการด าเนินงานดังนี ้

1. ประชุม วางแผนการจัดท าฐานข้อมลู ในภาพรวมของส านักงานเลขานุการ และกลุ่มงาน 
2. จัดท าร่างโครงสร้างฐานข้อมลูงาน 
3. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
4. อบรมการจัดท าเว็บ Template 
5. จัดท าร่างเว็บเพจ 
6. น าข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บเพจ 
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7. ปรับปรงุข้อมลูบนเว็บเพจให้เป็นปจัจบุัน 
8. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อเว็บเพจงานยานพาหนะ 
9. ปฏิบัติงานภายในกรอบ”พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.

2550” 
ในการสร้างเว็บเพจงาน ใช้มาตรฐาน Template เดียวกัน เพื่อเป็นแนวทางโดยภาพรวมของเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ระบบเว็บไซต์ Template ส าหรบัหน่วยงาน แบง่ออกเป็น 3 ส่วน 

1. ส่วนจัดการเว็บ มเีมนูหลักต้องเข้าไปจัดการ ได้แก่ 
1.1 การตั้งค่าเว็บ 
1.2 คลังเอกสาร 
1.3 อัพโหลดไฟล์อื่น ๆ 
1.4 จัดการ Content 
1.5 จัดการ Menu 
1.6 Slideshow หน่วยงาน 
1.7 จัดการ Banner 
1.8 ระบบถามตอบ 
1.9 จัดการ FAQ 

 2.  ส่วนจัดการข่าว/ประกาศ 
 3.  ส่วนจัดการปฏิทินกิจกรรม 
3.2 วิธีกำรปฏิบัติงำน 
 วิธีการปฏิบัติงานการจัดท าเว็บไซตง์านงานยานพาหนะ มีวิธีการด าเนินงานดังนี ้

ขั้นตอน วิธีกำร 
1. ประชุม วางแผนการจัดท าฐานข้อมลูใน
ภาพรวมของส านักงานเลขานุการ และกลุ่ม
งานตามล าดับ 

1.1. ประชุมส านักงานเลขานุการครัง้ที่ 3/2556 เมื่อวันที ่8 
มีนาคม 2556 วาระที่ 4.4 มีมติใหส้ านักงานเลขานุการจัดท า
ฐานข้อมูลงานส านักงานเลขานุการ ของทกุงานและจัดเก็บในเครื่อง
กลางส านักงานเลขานุการ 

 1.2 ประชุมส านักงานเลขานุการครัง้ที่ 9/2556 เมือ่วันที่ 23 
กันยายน 2556 วาระที่ 4.3 มีมติให้มกีารพฒันา/ปรับปรงุการ
ให้บรกิารของส านักงานเลขานุการ เพื่อใช้ในการเผยแพร่และสืบค้น
ข้อมูล และยงัเป็นการพัฒนาบุคลากรในการท าเทคโนโลยมีาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาการใหบ้รกิารของส านักงานเลขานุการ เพื่อการ
สนับสนุนนโยบายที่จะมุ่งไปสู่การเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนกิส์ 

 1.3 จัดท าแผนการด าเนินงานการจัดท าฐานข้อมูลงานยานพาหนะ  
โดยก าหนดเป็นแผนพฒันางาน ในข้อก าหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบ (TOR) ครัง้ที่ 1/2557 

2. จัดท าโครงสร้างฐานข้อมลูงานยานพาหนะ 2.1 จัดท าโครงสร้างภาระงานและแผนการด าเนินงานการจดัท า
ฐานข้อมูล งานยานพาหนะ เสนอหัวหน้าส านักงานเลขานุการ เมื่อ
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วันที่ 24 ตุลาคม 2556  
3. รวบรวมข้อมลู จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ 

3.1 รวบรวมข้อมูลในการจัดท าเว็บไซต์ตามโครงสร้างเว็บไซต์งาน
ยานพาหนะ 

4. อบรมเกี่ยวกบัการจัดท า Template 4.1 อบรมการจัดท า Template เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
วิทยากร จากส านักคอมพิวเตอรม์หาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 1 
พฤษภาคม 2556 

5. ก าหนดช่ือเว็บไซต์ และก าหนดรหสัการ
เข้าจัดการเว็บไซตง์านยานพาหนะ 

5.1 ประสานส านักคอมพิวเตอร์เพื่อก าหนดช่ือเว็บไซต์งาน
ยานพาหนะ โดยให้มีช่ือของงานต่อท้ายที่อยู่ คือ 
http://www.ubu.ac.th/web/Libcar 
5.2 ประสานส านักคอมพิวเตอร์ ก าหนดรหสัผู้ใช้งานเว็บไซต์และหน้า
เว็บเพจ คือ 
     - นายนันทิพัฒน์ สุวรรณกูฏ รบัผิดชอบงานยานพาหนะ รหัส คือ 
Linantsu      

6. จัดท าร่างเว็บเพจ ของเว็บไซต์งาน
ยานพาหนะ  

6.1 จัดท าร่างเว็บเพจ ของเว็บไซตง์านยานพาหนะ ประกอบ ด้วย 
แถบเมนูหลัก ประกอบด้วย 

- หน้าแรก  
- โครงสร้างงานยานพาหนะ 
- แผนผังภาระงาน 
- ถามตอบ 
- ค าถามที่ถามบ่อย 

แถบงานยานพาหนะ ประกอบด้วย 
- ตารางการใช้รถยนต์ 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ 
- พรบ.ขนส่งทางบก 
- พรบ.จราจรทางบก 
- พรบ.คุม้ครองผูป้ระสบภัยจากรถ 

แถบคลังเอกสาร 
 ดังรูป 

 
    

7. น าข้อมูลเผยแพรท่างเว็บไซต์งาน 7.1 น าข้อมูลด้านการขอใช้บริการ งานยานพาหนะ โดยการแนบไฟล์ 

http://www.ubu.ac.th/web/Libcar
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ยานพาหนะ เช่ือมโยงข้อมูล ดังรูป 

 
 

7. จัดท าคู่มือการเข้าใช้งานเว็บไซต ์ 7.1 จัดท าคู่มือการเข้าใช้งานเว็บไซต์งานยานพาหนะ และเสนอ
หัวหน้าส านักงานเลขานุการเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557  

8. ถ่ายทอดวิธีการเข้าใช้งาน และ
รายละเอียดของเว็บไซต์ แก่บุคลากร  
ส านักวิทยบริการ 

8.1 ประชุมบุคลากรส านักวิทยบริการ บรรยายถ่ายทอดวิธีการเข้าใช้
งานและรายละเอียดของเว็บไซต์งานยานพาหนะในวันที่ 22 มกราคม 
2557 

9. ปรับปรงุข้อมลูบนเว็บไซต์งานยานพาหนะ 
ให้เป็นปัจจุบัน 

9.1 ปรับปรงุข้อมลู และหน้าเว็บเพจ ตามข้อเสนอแนะบุคลากร ดังนี้ 
แถบเมนูหลัก ประกอบด้วย 

- หน้าแรก  
- โครงสร้างงานยานพาหนะ 
- แผนผังภาระงาน 
- ถามตอบ 
- ค าถามที่ถามบ่อย 

แถบงานยานพาหนะ ประกอบด้วย 
- ตารางการใช้รถยนต์ 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ 
- พรบ.ขนส่งทางบก 
- พรบ.จราจรทางบก 
- พรบ.คุม้ครองผูป้ระสบภัยจากรถ 

แถบคลังเอกสาร 
- ใบขอใช้รถยนต์ส านักวิทยบริการ 
- ใบขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
- แบบฟอร์มขอรับสติ๊กเกอร์ติดรถ 
- คู่มือการใช้งานเว็บไซต ์
- ค้นหาคลังเอกสาร 

10. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์งาน 10.1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์งานยานพาหนะ 
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เง่ือนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค ำนึงถึงในกำรปฏิบัติงำน 

       1. พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 ทุกคนท่ีใช้คอมพิวเตอร์ต้องรู้ 
พระบำทสมเดจ็พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำ ฯ ให้ประกำศว่ำ โดยที่
เป็นกำรสมควรมีกฎหมำย ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ ให้
ตรำพระรำชบัญญัติข้ึนไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอมของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ดังต่อไปนี ้
มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัติน้ีเรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
๒๕๕๐” 

มำตรำ ๒ พระรำชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดสำมสบิวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้น
ไป 

มำตรำ ๓ ในพระรำชบญัญัติน้ี “ระบบคอมพิวเตอร์” หมำยควำมว่ำ อุปกรณ์หรอืชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์
ที่เช่ือมกำรท ำงำนเข้ำด้วยกัน โดยได้มีกำรก ำหนดค ำสั่ง ชุดค ำสั่ง หรอืสิง่อื่นใด และแนวทำงปฏิบัติงำนให้
อุปกรณ์หรอืชุดอุปกรณ์ท ำหน้ำที่ประมวลผลข้อมลูโดยอัตโนมัติ 
“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมำยควำมว่ำ ข้อมูล ข้อควำม ค ำสั่ง ชุดค ำสั่ง หรือสิง่อื่นใดบรรดำที่อยู่ในระบบ
คอมพิวเตอร์ในสภำพทีร่ะบบคอมพิวเตอร์อำจประมวลผลได้ และให้หมำยควำมรวมถึงข้อมลูอเิล็กทรอนิกส์
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนกิส์ด้วย 
“ข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร”์ หมำยควำมว่ำ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรติดตอ่สื่อสำรของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
แสดงถึงแหล่งก ำเนิด ต้นทำง ปลำยทำง เส้นทำง เวลำ วันที ่ปริมำณ ระยะเวลำชนิดของบริกำร หรอือื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกบักำรติดต่อสื่อสำรของระบบคอมพิวเตอร์นั้น 
“ผู้ใหบ้รกิำร” หมำยควำมว่ำ 
(๑) ผู้ใหบ้รกิำรแกบุ่คคลอื่นในกำรเข้ำสู่อินเทอรเ์น็ต หรอืใหส้ำมำรถติดต่อถึงกันโดยประกำรอื่น โดยผ่ำนทำง
ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้บริกำรในนำมของตนเอง หรอืในนำมหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคล
อื่น 
(๒) ผู้ใหบ้รกิำรเก็บรักษำข้อมลูคอมพิวเตอรเ์พื่อประโยชน์ของบุคคลอืน่ 
“ผู้ใช้บรกิำร” หมำยควำมว่ำ ผู้ใช้บริกำรของผู้ใหบ้รกิำรไม่ว่ำต้องเสียค่ำใช้บริกำรหรือไม่ก็ตำม 
“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี 
“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรผีู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

ยานพาหนะ       1) ประชุมบุคลากรถ่ายทอดวิธีการใช้งานเมือ่วันที่ 22 มกราคม 
2557 
      2) เผยแพร่ทางเว็บบล็อกส านักวิทยบริการ ที่  
http://www.lib.ubu.ac.th/libcar 
      3) เผยแพร่ทาง Facebook กลุ่มส านักวิทยบริการ ที่  
https://www.facebook.com/groups/142218362507552 

11. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ต่อเว็บไซต์งานยานพาหนะ 

11.1 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อเว็บไซตก์ลุม่งาน
บรหิารงานทั่วไป ยานพาหนะ โดยแจกแบบสอบถามและน าผลมา
ปรับปรงุเว็บไซต ์

http://www.lib.ubu.ac.th/libcar
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มำตรำ ๔ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรรักษำกำรตำมพระรำชบญัญัติน้ี 
และให้มอี ำนำจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได ้

หมวด ๑ 
ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์

มำตรำ ๕ ผู้ใดเข้ำถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอรท์ี่มมีำตรกำรป้องกันกำรเข้ำถึงโดยเฉพำะและมำตรกำรนั้น 
มิได้มีไว้ส ำหรบัตน ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรอืปรบัไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทัง้จ ำทั้งปรับ 

มำตรำ ๖ ผู้ใดล่วงรู้มำตรกำรป้องกันกำรเข้ำถึงระบบคอมพวิเตอร์ทีผู่้อื่นจัดท ำข้ึนเป็นกำรเฉพำะถ้ำน ำ
มำตรกำรดงักล่ำวไปเปิดเผยโดยมิชอบ ในประกำรที่น่ำจะเกดิควำมเสียหำยแกผู่้อื่น ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่
เกินหนึง่ปี หรือปรบัไม่เกินสองหมื่นบำท หรือทัง้จ ำทั้งปรบั 

มำตรำ ๗ ผู้ใดเข้ำถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มมีำตรกำรป้องกันกำรเข้ำถึงโดยเฉพำะและมำตรกำรนั้น
มิได้มีไว้ส ำหรบัตน ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปหีรือปรบัไม่เกินสี่หมื่นบำทหรือทัง้จ ำทัง้ปรับ 

มำตรำ ๘ ผู้ใดกระท ำด้วยประกำรใดโดยมิชอบด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรบัไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่ำงกำรสง่ในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมลูคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพือ่ประโยชน์สำธำรณะ
หรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรบัไม่เกินหกหมื่นบำท หรือทัง้
จ ำทั้งปรบั 

มำตรำ ๙ ผู้ใดท ำใหเ้สียหำย ท ำลำย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรอืเพิ่มเติมไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผูอ้ื่นโดยมิชอบ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปี หรอืปรับไมเ่กินหนึง่แสนบำท หรือทัง้
จ ำทั้งปรบั 

มำตรำ ๑๐ ผู้ใดกระท ำด้วยประกำรใดโดยมิชอบ เพื่อให้กำรท ำงำนของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ 
ชะลอ ขัดขวำง หรือรบกวนจนไมส่ำมำรถท ำงำนตำมปกติไดต้้องระวำงโทษจ ำคุกไมเ่กินห้ำปี หรือปรับไมเ่กิน
หนึ่งแสนบำท หรือทัง้จ ำทั้งปรับ 

มำตรำ ๑๑ ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์แกบุ่คคลอื่นโดยปกปิดหรอืปลอมแปลง
แหล่งที่มำของกำรส่งข้อมูลดังกล่ำว อันเป็นกำรรบกวนกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้อง
ระวำงโทษปรบัไม่เกินหนึ่งแสนบำท 

มำตรำ ๑๒ ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดตำมมำตรำ ๙ หรอืมำตรำ ๑๐ 
(๑) ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแกป่ระชำชน ไม่ว่ำควำมเสียหำยนั้นจะเกิดข้ึนในทันทีหรือในภำยหลัง และไม่ว่ำจะ
เกิดข้ึนพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไมเ่กินสิบปี และปรบัไม่เกินสองแสนบำท 
(๒) เป็นกำรกระท ำโดยประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยตอ่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอรท์ี่
เกี่ยวกับกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ควำมปลอดภัยสำธำรณะ ควำมมั่นคงในทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือกำรบรกิำรสำธำรณะ หรือเป็นกำรกระท ำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ทีม่ีไว้เพื่อ
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ประโยชนส์ำธำรณะ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่สำมปีถึงสิบห้ำปี และปรบัตั้งแต่หกหมื่นบำทถึงสำมแสนบำท 
ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดตำม (๒) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ควำมตำย ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่สบิปีถึงยี่สบิปี 

มำตรำ ๑๓ ผู้ใดจ ำหน่ำยหรอืเผยแพร่ชุดค ำสัง่ทีจ่ัดท ำข้ึนโดยเฉพำะเพือ่น ำไปใช้เป็นเครื่องมือในกำรกระท ำ
ควำมผิดตำมมำตรำ ๕ มำตรำ ๖ มำตรำ ๗ มำตรำ ๘ มำตรำ ๙ มำตรำ ๑๐ หรือมำตรำ ๑๑ ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรอืปรับไมเ่กินสองหมื่นบำท หรอืทั้งจ ำทั้งปรับ 

มำตรำ ๑๔ ผู้ใดกระท ำควำมผิดทีร่ะบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไมเ่กินห้ำปี หรือปรับไมเ่กินหนึ่งแสน
บำท หรอืทั้งจ ำทัง้ปรับ 
(๑) น ำเข้ำสูร่ะบบคอมพิวเตอรซ์ึ่งข้อมลูคอมพิวเตอรป์ลอมไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน หรือข้อมลูคอมพิวเตอร์
อันเป็นเทจ็ โดยประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแกผู่้อื่นหรอืประชำชน 
(๒) น ำเข้ำสูร่ะบบคอมพิวเตอรซ์ึ่งข้อมลูคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ โดยประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยต่อควำม
มั่นคงของประเทศหรือกอ่ให้เกิดควำมตื่นตระหนกแก่ประชำชน 
(๓) น ำเข้ำสูร่ะบบคอมพิวเตอรซ์ึ่งข้อมลูคอมพิวเตอร์ใด ๆ อนัเป็นควำมผิดเกี่ยวกับควำมมั่นคงแหง่
รำชอำณำจักรหรอืควำมผิดเกี่ยวกับกำรก่อกำรร้ำยตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
(๔) น ำเข้ำสูร่ะบบคอมพิวเตอรซ์ึ่งข้อมลูคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทีม่ีลักษณะอันลำมกและข้อมลูคอมพิวเตอร์นั้น
ประชำชนทั่วไปอำจเข้ำถึงได้ 
(๕) เผยแพรห่รือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่ำเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตำม (๑)(๒) (๓) หรือ (๔) 

มำตรำ ๑๕ ผู้ใหบ้ริกำรผู้ใดจงใจสนบัสนุนหรอืยินยอมให้มีกำรกระท ำควำมผิดตำมมำตรำ ๑๔ ในระบบ
คอมพิวเตอรท์ี่อยู่ในควำมควบคุมของตน ต้องระวำงโทษเช่นเดียวกับผูก้ระท ำควำมผิดตำมมำตรำ ๑๔ 

มำตรำ ๑๖ ผู้ใดน ำเข้ำสูร่ะบบคอมพิวเตอรท์ี่ประชำชนทั่วไปอำจเข้ำถึงได้ซึ่งข้อมลูคอมพิวเตอรท์ี่ปรำกฏเป็น
ภำพของผู้อื่น และภำพน้ันเป็นภำพทีเ่กิดจำกกำรสร้ำงขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีกำรทำง
อิเลก็ทรอนิกส์หรือวิธีกำรอื่นใด ทั้งนี้ โดยประกำรที่น่ำจะท ำให้ผู้อื่นน้ันเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง 
หรือได้รบัควำมอับอำย ต้องระวำงโทษจ ำคุกไมเ่กินสำมปี หรือ 
ปรับไม่เกินหกหมื่นบำท หรอืทั้งจ ำทัง้ปรับ ถ้ำกำรกระท ำตำมวรรคหนึง่ เป็นกำรน ำเข้ำข้อมูลคอมพิวเตอร์โดย
สุจริต ผู้กระท ำไมม่ีควำมผิด ควำมผิดตำมวรรคหนึ่งเป็นควำมผิดอันยอมควำมได้ ถ้ำผู้เสียหำยในควำมผิดตำม
วรรคหนึ่งตำยเสียก่อนรอ้งทกุข์ ให้บิดำ มำรดำ คู่สมรส หรอื บุตรของผู้เสียหำยร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่ำเป็น
ผู้เสียหำย 

มำตรำ ๑๗ ผู้ใดกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติน้ีนอกรำชอำณำจักรและ 
(๑) ผู้กระท ำควำมผิดน้ันเป็นคนไทย และรัฐบำลแห่งประเทศที่ควำมผิดได้เกิดข้ึนหรือผูเ้สียหำยได้ร้องขอให้
ลงโทษ หรือ 
(๒) ผู้กระท ำควำมผิดน้ันเป็นคนต่ำงด้ำว และรัฐบำลไทยหรอืคนไทยเป็นผู้เสียหำยและผูเ้สียหำยได้ร้องขอให้
ลงโทษ 
จะต้องรับโทษภำยในรำชอำณำจักร 



28 
 

หมวด ๒ 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที ่
มำตรำ ๑๘ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๙ เพือ่ประโยชน์ในกำรสบืสวนและสอบสวนในกรณีที่มเีหตุอันควรเช่ือได้ว่ำ
มีกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบญัญัติน้ี ให้พนกังำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 
เฉพำะทีจ่ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรใช้เป็นหลักฐำนเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดและหำตัวผู้กระท ำควำมผิด 
(๑) มีหนงัสือสอบถำมหรือเรียกบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกบักำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบญัญัติน้ีมำเพื่อให้ถ้อยค ำ 
ส่งค ำช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือสง่เอกสำร ข้อมูล หรือหลกัฐำนอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบที่สำมำรถเข้ำใจได้ 
(๒) เรียกข้อมลูจรำจรทำงคอมพิวเตอร์จำกผู้ใหบ้รกิำรเกี่ยวกับกำรติดตอ่สื่อสำรผ่ำนระบบคอมพิวเตอรห์รือ
จำกบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(๓) สั่งให้ผู้ให้บริกำรสง่มอบข้อมลูเกี่ยวกบัผู้ใช้บริกำรที่ต้องเก็บตำมมำตรำ ๒๖ หรือที่อยู่ในควำมครอบครอง
หรือควบคุมของผู้ให้บริกำรให้แก่พนกังำนเจ้ำหน้ำที่ 
(๔) ท ำส ำเนำข้อมลูคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ จำกระบบคอมพิวเตอร์ทีม่ีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ำ
มีกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบญัญัติน้ี ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นยงัมิได้อยู่ในควำมครอบครองของ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที ่
(๕) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรอืควบคุมข้อมลูคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เกบ็ข้อมลูคอมพิวเตอร์ สง่มอบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออปุกรณ์ดังกล่ำวให้แก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
(๖) ตรวจสอบหรอืเข้ำถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมลูคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอรห์รอือุปกรณ์ที่ใช้
เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลกัฐำนหรืออำจใช้เป็นหลักฐำนเกี่ยวกบักำรกระท ำควำมผิด หรือ
เพื่อสบืสวนหำตัวผู้กระท ำควำมผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ ที่
เกี่ยวข้องเท่ำที่จ ำเป็นให้ด้วยก็ได้ 
(๗) ถอดรหสัลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรอืสัง่ให้บุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับกำรเข้ำรหสัลบัของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ท ำกำรถอดรหสัลบั หรอืให้ควำมร่วมมือกับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรถอดรหสัลบัดังกล่ำว 
(๘) ยึดหรอือำยัดระบบคอมพิวเตอร์เท่ำที่จ ำเป็นเฉพำะเพื่อประโยชน์ในกำรทรำบรำยละเอียดแหง่ควำมผิด
และผูก้ระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

มำตรำ ๑๙ กำรใช้อ ำนำจของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ 
(๘) ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ยื่นค ำร้องต่อศำลที่มเีขตอ ำนำจเพือ่มีค ำสั่งอนุญำตให้พนกังำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำร
ตำมค ำร้อง ทั้งนี้ ค ำรอ้งต้องระบุเหตุอันควรเช่ือได้ว่ำบุคคลใดกระท ำหรอืก ำลงัจะกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
อันเป็นควำมผิดตำมพระรำชบญัญัติน้ี เหตุที่ต้องใช้อ ำนำจ ลักษณะของกำรกระท ำควำมผิด รำยละเอียด
เกี่ยวกับอปุกรณ์ที่ใช้ในกำรกระท ำควำมผิดและผู้กระท ำควำมผิด เท่ำที่สำมำรถจะระบุได้ ประกอบค ำรอ้งด้วย
ในกำรพิจำรณำค ำร้องให้ศำลพจิำรณำค ำรอ้งดังกล่ำวโดยเรว็เมื่อศำลมีค ำสั่งอนญุำตแล้ว ก่อนด ำเนินกำรตำม
ค ำสั่งของศำล ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีส่่งส ำเนำบันทึกเหตุอันควรเช่ือที่ท ำให้ตอ้งใช้อ ำนำจตำมมำตรำ ๑๘ (๔) 
(๕) (๖) (๗) และ (๘) มอบใหเ้จ้ำของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐำน แต่ถ้ำไม่มีเจ้ำของ
หรือผู้ครอบครองเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ ณ ที่นั้น ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สง่มอบส ำเนำบันทึกนั้นให้แกเ่จ้ำของ
หรือ 
ผู้ครอบครองดังกล่ำวในทันทีทีก่ระท ำได้ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้เป็นหัวหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๘ 
(๔) (๕) (๖) (๗) และ 
(๘) ส่งส ำเนำบันทึกรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรและเหตุผลแห่งกำรด ำเนินกำรให้ศำลที่มเีขตอ ำนำจภำยในสีส่ิบ
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แปดช่ัวโมงนับแต่เวลำลงมือด ำเนินกำ เพื่อเป็นหลักฐำนกำรท ำส ำเนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ตำมมำตรำ ๑๘ (๔) 
ให้กระท ำได้เฉพำะเมื่อมเีหตอุันควรเช่ือได้ว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติน้ี และต้องไมเ่ป็น
อุปสรรคในกำรด ำเนินกจิกำรของเจ้ำของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเกินควำมจ ำเป็น กำรยึดหรือ
อำยัดตำมมำตรำ ๑๘ (๘) นอกจำกจะต้องส่งมอบส ำเนำหนงัสือแสดงกำรยึดหรืออำยัดมอบให้เจ้ำของหรือผู้
ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐำนแล้ว พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะสั่งยึดหรอือำยัดไว้เกินสำมสบิวัน
มิได้ ในกรณีจ ำเป็นที่ต้องยึดหรอือำยัดไว้นำนกว่ำน้ัน ให้ยื่นค ำร้องต่อศำลที่มเีขตอ ำนำจเพื่อขอขยำยเวลำยึด
หรืออำยัดได้ แต่ศำลจะอนุญำตให้ขยำยเวลำครัง้เดียวหรือหลำยครั้งรวมกันได้อีกไมเ่กินหกสบิวัน เมื่อหมด
ควำมจ ำเป็นที่จะยึดหรืออำยัดหรือครบก ำหนดเวลำดังกล่ำวแล้ว พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต้องสง่คืนระบบ
คอมพิวเตอรท์ี่ยึดหรือถอนกำรอำยัดโดยพลัน หนังสือแสดงกำรยึดหรืออำยัดตำมวรรคห้ำให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง 

มำตรำ ๒๐ ในกรณีที่กำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญตัิน้ีเป็นกำรท ำให้แพร่หลำยซึง่ข้อมลูคอมพิวเตอร์ 
ที่อำจกระทบกระเทือนต่อควำมมั่นคงแห่งรำชอำณำจักร ตำมที่ก ำหนดไว้ในภำคสองลักษณะ ๑ หรอืลักษณะ 
๑/๑ แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ หรอืที่มลีักษณะขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกรัฐมนตรีอำจยื่นค ำร้อง พร้อมแสดงพยำนหลักฐำนต่อศำลที่มี
เขตอ ำนำจขอใหม้ีค ำสั่งระงบักำรท ำให้แพรห่ลำยซึง่ข้อมลูคอมพิวเตอร์นั้นได้ ในกรณีที่ศำลมีค ำสั่งให้ระงับกำร
ท ำให้แพรห่ลำยซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตำมวรรคหนึ่ง ให้พนกังำนเจ้ำหน้ำที่ท ำกำรระงบักำรท ำให้แพร่หลำย
นั้นเอง หรือสั่งใหผู้้ใหบ้รกิำรระงบักำรท ำให้แพร่หลำยซึง่ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้ 

มำตรำ ๒๑ ในกรณีที่พนักงำนเจ้ำหน้ำทีพ่บว่ำ ข้อมูลคอมพวิเตอร์ใดมีชุดค ำสั่งไมพ่ึงประสงค์รวมอยู่ด้วย 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจยื่นค ำร้องต่อศำลที่มเีขตอ ำนำจเพื่อขอให้มีค ำสัง่ห้ำมจ ำหน่ำยหรือเผยแพร่ หรือสั่งให้
เจ้ำของหรอืผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นระงับกำรใช้ ท ำลำยหรือแก้ไขข้อมลูคอมพิวเตอร์นั้นได้ หรอืจะ
ก ำหนดเงื่อนไขในกำรใช้ มีไว้ในครอบครอง หรอืเผยแพร่ชุดค ำสั่งไม่พึงประสงค์ดังกล่ำวก็ได้ชุดค ำสั่งไม่พึง
ประสงค์ตำมวรรคหนึง่หมำยถึงชุดค ำสั่งทีม่ีผลท ำให้ข้อมลูคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดค ำสั่ง
อื่นเกิดควำมเสียหำย ถูกท ำลำย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขัดข้อง หรือปฏิบัติงำนไม่ตรงตำมค ำสั่งที่
ก ำหนดไว้ หรือโดยประกำรอื่นตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงทั้งนี้ เว้นแต่เป็นชุดค ำสัง่ที่มุง่หมำยในกำรป้องกัน
หรือแก้ไขชุดค ำสั่งดงักล่ำวข้ำงต้น ตำมที่รัฐมนตรีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

มำตรำ ๒๒ ห้ำมมิให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีเ่ปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมลูจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ 
หรือข้อมูลของผู้ใช้บริกำร ที่ได้มำตำมมำตรำ ๑๘ ให้แกบุ่คคลใดควำมในวรรคหนึง่มิให้ใช้บงัคับกบักำรกระท ำ
เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินคดีกับผู้กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติน้ี หรือเพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินคดี
กับพนักงำนเจ้ำหน้ำทีเ่กี่ยวกับกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ 
โดยมิชอบ หรือเป็นกำรกระท ำตำมค ำสัง่หรือที่ได้รบัอนญุำตจำกศำลพนกังำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ใดฝ่ำฝืนวรรคหนึง่
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไมเ่กินสำมปี หรือปรบัไม่เกินหกหมื่นบำท หรือทัง้จ ำทั้งปรบั 

มำตรำ ๒๓ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ใดกระท ำโดยประมำทเป็นเหตุให้ผูอ้ื่นล่วงรู้ข้อมลูคอมพิวเตอร์ข้อมูลจรำจร
ทำงคอมพิวเตอร์ หรือข้อมลูของผู้ใช้บรกิำร ที่ได้มำตำมมำตรำ ๑๘ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไมเ่กินหนึง่ปี หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบำท หรือทัง้จ ำทั้งปรับ 
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มำตรำ ๒๔ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมลูคอมพิวเตอร์ ข้อมลูจรำจรทำงคอมพิวเตอร์หรือข้อมลูของผู้ใช้บรกิำร ที่พนกังำน
เจ้ำหน้ำที่ได้มำตำมมำตรำ ๑๘ และเปิดเผยข้อมลูนั้นต่อผูห้นึ่งผู้ใด ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินสีห่มื่นบำท หรือทัง้จ ำทัง้ปรับ 

มำตรำ ๒๕ ข้อมูล ข้อมลูคอมพิวเตอร์ หรือข้อมลูจรำจรทำงคอมพิวเตอรท์ี่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้มำตำม
พระรำชบัญญัติน้ี ใหอ้้ำงและรบัฟังเป็นพยำนหลกัฐำนตำมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
อำญำหรือกฎหมำยอื่นอันว่ำด้วยกำรสืบพยำนได้ แต่ต้องเปน็ชนิดที่มิได้เกิดข้ึนจำกกำรจงูใจมีค ำมั่นสญัญำ ขู่
เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประกำรอื่น 

มำตรำ ๒๖ ผู้ใหบ้ริกำรต้องเกบ็รักษำข้อมลูจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่ำเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้น
เข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจ ำเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะสั่งใหผู้้ให้บริกำรผู้ใดเกบ็รกัษำข้อมูลจรำจรทำง
คอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้ำสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งปีเป็นกรณีพเิศษเฉพำะรำยและเฉพำะครำวก็ได้ ผู้ให้บริกำรจะต้อง
เก็บรักษำข้อมลูของผู้ใช้บรกิำรเท่ำทีจ่ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถระบุตัวผู้ใช้บรกิำร นับตัง้แต่เริม่ใช้บรกิำรและต้อง
เก็บรักษำไว้เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำเก้ำสบิวันนับตั้งแต่กำรใช้บริกำรสิ้นสุดลง ควำมในวรรคหนึ่งจะใช้กับผู้ให้
บริกำรประเภทใด อย่ำงไร และเมื่อใด ให้เป็นไปตำมทีร่ัฐมนตรีประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 
ผู้ให้บริกำรผู้ใดไมป่ฏิบัติตำมมำตรำน้ี ต้องระวำงโทษปรับไมเ่กินห้ำแสนบำท 

มำตรำ ๒๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของศำลหรือพนกังำนเจ้ำหน้ำที่ทีส่ั่งตำมมำตรำ ๑๘ หรอืมำตรำ ๒๐ 
หรือไมป่ฏิบัติตำมค ำสัง่ของศำลตำมมำตรำ ๒๑ ต้องระวำงโทษปรบัไม่เกินสองแสนบำทและปรับเป็นรำยวันอีก
ไม่เกินวันละห้ำพันบำทจนกว่ำจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มำตรำ ๒๘ กำรแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญตัิน้ี ให้รัฐมนตรีแตง่ตั้งจำกผูม้ีควำมรู้และควำม
ช ำนำญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และมีคุณสมบัติตำมทีร่ัฐมนตรีก ำหนด 

มำตรำ ๒๙ ในกำรปฏิบัตหิน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติน้ี ให้พนกังำนเจ้ำหน้ำทีเ่ป็นพนักงำนฝ่ำยปกครองหรอื
ต ำรวจช้ันผู้ใหญ่ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมีอ ำนำจรับค ำร้องทุกข์หรือรบัค ำกล่ำวโทษ และ
มีอ ำนำจในกำรสบืสวนสอบสวนเฉพำะควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติน้ี ในกำรจับ ควบคุม ค้น กำรท ำส ำนวน
สอบสวนและด ำเนินคดีผู้กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบญัญตัิน้ี บรรดำทีเ่ป็นอ ำนำจของพนกังำนฝ่ำยปกครอง
หรือต ำรวจช้ันผู้ใหญ่ หรือพนักงำนสอบสวนตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ใหพ้นักงำน
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนกบัพนักงำนสอบสวนผู้รบัผิดชอบเพื่อด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ต่อไป ให้
นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผูก้ ำกับดูแลส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ และรัฐมนตรีมีอ ำนำจ ร่วมกันก ำหนดระเบียบ
เกี่ยวกับแนวทำงและวิธีปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคสอง 

มำตรำ ๓๐ ในกำรปฏิบัตหิน้ำที่ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต้องแสดงบัตรประจ ำตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง บัตร
ประจ ำตัวของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ให้เป็นไปตำมแบบทีร่ัฐมนตรีประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

ผู้รบัสนองพระบรมรำชโองกำร 
พลเอก สุรยุทธ์ จุลำนนท ์
นำยกรัฐมนตร ี
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจำกในปจัจบุันระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็น
ส่วนส ำคัญ ของกำรประกอบกจิกำร และกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ หำกมีผูก้ระท ำด้วยประกำรใด ๆ ใหร้ะบบ
คอมพิวเตอร์ไมส่ำมำรถท ำงำนตำมค ำสั่งที่ก ำหนดไว้ หรอืท ำให้กำรท ำงำนผิดพลำดไปจำกค ำสัง่ที่ก ำหนดไว้ 
หรือใช้วิธีกำรใด ๆ เข้ำล่วงรู้ข้อมลู แก้ไข หรือท ำลำยข้อมลูของบุคคลอื่น ในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรอื
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมลูคอมพิวเตอร์อันเปน็เท็จ หรือมีลักษณะอันลำมกอนำจำร ย่อม
ก่อให้เกิดควำมเสียหำย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกจิ สงัคม และควำมมั่นคงของรัฐ รวมทัง้ควำมสงบสุขและ
ศีลธรรมอันดีของประชำชน สมควรก ำหนดมำตรกำรเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำดังกล่ำว จึง
จ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัติน้ี 

อ้ำงอิงจำก : พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550  รำชกิจจำนุเบกษำ  
เล่มที่ 124  ตอนที่ 17 ก  หน้ำ 4-12  วันที่ 18  มิถุนำยน  2550 

ข้อปฏิบัติในกำรจัดท ำเว็บไซต์ 
 

1. การด าเนินการเกี่ยวกับเว็บเพจ ต้องปฏิบัติตามแนวทาง/รูปแบบ Template ที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีก าหนดเท่านั้น 

2. ข้อมูลทีเ่ผยแพร่บนเว็บเพจ ควรมกีารตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าออกเผยแพร่ 
3. ข้อมูลทีเ่ผยแพร่บนเว็บเพจ ควรมกีารปรับปรงุใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ 
4. เอกสารที่น ามาใช้ประกอบ ควรมกีารอ้างอิงแหลง่ที่มา 
5. ผู้ปฏิบัตงิานควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบั Photoshop เพือ่การเตรียมภาพส าหรบัเว็บเพจ 
6. หากมีความคลาดเคลื่อน/ปัญหาในการเข้าใช้งานระบบควรติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในทันที ที่ตรวจสอบพบความคลาดเคลื่อน 
7. บราวเซอรท์ี่รองรบัการใช้งาน ควรใช้บราวเซอร์  Chrome 
1. การปฏิบัตงิานควรอยู่ภายในกรอบตาม “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐” 
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บทที่ 4 
เทคนคิในกำรปฏิบตัิงำน 

 
กลุ่มงำนสำรบรรณ ส ำนักงำนเลขำนุกำร ส ำนักวิทยบริกำร 
นำยนันทิพัฒน์ สุวรรณกูฏ  ต ำแหน่งผู้ปฏิบัติงำนบริหำร ระดับ ปฏิบัติงำน 
งำนท่ีได้รับมอบหมำย                     
1.งำนสำรบรรณ 

 
1.1 ลงทะเบียนหนังสือ รับ-ส่ง 

 
1.2 ร่าง,พิมพ์หนังสือตอบขอบคุณ 

 
    - ประทับตราเอกสาร 

 

    - จัดชุดเอกสาร 
    - เสนอแฟ้ม 

 
1.3 วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือรับ-ส่ง 

 
1.4  การรับส่งไปรษณีย์ 

2 กำรท ำลำยเอกสำร 2.1 จัดท าแผนการท าลายเอกสาร 

 
2.2 ส ารวจจ านวนเอกสารที่ขอท าลาย 

 
2.3 แจ้งผลการส ารวจจ านวนเอกสารที่ขอท าลายเสนอผู้อ านวยการ 

 
2.4 จัดท าบัญชีขอท าลายส่งงานจดหมายเหตุ 

 
    - พิมพ์รายช่ือเอกสารที่ขอท าลาย 

 
    - จัดเรียงเอกสารตามรายช่ือ 

 
2.5 เชิญประชุมคณะกรรมการท าลายเอกสารพิจารณาเอกสารตามบัญชีขอท าลาย 

 
2.6 ส่งบัญชีขอท าลายถึงหอจดหมายเหตุ 

 
2.7 สรุปปัญหาและรายงานผลการด าเนินงาน 

3 งำนกำรเงิน 3.1 จัดท าเอกสารการเงินขออนุมัติและเบิกจ่าย 

 
    - ค่าโทรศัพท์ 

 
    - ค่าบริการ true visions 

 

    - ค่าตอบแทนหัวหน้าฝ่าย 
    - ค่าเล่าเรียนบุตร 
    - ค่าเช่าบ้าน 
    - ค่ารักษาพยาบาล 

4 งำนยำนพำหนะ 4.1 ขับรถและควบคุมดูแลการใช้รถ 

 
    - ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร,วิทยากร,ผู้ทรงคุณวุฒิ,ฝ่ายต่างๆ 

 
    - ต่อภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

 
    - น ารถไปเข้าศูนย์บริการ 

 
    - ต่อประกันภัยรถยนต์ 

 
4.2 ล้างและท าความสะอาดรถ 

 
4.3 สรุปบันทึกการเติมน้ ามันประจ าเดือน 

5 งำนรอง 5.1 รับ-ส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน 
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5.2 คัดแยกหนังสือ,วารสาร,จดหมายส่งตามฝ่ายต่างๆ 
5.3 งานประชาสัมพันธ์ 
 
   ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนรับ – ส่งหนังสือรำชกำร 
 
 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
โต้ตอบ  
-เร่งด่วนตอบทันทีหลังสั่งกำร  
-ปกติไม่ควรเกิน 3 วันท ำกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             รับ-ส่งหนังสือ วันละ 2 เวลา  
09.30 น. และ 14.00 น.   

 (ณรงชัย สิริวรรณ) (นนัทิพฒัน ์สวุรรณกฏู) 

 

     ลงรับหนังสือรับในโปรแกรม DRN2000 

           (นายนันทิพัฒน์ สุวรรณกูฏ) 

         วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ คัดแยก  
         จัดล าดับชั้นความเร็วของหนังสือ 

            (นายนันทิพัฒน์ สุวรรณกูฏ) 

เกษียณ/เสนอเรื่องต่อผู้อ านวยการ/ส่งเรื่องให้
ผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการ รา่ง – จดัพิมพ ์
หนงัสอืโตต้อบ 

            (น.ส.อภิญญา กลิ่นบัว) 
 

      ระบบจดัเก็บ 

(น.ส.อภิญญา กลิ่นบัว) 
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ขั้นตอนกำรลงทะเบียนหนังสือ รับ 
1.เปิดโปรแกรม DRN2000 ดังรปู 
 

                 
2. คลิกเลือก”หนังสือรับ” 
3. คลิกเลือก”บันทกึหนังสือรับ” 
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4. คลิก”ตกลง” 

       
 
5.จะปรากฏหน้าต่าง ทะเบียนหนงัสอืรบั ประจ าวัน แล้วคลกิ ”เพิ่ม” 
 

       
6.จากนั้น ด าเนินการกรอกข้อมลู ดังต่อไปนี้ ทะเบียนหนังสือรับ วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวัน เดือน ปี ที่
ลงทะเบียนรบั  
เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขล าดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงล าดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน  
เลขทะเบียนของหนงัสอืรบัจะต้องตรงกับเลขที่ในการรับหนงัสือ  
ท่ี ให้ลงเลขที่ของหนงัสอืที่รบัเข้ามา  
ลงวันท่ี ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือที่รบัเข้ามา  
จำก ให้ลงเจ้าของหนังสือหรือช่ือส่วนราชการหรอืช่ือบุคลากร  
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ถึง ให้ลงต าแหนง่ของผู้ทีห่นังสือนั้น มีถึง หรือช่ือส่วนราชการ หรือช่ือ บุคคล  
เรื่อง ให้ลงช่ือเรื่องของหนังสือฉบบันั้น ในกรณีที่ไม่มีช่ือเรือ่งให้ลงสรุปเรือ่งย่อ  
กำรปฏิบัติกำร ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบบันั้น  
7.กด”ตกลง”เพื่อบันทึกข้อมูลทะเบียนหนงัสอืรบั 

กำรประทับตรำ  
การประทบัตราของ สานักวิทยบริการ ที่มุมด้านขวา ของหน้าแรกของหนังสือ โดยการลงรายละเอียดรับ
หนังสือ ดังนี้  

1. เลขรบั ให้ลงเลขทีร่ับตามเลขทีร่ับในระบบ  
2. วันที่ ให้ลงวัน เดือน ปี ที่รบัหนงัสอื  
3. เวลา ให้ลงเวลาที่รบัหนงัสือตามระบบ  

ตัวอย่ำงตรำรับหนังสือ  
 
 
 
 
 

 

 
8. กำรคัดแยกเอกสำร  

การคัดแยกเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามขั้น ตอนต่อไป  
9. กำรลงทะเบียนรับเอกสำร  

การลงทะเบียนรับเอกสารพร้อมแจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เซ็นรับเอกสารและเป็น
การยืนยันว่าได้รับเอกสารนั้น ๆ จริง 
10. ส ำหรับหนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับงำนธุรกำร  

ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
เลขรับ........................................................... 
วันที่.............................................................. 
เวลา.............................................................. 
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หากเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการนั้น ต้องน ามาเกษียนแล้วผ่านหัวหน้าส านักงานพร้อมเสนอ
ผู้บริหาร เพื่อพิจารณาสั่งการ ทราบ หรือ ลงช่ือ  
11. กำรพิจำรณำจำกผู้บริหำร  

เมื่อผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารแล้วนั้น น ามาคัดกรองและด าเนินการตามสั่งการ  
12. สแกนเอกสำร  

การสแกนเอกสารที่สั่งการแล้ว เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการด าเนินการต่อไป  
13. กำรจัดเก็บเข้ำแฟ้ม   

การจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม สามารถแยกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  
13.1 โดยการแยกเป็นตัวช้ีวัด เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลในการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยต่อไป  
13.2 โดยการแยกเป็น folder ตามหมวดหมู่หนังสือที่งานจดหมายเหตุก าหนดไว้ ในคอมพิวเตอร์ 
13.3 โดยการแยกเป็นแฟ้มจัดเก็บ ตามหมวดหมู่หนังสือที่งานจดหมายเหตุก าหนดไว้ 

14. สิ้นสุดกำรด ำเนินงำนกำรรับเข้ำหนังสือ 
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ขั้นตอนกำรลงทะเบียนหนังสือ ส่ง 
1.เปิดโปรแกรม DRN2000 แล้วคลิกเลอืก”หนังสือส่ง” 
2.คลิกเลือก”บันทึกหนงัสอืสง่” 
 

 
 
3.คลิก”ตกลง” 
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4.จะปรากฏหน้าต่าง ทะเบียนหนงัสอืสง่ ประจ าวัน แล้วคลกิ ”เพิ่ม” 
 

 
 
5.จากนั้น ด าเนินการกรอกข้อมลู ดังต่อไปนี้  
เลขทะเบียนส่ง ให้ลงเลขทะเบียนหนงัสอืสง่ติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน  
ท่ี ให้ลงเลขที่ของหนงัสอืที่จะสง่ติดต่อกันไปตลอดปปีฏิทิน  
ลงวันท่ี ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือในวันน้ันๆ  
จำก ให้ลงเจ้าของหนังสือหรือช่ือส่วนราชการหรอืช่ือบุคลากร  
ถึง ให้ลงต าแหนง่ของผู้ทีห่นังสือนั้น หรือช่ือส่วนราชการ หรือช่ือบุคคล  
เรื่อง ให้ลงช่ือเรื่องของหนังสือฉบบันั้น ในกรณีที่ไม่มีช่ือเรือ่งให้ลงสรุปเรือ่งย่อ  
กำรปฏิบัติกำร ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบบันั้น  
6.กด”ตกลง”เพื่อบันทึกข้อมูลทะเบียนหนงัสอืสง่ 
7.ส่งหนังสือทีบ่ันทึกข้อมูลแล้วต่อธุรการที่ด าเนินการต่อ (อภิญญา กลิ่นบัว) 
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แผนผังขั้นตอนแสดงกระบวนกำรจัดท ำและส่งออกหนังสือตอบขอบคุณ 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คัดแยกหนังสอืบริจาคทีม่ีหนงัสือน าส่งแลว้ลงทะเบียน
หนงัสอืรบั(นนัทิพฒัน ์สวุรณกฏู) (ณรงชัย สริิวรรณ) 

 เริ่มต้น 

   ส่งหนังสอืที่รบัเข้าให้กับฝ่ายหอสมุดด าเนินการต่อ 

(นนัทิพฒัน ์สวุรณกฏู) 

 จดัท  าหนงัสอืตอบขอบคณุพรอ้มท าส  าเนา 

(นนัทิพฒัน ์สวุรณกฏู) 

   ลงทะเบียนหนังสือส่งในระบบ(นนัทิพฒัน ์สวุรณกฏู) 

จัดเรือ่งเข้าแฟ้มและเสนอผู้บริหารลงนาม 

(นนัทิพฒัน ์สวุรณกฏู) 

      จดัท  าซองจดหมายเพื่อสง่ออก(นนัทิพฒัน ์สวุรณกฏู) 

          จดัชดุหนงัสอืสง่ไปรษณีย(์นนัทิพฒัน ์สวุรณกฏู) 

      สิน้สดุ 
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กำรพิมพ์หนังสือตอบขอบคุณ โดยใช้โปรแกรม Microsoft word 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ 
1.  หลังจากติดต้ังโปรแกรม Microsoft Word และจัดเตรียมโครงร่างงานที่จะท าการบันทกึ 
2.  เข้าโปรแกรม Microsoft Word  โดยคลิกที่ปุ่ม Start  เลือก Programs จากนั้นเลื่อนเมาส์ไปที่ 

Microsoft Office แล้วคลกิที่ Microsoft Word  
 -  จากนั้นจะปรากฏหน้าจอของ Microsoft Word  ข้ึนมา  ดังรูป 

 
 

3.  ตั้งกั้นหน้าและก้นหลังของเอกสารส าหรบัหนงัสือตอบขอบคุณภายใน 
3.1 คลิกที่ปุม่เค้าโครงหน้ากระดาษเพื่อตั้งค่าหน้ากระดาษ  

 
 

- ตั้งค่าหน้ากระดาษด้านบน 1.5  เซนติเมตร 
-  ตั้งค่าหน้ากระดาษด้านล่าง 1  เซนติเมตร   
-  ตั้งค่าหน้ากระดาษด้านซ้าย  3  เซนติเมตร 
-  ตั้งค่าหน้ากระดาษด้านขวา  2  เซนติเมตร 
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4.  การสร้างหัวกระดาษบันทกึข้อความหนังสือราชการภายใน  
 4.1  คลิกไปที่ตาราง เลือก แทรก เลือก วาดตาราง  

 
 
 

ตารางที่ 1 จ านวนคอลัมน์ 2 คอลมัน์  จ านวนแถว 1 แถว แล้วกดปุ่มตกลง เพื่อน าครุฑที่มีขนาด 
กว้างและยาว 1.5 เซนติเมตร ทีท่ าการสแกนเก็บไว้ใน My Document น าเข้ามาวางไว้ในคอลัมน์ที่ 1  

-  การน าครุฑเข้ามาใส่ในคอลัมน์ที่ 1 โดยการคลิกทีปุ่่มแทรก เลือก รูปภาพ เลือก ภาพ
จากแฟ้ม  เลอืก  ภาพที่เก็บไว้ใน My Document  เป็นภาพครุฑ เลอืก แทรก  

-  ใส่ค าว่า “บันทึกข้อความ”  ด้วยตัวอักษร TH SarabunIT๙ ขนาด 29 ตัวหนา 
ตารางที่  2  จ านวนคอลัมน์ 2 คอลัมน์  จ านวนแถว 1 แถว  แล้วกดปุ่มตกลง 
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 -  คอลัมน์ที่ 1 ใส่ค าว่า “ส่วนราชการ”  ด้วยตัวอักษร TH SarabunIT๙ ขนาด 20 
ตัวหนา 
 -  คอลัมน์ที่ 2  ใส่ กอง/ส านัก/เบอร์ติดต่อภายใน/ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ 

ตารางที่  3  จ านวนคอลัมน์ 4 คอลัมน์ จ านวนแถว 1 แถว  แล้วกดปุ่มตกลง 
 -  คอลัมน์ที่ 1 ใส่ค าว่า “ท่ี”  ด้วยตัวอักษร TH SarabunIT๙ ขนาด 20 ตัวหนา 
 -  คอลัมน์ที่ 2  ใส่ ตัวย่อของกระทรวงศึกษาธิการ (คือ ศธ)  ตามด้วยเลขที่ของกอง ด้วย

ตัวอักษร TH SarabunIT๙ ขนาด 16 ตัวปกติ 
 -  คอลัมน์ที่ 3 ใส่ค าว่า “วันท่ี”  ด้วยตัวอักษร TH SarabunIT๙ ขนาด 20 ตัวหนา 
 -  คอลัมน์ที่ 4  ใส่ เดือน/ปี ด้วยตัวอักษร TH SarabunIT๙ ขนาด 16 ตัวปกติ 

ตารางที่  4  จ านวนคอลัมน์ 2 คอลัมน์  จ านวนแถว 1 แถว  แล้วกดปุ่มตกลง 
-  คอลัมน์ที่ 1 ใส่ค าว่า “เรื่อง”  ด้วยตัวอักษร TH SarabunIT๙ ขนาด 20 ตัวหนา 
-  คอลัมน์ที่ 2  ใส่ ช่ือเรื่อง ด้วยตัวอักษร TH SarabunIT๙ ขนาด 16 ตัวปกติ 
 

   
 

 
4.2  การปรบัความกว้างของคอลัมน์ ในตาราง 

 -  โดยการน าเมาส์ไปช้ีทีเ่ส้นทางด้านขวาของคอลมัน์ ที่ต้องการปรับความกว้าง   
(ให้ตัวช้ี เมาส์เปลี่ยนเป็นลูกศรสองหัว)  แล้วกดเมาส์ (ปุ่มดา้นซ้าย) ค้างไว้ 
 -  เมื่อลากเมาส์ไปทางซ้ายเพื่อลดขนาด หรือลากไปทางขวาเพื่อเพิ่มขนาดของคอลัมน์  
ตามต้องการ 

4.3  การปรบัความสงูของแถว ในตาราง 
 -  โดยการน าเมาส์ไปช้ีทีเ่ส้นทางด้านล่างหรือบนของแถว (ให้ตัวช้ีเมาสเ์ปลี่ยนเป็นลกูศร  
สองหัว)  แล้วกดเมาส์ (ปุ่มด้านซ้าย) ค้างไว้ 
 -  เมื่อลากเมาส์ข้ึนบนเพื่อลดความสูง หรือลากลงล่างเพื่อเพิ่มความสูงของแถว 
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อักษรตัวหนำขนำด ๒๙  พอยท์ 
และปรับค่ำระยะบรรทัด ๑ เท่ำ

เป็นค่ำแนน่อน ๓๕ พอยท ์

1 Enter Before 6 pt 

 1 Enter Before 6 pt 

 

1 Enter Before 6 pt 

 

1 Enter Before 6 pt 

 

(ดูตัวอย่ำงหน้ำถัดไป) 
แบบหนังสือภำยใน  

 

 
 

   บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร  ....................................................................................................................................................... 

ท่ี......................../........................................................วัน เดือนปี   ..................................................................... 
เร่ือง....................................................................................................................................................................... 
เรียน   
(ย่อหน้ำ ๒ Tab) ภำคเหต.ุ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
(ย่อหน้ำ ๒ Tab) ภำคควำมประสงค์.................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
(ย่อหน้ำ ๒ Tab) ภำคสรุป.................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
       (ลงช่ือ) 
              (พิมพ์ช่ือเต็ม) 
                (ต ำแหน่ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

กั้นหน้ำ 

๓ ซ.ม. 

ชั้นควำมเร็ว 

 (ถ้ำมี) 

ชั้นควำมลับ (ถ้ำมี) 

ชั้นควำมลับ (ถ้ำมี) 

กั้นหลัง 

๒ ซ.ม. 

  ขนำดครุฑ         

  สูง ๑.๕ ซ.ม. 

 

4 Enter 

ครุฑห่ำงจำก
ขอบกระดำษประมำณ 

๑.๕ ซ.ม. 
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                 -หนังสือตอบขอบคุณภำยใน- 
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หนังสือตอบขอบคุณประเภท หนังสือประทับตรำ  คือ หนังสือที่ใช้ประทับตรำแทนกำรลงช่ือของหัวหน้ำส่วน
รำชกำรระดับกรมข้ึนไป โดยให้หัวหน้ำส่วนระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยเปน็ผู้รับผิดชอบและลงช่ือย่อก ำกับ
ตรำ ใช้กระดำษครุฑ  
 

กำรพิมพ์หนังสือประทับตรำแทนกำรลงชื่อ 
  ๑.  ตั้งหน้ำกระดำษ กั้นหน้ำ ๓ ซม. ก้ันหลัง  2 ซม.   
  ๒.  ตั้งค่ำระยะบรรทัดปกติ คือ ๑ เท่ำ หรือ Single หรือ 1 Enter และกั้นค่ำไม้บรรทัดระยะกำรพมิพ์
อยู่ระหว่ำง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร 
  ๓.  ขนำดตัวครุฑ  ๓ เซนติเมตร โดยวำงตัวครุฑให้ห่ำงจำกขอบกระดำษประมำณ ๑.๕ เซนติเมตร 

๔.  ชั้นควำมลับ (ถ้ำมี) ให้ปั๊มตรงกึ่งกลำงด้ำนบนตัวครุฑ และท้ำยกระดำษตรงกึ่งกลำงครุฑ 
โดยใช้หมึกสีแดง (ดูตัวอย่ำงด้ำนล่ำง) 
  ๕.  บรรทัดแรกด้ำนซ้ำยของกระดำษให้พิมพ์ค ำว่ำ “ ท่ี ” โดยลงรหัสตัวพยัญชนะ และเลขประจ ำของ
เจ้ำของเรื่อง ตำมด้วยเครื่องหมำยทับ ( / )  และเลขทะเบียนหนังสือส่ง  ให้อยู่ในระดับเสมอกับตีนครุฑ  
(ถ้ำมีช้ันควำมเร็ว ให้ประทับตรำเหนือค ำว่ำ “ ท่ี “ )  
    ๖.  พิมพ์ “ถึง” โดยลงช่ือส่วนรำชกำร หน่วยงำน หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีไปถึง ให้มีระยะบรรทัดปกติ  
และเพิ่มค่ำก่อนหน้ำอีก ๖ พอยท์ (2 Enter + Before 6 pt)  จำก “ท่ี” 
  ๗.  กด 2 Enter + Before ๖ pt พิมพ์ ข้อควำมภำคเหตุ ภำคควำมประสงค์ และภำคสรุป โดยพิมพ์ 
สำระส ำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย ให้มีระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่ำก่อนหน้ำอีก ๖ พอยท์ (1 Enter + 
Before 6 pt)  และให้มีย่อหน้ำตำมค่ำไม้บรรทัดระยะกำรพิมพ์ เท่ำกับ ๒.๕ เซนติเมตร (2 Tab)  
   ๘.  พิมพ์ “ชื่อส่วนรำชกำรท่ีส่งหนังสือออก”  ตรงกึ่งกลำงตัวครุฑ โดยเว้นบรรทัดกำรพิมพ์ ๓ บรรทัด 
(4 Enter) จำกบรรทัดสุดท้ำยของภำคสรุป 
  ๙.  พิมพ์  “วัน เดือน ปี” ที่ส่งหนังสือออก ให้มีระยะบรรทัดปกติ ต่อจำกช่ือส่วนรำชกำรที่ส่งหนังสือออก 
   ๙.  ประทับตรำชื่อส่วนรำชกำร   ด้วยหมึก   สีแดง 
  ๑๐.  ลงชื่อย่อก ำกับตรำ  โดยให้หัวหน้ำส่วนระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ระดับกรมข้ึนไปเป็นผู้รับผิดชอบลงช่ือก ำกับ  

๑๑. พิมพ์ “ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง” ให้ลงช่ือหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง หรือหน่วยงำนที่ออกหนังสือ 
ที่ด้ำนซ้ำยของหนังสือ โดยเว้นบรรทัดกำรพิมพ์ ๓ บรรทัด (4 Enter) จำก “วัน เดือน ปี”  
  ๑๒.  โทร.  ให้ลงหมำยเลขโทรศัพท์ของหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง หรือหน่วยงำนที่ออกหนังสือ ใต้ช่ือ 
ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง กำรพิมพ์หมำยเลขโทรศัพท์ควรแบ่งตัวเลขโทรศัพท์เป็นหนึ่งตัว สี่ตัว สี่ตัว เช่น 
๐ ๒๒๘๑ ๖๘๓๙  ห้ำมใช้เครื่องหมำย ( - ) ค่ันระหว่ำงตัวเลขโทรศัพท์ ให้มีระยะบรรทัดห่ำงจำกหน่วยงำน 
เจ้ำของเรื่อง เท่ำกับระยะบรรทัดปกติ (1 Enter) 
  ๑๓.  โทรสำร   ให้ลงหมำยเลขโทรสำรของส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง โดยไม่ต้องใส่จุด หลังค ำว่ำ  
โทรสำร เช่น  โทรสำร  ๐ ๒๒๘๑ ๖๘๓๙ ให้มีระยะบรรทัดห่ำงจำกกำรพิมพ์เบอร์โทร เท่ำกับระยะบรรทัดปกติ 
(1 Enter) 
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1 Enter Before 6 pt 

 

1 Enter Before 6 pt 

 

1 Enter Before 6 pt 

 

1 Enter Before 6 pt 

 

 

แบบหนังสือประทับตรำ       

 

 

ชั้นควำมเร็ว (ถ้ำมี) 

ที่ .........................(เสมอระดับตีนครุฑ)                                     
     

ถึง................................................ 
 

(ย่อหน้ำ ๒ Tab)ภำคเหต.ุ................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
(ย่อหน้ำ ๒ Tab) ภาคความประสงค ์................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
(ย่อหน้ำ ๒ Tab) ภาคสรุป.................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 
 

         (ช่ือส่วนรำชกำรที่ออกหนังสือ) 
                         (ตรำช่ือส่วนรำชกำร) 
                            (ลงช่ือย่อก ำกับตรำ) 
                                                                                          (วัน เดือน ปี) 
 

 

(หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง) 
โทร.  ................................... 
โทรสำร................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ (ถ้ำมี) 
 

 Enter 4 

หมำยเหตุ    หำกกรณีที่มีควำมจ ำเป็น อำจปรับกำรพิมพ์หนังสือรำชกำรให้แตกต่ำงได้ตำมควำมเหมำะสม  โดยให้ค ำนึงถึงควำมสวยงำม 
      และรูปแบบของหนังสือรำชกำรเป็นส ำคัญ  
 

 

 

ชั้นควำมลับ (ถ้ำมี) 

ชั้นควำมลับ (ถ้ำมี) 

 ขนำดครุฑสูง ๓ ซ.ม. 

 ครุฑห่ำงจำกขอบกระดำษประมำณ ๑.๕ ซ.
ม. 

 Enter 4 

แต่ละบรรทัดระยะห่ำง 1 Enter 

กั้นหลัง 

๒ ซ.ม. 

กั้นหน้ำ 

๓ ซ.ม. 
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                -หนังสือตอบขอบคุณประเภท(หนังสือประทับตรำ)- 
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5.หลงัจากพิมพห์นังสือเสร็จแล้วให้เปิดโปรแกรม DRN2000 แล้วเลือกบันทึกหนังสือส่ง 

 
 
6.บันทึกข้อมูลเพื่อออกเลขหนงัสอืสง่ออก 

 
 

7.น าเลขส่งและข้อมลูวันที่ทีบ่ันทึกไว้แล้วมาใสท่ี่หนงัสอืตอบขอบคุณเพื่อด าเนินการข้ันต่อไป 
     8.เมื่อพิมพเ์นื้อเรื่องเสร็จสิ้น ท าการบันทึก  (Save) ข้อมูล 
 -  ส าหรับการบันทกึเอกสารที่มอียู่แล้ว  คลิกที่ปุม่ แฟ้ม เลอืก บันทึก หรือคลกิทีส่ัญลักษณ์  บน 
แถบเครื่องมือมาตรฐาน 
 -  ส าหรับการบันทกึเอกสารที่ยังไม่มีทีเ่ก็บ  คลิกที่ปุ่ม  แฟ้ม  เลือก  บันทึกเป็น   
 -  ในกล่อง ช่ือแฟ้ม  ให้พิมพ์ช่ือแฟ้มใหมส่ าหรบัเอกสาร 
 -  ในกล่อง  เก็บเป็นชนิด ให้คลิกรปูแบบแฟ้มทีเ่ข้ากันได้กับโปรแกรมอื่น ได้แก่ Word 
Document  
 -  คลิกปุ่ม บันทึก  เพื่อบันทึก (Save) ข้อมลู  
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9. การพิมพเ์อกสารออกทางเครื่องพมิพ ์
- เมื่อท าการบันทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะท าการพมิพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ 

- คลิกที่ปุม่ แฟ้ม  เลือก  พิมพ์  หรือคลกิทีส่ัญลักษณ์    บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน 
- คลิกเลือกช่ือเครื่องพิมพท์ี่ถูกต้อง 
- คลิกเลือก  ในช่องของหน้า  คือ ทั้งหมด  หน้าปจัจบุัน  หรอืระบเุลขหน้าที่ต้องการพิมพ์ก็ได้ 
- คลิกเพือ่ก าหนดคุณสมบัติให้กับเครื่องพิมพ ์
- ถ้าต้องการพมิพ์เอกสารออกมามากกว่าหนึ่ง ก็ใหป้้อนจ านวนชุดของเอกสารลงไปในช่อง

จ านวนส าเนา 

 
 

 -  คลิกที่ปุ่ม  ตกลง  น าเอกสารที่พิมพอ์อกมาท าการตรวจสอบความถูกต้องอกีครั้งหนึ่ง  แล้ว
น าเสนอผู้บงัคับบญัชาต่อไป 



51 
 

10.การท าส าเนาหนังสือ ให้น าเมาส์ไปคลิกที่ครุฑ แล้วกดปุม่ Delete ส่วนบันทึกข้อความ,              
ส่วนราชการ, ที,่ วันที่  และเรื่อง  ให้น าเมาส์ไปคลุมขอ้ความดังกล่าว แล้วคลิกไปที่   เลือก  สีขาว 
ตามล าดับ 

- พิมพ์ค าว่า ร่าง , พิมพ์ ,ทาน บรเิวณท้ายกระดาษ ชิดกั้นขอบด้านขวา แต่ควรห่างจากท้าย
กระดาษประมาณ หนึง่นิ้ว 

- การท าส าเนาหนังสือ เมื่อสั่งพิมพเ์อกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องท าการบันทึก (Save) 
ข้อมูล 

     11.ออกจากโปรแกรมการใช้งาน คลิกทีปุ่่ม แฟ้ม  เลอืก  จบการท างาน 
12.จัดชุดหนังสือโดยแนบเรื่องเดิมและเสนอผู้บริหารเพือ่ลงนาม 
13.จัดท าซองจดหมายเพื่อเตรียมสง่หนงัสือตอบขอบคุณตามตัวอย่างด้านล่าง 

 
14.ใช้เลขทีห่นังสือเดียวกันกบัหนังสือต้นเรื่อง  
15.เมื่อผู้บรหิารลงนามแล้วให้จัดชุดหนงัสอืและพับใสซองจดหมายเพือ่เตรียมส่งออก 
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16.จัดท าเอกสารตามแบบฟอร์มของทางไปรษณีย์เพื่อช าระค่าฝากสง่เป็นรายเดอืน 
17.กรอกข้อมลูจ านวนหนงัสือที่จะจัดส่งพร้อมท าส าเนาจ านวน 3 ฉบับ 

 
18.เสร็จข้ันตอนการด าเนินงานการจัดท าหนังสือตอบขอบคุณ 
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กำรท ำลำยเอกสำร 

หลักเกณฑ์ วิธีกำรปฏิบัติงำนและเง่ือนไขกำรท ำลำยเอกสำร 

หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน  
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 66
ก าหนดไว้ว่า ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ ส ารวจ 
หนังสือ ที่ครบอายุการเก็บในปีนั้น  แล้วจัดท าบัญชีหนังสือขอท าลาย เสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือ 

วิธีกำรปฏิบัติงำนในกำรท ำลำยเอกสำรของหน่วยงำน 

 1. ส ารวจหนังสือที่ครบอายุการเก็บ แล้วลงบญัชีหนังสือขอท าลาย บัญชีหนังสือขอท าลายให้ท า 
อย่างน้อยใหม้ีต้นฉบับและส าเนาคู่ฉบบั โดยให้กรอกรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 ช่ือบัญชีหนังสือขอท าลายใหล้งตัวเลขปี พ.ศ. ทีจ่ัดท าบญัชี 
  1.2 กระทรวงใหล้งศึกษาธิการ กรม ใหล้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส านักวิทยบริการ 
  1.3 วันที่ ให้ลงวันเดือนปีทีจ่ัดท าบญัชี 
  1.4 แผ่นที่ ให้ลงเลขล าดับของแผ่นบัญชีหนังสือขอท าลาย ต่อไปตามล าดับ เช่น แผ่นที่ 1  
  1.5 ล าดับที่ ใหล้งเลขล าดับเรื่องของหนังสือ เช่น ล าดับที่ 1,2,3, ตามล าดับ 
  1.6 รหสัแฟ้มใหล้งหมายเลขล าดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บหนังสือ ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกรอกให้ขีด 
(-) 
  1.7 ที่ ให้ลงเลขที่หนังสือของแต่ละฉบับ ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกรอกให้ขีด (-) 
  1.8 ลงวันที่ ใหล้งวัน เดือน ปี ของหนังสือแต่ละฉบับ ถ้าไมม่ีวันที่ ให้ลง เดอืน ปี 
  1.9 เลขทะเบียนรับ ใหล้งเลขทะเบียนรบัของหนังสือแต่ละฉลับ ถ้าไม่มีไม่ต้องกรอกให้ขีด (-) 
  1.10 เรื่อง ให้ลงเรื่องของหนงัสือแต่ละฉบบั หรือลงช่ือแฟม้ในกรณีเรื่องเหมือนกันจัดเกบ็
เป็นแฟ้ม 
  1.11 การพจิารณา ให้คณะกรรมการท าลายหนงัสอืเป็นผู้กรอก 
  1.12 หมายเหตุ ให้บันทึกข้อมลูอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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 2. จัดท าบันทกึเสนอผู้อ านวยการ เพือ่ขออนุมัติท าลาย 
หนังสือพรอ้มทัง้เสนอรายช่ือคณะกรรมการท าลายหนังสือ 
  2.1 จ านวนคณะกรรมการท าลายหนังสืออย่างนอ้ยไม่ต่ ากว่า 3 คน จะตั้ง 4 หรือ 5 คนก็ได้
  2.2 คณะกรรมการประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ เหตุที่ให้ตั้ง
เลขานุการด้วยเพราะผู้ทีท่ าหน้าที่เลขานุการจะได้นัดกรรมการประชุม การขอใช้ห้องประชุม และอื่นๆตามที่
ประธานสัง่ 
  2.3 คุณสมบัติของคณะกรรมการท าลายหนังสือ โดยปกติจะเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3 
หรือเทียบเท่าข้ึนไป แต่ถ้ามีไม่ครบตามจ านวน จะตั้งข้าราชการระดับ 1 หรือ ระดับ 2 ก็ย่อมได้ แต่ให้เป็นผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ขอท าลายหนังสือ 
 3. บันทึกเสนอผู้อ านวยการเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือ โดยจัดท าเป็นหนังสือสั่ง
การ (ค าสั่ง) ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้ลงนามในค าสั่งในฐานะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
 4. คณะกรรมการท าลายหนังสือมีหน้าที่ดังนี้ 
  4.1 พิจารณาหนังสือที่ขอท าลายตามบัญชีหนังสือขอท าลาย 
  4.2 กรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควรท าลายและควรขยายเวลาเก็บ
ไว้ ให้ลงความเห็นว่าจะขายเวลาการเก็บไว้ถึงเมื่อใด ในช่องการพิจารณา ของบัญชีหนังสือขอท าลายและให้
ประธานลงลายมือช่ือก ากับการแก้ไข 
  4.3 ในกรณีที่คณะกรรมการทีความเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรให้ท าลายให้กรอกเครื่องหมาย
กากบาท (X) ในช่องการพิจารณาของบัญชีหนังสือขอท าลาย 
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 5. คณะกรรมการท าบันทึกรายงานผลการพิจารณาพร้อมทั้ งบันทึกแย้ง (ถ้ามี) เสนอต่อ 
ผู้อ านวยการเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งยกร่างหนังสือภายนอเพื่อเสนอต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ พิจารณา
ต่อไป 
 6. เมื่อผู้อ านวยการ ได้รับรายงานตามข้อ 5 แล้ว ให้พิจารณาสั่งการดังนี้ 
  - ถ้าเห็นว่าเรื่องใดยังไม่ควรท าลาย ให้สั่งการเก็บหนังสือนั้นไว้จนถึงเวลาท าลายงวดต่อไป 
  - ถ้าเห็นว่าเรื่องใดควรท าลาย ให้ส่งบัญชีหนังสือขอท าลายให้หอจดหมายเหตุพิจารณา 
ยกเว้นหนังสือที่ได้ขอท าความตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติไว้แล้ว ไม่ต้องส่งไปให้พิจารณา 
 7. เมื่อจัดส่งบัญชีหนังสือขอท าลายให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ ยะลา พิจารณาแล้ว หากเลย
ก าหนดเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งเรื่องใหห้อจดหมายเหตุแห่งชาติฯ ก็อย่าเพิ่งท าลายก่อนให้ประสานไปยัง
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อเร่งผลการพิจารณา 

 8. เมื่อได้รับแจ้งผลการพจิารณาจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติแล้ว ให้ส่วนราชการท าลายหนังสือ
ได ้
 9. หากหอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ เห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรขยายเวลาในการเก็บไว้อย่างใดหรือ
ให้เก็บไว้ตลอดไป หอจดหมายเหตุฯก็จะแจ้งให้ทราบ และให้ท าการแก้ไขตามที่หอจดหมายเหตุแจ้งมาหาก
หนังสือใดที่หอจดหมายเหตุฯขอสงวน ก็ให้จัดส่งหนังสือที่ขอสงวนให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ  
 10. เมื่อจัดส่งหนังสือที่ขอสงวนให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติฯแล้ว อย่าเพิ่งท าลายก่อน จนกว่า
จะได้รับหนังสือยืนยันจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ จึงจะท าลายได้ 
 11. หนังสือทีจ่ัดสง่ให้หอจดหมายเหตุแห่ชาติฯ ประกอบดว้ย 
  11.1 หนังสือน าสง่ (เรื่อง การท าลายหนังสือราชการ) 
  11.2 บัญชีหนงัสือขอท าลาย 
  11.3 ส าเนาค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือ 
  11.4 รายงานประจ าปีของหน่วยงาน (เฉพาะในกรณีทีห่น่วยงานน้ันท าลายหนังสือราชการ
เป็นครัง้แรก) 
 12. เมื่อเลยก าหนด 60 วัน นับตั้งแต่ส่งเรื่องให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ พิจารณา หากยังไม่
ทราบผลการพิจารณา ก็อย่าเพิ่งท าลายให้ประสานไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จนกว่าจะได้รับผลการ
พิจารณาเป็นทางการ จึงท าลายได้ 
 13. เมื่อหอจดหมายเหตุแหง่ชาติฯ ได้แจ้งผลการพจิารณาและเห็นชอบให้ท าลายหนังสือได้ ก็ให้
ท าลายได้เลย 
 14. เมื่อท าลายเรียบร้อยแล้วให้ท าบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผู้อ านวยการทราบ เมื่อ
รับทราบแล้วก็ให้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเก็บเข้าแฟ้มเพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลทางสถิติในการ
ท าลายหนังสือราชการ 
กรณีท่ีหอจดหมำยเหตุแห่งชำติฯขอสงวนหนังสือรำชกำรท่ีขอท ำลำยให้ด ำเนินกำร ดังน้ี 
 1. ให้รวบรวมหนังสือที่ขอสงวนและจัดท าหนงัสือน าส่ง ส่งไปให้หอจดหมายเหตุแหง่ชาติ และ
หนังสือราชการที่เหลือก็อย่างเพิง่ท าลายก่อน 
 2. เมื่อได้รบัหนงัสือยืนยันจากหอจดหมายเหตุแหง่ชาติฯ ว่าได้รับหนงัสือที่ขอสงวนไว้แล้ว 
จึงใหท้ าลายหนังสือได ้
 3. เมื่อท าลายเสรจ็แล้ว ให้ท าบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อ านวยการทราบและเมื่อ
รับทราบแล้วก็ใหร้วบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเก็บเข้าแฟ้ม 
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รวบรวมไว้เป็นข้อมลูทางสถิติในการท าลายหนังสือราชการ 
 
วิธีกำรปฏิบัติงำนในกำรท ำลำยหนังสือท่ีขอท ำควำมตกลงกับหอจดหมำยเหตุไว้แล้ว 
 ให้ด าเนินการเหมือนกับการท าลายเอกสารปกติทุกข้ันตอน แต่ไมต้องส่งบัญชีหนังสือที่ขอท าลาย
ให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติฯพิจารณา เพียงแต่ส่งส าเนาหนังสือที่ขอท าลายพร้อมบัญชีหนังสือที่ขอท าลายให้
หอจดหมายเหตุแห่งชาติฯเท่านั้น 
 
สิ่งท่ีควรค ำนึงในกำรปฏิบัติงำน/ข้อควรระวัง/ข้อแนะน ำ 
 1. ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 70.1 ก าหนดไว้ว่า
ถ้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ เห็นชอบด้วยให้แจ้งให้ส่วนราชการนั้นท าลายหนังสือต่อไป หากหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติฯ ไม่แจ้งให้ทราบภายในก าหนดเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ส่งเรื่องให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ ให้ถือ
ว่าหอจดหมายเหตุแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ท าลายหนังสือได้ 
ข้อแนะน ำ 
 1. หากยังไม่ได้รบัหนงัสอืยืนยันจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ ถึงแม้ว่าจะเลยเวลาก าหนด 
60 วัน ก็อย่าเพิ่งท าลายก่อน ให้ประสานไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ เพื่อติดตามเรื่องดังกล่าว เพราะจาก
ประสบการณ์การท างานด้านนี้ พอประสานงานไปก็ท าให้ทราบว่าหอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ มีงานมากไม่
สามารถแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายในก าหนด และอีกอย่างหนึ่งหากได้มีการประสานงานกันก็จะท าให้
หอจดหมายเหตุแห่งชาติฯเร่งรีบพิจารณาด าเนินการให้ตามค าขอ 
 2. การจัดท าบัญชีหนังสือขอท าลาย ให้จัดท าข้ึน 2 ชุด หรือใช้วิธีการถ่ายส าเนาไว้ 1 ชุดเพราะ
หากท าไว้ชุดเดียว เมื่อส่งบัญชีหนังสือขอท าลายให้หอจดหมายเหตุแห่ชาติฯพิจารณา หากมีการขอสงวน
หนังสือ หอจดหมายเหตุแห่งชาติฯจะแจ้งว่ารายการหนังสือที่ของสงวน ดังนี้ แผ่นที่....... กับ ล าดับที่......... 
 
ตัวอย่ำง  
 รายการหนังสือที่ขอสงวนดังนี้ แผ่นที่  4 ล าดับที่ 51, 53, (หมายความว่าหนังสือที่ขอสงวน 
บัญชีหนังสือขอท าลาย แผ่นที่ 4 ล าดับที่ 51 และ 53) ซึ่งหากไม่ท าส าเนาบัญชีหนังสือขอท าลายไว้ จ าท าให้
ไม่ทราบว่าหนังสือที่ขอสงวนเป็นเรื่องอะไร จะท าให้เสียเวลาในการประสานงานและท าให้การท าลายหนังสือ
ล่าช้าไปด้วย 
 
ข้อแนะน ำในกำรส่งมอบเอกสำรให้หอจดหมำยเหตุแห่งชำติฯ 
 เมื่อหน่วยงานได้รับหนังสือตอบจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 1. ตรวจสอบรายช่ือเอกสารที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ ขอสงวนไว้ตามระเบียบงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 ข้อ 70.2 
 2. คัดเลือกเอกสารตามรายการที่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ ขอสงวนไว้ และตรวจสอบให้
ถูกต้อง 
 3. เอกสารที่คัดเลือกไว้ตามข้อ 2 นั้น ทุกรายการขอให้เขียนหมวดหมู่ตรงตามบัญชีหนังสือที่ขอ
ท าลาย โดยเขียนไว้บนหน้าแฟ้ม หรือในที่ที่มองเห็นได้ชัดเจน เนื่องจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ จะต้องท า
การตรวจสอบเอกสารที่ได้รับมอบจากท่านอีกครั้งว่าถูกต้องตรงตามรายการที่ขอสงวนไว้หรือไม่ 
  3.1 ตัวอย่างการเขียนหมายเลขเอกสารตรงตามบญัชีหนังสอืท าลายดังนี้ 
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    บัญชีแผ่นที่ 1 ปค 11.12/1 หรือ บัญชีแผ่นที่ 5 ล าดับที่ 109 
  3.2 ในกรณีหน่วยงานของท่านขออนุมัติท าลายเอกสารไปพร้อมกันหลายหน่วยงาน ให้ระบุ
ว่าเอกสารรายการนั้นเป็นเอกสารของหน่วยงานใด เช่น เอกสารงานพัสดุ บัญชี แผ่นที่  7 ล าดับที่ 211 
เอกสารของแต่ละหน่วยงานให้แยกไว้ต่างหาก อย่าปะปนกับหน่วยงานอื่น เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
ภายหลัง 
 4. เอกสารที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้วมัด หรือบรรจุกล่อง เพื่อป้องกันเอกสารสูญหายหรือพลัด
หลงในขณะขนย้ายเอกสาร 
 5. ถ้าไม่สามารถจัดส่งเอกสารบางรายการที่ขอสงวนไว้ ให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ หน่วยงาน
ช้ีแจ้งเหตุผลให้ทราบด้วย เพื่อมิให้เสียเวลาในการตอบรับ 
 6. การขนย้ายเอกสารไปให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติฯ จะได้จัดเตรียมสถานที่ เจ้าหน้าที่ ไว้รับมอบเอกสาร  
 
 
 
ข้อเสนอแนะส ำหรับหน่วยงำนท่ีท ำลำยเอกสำรเป็นครั้งแรก 
 หน่วยงานที่ขอท าลายเอกสารเป็นครั้งแรก สิง่ที่ต้องสง่ใหห้อจดหมายเหตุแห่งชาติฯ คือ 
 1. ส าเนาแต่งตั้งกรรมการท าลายหนงัสือ 
 2. บัญชีหนังสือขอท าลาย 
 3. รายงานประจ าปีของหน่วยงานที่ขอท าลาย  
ประโยชน์ของข้อมูลเก่ำ 

1. ข้อมูลเก่าเป็นข้อมูลที่เป็นประวัติศาสตร์ของหน่วยงาน 
2. ข้อมูลเก่าเป็นประโยชน์แก่นักวิจัยอย่างยิ่ง 
3. ข้อมูลเก่าท าใหท้ราบถงึวิวัฒนาการและการพัฒนาของหน่วยงาน 
4. ข้อมูลเก่าท าใหท้ราบความเป็นมาของหน่วยงาน 

 5. ข้อมูลเก่าท าให้ทราบเรื่องราวในอดีตของหน่วยงาน 
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         แผนผังขั้นตอนกำรท ำลำยเอกสำร 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      จัดท าแผนการท าลายเอกสาร 

         ( ศิมาพร,อภิญญา,นนัทิพฒัน)์ 

 เริ่มต้น 

       ส ารวจจ านวนเอกสารที่ขอท าลาย 

                       (ศิมาพร,อภิญญา,นนัทิพฒัน)์ 

 

แจ้งผลการส ารวจจ านวนเอกสารที่ขอท าลายเสนอ ผอ. 

  (ศิมาพร,อภิญญา) 

 

จัดท าบญัชีขอท าลายส่งงานจดหมายเหต ุ
     - พิมพ์รายช่ือเอกสารที่ขอท าลาย 

- จัดเรียงเอกสารตามรายช่ือ 
     (ศิมาพร,อภิญญา,นนัทิพฒัน)์ 

 

 
เชิญประชุมคณะกรรมการท าลายเอกสารพจิารณา
เอกสารตามบัญชีขอท าลาย(ศิมาพร,อภิญญา) 

 ส่งบัญชีขอท าลายถึงหอจดหมายเหต ุ

                 (ศิมาพร,อภิญญา) 

 

      สิน้สดุ 

สรปุปัญหาและรายงานผลการด าเนินงาน 

        (ศิมาพร,อภิญญา,นนัทิพฒัน)์ 
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         แผนผังขั้นตอนแสดงกำรจัดท ำเอกสำรทำงกำรเงิน 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ลงทะเบียนหนังสือรบัใบแจ้งค่าบริการต่างๆ(นนัทิพฒัน)์ 

 เริ่มต้น 

 จัดท าหนังสือขออนมุัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย(นนัทิพฒัน)์ 

ลงทะเบียนหนังสือส่งและเสนองานการเงินตรวจสอบ 

                             (นนัทิพฒัน)์ 

 เสนอผูบ้รหิารลงนามอนุมติัเบิกจ่าย(นนัทิพฒัน)์ 

        ส่งเอกสารเบิกจ่ายไปยังกองคลงั(นนัทิพฒัน)์ 

     สิน้สดุ 
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ขั้นตอน วิธีกำร 

1.ลงทะเบียนหนงัสอืรบัใบแจง้ค่าบรกิาร
ต่างๆด้วยโปรแกรม DRN2000 

 
2.จัดท าหนังสือขออนุมัติและเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่าย 

 

3.ลงทะเบียนหนงัสอืสง่ด้วยโปรแกรม 
DRN2000 และเสนองานการเงินตรวจสอบ 

 

 
4.เสนอผูบ้รหิารลงนามอนุมัติเบิกจ่าย  

5.ส่งเอกสารเบกิจ่ายไปยงักองคลัง 
6.สิ้นสุดกระบวนการ 
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หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบด้ำนงำนยำนพำหนะ 
1 ขับรถและควบคุมดูแลการใช้รถ 
    - ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร,วิทยากร,ผู้ทรงคุณวุฒิ,ฝ่ายต่างๆ 
    - ต่อภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกปี ปีละครั้ง 
    - น ารถไปเข้าศูนย์บริการ (ตามรอบระยะ 10,000 กม.) 
    - ต่อประกันภัยรถยนต์ ทุกปี ปีละครั้ง 
2 ล้างและท าความสะอาดรถ 
3 สรุปบันทึกการเติมน้ ามันประจ าเดือน 
 
                           ขั้นตอนกำรขอใช้บริกำรรถยนต์ส ำนักวิทยบริกำร 
1.ตรวจสอบตารางการใช้รถยนต์ส านักวิทยบริการที่ http://www.lib.ubu.ac.th/service/automobile/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lib.ubu.ac.th/service/automobile/
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2.เขียนใบขอใช้บริการโดยสามารถดาวน์โหลดใบขอใช้บริการได้ที่ 
http://www.ubu.ac.th/web/content.php?cpage=document&content=5400000000&cat=664 

 
 
3. ส่งใบขอใช้บริการที่งานธุรการ 
4. งานธุรการลงทะเบียนหนังสือส่งผู้รับผิดชอบตรวจสอบการขอใช้รถ 
5. เสนอผู้ควบคุมยานพาหนะลงนามอนุมัติ 
6. แจ้งผู้ขอใช้รถรับทราบ 
7. บันทึกการขอใช้รถยนต์ในตารางการขอใช้รถประจ าเดือน 
ปฏิบัติงำนอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมำย 

-งำนประชำสัมพันธ์ 
 จัดท ากิจกรรมอวยพรวันเกิดบุคลากรประจ าเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ubu.ac.th/web/content.php?cpage=document&content=5400000000&cat=664
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                     สถิติกำรใช้รถยนต์ส ำนักวิทยบริกำร ธันวำคม 2556-พฤษภำคม 2557 
 

ผู้ขอใช้บริกำร ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 รวม 

ส านักงานเลขานุการ 4 8 7 2 9 2 32 

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 4 9 5 - - 4 22 
ฝ่ายหอสมุด 10 3 1 6 - 1 21 
ผู้บริหาร - 14 2 3 7 7 33 

รวมท้ังหมด 18 34 15 11 16 14 108 

ข้อมูลอ้างอิงการขอใช้บริการรถยนต์จาก http://www.lib.ubu.ac.th/service/automobile/index.asp 
 
                         สรุปสถิติผลกำรปฏิบัติงำน เดือนพฤศจิกำยน 2556-เมษำยน 2557 
 

ล ำดบั รำยกำร พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 รวม 

 งำนสำรบรรณ(ภำระงำนหลัก)        
1 ลงทะเบียนหนังสือ ส่ง และวิเคราะห์หมวดหนังสือ 572 250 482 564 333 435 2,636 

 2  ลงทะเบียนหนังสือ รับ และวิเคราะห์หมวดหนังสือ 308 146 243 327 213 412 1,649 
3 ร่าง,พิมพ์หนังสือตอบขอบคุณ,ประทับตรา,จัดชุดเอกสาร 161 94 171 125 72 132 755 
4 พิมพ์ซองจดหมาย,จัดชุดเอกสาร,เสนอแฟ้ม 170 87 229 109 42 136 773 
5 พับจดหมาย,จัดท าเอกสารส่งไปรษณีย์ 145 52 149 103 61 136 646 
6 ลงปฏิบัติการในระบบทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง 69 68 104 101 70 130 542 
7 รับ-ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน 8 12 8 7 6 10 51 
8 คัดแยกหนังสือ,วารสาร,จุลสาร,จดหมายส่งตามฝ่าย 242 526 312 243 117 623 2,063 
9 เสนอแฟ้ม,ส่งหนังสือด่วนคณะต่างๆ 2 - 3 3 2 1 11 

10 จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงาน,รายงาน,เอกสารอ่ืนๆ 4 5 3 9 639 7 667 
11 จัดท าเอกสารทางการเงิน 5 3 2 2 4 11 27 
12 ปฏิบัติงานท าลายเอกสาร-พิมพ์ราชชื่อหนังสือขอท าลาย 976 - - 1137 314 - 2,427 

 งำนที่ได้รับมอบหมำย(ภำระงำนรอง)        
1 งานประชุม,อบรม และร่วมกิจกรรมต่างๆ 7 4 - 5 7 5 28 
2 งานยานพาหนะ        
  2.1 ให้บริการขับรถรับ-ส่ง 12 18 34 15 11 16 106 
  2.2 ตรวจเช็คสภาพรถก่อนการใช้งาน 8 9 14 8 6 12 57 
  2.3 ลงบันทึกการขอใช้รถลงเว็บไซต์ 8 4 15 8 4 12 51 
  2.4 สรุปบันทึกการเติมน้ ามัน 4 7 17 - 8 2 38 
  2.5 ตรวจสอบการขอใช้รถ 8 9 15 8 5 12 57 
  2.6 เก็บรถเข้าที่จอดพร้อมตรวจเช็คความเรียบร้อย 8 9 13 8 5 12 55 
  2.7 ท าความสะอาด-ล้างรถ 1 2 2 2 1 -  8 

3 งำนประชำสัมพันธ์ 3 4 1 3 - 1 12 
 รวมทั้งหมด       12,659 
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                                                        บทที่ 5 
                         ปญัหำ อปุสรรค แนวทำงแก้ไขและกำรพัฒนำงำน 
 
ปัญหำและอุปสรรคของงำนสำรบรรณ  
              ปัญหาและอุปสรรคในภาพรวม พบว่าระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ-สง่ ยังมปีัญหาในการ 
ใช้งานเนื่องเป็นระบบที่เก่าและยงัมเีครื่องไม่เพียงพอต่อการใช้งาน อีกทั้งผูท้ี่ปฏิบัตงิานแทนยังไมส่ามารถ 
ปฏิบัติงานแทนได้เตม็ที่อันเนื่องมาจากภาระงานของผู้ทีป่ฏิบัติงานแทนจึงท าให้เกิดการล่าช้าและงานค้าง 
เป็นจ านวนมาก ซึ่งเอกสารบางเรื่องมีเงื่อนเวลาที่ต้องเร่งด าเนินการด้วยจึงอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ 
หน่วยงานได ้
 
แนวทำงแก้ไขและกำรพัฒนำงำน 
             1.จัดเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่มีโปรแกรมระบบการลงทะเบียนหนงัสอืรบั-ส่งเพิ่ม 
             2.แต่งตั้งผู้ที่ปฏิบัตงิานแทนทีส่ามารถปฏิบัติงานแทนได้จริงๆกรณีผู้ปฏิบัติงานประจ าไปราชการ 
หรือมีผู้ขอใช้บริการรถยนต ์
             3.พัฒนาระบบงานสารบรรณให้เป็นอิเล็กทรอนกิส์ E-Office 
 
ปัญหำและอุปสรรคของงำนยำนพำหนะ 
             ปัญหาและอปุสรรคในภาพรวม พบว่าการขอใช้บริการในแต่ละครั้งไมเ่ป็นไปตามกฎของหน่วยงาน  
เช่น ขอใช้บริการแบบเร่งด่วน,ขอใช้บริการแบบซ้ าซ้อน ซึง้ในบางครัง้ผู้ให้บริการไมส่ามารถให้บริการได้ เนื่องจาก 
ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติงานสารบรรณในส่วนทีเ่รง่ด่วนในเงื่อนเวลาที่ก าหนด อีกทัง้ผูป้ฏิบัติงานแทนก็ไม่สามารถ 
ปฏิบัติงานแทนได ้
             
แนวทำงแก้ไขและกำรพัฒนำงำน 
              1.ผู้ขอใช้บริการควรตรวจสอบตารางการใช้รถกอ่นการขอใช้บริการ 
              2.ผู้ขอใช้บริการควรขอใช้บริการล่วงหน้าอย่างนอ้ย 3 วัน เพื่อที่ผู้ให้บริการสามารถจัดรถยนต์ได้ 
ตามที่ขอใช้บริการ 
              3.แต่งตั้งผู้ทีป่ฏิบัติงานแทนที่สามารถปฏิบัตงิานแทนได้จริงๆกรณีผู้ปฏิบัติงานไมส่ามารถปฏิบัติงานได้ 
               
 
 
 
 
 
 
 

 
 


