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วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการ
2. เพื่อเป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่สาคัญ : ร้อยละข้อผิดพลาดในการลงทะเบียนรับหนังสือราชการ (ไม่เกินร้อยละ 3)
ขอบเขตงาน :

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับหนังสือราชการ ได้ครอบคลุมถึงขั้นตอนการดาเนินงานสารบรรณ ตั้งแต่
การลงทะเบียนรับหนังสือจนถึงการมอบหมายไปยังผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

คาจากัดความ :

งานสารบรรณ คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทา การรับ การส่ง การเก็บรักษา
การยืม จนถึงการทาลาย ซึ่งเป็นการกาหนดขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณว่าเกี่ยงข้องกับเรื่อง
อะไรบ้าง แต่ในทางปฏิบัตินั้น การบริหารงานเอกสารทั้งปวง จะเริ่มตั้งแต่การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์
จด จา ทาสาเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ
ทารหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตามและทาลาย ทั้งนี้ ต้องเป็นระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และ
มีประสิทธิภาพ เพื่อประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานทางราชการ มี 6 ประเภท คือ
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
6. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เพิ่มเติม พ.ศ. 2548
มี 6 ประเภท คือ
1. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือที่ติดต่อ
ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก
2. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดต่อ
ภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้ กระดาษบันทึกข้อความ
3. หนังสือประทับตรา ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับ
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บุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสาคัญ
4. หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิด ได้แก่ คาสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ
5. หนังสือประชาสัมพันธ์ มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ มี 4 ชนิด หนังสือรับรอง
รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่น
หน้าที่ความ
รับผิดชอบ :

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา : พิจารณาสั่งการหนังสือราชการ
หัวหน้าสานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา : พิจารณาสั่งการหนังสือราชการเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : รับหนังสือ คัดแยกหนังสือ ลงทะเบียนรับหนังสือ เสนอหนังสือเพื่อพิจารณา
ส่งหนังสือให้ผู้รับชอบดาเนินการต่อไป และจัดเก็บเป็นหลักฐาน
เอกสารอ้างอิง : 1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. ทะเบียนหนังสือรับ
เอกสารบันทึก :

ชื่อเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่จัดเก็บ

ระยะเวลา

วิธีการจัดเก็บ

ทะเบียนหนังสือรับ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป
สถาบันวิจยั และพัฒนา

ห้องเอกสารสถาบันวิจยั
และพัฒนา

10 ปี

เรียงตามวันที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ลาดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีการ/รายละเอียดงาน

ระยะ
เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น

1

2

3

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป

ลงทะเบียนรับหนังสือจากหน่วยงาน
ภายใน/ภายนอก

ส่งหนังสือให้หัวหน้าสานักงานฯ
พิจารณา

หัวหน้า
สานักงาน

ไม่ผา่ น

รับหนังสือราชการจากหน่วยงาน 3 นาที/ หนังสือราชการ
ภายใน/ภายนอก และจากระบบ
เรื่อง (ภายใน/ภายนอก/อื่นๆ)
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ
E-manage รวมทั้งติดตามเพื่อขอ
ข้อมูลในการตอบกลับหน่วยงาน/
ผู้เกี่ยวข้อง
นาเสนอหัวหน้าเพื่อพิจารณาใน
5 นาที/ หนังสือราชการ
เบื้องต้น
ครั้ง (ภายใน/ภายนอก/อื่นๆ)

หัวหน้าสานักงานฯ พิจารณา
ในเบื้องต้น

5 นาที/ หนังสือราชการ
เรื่อง (ภายใน/ภายนอก/อื่นๆ)

พิจารณา
เบี้องต้น

4

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป

เสนอผู้อานวยการพิจารณา

1

นาเสนอผู้อานวยการเพื่อพิจารณา 5 นาที/ หนังสือราชการ
สั่งการ
ครั้ง (ภายใน/ภายนอก/อื่นๆ)

ลาดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีการ/รายละเอียดงาน

ระยะ
เวลา

ผู้อานวยการพิจารณาสั่งการ

1 วัน

บันทึกคาสั่งการในระบบ

40 หนังสือราชการ
วินาที/ (ภายใน/ภายนอก/อื่นๆ)
เรื่อง

ดาเนินการส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่
ตามคาสั่งการ เพื่อดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

5 นาที/ หนังสือราชการ
เรื่อง (ภายใน/ภายนอก/อื่นๆ)

จัดเก็บสาเนาเอกสารในรูปไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บ
เข้าแฟ้มเอกสาร

1 นาที/ หนังสือราชการ
เรื่อง (ภายใน/ภายนอก/อื่นๆ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

11

5

ผู้อานวยการ

หนังสือราชการ
(ภายใน/ภายนอก/อื่นๆ)

พิจารณา/สั่งการ

6

7

8

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป

บันทึกคาสั่งการ

ส่งมอบให้ผู้รับผิดชอบ/เสนอต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดเก็บสาเนาเอกสาร

จบ

