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1. วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือให้การดำเนินการเก่ียวกับการรับ-ส่งหนังสือราชการภายในหน่วย ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของงานสารบรรณ
ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย  

2. ขอบเขต 
     คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนดำเนินการเก่ียวกับการรับ-ส่งหนังสือราชการภายในหน่วย 
เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555  

3. คำจำกัดความ 
     3.1  งานสารบรรณ”หมายถึง งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มต้ังแต่การจัดทํา การรับ 
การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสาร  
          3.2 หนังสือราชการ หมายถึง เอกสารที่เป ็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วน
ราชการ, หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก, หนังสือ
ที่หน่วยงานอ่ืนใด ซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ ซ่ึงเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับทาง
ราชการ และทางราชการรับไว้เป็นหลักฐาน,  เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ, 
เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ และข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับ 
จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
          3.3 หนังสือราชการมี ๖ ชนิด คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ 
หนังสือประชาสัมพันธ์ และหนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ  
          3.4 การรับหนังสือ หมายถึง การรับหนังสือเข้ามาจากภายนอก โดยนำสาร  ไปรษณีย์ หรือ ทางระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
     3.5 การส่งหนังสือ หมายถึง  หนังสือที่ส่งออกไปภายนอกให้แก่เจ้าหน้าที่ เจ้าของเรื่อง เพ่ือนำไป
ปฏิบัติ 
     3.6 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office Automations) หมายถึง การรับ – ส่งข้อมูลข่าวสาร 
หรือ หนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    3.7 หวัหน้าส่วนราชการ หมายถึง จก.จบ. 
     3.8 หวัหน้ากองธุรการ หมายถึง หก.กธก.จบ. 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
    หก.กธก.จบ. (ชกท.2110) ทำหน้าที่  

-พิจารณาสั่งการ โดยบันทึกสั่งการ บันทึกติดต่อในหนังสือรับ พิจารณาหนังสือส่งออก ให้ความ
เห็นชอบ เสนอ จก.จบ. เพ่ือพิจารณาสั่งการ ให้ความเห็นชอบต่อไป 
    หน.ผธก./กพ.กธก.จบ.  (ชกท.2110)  ทำหน้าที่ 
     - วิเคราะห์หนังสือเพ่ือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระบบงานสารบรรณ 

- ตรวจสอบการบันทึกย่อเรื่อง บันทึกความเห็นในหนังสือรับ และหนังสือออก 
     - ตรวจสอบการร่างและพิมพ์หนังสือส่ง 
          - รับหนังสือ เอกสาร บันทึกข้อความที่หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการแล้วดำเนินการแจ้ง/ปฏิบัติ
ตามคำสั่ง 
    นายสิบกำลังพล (ชกท.716) ทำหน้าที่  
          - เป็นเจ้าหน้าที่สารบรรณรับ – ส่งหนังสือเข้ามาจากภายใน และภายนอก โดยนำสาร  ไปรษณีย์  
หรือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office Automations) 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         5.1 การรับ-ส่งหนังสือจากส่วนราชการหน่วยงานภายนอก โดยนำสาร หรือ ไปรษณีย์ ให้เจ้าหน้าที่ 
สารบรรณดำเนินการดังนี้ 
            5.1.1 จัดลำดับความสำคัญ และความเร่งด่วนของหนังสือเพ่ือดำเนินการก่อนหลัง เปิดซองตรวจ
เอกสารหากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือเพ่ือให้ดำเนินการ  
ให้ถูกต้อง หรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐานแล้วจึงดำเนินการในเรื่องนั้นต่อไป 
            5.1.2 คัดแยกชนิดของหนังสือ หากเป็นหนังสือลับให้ส่งหนังสือนั้นให้กับให้ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการ
แต่งต้ังให้เข้าถึงเอกสารแต่ละระดับเป็นผู้รับหนังสือเพ่ือดำเนินการต่อไป 
            5.1.3 ลงทะเบียนหนังสือรับ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ความเร่งด่วน ชั้นความลับ วันที ่
เดือน พ.ศ.ให้ลงวัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียน เลขทะเบียนรับลงเรียงลำดับติดต่อกันตลอดไปตามปีปฏิทิน  ที่ ลง
วันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ 
            5.1.4 ประทับตรารับหนังสือมุมบนด้านขวาหน้าแรกของหนังสือ ลงวันที่ เลขทะเบียนรับ เวลา ตรงกับ 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
            5.1.5 สแกนหนังสือจัดเก็บเพ่ือการสืบค้น 
            5.1.6 จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนแล้ว ส่งให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องดำเนินการ จะส่งโดยใช้สมุด 
ส่งหนังสือ หรือให้ผู้รับหนังสือลงชื่อผู้รับหนังสือ วัน เดือน ปี ที่รับไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนหนังสือรับก็ได้ 
     5.2 การรับ – ส่งหนังสือโดยระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (e-office Automations) ให้เจ้าหน้าที่
สารบรรณดำเนินการดังนี้ 

 5.2.1 กรอกชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน เพ่ือเข้าสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
 5.2.2 กดลงรับเอกสาร ลงทะเบียนหนังสือรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ความเร่งด่วน  

ชั้นความลับ  วันที่หนังสือ  เลขทะเบียนรับ  ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ 
            5.2.3 ส่งหนังสือให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องดำเนินการ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   
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   5.2.4 สั่งพิมพ์หนังสือ  ประทับตรารับหนังสือมุมบนด้านขวาหน้าแรกของหนังสือ ลงวันที่ เลขรับ 
เวลา ตรงกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
            5.2.5 จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนแล้ว ส่งให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องดำเนินการ จะส่งโดยใช้สมุด 
ส่งหนังสือ หรือให้ผู้รับหนังสือลงชื่อผู้รับหนังสือ วัน เดือน ปี ที่รับไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนหนังสือรับก็ได้ 
     5.3 การส่งหนังสือไปภายนอก ให้เจ้าของเรื่องตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ  รวมทั้งสิ่งที่จะต้อง 
ส่งไปด้วยให้ครบถ้วน  (แยกทะเบียนหนังสือส่งธรรมดาและหนังสือส่งที่ไม่พึงเปิดเผย) เม่ือเจ้าหน้าที่สารบรรณ 
ได้รับหนังสือแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้  
    5.3.1 ลงทะเบียนหนังสือส่ง วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวันที่ เดือน ปีที่ลงทะเบียน  

 5.3.2 เลขทะเบียนส่ง ให้ลงเลขลำดับของทะเบียนหนังสือส่งเรียงลำดับติดต่อกันไป ตลอดปีปฏิทิน 
 5.3.3 ที ่ให้ลงรหัสพยัญชนะและเลขประจำของส่วนราชการเจ้าของหนังสือที่จะส่งออก ถ้าไม่มีช่อง

ดังกล่าวนี้จะว่าง 
 5.3.4 ลง วันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีที่จะส่งหนังสือออก 
 5.3.5 จาก ให้ลงตำแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อหน่วยงาน หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ ไม่มีตำแหน่ง 
  5.3.6  ถึง ให้ลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคล  ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่ง  
 5.3.7 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 
 5.3.8 การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือนั้น  หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 
 5.3.9 ลงเลขที่ และวัน เดือน ปี ในหนังสือที่จะส่งออกทั้งในต้นฉบับ และสำเนาคู่ฉบับให้ตรง กับเลข

ทะเบียนส่ง และวัน เดือน ปี ในทะเบียนหนังสือส่ง 
 5.3.10 ก่อนบรรจุซองให้ตรวจความเรียบร้อยของหนังสือตลอดจนสิ่งที่ส่งมาด้วยอีกครั้งหนึ่ง แล้วปิด

ผนึกหนังสือที่ไม่มีความสำคัญมากนัก อาจส่งด้วยวิธีพับยึดติดด้วยกาว เย็บด้วยลวด หรือวิธีอ่ืนแทนการบรรจุ
ซอง 

 5.3.11 การจ่าหน้าซอง หนังสือที่ส่งโดยเจ้าหน้าที่นำสารที่มุมด้านซ้ายของซองใต้ตราครุฑให้มีชื่อส่วน
ราชการ และที่หนังสือถัดลงมาตามลำดับ หากมีชั้นความเร็วให้ประทับไว้เหนือชื่อส่วนราชการในแนวเดียวกับ 
เท้าครุฑ ตอนกลางซองให้ใช้คำขึ้นต้น และตำแหน่งหรือชื่อผู้รับหนังสือ  ถ้าลงที่อยู่ให้ลงถัดมาในแนวเดียวกับ
ตำแหน่งหรือชื่อผู้รับตามลำดับ  

5.3.12 หนังสือที่ส่งโดยไปรษณีย์ ให้ปฏิบัติตามข้อ 5.3.11 ให้เพ่ิมเติมโดยระบุชื่อผู้ฝากส่งไว้ท่ีมุมบน
ซ้ายด้านจ่าหน้าบริเวณข้างครุฑ และเหนือเลขที่หนังสือให้มีข้อความ  “ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่......../.........ชื่อที่ทำการฝากส่ง “ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนขนาด ๒X๔ ซม. เลขไทยหรือ
อารบิคที่บนมุมขวาของด้านจ่าหน้าในกรณีที่เป็นไปรษณีย์ภัณฑ์ต่างประเทศให้ใช้ข้อความ “POSTAGE 
PAID PERMIT NO. (เลขที่ใบอนุญาต) ชื่อที่ทำการฝากส่ง 

5.3.13 จ่าหน้าชื่อและที่อยู่ของผู้รับพร้อมทั้งรหัสไปรษณีย์ในพ้ืนที่ท่ีกำหนดไว้โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
      5.3.13.1 จ่าหน้าบนซองโดยตรงหรือจ่าหน้าบนป้ายจ่าหน้าซ่ึงทำด้วยกระดาษสีขาว แล้วนำมา

ผนึกในบริเวณพ้ืนที่สำหรับจ่าหน้าให้เรียบติดกับซองไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดเผยอขึ้นมา 
      5.3.13.2 จ่าหน้าให้ขนานไปกับความยาวของซอง อย่าจ่าหน้าเอียงหรือจ่าหน้าโดยข้อความ 

แต่ละบรรทัดเยื้องกันในลักษณะที่มีย่อหน้าใหม่ 
      5.3.13.3 จ่าหน้าโดยใช้ตัวอักษร และตัวเลขแบบมาตรฐานไม่ควรใช้ตัวเอน 
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      5.3.13.4 สีของหมึกที่ใช้ในการจ่าหน้าต้องเป็นสีเข้ม อย่าใช้สีแดง หรือสีอ่ืนที่ใกล้เคียงกับสีแดง 
      5.3.13.5 โดยปกติให้พิมพ์หรือเขียนรหัสไปรษณีย์เป็นตัวเลขอารบิคในช่องไปรษณีย์ และต้อง 

ระมัดระวังอย่าให้ตัวเลขทับเส้น หรือล้นกรอบช่องใส่รหัสไปรษณีย์ ในกรณีที่ซองไม่มีช่องใส่รหัสไปรษณีย์ และ
จ่าหน้าด้วยวิธีพิมพ์อาจวางตำแหน่งของรหัสไปรษณีย์ได้ ๒ แบบเลขไทยหรืออารบิค  แบบแรกคือใส่
รหัสไปรษณีย์แยกต่างหากเป็นบรรทัดสุดท้ายของจ่าหน้า แบบที่สอง คือ ใส่รหัสไปรษณีย์ท้ายข้อความบรรทัด
สุดท้ายของที่อยู่ผู้รับ ทั้งนี้รหัสไปรษณีย์ต้องอยู่ภายในบริเวณพ้ืนที่สำหรับจ่าหน้าตามที่กำหนดไว้ 

      5.3.13.6 พับสิ่งที่บรรจุในซองในลักษณะทำให้มีความเรียบสม่ำเสมอกัน อย่าพับในลักษณะที่ทำ  
ให้เกิดรอยหนาตามขอบซอง อนึ่งสิ่งที่จะบรรจุในซองต้องไม่แข็งหรือใหญ่เกินควรหรือมีโลหะพลาสติกหรือ
โลหะอ่ืนๆปะปน เช่นเข็มหมุด ลวดเย็บกระดาษ เป็นต้น 

      5.3.13.7 ปิดผนึกฝาซองให้แน่นกับตัวซองอย่างม่ันคง เพ่ือมิให้ขอบฝาซองเปิดออกในขณะผ่าน 
การคัดแยกด้วยเครื่อง อย่าปิดผนึกโดยใช้ลวดเย็บกระดาษหรือเย็บด้วยหมุดเชือกพันตาไก่ หรือวิธีการอ่ืนใด ที่
ทำให้มีส่วนที่มีวัสดุแข็งยื่นจากซอง เพราะจะทำให้เครื่องคัดแยกจดหมายติดขัด หรือเสียหาย 
         5.3.14 การส่งหนังสือที่ไม่ใช่เป็นการส่งโดยทางไปรษณีย์ เม่ือส่งหนังสือให้ผู้รับแล้วผู้ส่งต้องให้ผู้รับลง
ชื่อรับในสมุดส่งหนังสือ  หรือใบรับแล้วแต่กรณี ถ้าเป็นใบรับให้นำใบรับนั้นมาผนึกติดไว้ท่ีสำเนาคู่ฉบับ 
         5.3.15 หนังสือที่ได้ลงทะเบียนส่ง ในกรณีที่เป็นการตอบหนังสือซ่ึงรับมาให้ลงทะเบียนว่าหนังสือนั้นได้
ตอบหนังสือรับที่เท่าใด วัน เดือน ปี ใด 
         5.3.16 การลงรายการในสมุดส่งหนังสือ ผนวก จ ให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
 5.3.16.1 เลขทะเบียน ให้ลงทะเบียนหนังสือส่ง 
 5.3.16.2 จาก ให้ลงตำแหน่งหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าของหนังสือ 
  5.3.16.3 ถึง ให้ลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึงหรือส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มี
ตำแหน่ง 
 5.3.16.4 หน่วยรับ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่รับหนังสือ 
 5.3.16.5 ผู้รับ ให้ผู้รับหนังสือลงลายมือชื่อที่สามารถอ่านออกได้ 
 5.3.16.6 วัน และเวลา ให้ผู้รับหนังสือลง วัน เดือน ปี และเวลาที่รับหนังสือ 
 5.3.16.7 หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 
         5.3.17 การลงรายการในใบรับหนังสือ ให้มีรายละเอียด  

      5.3.17.1 ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือฉบับนั้น 
      5.3.17.2 ถึง ให้ลงตำแหน่งของผู้มีหนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่ 

มีตำแหน่ง 
      5.3.17.3 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้นในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 
      5.3.17.4 รับวันที่ ให้ผู้รับหนังสือลง วัน เดือน ปี ที่รับหนังสือ 
      5.3.17.5 เวลา ให้ผู้รับหนังสือลงเวลาที่รับหนังสือ 
      5.3.17.6 ผู้รับ ให้ผู้รับหนังสือลงลายมือชื่อที่สามารถอ่านออกได้ 

 
 
 



จัดลำดับความเร่งด่วน 
ตรวจสอบเอกสาร 

ความถูกต้อง/ครบถ้วน  

 แยกประเภทหนังสือ 
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6. แผนผังกระบวนการปฏิบัติ (Work Flow) 

    6.1 แผนผังกระบวนการปฏิบัติ (Work Flow) การรับ - หนังสือส่งหนังสือเข้ามาจากภายใน และภายนอก 
โดยนำสาร  ไปรษณีย์ หรือ ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

                 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

รับหนังสือภายใน/ภายนอก เอกสารทั่วไป เอกสารลับจาก
โดยนำสาร ไปรษณีย์ และอ่ืนๆ 

 

ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

  เจ้าของเรื่อง
ดำเนินการ 

ส้ินสุด 

ลับ 

ไม่ลับ 

ส่งไฟล์หนังสือให้หน่วยที่เก่ียวข้อง
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   

 

   สแกนหนังสือ 

ประทับตรา/ 
ลงทะเบียนหนังสือรับ  

 
 

ลงทะเบียนในสมุดส่งหนังสือ 
 

   นำส่งหนังสือให้หน่วยท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการ 
 (แยกเล่มตามหน่วย) 

 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ส่งให้นายทะเบียน
เอกสารลับดำเนินการ 
 



ตรวจความเรียบร้อย
ของหนังสือ 
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6.2 แผนผังกระบวนการปฏิบัติ (Work Flow) การรับ – หนังสือส่งหนังสือเข้ามาจากภายใน ทางระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 6.3 แผนผังกระบวนการปฏิบัติ (Work Flow) การส่งหนังสือไปภายนอก โดยนำสาร หรือ ไปรษณีย์   
ให้เจ้าหน้าที่สารบรรณดำเนินการดังนี้ 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

เร่ิมต้น 

ลงทะเบียนหนังสือส่ง  

 

 

 

บรรจุ/ปิดผนีก/จ่าหน้าซอง 

   นำส่งหนังสือให้กับหน่วยที่เก่ียวข้อง 
 (แยกเล่มตามหน่วย) 

 

   หนังสือไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

   ส่งคืนเจ้าของเรื่อง
ดำเนินการ 

ส้ินสุด 

ส้ินสุด 

ส่งไฟล์หนังสือให้หน่วยที่เก่ียวข้อง
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   

 

ประทับตรารับหนังสือ / ลงทะเบียนหนังสือรับ 
 

ลงทะเบียนในสมุดส่งหนังสือ 
 

   นำส่งหนังสือให้กับหน่วยที่เก่ียวข้อง 
 (แยกเล่มตามหน่วย) 
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7. ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขพัฒนา/มาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ แนวทางในการแก้ไขพัฒนา/มาตรการป้องกัน 

1.หนังสือที่รับมาสูญหาย 
หรือไม่ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
2.หนังสือราชการด่วนที่สุด
ล่าช้า การปฏิบัติงานไม่ทัน
เหตุการณ์ 
 
3.เอกสารส่งให้หน่วยที่
เก่ียวข้องไม่ถูกต้อง 

 

- เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารก่อน
รับมาดำเนินการ 

- ไม่จัดทำทะเบียนคุมการการรับ ส่ง 

 

 

 

-จัดลำดับความสำคัญหนังสือไม่
ถูกต้อง 

 

-คัดแยกหนังสือไม่ถูกต้อง 

 

-ปฏิบัติงานโดยยึดตามระเบียบงานสารบรรณ 
- ผู้รับลงชื่อรับในสมุด รับ – ส่ง ทุกครั้ง
ป้องกันการสูญหาย และง่ายต่อการติดตาม 
-การปฏิบัติงานต้องมีการวางแผน มีมาตรฐาน
การปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลงาน 
-“Copy” หรือ “Scan” หนังสือ 1 ชุด  
-จัดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบ สะอาด และ
เป็นสัดส่วน ตามหลัก 5 ส. 
 
-ตรวจสอบความเร่งด่วนของหนังสือทุกครั้ง 

-ใส่แฟ้มแยกประเภทหนังสือ 

 

-ศึกษาขอบเขตงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

8. ระบบการติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

- เจ้าหน้าที่สารบรรณมีความรู้ และเชี่ยวชาญในงาน 
 

- สามารถสืบค้นหนังสือได้ทุกฉบับ 
- จำนวนครั้งของข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะจาก 
นขต.จบ.และหน่วยงานภายใน และภายนอก เท่ากับ ๐ 
 

9. หน่วยที่เก่ียวข้อง 
    - หน่วยงานภายใน ทบ. 
    - หน่วยงานภายนอก ทบ. 
    - นขต.จบ. และสง.จร.จบ.  

10. ระเบียบ/คำสั่งที่เก่ียวข้อง 
    - ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 
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11. ภาคผนวก 
     - แบบการรับ-ส่งหนังสือตามผนวก จ ท้ายระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ ปี พ.ศ. 2555 

12. ข้อมูลผู้จัดทำ 
     พ.ท.หญิง เพียงฤทัย ศรีโรจน์ 
     จ.ส.อ.ไพฑูรย์   ภาคภูมิ 
     จ.ส.ท.สราวุฒิ    เหล็กเพชร 

13. ผู้ประสานงานการจัดการความรู้  
     พ.ท.หญิง เพียงฤทัย ศรีโรจน์ 

14. ผูท้บทวน 

ผู้ทบทวน ตำแหน่ง ลงนาม 

ท่านที่ 1 หก.กธก.จบ. 
 

   พ.อ. 
          ( พินิต  สุกแสงศรี ) 
               หก.กธก.จบ. 

ท่านที่ 2 รอง จก.จบ.(2) 
 

    พ.อ. 
          ( นุกูล   นรฉันท์ ) 
              รอง จก.จบ. 

ท่านที่ 3 รอง จก.จบ.(1) 
 

    พ.อ. 
          ( ธัชพล   เปี่ยมวุฒิ ) 
               รอง จก.จบ. 

ท่านที่ 4 จก.จบ. 
 

    พล.ต. 
            ( ประธาน   นิลพัฒน์ ) 
                     จก.จบ. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


