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ปรับปรุงครั้ง  
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จัดทําโดย นางสุชาดา  กนกชัชวาล  นักบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 
สอบทานโดย นายนเรนทร  อมรจุติ รักษาการในตําแหน%งผู�อํานวยการกองนโยบายและแผน 
อนุมัติโดย นายสะอาด  เข็มสีดา ผู�อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 



 

คํานํา 
 

คู�มือปฏิบัติงานกระบวนการรับ-ส�งหนังสือผ�านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และการจัดเก็บ
เอกสาร (E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดทําข้ึนเพ่ือเป4นข5อมูลเบ้ืองต5น
ในการจัดระบบงานให5ง�ายต�อการปฏิบัติ โดยจะบรรยายวิธีการทํางานทุกข้ันตอนของระบบ เพ่ือให5
ผู5ปฏิบัติงานสามารถนําไปใช5ได5จริง ท้ังยังสามารถค5นหาได5ง�าย ซ่ึงเป4นการบริหารเวลาอย�างมี
ประสิทธิภาพ 

หวังเป4นอย�างยิ่งว�าคู�มือปฏิบัติงานกระบวนการรับ-ส�งหนังสือผ�านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�
และการจัดเก็บเอกสาร (E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะเป4น
ประโยชน�ต�อผู5ปฏิบัติงาน หากมีข5อบกพร�องประการใดกองนโยบายและแผนขออภัยไว5 ณ ท่ีนี้ และ             
จะพัฒนาระบบการปฏิบัติงานต�าง ๆ ให5ดียิ่งข้ึน  

 
 
 

สุชาดา กนกชัชวาล 
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 คู�มือการปฏิบัติงาน : กระบวนการรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และการจัดเก็บเอกสาร 
(E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชื่อหน�วยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หมายเลขเอกสาร :  

แก�ไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช� : หน�า 1 จาก 32 

 

ช่ือคู�มือ  กระบวนการรับ-ส�งหนังสือผ�านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส-และการจัดเก็บเอกสาร  
(E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. วัตถุประสงค-ของการทําคู�มือ 

เพ่ือให/บุคลากรผู/รับผิดชอบงานสารบรรณรับ-สง ของกองนโยบายและแผน และผู/สนใจได/รับ
ความรู/ความเข/าใจในบทบาทหน/าท่ีความรับผิดชอบ ใช/เป4นแนวทางในการให/ลงทะเบียนรับ-สง
หนังสือราชการด/วยความถูกต/อง  
 
2. ขอบเขต 

การจัดทําคูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และ
การจัดเก็บเอกสาร (E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได/อธิบายถึง 
แนวทางการปฏิบัติงานรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส� เนื้อหาในคูมือจะนําเสนอ
แนวทางการปฏิบัติงาน ข้ันตอน วิธีการดําเนินงาน แนวทางในการควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของระบบงานท่ีเก่ียวข/อง เพ่ือให/ผู/บริหาร และผู/ปฏิบัติงานทราบถึงหน/าท่ีและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
กรณีเจ/าหน/าท่ีปฏิบัติงานตามข้ันตอนดังกลาวไมถูกต/องหรือไมครบถ/วน 
 
3. คําจํากัดความ 

คูมือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารท่ีแนะนําเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงาน ข้ันตอน
วิธีการดําเนินงาน แนวทางในการควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานกระบวนการรับ-สงหนังสือผาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และการจัดเก็บเอกสาร (E-doc) ของกองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และการจัดเก็บเอกสาร (E-document) หมายถึง ระบบรับ-
สงเอกสาร และจัดเก็บเอกสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ผู/บริหาร หมายถึง ผู/บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ผู/ปฏิบัติหน/าท่ี หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองนโยบายและแผน 
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แก�ไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช� : หน�า 2 จาก 32 

 

4. หน�าท่ีความรับผิดชอบ 
 4.1 หนวยธุรการและประชาสัมพันธ� 
  1) การรับสงหนังสือ ท้ังจากภายในกองและภายนอก จากหนวยงานราชการในสังกัด และ
หนวยงานอ่ืน ตลอดจน ภาคเอกชน การเก็บ การค/นหาและการทําลายเอกสาร การปฏิบัติหน/าท่ีเป4น
เลขานุการของผู/บริหาร เพ่ือเป4นการประสาน และเชื่อมโยงกับสวนตาง ๆ 
  2) ราง โต/ตอบ หนังสือเพ่ือติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ การจัดการด/านการผลิต
เอกสารของหนวยงาน 
  3) ติดตอและประสานงานด/านการประชุม การจัดหาอุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�ตาง ๆ และ
การจัดทําเอกสารในการประชุม 
  4) เผยแพรข/อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยลงสูเว็บไซต�ของหนวยงาน 
 4.2 หนวยบริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงิน พัสดุ 
  1) งานพัสดุ การจัดซ้ือจัดจ/าง ดูแลและซอมแซมพัสดุครุภัณฑ� และอุปกรณ�ตาง ๆ ของ
หนวยงานให/เพียงพอ และมีคุณภาพดี พร/อมในการปฏิบัติงาน 
  2) การควบคุมทะเบียนการเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑ�ของหนวยงาน 
  3) การจัดทําคําของบประมาณประจําปI การควบคุมและตรวจสอบยอดเงินงบประมาณ
ของหนวยงาน 
  4) จัดทํารายงานการควบคุมภายในของหนวยงาน 
 4.3 หนวยประสานงานและบริการ 
  1) สรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงต้ัง 
  2) เสนอพิจารณาแตงต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 
  3) ติดตอและประสานงานด/านการประชุมคณะกรรมการฯ และการเบิกจายตาง ๆ 
  4) รวบรวม สังเคราะห� วิเคราะห�ข/อมูลตามแนวทางการติดตาม ตรวจสอบฯ 
  5) จัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ เสนอสภามหาวิทยาลัย 
 4.4 หนวยติดตามและประเมินผล/แผน/โครงการ 
  1) จัดทําปฏิทินการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
  2) เรงรัด ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
  3) รวบรวม สังเคราะห� วิเคราะห�ข/อมูลเพ่ือจัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 4.5 หนวยวิจัยสถาบัน 
  1) รายงานการวิเคราะห�ประสิทธิภาพการใช/อาคาร 
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5. มาตรฐานคุณภาพงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน “กระบวนการรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และ

การจัดเก็บเอกสาร (E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู�รับผิดชอบ เอกสารท่ี
เก่ียวข�อง 

1. ข้ันตอนการรับเอกสาร    
1) เข/าสูระบบ E-doc   
 http://doc.pbru.ac.th/DocClient/ 

และ Login เข/าสูระบบ 

3 นาที เจ/าหน/าท่ีธุรการ
กอง 

E-doc 

2) ลงรับหนังสือและนําเสนอ
ผู/อํานวยการกองผานระบบ 

5 นาที เจ/าหน/าท่ีธุรการ
กอง 

E-doc 

3) พิจารณาลงนามหนังสือสั่งการ 10 นาที ผู/อํานวยการกอง E-doc 
4) ลงรับหนังสือฉบับเดิมท่ีผานการ

พิจารณาสั่งการ 
1 นาที เจ/าหน/าท่ีธุรการ

กอง 
E-doc 

5) ตรวจสอบการแจ/งลงนามให/
ปฏิบัติงาน เวียนแจ/งผู/รับผิดชอบ 

2 นาที เจ/าหน/าท่ีธุรการ
กอง 

E-doc 

2. ข้ันตอนการส�งเอกสาร    
1) รางหนังสือราชการ 20 นาที เจ/าหน/าท่ีธุรการ

กอง/ผู/รับผิดชอบ 
หนังสือ
ราชการ 

2) เข/าสูระบบ E-doc 
http://doc.pbru.ac.th/DocClient/ 
และ Login เข/าสูระบบ 

3 นาที เจ/าหน/าท่ีธุรการ
กอง/ผู/รับผิดชอบ 

E-doc 

3) สร/างเอกสารแล/วสงออก  10 นาที เจ/าหน/าท่ีธุรการ
กอง/ผู/รับผิดชอบ 

E-doc 

4) สงหนังสือฉบับจริงท่ีงานธุรการ
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาลงนาม 

5 นาที เจ/าหน/าท่ีธุรการ
กอง/ผู/รับผิดชอบ 

หนังสือ
ราชการ 

5) พิจารณาลงนามหนังสือ 3 วัน อธิการบดี/รอง
อธิการบดี 

หนังสือ
ราชการ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู�รับผิดชอบ เอกสารท่ี
เก่ียวข�อง 

6) ติดตามหนังสือราชการฉบับจริง 1 วัน เจ/าหน/าท่ีธุรการ
กอง/ผู/รับผิดชอบ 

หนังสือ
ราชการ 

7) รับหนังสือท่ีผานการพิจารณาลงนาม
นําสงผู/มีสวนเก่ียวข/องภายนอก/
ภายใน 

1 วัน เจ/าหน/าท่ีธุรการ
กอง/ผู/รับผิดชอบ 

หนังสือ
ราชการ 

8) สแกนเอกสารท่ีมีการลงนามสมบูรณ�
เข/าสูระบบ E-doc 

3 นาที เจ/าหน/าท่ีธุรการ
กอง 

หนังสือ
ราชการ 

 
ตัวช้ีวัด : 1) ระยะเวลาข้ันตอนการรับเอกสาร ไมเกิน 30 นาที 
เกณฑ- : เวลา 30 นาที  มีคาเทากับ 5 คะแนน 
  เวลา 1 ชั่วโมง  มีคาเทากับ 4 คะแนน 
  เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที มีคาเทากับ 3 คะแนน 
  เวลา 2 ชั่วโมง  มีคาเทากับ 2 คะแนน 
  เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที  มีคาเทากับ 1 คะแนน 
 
ตัวช้ีวัด : 2) ระยะเวลาข้ันตอนการสงเอกสาร ไมเกิน 5 วัน 
เกณฑ- : เวลา 5 วัน  มีคาเทากับ 5 คะแนน 
  เวลา 6 วัน  มีคาเทากับ 4 คะแนน 
  เวลา 7 วัน  มีคาเทากับ 3 คะแนน 
  เวลา 8 วัน  มีคาเทากับ 2 คะแนน 
  เวลา 9 วัน  มีคาเทากับ 1 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 



 คู�มือการปฏิบัติงาน : กระบวนการรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และการจัดเก็บเอกสาร 
(E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชื่อหน�วยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หมายเลขเอกสาร :  

แก�ไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช� : หน�า 5 จาก 32 

 

6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 

 
ภาพท่ี 1 แสดงกระบวนการรับหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�ของกองนโยบายและแผน 



 คู�มือการปฏิบัติงาน : กระบวนการรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และการจัดเก็บเอกสาร 
(E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชื่อหน�วยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หมายเลขเอกสาร :  

แก�ไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช� : หน�า 6 จาก 32 

 

 
 
ภาพท่ี 2 แสดงกระบวนการสงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�ของกองนโยบายและแผน 



 คู�มือการปฏิบัติงาน : กระบวนการรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และการจัดเก็บเอกสาร 
(E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชื่อหน�วยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หมายเลขเอกสาร :  

แก�ไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช� : หน�า 7 จาก 32 

 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 6.1 การรับหนังสือ 
  1) เข/าสูระบบ E-doc http://doc.pbru.ac.th/DocClient/ และ Login เข/าสูระบบ โดย
ใช/ Password : SUCHADA และ Username : 0898043190 
 

 

 
 
 

เลือก เปHดบน Windows 

ใส� Username และ 

Password 



 คู�มือการปฏิบัติงาน : กระบวนการรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และการจัดเก็บเอกสาร 
(E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชื่อหน�วยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หมายเลขเอกสาร :  

แก�ไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช� : หน�า 8 จาก 32 

 

  2) ลงรับหนังสือและนําเสนอผู/อํานวยการกองนโยบายและแผนผานระบบ 
 

 
 

 
 

เลือกทะเบียนรับ 

ลงรับหนังสือ 



 คู�มือการปฏิบัติงาน : กระบวนการรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และการจัดเก็บเอกสาร 
(E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชื่อหน�วยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หมายเลขเอกสาร :  

แก�ไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช� : หน�า 9 จาก 32 

 

 
 

 
 

Yes 

ปรากฏเลขทะเบียนรบั 



 คู�มือการปฏิบัติงาน : กระบวนการรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และการจัดเก็บเอกสาร 
(E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชื่อหน�วยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หมายเลขเอกสาร :  

แก�ไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช� : หน�า 10 จาก 32 

 

 
   

 

เลือก ส�งต�อให�ผู�อํานวยการ

กองนโยบายและแผน 

พิจารณาสั่งการ 

บันทึกแล�วส�ง 

หรือเพ่ิมผู�รับ

เอกสารได� 



 คู�มือการปฏิบัติงาน : กระบวนการรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และการจัดเก็บเอกสาร 
(E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชื่อหน�วยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หมายเลขเอกสาร :  

แก�ไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช� : หน�า 11 จาก 32 

 

 
 
  3) พิจารณาสั่งการหนังสือผานระบบ (โดยผู/อํานวยการกองนโยบายและแผน) และตอบ
กลับคืนกองนโยบายและแผน 
  4) ลงรับหนังสือฉบับเดิมท่ีผานการพิจารณาสั่งการ 
 

 
 

ลงรับหนังสือ 



 คู�มือการปฏิบัติงาน : กระบวนการรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และการจัดเก็บเอกสาร 
(E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชื่อหน�วยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หมายเลขเอกสาร :  

แก�ไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช� : หน�า 12 จาก 32 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

เลือกใช�หมายเลขเดิม 

จาก.... 

ข้ึนเลขรับเดิม 



 คู�มือการปฏิบัติงาน : กระบวนการรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และการจัดเก็บเอกสาร 
(E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชื่อหน�วยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หมายเลขเอกสาร :  

แก�ไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช� : หน�า 13 จาก 32 

 

  5) ตรวจสอบการแจ/งลงนามให/ปฏิบัติงาน เวียนแจ/งผู/รับผิดชอบ 

 
 

 
 
 

ตรวจสอบคําสั่งการ 

ส�งต�อ 

เลือกผู�รับผิดชอบ

ตามคําสั่งการ 



 คู�มือการปฏิบัติงาน : กระบวนการรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และการจัดเก็บเอกสาร 
(E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชื่อหน�วยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หมายเลขเอกสาร :  

แก�ไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช� : หน�า 14 จาก 32 

 

 
 
 6.2 การส�งเอกสาร 
  1) รางหนังสือ 
  2) เข/าสูระบบ E-doc http://doc.pbru.ac.th/DocClient/ และ Login เข/าสูระบบ 

 

เลือก เปHดบน Windows 

บันทึกแล�วส�ง 



 คู�มือการปฏิบัติงาน : กระบวนการรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และการจัดเก็บเอกสาร 
(E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชื่อหน�วยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หมายเลขเอกสาร :  

แก�ไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช� : หน�า 15 จาก 32 

 

 
 
 
  3) สร/างเอกสารแล/วสงออก 

 
 

ใส� Username และ 

Password 

เลือก 

สร�างแล�วส�งออก 



 คู�มือการปฏิบัติงาน : กระบวนการรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และการจัดเก็บเอกสาร 
(E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชื่อหน�วยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หมายเลขเอกสาร :  

แก�ไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช� : หน�า 16 จาก 32 

 

 
 

 
  

เลือก 

ประเภทของหนังสือ 

พิมพ-ชื่อเรื่อง และ

เลือก เน้ือหา 



 คู�มือการปฏิบัติงาน : กระบวนการรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และการจัดเก็บเอกสาร 
(E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชื่อหน�วยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หมายเลขเอกสาร :  

แก�ไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช� : หน�า 17 จาก 32 

 

 
 

 
 

เลือก หมายเลขใหม� 

เลือก ประเภทของ

หนังสือราชการ  

เพ่ือออกเลข 

นําเลขไปพิมพ-ลง

ในหนังสือที่ร�างไว� 



 คู�มือการปฏิบัติงาน : กระบวนการรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และการจัดเก็บเอกสาร 
(E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชื่อหน�วยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หมายเลขเอกสาร :  

แก�ไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช� : หน�า 18 จาก 32 

 

 
 

 
 
 

เลือก เพ่ิมเอกสาร

แนบ 

เลือก นําเข�าจาก

ไฟล-ในเครื่อง 



 คู�มือการปฏิบัติงาน : กระบวนการรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และการจัดเก็บเอกสาร 
(E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชื่อหน�วยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หมายเลขเอกสาร :  

แก�ไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช� : หน�า 19 จาก 32 

 

 
 

 
 

เลือกไฟล-ในเครื่องที่

แสกนหนังสือไว�แล�ว 

เลือก ส�งถึง 

งานบริหารทั่วไป 



 คู�มือการปฏิบัติงาน : กระบวนการรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และการจัดเก็บเอกสาร 
(E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชื่อหน�วยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หมายเลขเอกสาร :  

แก�ไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช� : หน�า 20 จาก 32 

 

 
 
 
 

 
 

ตกลง 

บันทึกแล�วส�ง 

หรือเพ่ิมผู�รับ

เอกสารได� 



 คู�มือการปฏิบัติงาน : กระบวนการรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และการจัดเก็บเอกสาร 
(E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชื่อหน�วยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หมายเลขเอกสาร :  

แก�ไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช� : หน�า 21 จาก 32 

 

 
 
  4) สงหนังสือฉบับจริงท่ีงานบริหารท่ัวไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือพิจารณาลงนาม 
(งานบริหารท่ัวไป) 
  5) พิจารณาลงนามหนังสือ (โดยอธิการบดี/รองอธิการบดี) 
  6) ติดตามหนังสือฉบับจริงท่ีงานบริหารท่ัวไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  7) รับหนังสือท่ีผานการพิจารณาลงนามนําสงผู/มีสวนเก่ียวข/องภายนอก/ภายใน 
  8) สแกนเอกสารท่ีมีการลงนามสมบูรณ�เข/าสูระบบ E-doc 

 

 

ปรากฏเลขหนังสือ

ส�งออก เสร็จสิน้ 

เลือก Document 

box 



 คู�มือการปฏิบัติงาน : กระบวนการรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และการจัดเก็บเอกสาร 
(E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชื่อหน�วยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หมายเลขเอกสาร :  

แก�ไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช� : หน�า 22 จาก 32 

 

 

 
 

 
 

เลือก เมนูเพ่ิมเตมิ 

เลือก แนบเอกสาร

ต�นเรื่อง 



 คู�มือการปฏิบัติงาน : กระบวนการรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และการจัดเก็บเอกสาร 
(E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชื่อหน�วยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หมายเลขเอกสาร :  

แก�ไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช� : หน�า 23 จาก 32 

 

 
 

 

 

 

เลือก เพ่ิมเอกสารแนบ 

และกดนําเข�า 

กรณีแนบเอกสารผิด 

เลือก + ตรงไฟล-เอกสารท่ีต�องการ

แก�ไข และเลือก “คลิกท่ีนี่เพ่ือเพ่ิม

เวอร-ช่ันเอกสาร” 

เลือก เพ่ิมเอกสาร

แนบ และกดนําเข�า 



 คู�มือการปฏิบัติงาน : กระบวนการรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และการจัดเก็บเอกสาร 
(E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชื่อหน�วยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หมายเลขเอกสาร :  

แก�ไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช� : หน�า 24 จาก 32 

 

7. เอกสารอ�างอิง  
7.1 คู มือการใช/งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส� (E-Document for windows user 

manual) 
7.2 พระราชบัญญัติข/อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
7.3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาด/วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
7.4 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาด/วย งานสารบรรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 

 

8. แบบฟอร-มท่ีใช� 
8.1 บันทึกข/อความ 
8.2 หนังสือภายนอก 
8.3 หนังสือประทับตรา 
8.4 คําสั่ง 
8.5 ประกาศ 
8.6 ระเบียบ 
8.7 ข/อบังคับ 
8.8 เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข/อง 
 

9. การควบคุมเอกสาร 
9.1 ทะเบียนเลขรับเอกสารตามหมวดของเอกสาร ได/แก 
 1) เลขรับหนังสือรับภายใน คือ บันทึกข/อความ 
 2) เลขรับหนังสือรับภายนอก คือ หนังสือท่ีเข/าจากภายนอกท้ังหมด ท้ังจากหนวยงาน

รัฐบาลและหนวยงานเอกชน 
 3) เลขรับประกาศ/ระเบียบ/ข/อบังคับ คือ ข/อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยท้ังหมด 
 4) เลขรับคําสั่ง คือ คําสั่งตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยท้ังหมด 
 5) เลขรับงานครุภัณฑ� คือ ข/อมูลเก่ียวกับครุภัณฑ�ภายในกองนโยบายและแผน ท้ังยืม คืน ควบคุม 
 6) เลขรับขออนุมัติโครงการ คือ โครงการท่ีคณะ/สํานัก/สถาบันสงผานเพ่ือขออนุมัติ 
 7) เลขรับรายงานการเงิน คือ รายงานการเงินท่ีงานบริหารคลังและทรัพย�สินสงให/กอง

นโยบายและแผน เพ่ือประกอบการพิจารณาตาง ๆ  



 คู�มือการปฏิบัติงาน : กระบวนการรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และการจัดเก็บเอกสาร 
(E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชื่อหน�วยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หมายเลขเอกสาร :  

แก�ไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช� : หน�า 25 จาก 32 

 

 8) เลขรับหนังสือขอให/ลงนาม คือ บันทึกข/อความท่ีกองนโยบายและแผน เสนออธิการบดี
ลงนาม และงานบริหารท่ัวไป กองกลาง จะตอบกลับมาจาก E-doc และนําสงหนังสือตัวจริงตอไป 

 9) รับใบจัดสรรงบประมาณ คือ เอกสารใบโอนงวดท่ีมาจากสํานักงบประมาณ ซ่ึงเป4น
เอกสารสําคัญ 

 10) รับเอกสารใบโอนหมวดเงิน คือ ใบโอนหมวดเงินท่ีคณะ/สํานัก/สถาบัน มีการขอ
อนุญาตโอนหมวดเงินเพ่ือดําเนินโครงการ/กิจกรรมการตาง ๆ 

 11) รับเอกสารอ่ืน ๆ คือ เอกสารอ่ืนท่ีไมใชหนังสือราชการ เชน การสงผลข/อมูลท่ี         
กองนโยบายและแผน ขอข/อมูลแทนการสงผานอิเมล� 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงทะเบียนรับหนังสือของกองนโยบายและแผน 
 

9.2 ทะเบียนเลขสงเอกสาร  
 1) เลขหนังสือออกภายนอก กองนโยบายและแผน (ปjจจุบันใช/เลข อว 0634.31/......) 

ของสํานักงานอธิการบดี 
 2) เลขหนังสือออกภายใน กองนโยบายและแผน กนผ. ........ / ....(พ.ศ.)... 
 



 คู�มือการปฏิบัติงาน : กระบวนการรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และการจัดเก็บเอกสาร 
(E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชื่อหน�วยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หมายเลขเอกสาร :  

แก�ไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช� : หน�า 26 จาก 32 

 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงทะเบียนสงหนังสือของกองนโยบายและแผน 
 

9.3 การทบทวนความถูกต/องและดําเนินการพิจารณาจายงานให/ผู/รับผิดชอบ 
1) ตรวจสอบการลงนามอนุมัติและมอบหมายผู/เก่ียวข/องดําเนินการ 
 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงการทบทวนความถูกต/อง โดยผู/ท่ีเก่ียวข/อง 
 
 



 คู�มือการปฏิบัติงาน : กระบวนการรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และการจัดเก็บเอกสาร 
(E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชื่อหน�วยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หมายเลขเอกสาร :  

แก�ไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช� : หน�า 27 จาก 32 

 

2) ตรวจสอบทางเดินเอกสารวาผู/เก่ียวข/องได/มีการดําเนินการเปkดเอกสารหรือไม 
 

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงทางเดินเอกสารวาผู/เก่ียวข/องได/มีการดําเนินการเปkดเอกสารหรือไม 
 

9.4 การนําไปใช//การเปลี่ยนแปลงแก/ไขเอกสาร 
 ผู/รับผิดชอบสามารถนําเอกสารไปถือปฏิบัติตามท่ีได/รับคําสั่ง แตไมสามารถเข/าไปปรับปรุง

แก/ไขเอกสารท่ีได/มีการพิจารณาอนุมัติไปแล/วได/ และการเก็บรักษาเอกสารจะเป4นฉบับเดียวกัน
ท้ังหมด ผู/ท่ีสามารถปรับปรุงแก/ไขเอกสารหนังสือได/คือเจ/าของเอกสารเทานั้น ได/แก งานบริหารท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยเอกสารไมสูญหายหรือเสียหาย เพราะบันทึกอยูในระบบ E-doc 
ของมหาวิทยาลัย 

9.5 การยกเลิกเอกสารท่ีไมใช/แล/ว 
 1) กรณีเป4นเจ/าของเอกสาร สามารถเข/าไปแก/ไขได/ดังนี้ 
  - เข/าสูระบบ E-doc http://doc.pbru.ac.th/DocClient/ และ Login เข/าสูระบบ 

ตามคูมือข/อ 6.1 หน/าท่ี 5 
  - เข/า Document box และค/นหาหนังสือท่ีต/องการยกเลิก 



 คู�มือการปฏิบัติงาน : กระบวนการรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และการจัดเก็บเอกสาร 
(E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชื่อหน�วยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หมายเลขเอกสาร :  

แก�ไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช� : หน�า 28 จาก 32 

 

 
 

 
 
 

เลือก คุณสมบตั ิ



 คู�มือการปฏิบัติงาน : กระบวนการรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และการจัดเก็บเอกสาร 
(E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชื่อหน�วยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หมายเลขเอกสาร :  

แก�ไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช� : หน�า 29 จาก 32 

 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 

เลือก ยกเลิก แล�ว

บันทึก 

จะปรากฎดังภาพ 
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(E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชื่อหน�วยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หมายเลขเอกสาร :  

แก�ไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช� : หน�า 30 จาก 32 

 

  - วิธีกดคืนเอกสารท่ียกเลิกไปแล/วให/กลับมาใช/งานได/อีกครั้ง 
 

 
 

 
 
 2) กรณีไมได/เป4นเจ/าของเอกสาร ต/องประสานงานกับเจ/าหน/าท่ีของงานบริหารท่ัวไป    

เพ่ือถอนเอกสารฉบับเดิมท่ีมีความผิดพลาด และทําการบันทึกเอกสารฉบับใหม 
 
 

เลือก คุณสมบตัิ ตรง

ไฟล-ที่ต�องการ 

เลือก ใช�งาน  

และกดบันทึก 
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(E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชื่อหน�วยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หมายเลขเอกสาร :  

แก�ไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช� : หน�า 31 จาก 32 

 

10. ฐานข�อมูลท่ีใช�ในการปฏิบัติงาน 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส� (E-Document for windows user manual) 

 
11. ข�อเสนอแนะ/ปaญหาอุปสรรค แนวทางการแก�ไขและพัฒนางาน 
 11.1 ข�อเสนอแนะ 
   1. เนื่องจากการพัฒนากระบวนการจัดเก็บและสืบค/นเอกสารด/วยระบบอิเล็กทรอนิกส�
ได/ดําเนินการมาเป4นระยะหนึ่ง ควรมีการทบทวน วิเคราะห�ผล เพ่ือปรับปรุงแนวทางให/สอดคล/องกับ
สถานการณ�ปjจจุบันและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
   2. หนวยงานควรสนับสนุนให/บุคลากรควรตระหนักถึงความสําคัญของการใช/ระบบ             
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส� และควรตรวจสอบหนังสือเข/าอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือการประสานงานหรือ
ติดตามงานไมตกหลน และผิดพลาด 
 
 11.2 ปaญหาอุปสรรค แนวทางการแก�ไขและพัฒนางาน 
 

ปaญหาอุปสรรค แนวทางการแก�ไข 
1. การจัดทําหนังสือราชการบางครั้งไมเป4นไป

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาด/วย 
งานสารบรรณ พ.ศ.  2526 เนื่องจาก
ผู/ปฏิบัติงานขาดความชํานาญ 

1) ศึกษาจากผู/ รู/  ได/แก  งานบริหาร ท่ัวไป 
กองกลางสํานักงานอธิการบดี หรือศึกษา
จากหนังสือระเบียบท่ีเก่ียวข/อง 

2) จัดฝpกอบรมให/ความรู/กับผู/ปฏิบัติงานสาร
บรรณ 

2. บุคลากรบางทานไมติดตามในการเปkดระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส� 

สนับสนุนให/บุคลากรติดตาม ตรวจสอบหนังสือ
ผานระบบในทุก ๆ วัน โดยให/ทําเหมือนเป4น
ภาระงานประจํา 

3. เอกสารหาย ให/ผู/ รับผิดชอบงานสารบรรณติดตามและ
สอบถามหนังสือท่ีได/เสนอลงนามวา ปjจจุบันอยู
ระหวางการลงนามของผู/บริหารทานใด 
 
 
 



 คู�มือการปฏิบัติงาน : กระบวนการรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และการจัดเก็บเอกสาร 
(E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชื่อหน�วยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หมายเลขเอกสาร :  

แก�ไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช� : หน�า 32 จาก 32 

 

ปaญหาอุปสรรค แนวทางการแก�ไข 
4. การรางหนังสือทําให/ผู/อานไมเข/าใจ ต/องรู/และเข/าใจเรื่องท่ีจะรางให/แจมแจ/งกอน 

เขียนให/เข/าใจความหมาย และบรรลุจุดประสงค�
ให/ข้ึนต/นเริ่มใจความท่ีเป4นเหตุกอน ตอไปจึง
ควรเป4นข/อความท่ีเป4นความประสงค�หรือ
ข/อตกลง ถ/ามีหลายข/อให/แยกเป4นข/อๆ 

5. พิมพ�หนังสือปรากฏคําผิดเม่ือถึงเวลาการ   
ลงนามของอธิการบดี 

1) ก อ น ส ง ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร ทุ ก ค รั้ ง ค ว ร
ตรวจสอบความเรียบร/อยของหนังสือ 

2) ให/เพ่ือนรวมงานชวยอานอีกครั้งกอนสง
เสนอลงนาม  

 



 

 

 

- ภาคผนวก - 



  บันทึกข	อความ 
ส�วนราชการ                                          

ท่ี   กนผ.         / วันท่ี                

เรื่อง    

เรียน  

 

ภาคเหตุ ..................................................................................................................................... 

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

ภาคความประสงค� .................................................................................................................... 

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

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

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

ภาคสรุป .................................................................................................................................... 

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

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

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

 

 

 

(พิมพ�ชื่อเต็ม)…………………………………… 

ตําแหน"ง………………………………………….. 



ท่ี อว 0634/ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

 76000  

   

      (วัน  เดือน  ป$) 

เรื่อง   

เรียน   

อ&างถึง   (ถ&ามี)  

สิ่งท่ีส*งมาด&วย    (ถ&ามี) 

 

ภาคเหตุ ..................................................................................................................................... 

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

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

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

ภาคความประสงค/……………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

ภาคสรุป .................................................................................................................................... 

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

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

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

           (พิมพ/ชื่อเต็ม) 

             (ตําแหน*ง) 

กองนโยบายและแผน 

โทร 032-708603 



ท่ี  อว 0634/ 

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

 

ภาคเหตุ ..................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ภาคความประสงค�……………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ภาคสรุป...............……………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

(วัน  เดือน  ป*) 

 

 

 

 

 

กองนโยบายและแผน 

โทร. 0-3270-8603 



 

 

 

 

คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ท่ี …………… /2562 

เรื่อง   ……………………………………………………………….. 

_________________________ 

 

ภาคเหตุ ...................................................................................................................................... 

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

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

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

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

ภาคความประสงค�....................................................................................................................... 

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

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

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

ภาคสรุป ..................................................................................................................................... 

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

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

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

สั่ง  ณ  วันท่ี ……………………...............……… 

 

 

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

           (พิมพ�ชื่อเต็ม) 

             (ตําแหน%ง) 

 

 

 

กองนโยบายและแผน 



 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เรื่อง   ……………………………………………………………………… 
 

---------------------------------------- 

 

ภาคเหตุ ................................................................................................................................ 

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

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

ภาคความประสงค�................................................................................................................. 

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

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

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

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

ภาคสรุป ............................................................................................................................... 

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

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

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

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

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ............................................ 

 

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

           (พิมพ�ชื่อเต็ม) 

             (ตําแหน&ง) 

 

 

 

 

กองนโยบายและแผน 

 



 

 

 
    
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ว�าด�วย ............................................................................................... 

(ฉบับท่ี ........................... ถ�ามีเรื่องเดียวกันเกินกว�า 1 ฉบับ) 
พ.ศ. ...................... 
------------------------ 

 
  (ข�อความ)  ให�อ�างเหตุผลโดยย�อเพ่ือแสดงถึงความมุ�งหมายท่ีต�องออกระเบียบและอ�างถึง
กฎหมายท่ีให�อํานาจออกระเบียบ (ถ�ามี) 
  1.  ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบ ...................................... พ.ศ. .........................” 
  2.  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต� ................................................................................... เป7นต�นไป 
................................................................................................................................................................................. 
 
  ข�อ (สุดท�าย) ผู�รักษาการตามระเบียบ (ถ�ามีการแบ�งเป7นหมวด ให�นําข�อผู�รักษาการตามระเบียบ
ไปกําหนดเป7นข�อสุดท�ายก�อนท่ีจะข้ึนหมวด 1) ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี .............................. พ.ศ. ................................. 
 
       (ลงชื่อ) ................................................  
         (พิมพ<ชื่อเต็ม) 
                    (ตําแหน�ง) 
 
 
 
 
 
 
 
กองนโยบายและแผน 



 
 
 
 
 

ข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ว�าด�วย ............................................................................................... 

(ฉบับท่ี ........................... ถ�ามีเรื่องเดียวกันเกินกว�า 1 ฉบับ) 
พ.ศ. ...................... 

------------------ 
 
  (ข�อความ)  ให�อ�างเหตุผลโดยย�อเพ่ือแสดงถึงความมุ�งหมายท่ีต�องออกข�อบังคับและอ�างถึง
กฎหมายท่ีให�อํานาจออกข�อบังคับ 
  1.  ข�อบังคับนี้เรียกว�า “ข�อบังคับ .................................... พ.ศ. .........................” 
  2.  ข�อบังคับนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต� ................................................................................. เป7นต�นไป 
................................................................................................................................................................................. 
 
  ข�อ  (สุดท�าย)   ผู�รักษาการตามข�อบังคับ(ถ�ามีการแบ�งเป7นหมวด    ให�นําข�อผู�รักษาการไปไป
กําหนดเป7นข�อสุดท�ายก�อนท่ีจะข้ึนหมวด 1) ................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี .............................. พ.ศ. .................................... 
 
 
      (ลงชื่อ) ................................................  
        (พิมพ<ชื่อเต็ม) 
                   (ตําแหน�ง) 
 
 
 
 
 
 
กองนโยบายและแผน 
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