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   คูมือการปฏิบัติงานธุรการ   กองสวัสดิการสังคมฉบับนี้    จัดทําข้ึนเพื่อใชเปนคูมือปฏิบัติในการ

ปฏิบัติงานสารบรรณ   และผูปฏิบัติงานดานสารบรรณมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ    คูมือฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน รับ-สง    หนังสือราชการออกสู
ภายนอกหนวยงาน  และข้ันตอนการรับเอกสาร หนังสือราชการจากหนวยงานภายนอก  เพื่อคัดแยกใหแก 
บุคลากรท่ีเกี่ยวของ   ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา  คูมือการปฏิบัติงานสารบรรณฉบับนี้จะเปนประโยชนแก
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของ 
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งานสารบรรณและการปฏบิัตงิานธุรการในสํานกังาน 
 

 “งานสารบรรณ”  เปนงานเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มต้ังแตการจัดทํา การรับ การสง บันทึก 
ยอเรื่อง เสนอส่ังการ โตตอบ การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 
  ความสําคัญของงานสารบรรณ 

1. เปนเอกสารราชการ บันทึกงาน หลักฐานราชการอื่น ๆ ของหนวยงาน 
2. เปนเครื่องมือท่ีใชในการอางอิง 
3. เปนเครื่องมือท่ีชวยการบริหารราชการ 
4. เปนหลักฐานราชการท่ีมีคุณคา 
5. เปนเครื่องมือท่ีใชในการติดตอส่ือสาร 

 

สาระสําคญัของงานสารบรรณ 
 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 , ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2548 และ 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560  มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  

สวนที่ 1 ชนิดของหนงัสือ 
 

 หนังสือราชการ คือ เอกสารท่ีเปนหลักฐานในราชการ ไดแก 
1. หนังสือท่ีมีไปมาระหวางสวนราชการ 
2. หนังสือท่ีสวนราชการมีไปถึงหนวยงานอืน่ใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือท่ีมีไปถึงบุคคลภายนอก 
3. หนังสือท่ีหนวยงานอื่นมไีปถึงหนวยงานอื่นซึ่งมิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึง 

สวนราชการ 
4. เอกสารท่ีทางราชจัดทําข้ึนเพื่อเปนหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 

 

หนังสือราชการมี 6 ชนิด คือ 
1. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑเปนหนังสือ 

ติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึง่มิใชสวนราชการ หรือท่ีมีถึงบุคคลภาย 
นอก (แบบท่ี 1) 

2. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก เปนหนังสือ 
ติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ (แบบท่ี 2) 

3. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือท่ีใชประทับตราแทนการลงช่ือของหัวหนาสวนราชการระดับ 
กรมข้ึนไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการระดับกรม 
ข้ึนไป  เปนผูรับผิดชอบลงช่ือยอกํากับตราการใชหนังสือประทับตรา   ใหใชไดระหวางสวนราชการกับสวน
ราชการ  ท่ีไมใชเรื่องสําคัญ (แบบท่ี 3)  ไดแก   
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3.1 การขอรายละเอียดเพิ่มเติม  
3.2 การสงสําเนาหนังสือ ส่ิงของ หรือบรรณสาร  
3.3 การตอบรับทราบท่ีไมเกีย่วกับราชการสําคัญหรือการเงิน 
3.4 การแจงผลงานท่ีไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของทราบ 
3.5 การเตือนเรื่องท่ีคาง  
3.6 เรื่องซึ่งหัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึนไปกําหนดโดยทําเปนคําส่ัง ใหใชหนังสือ

ประทับตรา  
4.   หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิด ไดแก 

4.1  คําส่ัง คือ บรรดาขอความท่ีผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมายใชกระดาษ    
                       ตราครุฑ  (แบบท่ี 4) 

4.2  ระเบียบ คือ บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีไดวางไวโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายหรือ 
       ไมก็ได เพื่อเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑ (แบบท่ี 5) 
4.3  ขอบังคับ คือ บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีกําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย 
       ท่ีบัญญัติใหกระทําได ใชกระดาษตราครุฑ  (แบบท่ี 6) 

4. หนังสือประชาสัมพันธ มี 3 ชนิด ไดแก 
4.1  ประกาศ คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหทราบหรือแนวทางปฏิบัติ    

ใชกระดาษตราครุฑ (แบบท่ี 7) 
4.2  แถลงการณ คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของทาง  

 ราชการ หรือเหตุการณหรือกรณีใด ๆ ใหทราบชัดเจนโดยท่ัวกัน ใชกระดาษตราครุฑ 
  (แบบท่ี 8) 

   4.3  ขาว คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ   (แบบท่ี 9) 
5. หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 

หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ คือ หนังสือท่ีทางราชการทําข้ึนนอก 
จากท่ีกลาวมาแลวขางตน   หรือหนังสือท่ีหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ    หรือบุคคลภายนอกมีมาถึง 
สวนราชการ และสวนราชการรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ  มี 4 ชนิด คือ 

5.1  หนังสือรับรอง คือ หนังสือท่ีสวนราชการออกใหเพื่อรับรองแก บุคคล นิติบุคคล หรือ 
หนวยงาน เพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดใหปรากฎแกบุคคลโดยท่ัวไปไมจําเพาะ 
เจาะจง ใชกระดาษตราครุฑ 

          5.2  รายงานการประชุม คือ   การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม 
        และมติของท่ีประชุมไวเปนหลักฐาน  (แบบท่ี 11) 
          5.3  บันทึก  คือ  ขอความซึ่งผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชา 

ส่ังการแกผูใตบังคับบัญชา หรือขอความท่ีเจาหนาท่ี หรือหนวยงานระดับตํ่ากวาสวน 
       ราชการระดับกรมติดตอกันในการปฏิบัติราชการ   โดยปกติใหใชกระดาษบันทึก        
                ขอความ 

5.4 หนังสืออื่น  คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
เพื่อเปนหลักฐานในราชการ   ซึ่งรวมถึงภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ 
และส่ือกลางบันทึกขอมูลดวย  หรือหนังสือของบุคคลภายนอก  ท่ียื่นตอเจาหนาท่ี และ 
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เจาหนาท่ีไดรับเขาทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแลว    มีรูปแบบตามท่ีกระทรวง 
ทบวง กรม จะกําหนดข้ึนใชตามความเหมาะสม เวนแตมีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่อง 
ใหทําตามแบบ เชน โฉนด แผนท่ี แบบ แผนผัง หลักฐาน การสืบสวนและสอบสวนและ 
คํารอง  เปนตน 

6. หนังสือท่ีตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ   เปนหนังสือท่ีตองจัดสงและดําเนินการทางสารบรรณ 
ดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ   แบงเปน 3 ประเภท คือ  
  6.1  ดวนท่ีสุด  ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติในทันทีไดรับหนังสือนั้น 
  6.2  ดวนมาก   ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติโดยเร็ว 
  6.3  ดวน   ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติเร็วกวาปกติ เทาท่ีจะทําได 
                 -ระบุช้ันความเร็วดวยตัวอักษรสีแดง ขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพโปง 32 พอยท ใหเห็นชัดบน
หนังสือและบนซอง 
 
 

สวนที่ 2 การรับและสงหนงัสือ  
 

 หนังสือรับ  คือ  หนังสือท่ีไดรับเขามาจากภายนอก ใหเจาหนาท่ีของหนวยงานสารบรรณกลางปฏิบัติ
ตามท่ีกําหนดไวโดย 

1. จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือเพื่อดําเนินการกอนหลัง และใหผูเปด 
ซองตรวจเอกสาร หากไมถูกตองใหติดตอสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานท่ีออกหนังสือเพื่อดําเนินการ
ใหถูกตอง หรือบันทึกขอบกพรองไวเปนหลักฐาน แลวจึงดําเนินการเรื่องนั้นตอไป 

2. ประทับตรารับหนังสือ ท่ีมุมดานขวาของหนังสือโดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 
2.1  เลขท่ีรับ ใหลงเลขท่ีรับตามเลขท่ีรับในทะเบียน 
2.2  วันท่ี ใหลงวัน เดือน ปท่ีรับหนังสือ 
2.3  เวลา ใหลงเวลาท่ีรับหนังสือ 

 
           
 
                                                    ตัวอยางตรารับ   
     ขนาด 2.5 เซนติเมตร x 5 เซนติเมตร 
 
 
 

หนังสือสง  คือ  หนังสือท่ีสงออกไปภายนอก ใหปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว  ใหเจาของเรื่องตรวจความ
เรียบรอยของหนังสือ   รวมท้ังส่ิงท่ีจะสงไปดวยใหครบถวนแลวสงเรื่องใหเจาหนาท่ีของหนวยงานสารบรรณ
กลางเพื่อสงออก 

 
 

(ช่ือสว่นราชการ) 

เลขท่ีรบั............................. 

วนัท่ี.................................. 

เวลา.................................. 
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สวนที่ 3 การเกบ็รกัษา ยืม และทําลายหนงัสือ 
 

 การเก็บรักษา  การเก็บหนังสือแบงออกเปน การเก็บระหวางปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลวและ
การเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ 

1. การเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบ 
ของเจาของเรื่องโดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 

2. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว  คือ  การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว และไมมี 
อะไรท่ีจะตองปฏิบัติตอไปอีก  

3. การเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ  คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว แต 
จําเปนจะตองใชในการตรวจสอบเปนประจํา  โดยแยกเขาแฟม  หมวดหมู  กลุมเรื่อง 
 

  อายุการเก็บหนังสือ   โดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวา  10  ป  เวนแตหนังสือดังตอไปนี้ 
1. หนังสือท่ีตองสงวนเปนความลับ ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวาดวยการ 

รักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
2. หนังสือท่ีเปนหลักฐานทางอรรถคดี  สํานวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวน 

หรือหนังสืออื่นใดท่ีไดมีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกําหนดไวเปนพิเศษแลว การเก็บใหเปนไปตามกฎหมาย
และระเบียบแบบแผนวาดวยการนั้น 

3. หนังสือท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรทุกสาขาวิชาและมีคุณคาตอการศึก คนควา  
วิจัย     ใหเก็บไวเปนหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรของชาติตลอดไป     หรือตามท่ีสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ  กรมศิลปากร กําหนด 

4. หนังสือท่ีไดปฏิบัติงานเสร็จส้ินแลว   และเปนคูสําเนาท่ีมีตนเรื่องจะคนไดจาก 
ท่ีอื่นใหเก็บไวไมนอยกวา 5 ป 

5. หนังสือท่ีเปนเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งไมมีความสําคัญ และเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนเปน 
ประจําเม่ือดําเนินการแลวเสร็จ ใหเก็บไวไมนอยกวา 1 ป 
 

           หนังสือเกี่ยวกับการเงิน  ซึ่งมิใชเปนเอกสารสิทธิ หากเห็นวาไมมีความจําเปนตอง 
เก็บไวถึง 10 ป ใหทําความตกลงกับกรทรวงการคลังเพื่อขอทําลายได 
  

 การยืมหนังสือ    
1. การยืมหนังสือท่ีสงเก็บแลว ผูยืมจะตองแจงใหทราบวาเรื่องท่ียืมนั้น จะนําไปใชใน 

ราชการใด และจะตองมอบหลักฐานการยืมใหเจาหนาท่ีเก็บ แลวลงช่ือรับเรื่องท่ียืมไว 
2. การยืมหนังสือระหวางสวนราชการ ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนาสวนราชการ 

ระดับกองข้ึนไป หรือผูทีไดรับมอบหมาย  
3. การยืมหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน  ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนาสวน 

ราชการระดับกองข้ึนไป หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
4. การใหบุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทํามิได เวนแตจะใหดูหรือคัดลอกหนังสือ ท้ังนี้ 

จะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสวนราชการระดับกองข้ึนไป หรือผูท่ีไดรับมอบหมายกอน 
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การทําลายหนังสือ   

1. ภายใน 60 วันหลังจากวันส้ินปปฏิทิน   ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือ
สํารวจหนังสือท่ีครบกําหนดอายุการเก็บในปนั้น   ไมวาจะเปนหนังสือท่ีเก็บไวเองหรือท่ีฝากเก็บไวท่ีกอง
จดหมายเหตุ  กรมศิลปากร   แลวจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย  เสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพื่อ
พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการทําลายหนังสือ 
  2. คณะกรรมการทําลายหนังสือ ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอกีอยาง 
นอยสองคน   โดยปกติใหแตงต้ังจากขาราชการพลเรือนหรือพนักงานสวนทองถ่ินประเภทวิชาการ  ระดับ
ปฏิบัติการ หรือประเภทท่ัวไป  ระดับชํานาญงาน ข้ึนไป  หรือเจาหนาท่ีของรัฐอืน่ท่ีเทียบเทา 
 
 

สวนที่ 4 มาตรฐานตรา แบบพิมพ และซอง 
 

 ตราครุฑสําหรับแบบพิมพ มี  2  ขนาด คือ 
-ขนาดตัวครุฑสูง  3  เซนติเมตร 
-ขนาดตัวครุฑสูง  1.5 เซนติเมตร 

 

มาตรฐานกระดาษ โดยปกติใชกระดาษปอนดขาว น้ําหนัก 60 กรัม  มี  3 ขนาด คือ 
-ขนาดเอ 4  หมายความวา ขนาด 210 มิลลิเมตร x 297 มิลลิเมตร 
-ขนาดเอ 5  หมายความวา ขนาด 148 มิลลิเมตร x 210 มิลลิเมตร 
-ขนาดเอ 8  หมายความวา ขนาด   52 มิลลิเมตร x   74 มิลลิเมตร 

 

มาตรฐานซอง โดยปกติใหใชกระดาษสีขาวหรือสีน้ําตาล น้ําหนัก 80 กรัม ตอตารางเมตร  
มี  4 ขนาด คือ  
 -ขนาดซี 4  หมายความวา ขนาด 229 มิลลิเมตร x  324 มิลลิเมตร 
 -ขนาดซี 5  หมายความวา ขนาด 162 มิลลิเมตร x  229 มิลลิเมตร 
 -ขนาดซี 6  หมายความวา ขนาด 114 มิลลิเมตร  x 162 มิลลิเมตร 
 -ขนาดดีแอล หมายความวา ขนาด 110 มิลลิเมตร x  220 มิลลิเมตร  
 

 ตรารับหนังสือ  คือ ตราท่ีใชประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือ มีลักษณะเปนรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา ขนาด 2.5 เซนติเมตร x 5 เซนติเมตรมีช่ือสวนราชการอยูตอนบน  (แบบท่ี 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ทะเบียนรับหนังสอื  ใชสําหรับลงรายการหนังสือท่ีไดรับเขาเปนประจําวัน โดยเรียงลําดับลงมา 
ตามเวลาท่ีไดรับหนังสือ  มีขนาดเอ 4 พิมพสองหนา มีสองชนิด คือ ชนิดเปนเลม และชนิดเปนแผน 
(แบบท่ี 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ทะเบียนหนังสือสง  ใชสําหรับลงรายการหนังสือท่ีไดสงออกเปนประจําโดยเรียงลําดับลงมาตาม 
เวลาท่ีไดสงหนังสือ  มีขนาดเอ 4 พิมพสองหนา มีสองชนิด คือ ชนิดเปนเลม และชนิดเปนแผน 
(แบบท่ี 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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สาระสําคญัของระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ ฉบบัที่ 2 พ.ศ.2548 
 โดยเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ.2526 เพื่อ 
ใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันท่ีมีการปฏิบัติงานสารบรรณดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส     และ
เปนการสอดคลองกับการบริหารราชการแนวทางใหมท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ ความคุมคาและ การลดข้ันตอนการ 
ปฏิบัติงาน  สมควรวางระบบงานสารบรรณใหเปนการดําเนินงานท่ีมีระบบ   มีความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ 
และลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติราชการ 

1. ใหเพิ่มนิยามคําวา   “อิเล็กทรอนิกส”  และคําวา   “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส”  ระหวาง 
นิยามคําวา “หนังสือ” และ “สวนราชการ” ในขอ 6 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ.2526  
       “อิเล็กทรอนิกส”  หมายความวา  การประยุกตใชวิธีทาง อิเล็กตรอน ไฟฟา คล่ืนแมเหล็กไฟฟา
หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสงวิธีการทางแมเหล็ก
หรืออุปกรณท่ีเกี่ยวของกับการประยุกตใชวิธีตาง ๆ เชนวานั้น 
       “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หมายความวา การรับสงขอมูลขาวสารหรือหนังสือผานระบบ 
ส่ือสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   

2. เพิ่มความหมายของหนังสือราชการ หนังสือราชการ คือ เอกสารท่ีเปนหลักฐานในราชการ ไดแก 
1. หนังสือท่ีมีไปมาระหวางสวนราชการ 
2. หนังสือท่ีสวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึง่มิใชสวนราชการหรือท่ีมีไปถึง   
    บุคคลภายนอก 

     3. หนังสือท่ีหนวยงานอื่นมีไปถึงหนวยงานอืน่ซึ่งมิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึง 
         สวนราชการ    

                     4. เอกสารท่ีทางราชจัดทําข้ึนเพื่อเปนหลักฐานในราชการ    
                     5. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ   

6. ขอมูลขาวสารหรือหนังสือท่ีไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส    
  

สาระสําคญัของระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ ฉบบัที่ 3 พ.ศ.2560 
โดยเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ.2526  

เพื่อระบุตําแหนง ประเภทตําแหนง และระดับตําแหนงของขาราชการพลเรือน และพนังานสวนทองถ่ินให
สอดคลองกับตําแหนง   ประเภทตําแหนง    และระดับตําแหนงของขาราชการพลเรือนหรือพนักงานสวน 
ทองถ่ินนั้นรวมท้ังกําหนดใหพนักงานราชการและเจาหนาท่ีของรัฐอื่นมีหนาท่ีทําสําเนาหนังสือและรับรอง 
สําเนาหนังสือนั้นไดดวย 
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ผังกระบวนการปฏบิัติงาน (Work Flow) 

ข้ันตอนการรับหนังสือ 
 

ลําดับ
ท่ี 

แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
2 นาที 

- รับหนังสือจากหนวยงาน ภายนอก/    
  ภายใน เอกสารท่ัวไป และอ่ืน ๆ 

งานธุรการ 

2  
 
 
 

 
5 นาที/ตอ 

1 ฉบับ 

- ตรวจสอบเอกสารเมื่อหนังสือสงมา 
  ไมถูกตอง สงคืนเจาของดําเนินการ 
- จัดลําดับความสําคัญ ความเรงดวน 
  ของหนังสือ จําแนกประเภทหนังสือ 

งานธุรการ 

3  
 
 
 

 
3 นาที/ตอ 

1 ฉบับ 

- ลงทะเบียนออกเลขรับหนังสือ 
  ภายนอก/ภายใน 

งานธุรการ 

4  
 
 
 
 

 
2 นาที 

- สงมอบหนังสือใหแก กลุมงาน 
  แตละงาน  ดําเนินการเพ่ือนําเสนอ 
  ผูบริหารพิจารณาสั่งการตอไป 

กลุมงาน/ 
เจาของเรื่อง 

 รวม 
 

12 นาท ี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รับหนังสือจากหนวยงานสวนกลาง 
(สํานักปลัด) 

(ภายนอก/ภายใน) และ 

กองงานตาง ๆ เอกสารท่ัวไปและอ่ืน ๆ 

จัดลําดับ ตรวจสอบและแยกประเภท 

หนังสือ เรงดวน 

ลงทะเบียนหนังสือรับ 

สงมอบหนังสือใหแก กลุมงานตาง ๆ 

เพ่ือเสนอตามสายงาน 













































 
 




