
 
มทร. ตะวันออก 

ส ำนักวิทยบรกิำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบตัิงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
กำรลงทะเบียนสง่เอกสำรทำงระบบสำร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-manage) 

 
รหัสเอกสำร 
2564.สวส.
302.01.003 

 
 

 
วันที่บงัคับใช ้

29/3/64 

 
เขียนโดย : เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนทัว่ไป 
ควบคุมโดย :  หวัหน้ำส ำนักงำน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 
2. เพ่ือบริหำรจัดกำรระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นระบบที่ทันสมัย 
3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนมีไว้ใช้ค้นหำ อ้ำงอิง ควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน 
4. เพ่ือเป็นคู่มือในกำรก ำกับตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน, กำรติดตำมงำน, กำรแล้วเสร็จของงำน 
5. เพ่ือปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีกำร ที่ก ำหนดไว้อย่ำงสม่ ำเสมอและสอดคล้องกับนโยบำย
และวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนที่สนับสนุนให้ใช้ระบบสำรสนเทศอย่ำงเต็มสมรรถนะ 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ร้อยละข้อผิดพลำดของกำรส่งเอกสำรทำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่เกินร้อยละ 3)  

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนกำรส่งหนังสือรำชกำรทำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้อง โดยกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของหนังสือ คัดแยกหนังสือ หำข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำสั่งกำรของผู้บริหำร เพ่ือส่งเรื่องไปยังบุคคล/
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมถึงขั้นตอน กำรลงนำมของผู้บังคับบัญชำของหน่วยงำน  

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมำยถึง โปรแกรมกำรรับ-ส่ง ข้อมูลข่ำวสำร หรือหนังสือผ่ำนระบบสื่อสำร
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ง่ำยต่อกำรค้นหำ ติดตำมงำนระหว่ำง 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
กำรบริหำรงำน หมำยถึง กระบวนกำรทำงกำรบริหำรงำนด้ำนเอกสำร ได้แก่ กำรจัดท ำกำรบันทึก กำรรับ-ส่ง
หนังสือรำชกำร กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงำนภำยใน หมำยถึง หน่วยงำนภำยในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และหน่วยงำน
ภำยในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
หน่วยงำนภำยนอก หมำยถึง หน่วยงำนรำชกำรภำยนอก/หน่วยงำนภำคเอกชน/บุคคลภำยนอก 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หมำยถึง หน่วยงำนที่งำนบริหำรทั่วไปส่งเรื่องไปให้เพ่ือด ำเนินกำรตำมค ำสั่งกำร 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

ผู้อ ำนวยกำร : พิจำรณำ / เสนอ / อนุมัติ / สั่งกำร ในระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
หัวหน้ำส ำนักงำน : ควบคุม ก ำกับ และดูแลกำรปฏิบัติงำนบริหำรงำนทั่วไป พิจำรณำวิเครำะห์กลั่นกรอง 
ตรวจสอบ เสนอควำมเห็น ประกอบกำรพิจำรณำสั่งกำรของผู้อ ำนวยกำร 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป : ส่งหนังสือจำกหน่วยงำนภำยใน และภำยนอกในระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และภำคผนวก (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2543  
2. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) 
3. ค ำอธิบำยระเบียบงำนสำรบรรณเพ่ิมเติม พ.ศ. 2533 
4. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2548 
5. ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. 2544 
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6. พ.ร.บ. ธุรกำรอิเล็กทรอนิกส์ 
7. คู่มือระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
8. แนวปฏิบัติในกำรรับและส่งเอกสำรด้วยระบบ e-manage 
9. เลขหนังสือของหน่วยงำน ตำมหนังสือที่ อว 0651.104(2)/0861 ลงวันที่ 25 มี.ค. 64 ประทับตรำประกำศ
ก ำหนดเลขที่หนังสือหน่วยงำนฯ  

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. หนังสือภำยนอก (รอแบบฟอร์มของมหำวิทยำลัยที่ออกจำกกองกลำง)  
2. หนังสือภำยใน (รอแบบฟอร์มของมหำวิทยำลัยที่ออกจำกกองกลำง) 
3. หนังสือประทับตรำ (รอแบบฟอร์มของมหำวิทยำลัยที่ออกจำกกองกลำง) 
4. ค ำสั่ง (รอแบบฟอร์มของมหำวิทยำลัยที่ออกจำกกองกลำง) 
5. ระเบียบ (รอแบบฟอร์มของมหำวิทยำลัยที่ออกจำกกองกลำง) 
6. ข้อบังคับ (รอแบบฟอร์มของมหำวิทยำลัยที่ออกจำกกองกลำง) 
7. ประกำศ (รอแบบฟอร์มของมหำวิทยำลัยที่ออกจำกกองกลำง) 
8. แถลงกำรณ์ (รอแบบฟอร์มของมหำวิทยำลัยที่ออกจำกกองกลำง) 
9. ข่ำว (รอแบบฟอร์มของมหำวิทยำลัยที่ออกจำกกองกลำง) 
10.หนังสือรับรอง (รอแบบฟอร์มของมหำวิทยำลัยที่ออกจำกกองกลำง) 
11.รำยงำนกำรประชุม (รอแบบฟอร์มของมหำวิทยำลัยที่ออกจำกกองกลำง) 

9da24e3e26aed76779a47223ea3c8c2303062019_142316.pdf  
เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 

หนังสือรำชกำร งำนบริหำรงำนทั่วไป ห้องจัดเก็บเอกสำรของ
หน่วยงำน 

5 ปี เรียงตำมวันที่ 

 
 

  



ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

 
 
 
 
 

  

1. เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน

ทั่วไป 
 

 
 
 
 

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปรับแฟ้ม
ออกจำกหอ้งผู้อ ำนวยกำร 
 
 

1-2 นำท ี 1. ทะเบียนหนังสือส่ง 
2. หนังสือรำชกำร 

2. 
 
 
 

เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน

ทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 

-เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไปตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของหนังสือ จัดล ำดับ
ควำมส ำคัญและ ควำมเร่งด่วน /
กลั่นกรองหนังสือ  
-เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป
ลงทะเบียนส่งหนังสือ (ออกเลข) ดว้ย
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
 
 
 
 
 

1-2 นำท ี 1. ทะเบียนหนังสือส่ง 
2. หนังสือรำชกำร 

3. 
 
 

 

เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน

ทั่วไป 
 

 -เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไปด ำเนินกำร
สแกนเร่ืองเข้ำระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์
-เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไปจัดส่ง
เอกสำรด้วยระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ และเดินหนังสือให้ผู้ที่
เกี่ยวขอ้งในกรณีที่เป็นหนังสือทำง
กำรเงิน 

5 นำท ี 1. ทะเบียนหนังสือส่ง 
2. หนังสือรำชกำร 

4. เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน

ทั่วไป 

 เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปจัดเก็บ
เอกสำร 

1-2 นำท ี 1. ทะเบียนหนังสือส่ง 
2. หนังสือรำชกำร 

    
 
 

  

 

ถูกต้อง 

รับเรื่อง 
 

จบ 

แยกประเภท/ 
กลั่นกรอง 

เร่ิมต้น 

ติดตำม / จัดเก็บเอกสำร 

สแกนเร่ืองส่ง 

ไม่ถูกต้อง 

ส่งคืน
ต้นเรื่อง 


