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1. วัตถุประสงค (Objectives)  

 1.1 เพ่ือใหสวนงานและหนวยงานมีคูมือการปฏิบัติงานธุรการท่ีชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษร 

ท่ีแสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตางๆ ในการดําเนินงานธุรการ โดย

จะบรรยายวิธีการทํางานธุรการท้ังในระดับสวนงานและหนวยงาน เพ่ือใหผูปฏิบัติใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานใหเปนรูปแบบเดียวกัน  

 1.2 เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาให

การทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมท้ังแสดงหรือ

เผยแพรใหกับผูใชบริการ ท้ังหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก ใหสามารถเขาใจและใชประโยชน

จากกระบวนการงานท่ีมีอยูเพ่ือขอการรับบริการท่ีตรงกับความตองการ  

 1.3 เพ่ือสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพอยางท่ัวท้ังองคกรอยางมี

ประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ีไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ และ

จัดการความรูท่ีมีอยูในงานบริหารท่ัวไป และพัฒนางานใหเกิดความตอเนื่องมีประสิทธิภาพ 

 

2. ขอบเขต (Scope)  

 2.1 คูมือเลมนี้ไดอธิบายถึงแนวทางการปฏิบัติดานธุรการของระดับสวนงาน คือ งานธุรการท่ัวไป 

งานรับ – สงและจัดเก็บเอกสาร และแนวทางการปฏิบัติดานธุรการของระดับหนวยงาน คือ งานจัดทําคํา

ขอตัง้งบประมาณรายจายประจําป งานธุรการท่ัวไป และงานรบั – สงและจัดเก็บเอกสาร 

 2.2 เนื้อหาในคูมือนําเสนอแนวทาง การปฏิบัติงาน ข้ันตอน วิธีการดําเนินงาน แนวทางในการ

ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานของระบบงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหผูบริหาร หัวหนางาน และผูปฏิบัติงาน 

ทราบหนาท่ี และข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการมอบหมายผูปฏิบัติงาน  

 

3. คําจํากัดความ (Definition)   

สวนงาน หมายถึง ระดับฝายและสํานักในการยางแหงประเทศไทย 

หนวยงาน หมายถึง ระดับกองในการยางแหงประเทศไทย 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (จบท.) หมายถึง พนักงานของการยางแหงประเทศไทย ตําแหนง

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ทําหนาท่ีในการปฏิบัติดานธุรการของระดับสวนงานหรือหนวยงาน 

เอกสาร หมายถึง หนังสือท่ีเปนหลักฐาน สิ่งหรือสื่อท่ีใชอธิบายถึงทิศทาง แนวทาง ข้ันตอนหรือ

วิธีการปฏิบัติงาน โดย อาจจะอยูในลักษณะตางๆ เชน ระเบียบปฏิบัติ คูมือปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน 

รูปภาพ แบบฟอรม เปนตน  

การจัดทําเอกสาร หมายถึง การกําหนดแนวทาง ข้ันตอนหรือวิธีการไวเปนลายลักษณอักษร เพ่ือใช

ในการติดตอสื่อสาร หรือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  
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ระบบ หมายถึง การทํางานอยางมีหลักการ โดยมีการเขียนหลักการเหลานี้ไว เปนเอกสารเพ่ือ 

กําหนดการทํางาน และมีบันทึกไวเปนเอกสารเพ่ือใชเปนหลักฐานวาไดทําตามท่ีเขียนไวจริง  

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) หมายถึง การอธิบายเสนทางการทํางานท่ีมีจุดเริ่มตน และ 

จุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงข้ันตอนและรายละเอียดของกระบวนการตางๆ  มักจัดทําข้ึนสําหรับงาน

ท่ีมีความซับซอน หลายข้ันตอน และเก่ียวกับหลายคน สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง

การปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงในความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  

วิธีปฏิบัติงาน/วิธีการทํางาน (Work Instruction) หมายถึง เอกสารท่ีมีรายละเอียดวิธีการทํางาน

เฉพาะ หรือแตละข้ันตอนยอยของกระบวนการ เปนขอมูลเฉพาะ มีคําแนะนําการทํางานและรวมท้ังวิธีท่ีใช

ในการปฏิบัติงานโดยละเอียด 

 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)  

หัวหนาสวนงาน มีหนาท่ี พิจารณาลงนาม เห็นชอบ อนุมัติ อนุญาตในการดําเนินงานตางๆ ภายใน

สวนงาน 

หัวหนาหนวยงาน มีหนาท่ี พิจารณาลงนาม เห็นชอบ อนุมัติ อนุญาตในการดําเนินงานตางๆ 

ภายในหนวยงาน 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป มีหนาท่ี ปฏิบัติงานดานธุรการของระดับสวนงานหรือหนวยงาน 

ประกอบดวย งานธุรการท่ัวไป งานรับ – สงและจัดเก็บเอกสาร และงานจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจาย

ประจาํป  

 

5. ระเบียบปฏิบัติ (ข้ันตอน) (Procedure)   
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5.1 งานธุรการระดับสวนงาน 

5.1.1 งานธุรการท่ัวไป 

เอกสารอางอิง/แบบฟอรม (Document = DC) 

ลําดับท่ี คํายอ(ถาม)ี ชื่อเอกสาร 

01  
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2548 

02  แบบขอใชโทรศัพททางไกลติดตอราชการ 

03  แบบรับ - สงโทรสาร 

04  แบบรายงานการอนุมตัิใหใชโทรศพัททางไกลประจาํเดือน 

05  แบบรายละเอียดการถายเอกสารประจําเดือน 

06  ใบเบิกพัสด ุ

07  บัตรประวัติพนักงาน 

08  หนังสือสั่งการของ กยท. เก่ียวกับการทําลายหนังสือ 

09  ใบแจงหน้ีคาโทรศัพททางไกลประจําเดือน 

10  หนังสือฯ เก่ียวกับการจัดทําขอตั้งงบประมาณประจําป 

11  คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจําป 

12 งป.1 แบบคําขอตั้งงบประมาณประจําป 

13 งป.3 ตารางเวลาการทํางาน 

14  
แบบรายละเอียดงบประมาณคาใชจายตางๆ เชน คาใชจายในการเดนิทาง คาใชจายตางๆ ใน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุเปนตน 

15 บท. 
ใบสรุปคําขอตั้งงบประมาณประจาํป หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ หมวดสาธารณูปโภค 

ครุภณัฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 

หมายเหตุ  * เน่ืองจากลักษณะงานแบงเปนหลายช้ินงานซึ่งเบ็ดเสรจ็ในตัวเอง ข้ันตอนการปฏิบัติงานจึงไมตอเน่ืองกัน 
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งานธุรการท่ัวไป 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน* วิธีปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ 

1. รางโตตอบและพิมพ

หนังสือใหสวนงาน 

รวมท้ังตรวจสอบความ

ถูกตอง 

 

1. รางโตตอบหนังสือตามท่ีไดรับมอบหมายโดยปฏิบัติตามระเบียบฯ วา

ดวยงานสารบรรณ (DC 01)  

2. พิมพหนังสือท่ีรางโตตอบน้ัน และ/หรือ พิมพหนังสือจากตนเรื่องท่ี

ไดรับมอบหมาย โดยปฏิบัตติาม DC 01 

3. ตรวจสอบเอกสารท่ีพิมพ 

4. นําเสนอ ผอ.ฝาย หรือสงเจาของเรื่องท่ีรางหนังสือน้ันๆ 

จบท. 

 

2. เบิกพัสดุ ควบคุมการ

เบิกจาย และดูแล

บํารุงรักษาพัสดุ

ครุภณัฑของฝาย 

1. ไดรับแจงจากธุรการกองตางๆ ถึงความตองการใชพัสด ุ

2. ตรวจสอบจํานวนพัสดุท่ีมีในคลงัของฝาย 

2.1 กรณีมีพัสดุ – จัดสงใหหนวยงานตามความตองการ 

2.2 กรณีไมมีพัสด ุ

2.2.1 กรอกรายละเอียดในใบเบิกพัสดุ (DC 06) เสนอ  

ผอ.ฝาย 

2.2.2 ลงนาม 

2.2.3 นําสง ฝบท. เพ่ือดําเนินการ 

2.2.4 รับพัสดุจาก ฝทบ. แลวสงใหหนวยงานท่ีตองการและ

จัดเก็บพัสดุทุกประเภทใหเปนหมวดหมูพรอมจดัทํา

ทะเบียนควบคุมการเบิกจายพัสดขุองฝาย 

3. ดูแลและบํารุงรักษาพัสดุครุภณัฑ กรณีชํารดุเสียหายใหดําเนินการทํา

เรื่องสงซอมโดยปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติขอ 2.2.1 - 2.2.3 

4. ตรวจนับพัสดุใหครบถวนกอนถึงวันเปดบัญชีของปงบประมาณพรอม

ท้ังจัดทํารายงานการตรวจนับ 

 

 

จบท. 

 

 
 

ผอ.ฝาย 

 

 
 

 

จบท. 

 

 

 

 

3. ควบคุมการใชโทรศัพท

ทางไกลและโทรสาร

ของฝายรวมท้ังจัดทํา

ทะเบียนสง กบส. 

ฝบท. ทุกสิ้นเดือน 

1. รับแบบขอใชโทรศัพททางไกล (DC 02) จากผูขอใชโทรศัพท 

2. นําเสนอ ผอ.ฝาย อนุญาตการใชโทรศัพททางไกล 

3. ลงนาม DC 02 

4. ทุกสิ้นเดือนรวบรวม DC 02 และแบบรบั – สงโทรสาร (DC 03) ซึ่ง 

ผอ.ฝาย ไดอนุมตัิใหสงโทรสารแลว 

5. จัดทําทะเบียนคุมตามแบบรายงานการอนุมัติใหใชโทรศัพททางไกล

ประจําเดือน (DC 04) 

6. รับใบแจงหน้ีคาโทรศัพททางไกลประจําเดือน (DC 09) จาก ฝบท. แลว

นํามาตรวจสอบกับ DC 04 เพ่ือแยกคาโทรศัพทสวนตัวกับคาโทรศพัท

ท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

จบท. 
 

ผอ.ฝาย 

 

 
 

 

จบท. 

 



5 

งานธุรการท่ัวไป 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน* วิธีปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ 

3. ควบคุมการใชโทรศัพท

ทางไกลและโทรสาร

ของฝายรวมท้ังจัดทํา

ทะเบียนสง กบส. 

ฝบท. ทุกสิ้นเดือน (ตอ) 

7. ลงช่ือผูตรวจสอบและเสนอ ผอ.ฝาย อนุมัติการใชโทรศัพททางไกล 

8. อนุมัติ/ลงนาม 

9. กรณีมีการใชโทรศัพททางไกลและโทรสารสวนตัวใหเก็บเงินจากผูใชสง 

กกง. ฝกค. พรอมแนบ DC 02 DC 03 และ DC 09 

10. รับใบเสร็จรับเงินและเอกสารตามขอ 9 จาก กกง. ฝกค. พรอมจัดทํา

สําเนาเอกสารใบเสรจ็รับเงินและดาํเนินการ 

10.1 สงใบเสร็จรับเงินตัวจริงใหผูใช 

10.2 เก็บ DC 02 และ DC 03 เขาแฟม 

10.3 จัดทําหนังสือสง DC 04 เพ่ือแจงรายละเอียดการใชโทรศัพท

พรอมสง DC 09 และสําเนาใบเสรจ็รับเงินฯ ให กบส. ฝทบ. 

เสนอ ผอ.ฝาย 

10.4 ลงนามหนังสือ 

10.5 จัดเอกสารและสงให กบส. ฝทบ. 

10.6 จัดทําสําเนา DC 04 เขาแฟมไวเปนหลักฐาน 

จบท. 

ผอ.ฝาย 

 

 

 

 

จบท. 

. 

 

 
 

 

ผอ.ฝาย 
 

จบท. 

 

4. ควบคุมการใชเครื่อง

ถายเอกสารและจัดทํา

ทะเบียนสง กบพ. 

ฝบท. ทุกสิ้นเดือน 

1. จัดทําทะเบียนคุมการถายเอกสาร และสรุปจาํนวนท่ีถายเอกสารทุกวัน 

2. ตรวจสอบความถูกตองของการใชเครื่องถายเอกสารกับทะเบียนคุม 

3. จัดทํารายละเอียดการถายเอกสารประจําเดือน (DC 05) และสรปุ

จํานวนท่ีถายเอกสารแยกรายการท่ีเปนการถายเอกสารสวนตัว 

4. เก็บเงินคาถายเอกสารสวนตัวและรวบรวมสงให กกง. ฝกค. เพ่ือออก

ใบเสร็จรับเงิน 

5. รับใบเสร็จรับเงินคาถายเอกสารสวนตัวจาก กกง. ฝกค. สงฉบับ ตัวจริง

ใหผูขอถายเอกสารสวนตัว สวนฉบับสําเนานําไปดําเนินการตามขอ 6  

6. จัดทําหนังสือสงรายละเอียดการถายเอกสารประจําเดือน (DC 05) พรอม

แนบสําเนาใบเสร็จรับเงินคาถายเอกสารสวนตัวสง กบพ. ฝบท. เพ่ือเปน

หลักฐานการเบิกจายเสนอ ผอ.ฝาย และสําเนา DC 05 จัดเก็บเขาแฟม 

7. ลงนามหนังสือถึง ฝบท. 

8. สงเอกสารให ฝบท. 

9. แจงบริษัทผูใหเชาเครื่องถายเอกสารเพ่ือดาํเนินการซอมกรณีเครือ่งถาย

เอกสารไมสามารถใชงานได 

 

 

 

 

 

จบท. 

 

 

 

 

 

ผอ.ฝาย 

 

จบท. 

 

5. รวบรวมและจัดสงใบ

เบิกคารักษาพยาบาล 

1. รวมรวมใบเบิกคารักษาพยาบาลของพนักงานในฝาย 

2. กรณีเงินสด – ใหนําสง กกง. ฝกค. 

3. กรณีเครดิต – ใหจัดทํารายละเอียดลงในใบสรุปนําสงแจงรายการ     

คารักษาพยาบาล และสงให กคต. ฝทม. ทุก 15 วัน 

 

 

จบท. 

 



6 

 

งานธุรการท่ัวไป 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน* วิธีปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ 

6. สํารวจหนังสือของ ฝาย

ท่ีครบอายุการจดัเก็บ

ตามระเบียบฯงานสาร

บรรณ และจดัทําบัญชี

หนังสือท่ีจะขอทําลาย

เสนอ กยท. 

 

 

 

 

 

1. ภายใน 60 วันหลังสิ้นปปฏิทินใหสํารวจหนังสือท่ีครบอายุการเก็บในป

น้ันหรือตามหนังสือสั่งการของ กยท. (DC 08) 

2. ประสานกับหนวยงานในฝายใหสํารวจเชนกัน 

3. จัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายตามแบบฟอรมท่ีกําหนดในระเบียบฯ   

งานสารบรรณ (DC 01) 

4. แตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสืออยางนอย 3 คน เปนพนักงาน

ตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไป 

5. พิจารณาหนังสือท่ีจะขอทําลาย 

6. รายงานผลการพิจารณาให ผอ.ฝาย อนุมัต ิ

7. อนุมัติ 

8. ควบคุมการทําลายหนังสือ 

9. รวมเรื่องเขาแฟมการทําลายเอกสาร 

 
 

จบท. 

 

 

ผอ.ฝาย 
 

 

คณะกรรมการ 
 

 

ผอ.ฝาย 

คณะกรรมการ 

จบท. 

7. นําใบลาประเภทตางๆ 

ของพนักงานในฝายมา

ตรวจสอบกับบัญชีเวลา

ทํางานแลวรวมรวมสง

เอกสารการลาและการ

ไปปฏิบัติงานนอก

สถานท่ีสง ฝทม.  

1. รับเอกสารการลาและการไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ีจากพนักงานในฝาย 

2. ตรวจสอบบัญชีลงเวลาทํางานของพนักงานในฝายใหสอดคลองกับ

เอกสารในขอ 1 

2.1 กรณีตรงกัน - ใหปฏิบัติในขอ 3 ตอ 

2.2 กรณีไมตรงกัน – ใหประสานงานกับพนักงานผูน้ันและเจาหนาท่ี

ของ กกจ./ฝทม. 

3. รวบรวมเอกสารการลาและการไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ีสง กกจ./ฝทม. 

ทุกสิ้นเดือน 

จบท. 

 

8. จัดทําประวัตยิอของ

พนักงานในฝายรวมท้ัง

ควบคุมดูแลบัตร

ประวัติพนักงาน 

1. รับแบบฟอรมบัตรประวัติพนักงาน (DC 07) จาก ฝทม. 

2. จัดทําประวัติยอของพนักงานในฝายโดยบันทึกลงในบัตรประวัติ (DC 07) 

3. ปรับปรุงแกไข DC 07 ใหถูกตองเปนปจจุบันอยูเสมอเพ่ือใชเปนขอมูล

เบ้ืองตนในการบริหารงานบุคคล 

4. เก็บเขาแฟมประวัติพนักงาน 

จบท. 

 

9. จัดทําและรวบรวม คํา

ขอตั้งงบประมาณ

ประจําป สงให ฝยศ. 

1. รับหนังสือฯ เก่ียวกับการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป (DC 10) 

จาก ฝยศ. พรอมคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจําป 

(DC 11) และคําขอตั้งงบประมาณประจาํป (DC 12 - DC 15) 

2. กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลาดาํเนินการ พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ผลท่ีจะไดรับของกิจกรรมบริหารท่ัวไปของสวนงานภายใตแผนปฏบัิติ

การบริหารท่ัวไป 

3. กําหนดงบประมาณของกิจกรรมบริหารท่ัวไปของสวนงานตามรายการ

คาใชจายและเกณฑการขอตั้งงบประมาณท่ีกําหนดใน DC 11 

 

 

จบท. 
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งานธรุการท่ัวไป 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน* วิธีปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ 

9. จัดทําและรวบรวม คํา

ขอตั้งงบประมาณ

ประจําป สงให ฝยศ. 

(ตอ) 

4. นําขอมูลงบประมาณท่ีคํานวณไดในขอ 3 มากรอกในแบบฟอรม

รายละเอียดงบประมาณคาใชจายตางๆ (DC 14) 

5. นํายอดรวมงบประมาณคาใชจายแตละประเภทจาก DC 14 มากรอกใน

ใบสรุปคําขอตั้งงบประมาณประจาํป หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ

วัสดุ หมวดสาธารณูปโภค ครุภณัฑท่ีดินและสิ่งกอสราง (บท.) แลวรวม

ยอดงบประมาณท้ังสิ้น 

6. นําขอมูลของแผนปฏิบัติการบรหิารท่ัวไป กิจกรรมบริหารท่ัวไปตามขอ 

2 มากรอกในแบบ งป.1 และนําผลรวมของงบประมาณท้ังสิ้นจากแบบ 

บท. ตามขอ 5 มากรอกในแบบ งป.1 โดยแยกเปนงบทําการ งบลงทุน

และยอดรวมท้ังสิ้น 

7. นําขอมูลระยะเวลาดําเนินการของแผนปฏิบัติการบริหารท่ัวไป 

กิจกรรมบริหารท่ัวไปตามขอ 2 มากรอกในแบบ งป.3 โดยระบุ

รายละเอียดการดาํเนินการ เปาหมาย เวลาทําการและผูรับผดิชอบ

กิจกรรม 

8. รวบรวมคําขอตั้งงบประมาณของทุกกองหรือเทียบเทาในสวนงานและ

คําขอตั้งงบประมาณของสวนงานท่ีดําเนินการแลวตามขอ 2-7 พรอมท้ัง

แผนซีด ี

9. จัดทําหนังสือถึง ผอ.ฝยศ. สงคาํขอตั้งงบประมาณประจําป เสนอ ผอ.

ฝาย ลงนาม 

10. ลงนามในหนังสือถึง ผอ.ฝยศ. และ ลงนามในแบบ งป.1 แบบ บท. 

และ DC 14 ท่ีดําเนินการแลวตามขอ 2-7 

11. จัดสงแบบคําขอตั้งงบประมาณประจําป พรอมแผนซีดีให ฝยศ. 

12. เก็บเรื่องเขาแฟม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จบท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผอ.ฝาย 

 
จบท. 

 



8 

ทางเดินของงานธุรการท่ัวไป 

 

 ยา่จกิ บเ/ ุ ดสั พมุ คบวค

ง อขุ ดสั พ้ ชใรากง อ้ ตมาวค

หน่วยงานและส่วนงาน

ตรวจสอบ

ุ ดสั พนว นา ํ จ

ยา ่ ฝงั ลคนใ

้ หใ ง ่สดั จ

หน่วยงาน

นยี บเะทาํ ทดัจ

 ุ ดสั พยาจ่กิ บเ ราก

บ็ กเ ดั จะลแ

่ ู มหดวมหน็ ปเ ้ หใ

กบิเง� ัต

ุ ดสั พ

ุ ดสั พกิ บเ บใ

หนังสือนําส่ง

D

ส่ง

ฝบท.

 ดุสพับัร

นางยว ่ นหง ่ สมอ้ รพ

ง ั ลคาข้เบ็กเดัจอื รห

 งุ ราํ บ ลแูด

ุ ดสั พา ษกั ร

ดุ ร าํชี ณรก

มอซ่ง่ส้หใ

ตรวจ

ุ ดสั พบั น

เสนอ ผอ.ฝ่าย

ผอ.ฝ่าย ลงนาม

อืสงั นห์ พมิ พะลแบอ ต้ ตโงา ่ร

รากนิ นเ า ํ ด

บอต้ ตโ งา ่ ร

หนังสือ

ๆงา ่ ตอื สง ันหงา ่ รน้ ต

อ ืสง นัห์พมิพ

หนังสือที�พิมพ์

ตรวจสอบ

เสนอ หก. 

ง อ�ื รเงอขา้ จเ ง่ สอืรห

ุ ดสพีั ม ุ ดสั พีม่ มไ

 
 

 
 
 
 

เอกสาร ดําเนิน 

การ ตรวจสอบ
จัดเก็บ

รอดําเนินการการเคลื�อนย้าย
ความหมายของสัญญลักษณ์ D
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ทางเดินของงานธุรการท่ัวไป 

 

์ ทพั ศรทโ ้ ชใ รากราสกอเ

ทางไกล (DC 02)

ิ ตั มุ นอรากราสกอเ

  ราสรทโ ง่ ส้ หใ(DC 03)

์ ทพั ศรทโ้ ชใ รากมุ คบว ค/โทรสาร

D

เสนอ ผอ.ฝ่าย

ผอ.ฝ่าย ลงนาม

้ ชใ ้ หใ ิ ตัมนุอรา สกอเ

 ลกไ งา ทท์พั ศรทโ(DC 02) 

รวบรวม

นอืดเน� ิ สกุท

นยี บเะทาํ ทดัจ

คุมตามเอกสาร

DC 04

ทบฝ กาจ � นีหง้ จแบใ.

(DC 09)

ตรวจสอบ

และลงชื�อใน 

DC 04

D

เสนอ ผอ.ฝ่าย

ผอ. ิ ตัมุ นอมานงล ยา่ ฝ

 
 

 
 
 
 

เอกสาร ดําเนิน 

การ ตรวจสอบ
จัดเก็บ

รอดําเนินการการเคลื�อนย้าย
ความหมายของสัญญลักษณ์ D
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ทางเดินของงานธุรการท่ัวไป 

 

านเ าํ ส

 DC 06 และ

อืสง นัหา ํทดัจ

นําส่ง ฝบท.

เอกสารแนบ

DC 04

D

เสนอ ผอ.ฝ่าย

ผอ.ฝ่าย ลงนาม

ส่ง

กบส. ฝบท.

วั ตนว่ส ้ ชใ นางิ ตับฏิป้ชใ

เก็บเงิน

้ ชใ ้ ูผกาจ

ส่ง 

กกง.

นิ งเ บัรจร็ สเบใ

DC 09

DC 02 , 03

DC 02 , 03 ฯจ็ รสเ บใ านเ าํส

ง ิ รจวัตง่ สะลแ

้ ช ใ้ ูผ้ หใ

า้ ขเ บ็ กเ

แฟ้ม

DC 09

ฯจ็ รสเ บใ านเ าํส

คืน

คืน

์ ทพั ศรทโ้ ชใ รากมุ คบว ค/โทรสาร ( อต่)

 านเา ํ สDC 04

หนังสือนําส่ง

 

 

เอกสาร ดําเนิน 

การ ตรวจสอบ
จัดเก็บ

รอดําเนินการการเคลื�อนย้าย
ความหมายของสัญญลักษณ์ D
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ทางเดินของงานธุรการท่ัวไป 

 

ราสกอเ ยา่ ถง อ� ื รคเ้ ชใ รากมุ คบวค

นิ งเ บัรจร็ สเบใ

ตรวจสอบ

ง อ้ ตกูถมาวค

นยี บเะทาํ ทดัจ

คุมการถ่าย

เอกสาร

สรุป

ฯยา่ ถ� ี ทนวนาํ จ

นัวกุท

เก็บเงิน

ว ตันว่ส ฯยา่ถาค่

และส่ง กกง.

ดยี อเะลยาราํ ทดัจ

 นอื ดเ าํ จะร ป

โดยแยกรายการ

ว ัตนว ส่

เอกสารแนบ

หนังสือนําส่ง

ส่ง กกง.

ฝกค.

าทํดจั

รายละเอียด 

ส่ง ฝกค.

D
เสนอ ผอ.ฝ่าย

ผอ.ฝ่าย ลงนาม

ส่ง กอย. 

ฝบท.

DC 05

ลาบายพาษกั ร

รวบรวม

าษกั รา ่ คกิ บเ บใ

พยาบาล

ส่ง ฝกค.

กรแนัว กุ ท

ง อขรากาํ ท

์ หาดปั ส

เงินสด เครดิต

ฯยา่ ถ ู้ ผ้หใง่ ส

ว ัตนว ส่ อืสง นัหา ํทดัจ

ถึง กอย. ฝบท.

ง ริจวัต านเ าํ ส

 านเ าสํบ็ กเ

ม้ ฟแา้ ขเ

 ฯทั ษิ รบง้ จแ

กรณีเครื�องถ่าย 

 นาง ้ ชใราสกอเ

้ ดไ่ มไ

 
 
 
 

เอกสาร ดําเนิน 

การ ตรวจสอบ
จัดเก็บ

รอดําเนินการการเคลื�อนย้าย
ความหมายของสัญญลักษณ์ D
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ทางเดินของงานธุรการท่ัวไป 

 

อื สง นัหยาลา ํ

ทยก งอขรากง� ั สอื สงั นห.

อื สงันหยาลาํ ทรากบั กว

ะลแจวราํ ส

บั กนาง นาสะรป

หน่วยงานในฝ่าย

ยา ลาํ ทรากนใ

หนังสือ

ระเบียบฯ งานสารบรรณ

ี ชญั บาํ ทด ั จ

ยาลาํ ทอขอื สงั นห

ยาล าํทอขอื สง ั นหชีญั บ

D

เสนอ ผอ.ฝ่าย

ผอ. รากมรรกะณคง�ั ตง ่ ตแ ย

D คณะกรรมการพิจารณา

D

เสนอ ผอ.ฝ่าย

ผอ. ิ ตัมุ นอ ยา่ ฝ

D อื สง ั นหยาลา ทํราก

เก็บเรื�อง

า้ ขเแฟ้ม

 
 

 
 
 

เอกสาร ดําเนิน 

การ ตรวจสอบ
จัดเก็บ

รอดําเนินการการเคลื�อนย้าย
ความหมายของสัญญลักษณ์ D
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ทางเดินของงานธุรการท่ัวไป 

 

 

� ี ทนาถสกอนนางิ ตั บิ ฏป้หใ รากง � ั สอื สง ั นห

ประสานงาน

 ะลแ นางกั นพบั ก

จนท. ฝทม. 

ใบลาประเภทต่างๆ

นาง าํทาลวเ งลชีญับ

ตรวจสอบ

นั กง รต้ หใ

รวมรวม

ส่ง ฝทม.

นาง ก ั นพิ ตั วะรปม์รอฟ

อ่ยิ ตั ว ะรปาํ ทดัจ

ของพนักงาน

ิ ตั วะ รปรตั บ

ขไก้แงุรปบรัป

งอต้กู ถห้ใ/

นับุ จจ ปั

เก็บเรื�อง

า้ ขเแฟ้ม

ทภเ ะรปกทุาลบใง ่สมวรมวร ิ ตั วะ รปรตั บลู

นั ก งรตม่ไ ี ณรก นั ก งรตี ณรก

 
 

 

 

เอกสาร ดําเนิน 

การ ตรวจสอบ
จัดเก็บ

รอดําเนินการการเคลื�อนย้าย
ความหมายของสัญญลักษณ์ D
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ทางเดินของงานธุรการท่ัวไป 

 

ี ปาํจะรปณามะรปบง ง� ั ตอขาํ คาํ ทดั จรากบักว ย� ี กเ  ฯอื สงั นห

ี ปาํ จะรปณามะร ปบงะลแร ากตัิบิ ฏปนผแา ํ ทดั จร ากอื ม่ ู ค

 ๆง า่ตดวมหี ปาํจะรปณามะร ปบงง �ั ตอขา ํ คปุรสบใ(บท.)

 ี ปา จํะรปณามะรปบงง � ั ตอขาคํบบแ(งป.1)

 นางาํ ทรากาลว เงารา ต(งป.3)

ยา ่ จ้ ชใ า่ คณามะรปบงดยี อเะลยารบบแ

ดยี อเ ะลยารดนหาํก

รากิ ตับฏิปนผแ

 ปไว � ั ทราหิ รบ

ปไว� ั ทร า หิรบมร รกจิ ก

ณามะรปบง มอ้ รพ

ง �ั ตอขาคําํ ทดัจ

ี ปา ํ จะ รป ณามะรปบง

รากิ ตับฏิปนผแ

 ปไว � ั ทราหิ รบ

ปไว� ั ทร า หิรบมร รกจิ ก

ง� ั ตอขาคํมวรบวร

งบประมาณ

นางนว่ สงอขี ปาํจะรป

มอ้ ร พอื สงันหาํ ทดั จ

ง � ั ตอขาคํบบแบนแ

ี ปา ํ จะ รป ณามะรปบง

ตรวจสอบ

งๆ า ่ ตยา ่ จ้ ชใ า ่ คณา

 นางาํ ทาลว เงารา ต(งป.3)

 ี ปา จํะรปณามะรปบงง �(งป.1)

 ๆง า่ตดวมห ี ปาํจะ รปณ(บท.)

D

เสนอ ผอ.ฝ่าย

ผอ.ฝ่าย

พิจารณาลงนาม 

ง �ั ตอขาคํง ่ สดัจ

มอ้ รพณาม ะ รปบง

ศยฝ ้ หใ ์ กสิ ดน่ ผแ.

บ็กเดัจ

ม้ ฟแา้ ขเ

ี ปา ํ จะ รปณามะร ปบงา ํ ทดั จ

หนังสือถึง ฝยศ.

 
 
 
 
 
 

 

เอกสาร ดําเนิน 

การ ตรวจสอบ
จัดเก็บ

รอดําเนินการการเคลื�อนย้าย
ความหมายของสัญญลักษณ์ D
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5.1.2 งานรับ – สงและจัดเก็บเอกสาร 

เอกสารอางอิง/แบบฟอรม (Document = DC) 

ลําดับท่ี คํายอ(ถาม)ี ชื่อเอกสาร 

01  
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2548 

02  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

03  คูมือการปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

   

 

งานรับ - สงและจัดเก็บเอกสาร 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ 

1. รับหนังสือจากสวนงาน

และหนวยงานภายนอก

แลวลงทะเบียนรับ

หนังสือตามระเบียบฯ            

งานสารบรรณและคูมือ

การปฏิบัติงาน

ระบบงานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส 

 

1. รับเอกสารจากหนวยงานตางๆ สําหรับเอกสารท่ีรับจาก E-mail  และ

ทางโทรสาร ใหดําเนินการดังน้ี 

 1.1 E-mail - รับหนังสือทาง E-mail แลวใหดูแลลบขอมูลท่ีไมจําเปน

ออกดวยเพ่ือใหสามารถ รับ-สง E-mail ไดสะดวก 

 1.2 โทรสาร - รับหนังสือทางโทรสารกรณีท่ีเปนกระดาษ 

 สามารถลบเลือนไดใหถายเอกสารแนบเรื่องไวดวย 

2. จัดลําดับความสาํคัญและเรงดวนตามลาํดับช้ันความเร็ว 

3. ตรวจเอกสารหากไมถูกตองใหติดตอกับหนวยงานเจาของเรื่อง 

4. รับหนังสือหรือลงรับเอกสารจากภายนอกในระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส (DC 02) ตามระเบียบฯ งานสารบรรณ (DC 01) และคูมือ

การปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (DC 03) โดยแยก 

4.1 หนังสือภายใน กยท. สังเกตไดจากสวนราชการเจาของหนังสือระบุ

สวนงานภายใน กยท.  

4.2 หนังสือภายนอก กยท. สังเกตไดจากสวนราชการเจาของหนังสือระบุ

สวนราชการหรือหนวยงาน/บุคคลภายนอก กยท. 

5. นําหนังสือท่ีรับมาประทับตรารบัหนังสือ (มุมบนดานขวามือ) และ 

 ลงเลขรับพรอมวันท่ีท่ีรับหนังสือตามเลขรับในระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส กรณีหนังสือดวนใหลงเวลาดวย 

 

 

จบท. 
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งานรับ - สงและจัดเก็บเอกสาร 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ 

2. จัดแฟมเสนอ ผอ.ฝาย

เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

และสงใหหนวยงานท่ี

รับผิดชอบดาํเนินการ

และ/หรือ เวียนหนังสือ 

คําสั่งประกาศ ระเบียบ

และขอบังคับให

พนักงานในฝายทราบ

และ    ถือปฏิบัต ิ

1. จัดเขาแฟมเสนอเซ็น เสนอ ผอ.ฝาย โดยแยกตามลําดับความสําคัญและ

ความเรงดวนและเปด  DC 02 ปฏิบัติตาม DC 03  

2. พิจารณาเรื่องแลวมอบหมายงานใหกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ดําเนินการ 

3. สงใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานน้ันๆ หรือเวียนหนวยงานตามท่ี  

 ผอ.ฝาย มอบหมายโดยเปด DC 02 สงหนังสือใหหนวยงาน (ปฏิบัติตาม 

DC 03) และใสเลขหนังสือสงในเอกสารฉบับจริงไวท่ีใดท่ีหน่ึง 

3.1 กรณีหนังสือท่ีเปนงานตองดําเนินการ สงใหหนวยงานท่ี ผอ.ฝาย 

มอบหมายใหดาํเนินการ 

3.2 กรณีหนังสือเวียนสงใหหนวยงานในฝายทราบทุกหนวยงาน 

แลวจัดเก็บเอกสารหรือไฟลเอกสารใหสามารถสืบคนได 

จบท. 
 

ผอ.ฝาย 
 

 

 

 

จบท. 
 

 

3. ลงทะเบียนสงหนังสือ 

 ตามระเบียบฯ     งาน

สารบรรณและคูมือการ

ปฏิบัติงานระบบงาน

สารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส แลว

สงคืนใหหนวยงานท่ี

รับผิดชอบดาํเนินการ

หรือสงใหเลขาฯ 

ผูบริหาร 

1. รับเอกสารท่ีหนวยงานดําเนินการแลวเสนอ ผอ.ฝาย 

2. พิจารณาลงนาม 

3. รับแฟมคืนจาก ผอ.ฝาย 

3.1 กรณีเรียน ผอ.ฝาย และไมมีหนังสือสงออก  

3.1.1 เปด DC 02 เปดหนังสือท่ีรอลงนามแลวคลิกลงนาม  

3.1.2 คืนตนเรื่องใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบหรือตามท่ี ผอ.ฝาย สั่งการ 

3.2 กรณี ผอ.ฝาย ลงนามในหนังสือสงภายในและภายนอก กยท. 

3.2.1 เปด DC 02 เปดหนังสือ Running และหนังสือ กษ  

คลิกลงนาม โดยปฏิบัติตาม DC 03 

3.2.2 สงตนเรื่องคืนใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ 

3.3 กรณี เสนอ ผวก.กยท.  

3.3.1 เปด DC 02 เปดหนังสือฉบับใดฉบับหน่ึงแลว คลิกลงนาม

เอกสารโดยปฏิบัตติาม DC 03 

3.3.2 สงตนเรื่องใหเลขาฯ ผูบริหาร 

3.4 กรณีหนังสือท่ีฝายดําเนินการเอง 

3.4.1 สรางเอกสารใน DC 02 โดยปฏิบัติตาม DC 03 สําหรับ

หนังสือภายในและภายนอก กยท. ท่ี ผอ.ฝาย ลงนามใน

หนังสือสงออกไมตองสรางเอกสาร Running  

3.4.2 ลงเลขท่ี วัน เดือน ป ในหนังสือ ตามเลขท่ีในระบบ 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

3.4.3 กรณีมีหนังสือสงออก หนังสอืเวียนหรือคําสั่งตางๆ (ยกเวน

ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ) แนบ – ใหสรางเอกสาร

ดังกลาวดวย 

 

จบท. 

ผอ.ฝาย 

จบท. 
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งานรับ - สงและจัดเก็บเอกสาร 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ 

3. ลงทะเบียนสงหนังสือ 

 ตามระเบียบฯ 

 งานสารบรรณและคูมือ

การปฏิบัติงาน

ระบบงานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส แลว

สงคืนใหหนวยงานท่ี

รับผิดชอบดาํเนินการ

หรือสงใหเลขาฯ 

ผูบริหาร (ตอ) 

3.4.4 สงหนังสือ 

(1) กรณีสงใหหนวยงานระดับกอง - ประสานงานกับเจาของ

เรื่องเก่ียวกับเอกสารการนําสงแลวเปด DC 02 คลิกสง

หนังสือใหหนวยงานน้ันๆ โดยปฏิบัติตาม DC 03 และ

สงเรื่องใหหนวยงาน 

(2) กรณีเสนอผูบริหาร – เปด DC 02 คลิกสงหนังสือ โดย

ปฏิบัติตาม DC 03  

3.4.5 เมื่อไดเลขท่ีหนังสือใหลงเลขท่ี วัน เดือน ป ในหนังสือท่ีจะ

สงออกสแกนหนังสือเพ่ือแนบแฟมขอมูล (Upload  Files) 

แลวคลิกสงเอกสาร โดยปฏิบัตติาม DC 03 กรณีเปน

เอกสารฉบับจริงใหดําเนินการดังน้ี 

(1) กรณีสงภายในสวนกลาง - นําสงใหสวนงานเซ็นรับ

เอกสาร 

(2) กรณีสงสวนงาน/หนวยงานในภูมิภาค - บรรจุและจา

หนาซองพรอมสําเนา 1 ชุด สงให กกล./สผว.  

นําสงทางไปรษณีย 

(3) สําหรับหนังสือภายนอก กยท. ใหตรวจสอบเอกสาร 

บรรจุและจาหนาซอง พรอมสําเนา 1 ชุด สงให 

กกล./สผว.  นําสงทางไปรษณยี 

จบท. 

 

 

4. รับเรื่องคืนจากเลขาฯ 

ผูบริหาร แลวสงคืน

หนวยงานท่ีดาํเนินการ 

 

 

 

1. รับตนเรื่องคืนจากเลขาฯ ผูบรหิาร กรณีไมไดรับตนเรื่องแตไดรับแจง

จากธุรการกองวาเอกสารไดลงนามแลวใหตดิตามเรื่องท่ีเลขาฯ 

ผูบริหาร 

2. ใสแฟมเสนอ ผอ.ฝาย  

3. พิจารณาสั่งการ 

4. รับแฟมคืนจาก ผอ.ฝาย แลวคนืตนเรื่องใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบหรือ

ตามท่ี ผอ.ฝาย สั่งการ   

สําหรับเรื่องท่ีฝายดําเนินการเอง เมื่อไดเลขท่ีหนังสือแลวให

ดําเนินการเชนเดียวกับขอ 3.4.5 ของข้ันตอนท่ี 3 

 
 

จบท. 

 
 

ผอ.ฝาย 

จบท 

5. จัดเก็บและคนหา 

 เอกสารหนังสือเวียน

ของฝาย  

สําหรับเอกสารท่ีดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวดําเนินการ 

1. จัดเก็บหนังสือเวียนใหเปนหมวดหมู เพ่ือสะดวกในการคนหา 

2. จัดเก็บสําเนาเรื่องท่ีดําเนินการแลวน้ันใสแฟมซึ่งจัดไวเปนหมวดหมู 

เพ่ือสะดวกในการคนหา 

3. กรณีมผีูยืมเอกสารใหทําหลักฐานการยืมโดยกําหนดเวลาสงคืน  

 และตดิตามเอกสารเมื่อเลยระยะเวลากําหนดการสงคืนเอกสาร 

จบท. 
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ทางเดินของงานรับ - สงและจัดเก็บเอกสาร 

 

งๆา ่ ตนางยว่ นหกาจราสกอเบั ร

ตรวจสอบ

ลงทะเบียน

อืสง ั นหบัร

อนสเ ม้ฟแดั จ

ผอ.ฝ่าย

เอกสารที� ผอ.ฝ่าย

ว ้ ลแนางยามหบอม

นางยา่ จกจแ

รากนินเ าํ ดง อ้ ต� ีทนาง

นยีวเ อืสงนัห

ส่งหน่วยงาน

รากนิ นเ า ํ ด

D
ง อกบั ดะร นาง ยว ่ นห

รากนิ นเ า ํ ด

ว้ ลแรากนินเ าํ ด้ ดไ � ี ทราสกอเ

ราสกอเ บั ร

และ ม้ฟแ่ สใ ดัจ

เสนอ ผอ.ฝ่าย

นยีวเ ง่ ส

บั ดะรนาง ยว่ นห

กองในฝ่าย

ในระบบงาน

สารบรรณ e

ร าสกอเาหน้ ค

มื ย ู้ ผีมีณรก

เอกสาร

ติดตาม

เอกสารกรณี

ดนหากํยลเ

การส่งคืน

เก็บเรื�อง

เก็บเอกสารให้

สามารถ

น้คบสื

ได้

เสนอ ผอ.ฝ่าย

D ผอ.ฝ่าย พิจารณา/ลงนาม

 
 

 
 
 

เอกสาร ดําเนิน 

การ ตรวจสอบ
จัดเก็บ

รอดําเนินการการเคลื�อนย้าย
ความหมายของสัญญลักษณ์ D
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ทางเดินของงานรับ - สงและจัดเก็บเอกสาร 

 
 
 

อผ กาจนื คราสกอเ บั ร.ฝ่าย

คลิกลงนาม

คลิกลงนาม

ในหนังสือ

กวผ อนสเงอ้ ต่ มไ � ี ทง อ� ื รเ.กยท. เรื�องที�เสนอ ผวก.กยท.

ส่งเรื�องให้

เลขาฯ 

ราหิ รบู้ ผ

ราหิ รบู้ ผอนสเ

D าณรา จิพราหิรบ้ ู ผ/ลงนาม

เรื�องที�พิจารณา/ ว ้ ลแมานงล

งอ่ ช� ี ทราสกอเ บั ร

งอ� ื ร เน้ ตบั ลกบัร

 อนสเม้ฟแ่สใว ้ ลแ

ผอ.ฝ่าย

เสนอ ผอ.ฝ่าย

D ผอ. รากง � ั สาณรา จิ พ ยา ่ ฝ

ส่งหน่วยงาน

บอชดิผบัร � ี ท

รากนิ นเ า ํ ด

ส่งหน่วยงาน

บอชดิผบัร � ี ท

รากนิ นเ า ํ ด

 
 
 
 
 
 

เอกสาร ดําเนิน 

การ ตรวจสอบ
จัดเก็บ

รอดําเนินการการเคลื�อนย้าย
ความหมายของสัญญลักษณ์ D
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5.2 งานธุรการระดับหนวยงาน 

5.2.1 งานธุรการ 

เอกสารอางอิง/แบบฟอรม (Document = DC) 

ลําดับท่ี คํายอ(ถาม)ี ชื่อเอกสาร 

01  
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2548 

02  ใบเบิกพัสด ุ

หมายเหตุ  * เน่ืองจากลักษณะงานแบงเปนหลายช้ินงานซึ่งเบ็ดเสรจ็ในตัวเอง ข้ันตอนการปฏิบัติงานจึงไมตอเน่ืองกัน 

 

งานธุรการท่ัวไป 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน* วิธีปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ 

1. รางโตตอบและพิมพ

หนังสือใหหนวยงาน 

รวมท้ังตรวจสอบความ

ถูกตอง 

 

1. รางโตตอบหนังสือตามท่ีไดรับมอบหมายโดยปฏิบัติตามระเบียบฯ วา

ดวยงานสารบรรณ (DC 01)  

2. พิมพหนังสือท่ีรางโตตอบน้ัน และ/หรือ พิมพหนังสือจากตนเรื่องท่ี

ไดรับมอบหมาย โดยปฏิบัตติาม DC 01 

3. ตรวจสอบเอกสารท่ีพิมพ 

4. นําเสนอ หก. หรือสงเจาของเรือ่งท่ีรางหนังสือน้ันๆ 

จบท. 

 

2. เบิกพัสดุ ควบคุมการ

เบิกจาย และดูแล

บํารุงรักษาพัสดุ

ครุภณัฑของหนวยงาน 

1. แจงธุรการฝายเมื่อมีความตองการใชพัสดุและรับพัสดจุากธุรการฝาย 

2. จัดเก็บพัสดุทุกประเภทใหเปนหมวดหมูพรอมจัดทําทะเบียน 

3. ดูแลบํารุงรักษาพัสดุครุภณัฑของหนวยงานกรณีชํารุดเสียหายให

ดําเนินการสงซอมโดย 

3.1 จัดทําหนังสือถึง ฝบท. เสนอ ผอ.ฝาย 

3.2 กรอกรายละเอียดในใบเบิกพัสดุ (DC 02)  

3.3 ลงนามใน DC 02 

3.4 ลงนามใน DC 02 และหนังสือถึง ฝบท. 

3.5 สงเอกสารให ฝบท. 

3.6 รับพัสดุจากธุรการฝายและสงใหผูใช 

4. ตรวจนับพัสดุใหครบถวนกอนถึงวันเปดบัญชีของปงบประมาณพรอม

ท้ังจัดทํารายงานการตรวจนับ 

 

 
 

จบท. 

 

 
 

หก. 

ผอ.ฝาย 

จบท. 

จบท. 

จบท. 
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ทางเดินของงานธุรการท่ัวไป 

 

 

 ยา่จกิ บเ/ ุ ดสั พมุ คบวคอืสงั นห์ พมิ พะลแบอ ต้ ตโงา ่ร

รากนิ นเ า ํ ด

บอต้ ตโ งา ่ ร

หนังสือ

ๆงา ่ ตอื สง ันหงา ่ รน้ ต

อ ืสง นัห์พมิพ

หนังสือที�พิมพ์

ตรวจสอบ

เสนอ หก. 

ง อ�ื รเงอขา้ จเ ง่ สอืรห

ยาฝ่รากร ุ ธง้ จแ

ุ ดสัพ้ ชใ รากงอ้ ตอ �ื มเ

กาจุ ดสั พบั ระลแ

ธุรการฝ่าย

นยี บเะทาํ ทดัจ

บก็เ ดัจะลแุ ดสัพ

่ ู มหดวมหน็ ปเ ้ หใ

าษกั รลแู ดง � ั ทมว ร

ุ ดสั พกิ บเ บใ

หนังสือถึง ฝบท.

D
เสนอ หก. และ ผอ.ฝ่าย

หก. และ ผอ.ฝ่าย ลงนาม

Dธุรการฝ่ายส่ง ฝบท.

กาจ ุ ดสั พบั ร

ธุรการฝ่าย

้ ชใ้ ู ผง่ สว้ ลแ

ตรวจนับ

ุ ดสั พ

กรณีเสียหาย 

ดุราํช

อืสง นัหา ํทดัจ

ถึง ฝบท.

 
 
 
 
 
 

เอกสาร ดําเนิน 

การ ตรวจสอบ
จัดเก็บ

รอดําเนินการการเคลื�อนย้าย
ความหมายของสัญญลักษณ์ D
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5.2.2 งานรับ – สงและจัดเก็บเอกสาร 

เอกสารอางอิง/แบบฟอรม (Document = DC) 

ลําดับท่ี คํายอ(ถาม)ี ชื่อเอกสาร 

01  
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2548 

02  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

03  คูมือการปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

04  แบบรับ - สงโทรสาร 

   

 

งานรับ - สงและจัดเก็บเอกสาร 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ 

1. ลงทะเบียนรับหนังสือ 

 ตามระเบียบฯ งานสาร

บรรณและคูมือการ

ปฏิบัติงานระบบงาน

สารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส 

 

1. รับเอกสารจากธุรการฝายและหนวยงานในฝาย 

2. จัดลําดับความสาํคัญและเรงดวนตามลาํดับช้ันความเร็ว 

3. ตรวจเอกสารหากไมถูกตองใหติดตอกับหนวยงานเจาของเรื่อง 

4. รับหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (DC 02) ตามระเบียบฯ 

งานสารบรรณ (DC 01) และคูมือการปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส (DC 03) โดย 

 - นําหนังสือท่ีรับมาประทับตรารบัหนังสือ (มุมบนดานขวามือ)  

 - และลงเลขรับพรอมวันท่ีท่ีรับหนังสือตามเลขรับในระบบสารบรรณ  

    อิเล็กทรอนิกส กรณหีนังสือดวนใหลงเวลาดวย 

จบท. 

 

2. จัดแฟมเสนอหัวหนา

กองเพ่ือพิจารณาสั่ง

การ และสงให

ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

และ/หรือเวียนหนังสือ 

คําสั่ง ประกาศ 

ระเบียบและขอบังคับ

ใหพนักงานในกอง

ทราบและ 

ถือปฏิบัต ิ

1. จัดเขาแฟมเสนอเซ็นเสนอหัวหนากอง  

2. พิจารณาสั่งการมอบหมายงานใหกับพนักงานรับผิดชอบดําเนินการ 

3. ลงขอมูลผูรับผิดชอบงานน้ันๆ หรือเวียนพนักงานตามท่ีหัวหนา กอง

มอบหมายลงใน DC 02 ใน "บันทึกการปฏิบัติงาน" แลวดําเนินการ 

3.1 กรณีหนังสือท่ีเปนงานตองดําเนินการ สงใหผูท่ีหัวหนากอง

มอบหมายใหดาํเนินการ 

3.2 กรณีหนังสือเวียนสงใหพนักงานในกองเซ็นรับทราบทุกคน 

แลวจัดเก็บเอกสารหรือไฟลเอกสารใหสามารถสืบคนได 

จบท. 

หัวหนากอง 

จบท. 
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งานรับ - สงและจัดเก็บเอกสาร 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ 

3. ลงทะเบียนสงหนังสือ 

ตามระเบียบฯงานสาร

บรรณและคูมือการ

ปฏิบัติงานระบบงาน

สารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสแลวสง

ใหหนวยงานตางๆ 

1. รับเรื่องท่ีจะตองสงไปหนวยงานตางๆ จากหัวหนากอง (หก. ลงนาม

หรือตรวจทานเรียบรอย) 

2. สรางเอกสารตามหนังสือท่ีตองการ ไดแก Running กษ หนังสือเวียน 

หรือคําสั่งตางๆ (ยกเวน ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ) ใน DC 02 

ปฏิบัติตาม DC 03  

3. ลงเลขท่ี วัน เดือน ป ในหนังสือ "Running" ตามเลขท่ีในระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส 

4. สงหนังสือ 

4.1 กรณีสงใหหนวยงานระดับกอง - สแกนหนังสือพรอมแนบไฟลใน

เลขหนังสือดังกลาวใน DC 02 สงหนังสือใหหนวยงานน้ันๆ โดย

ปฏิบัติตาม DC 03 

4.2 กรณีให ผอ.ฝาย ลงนาม – เปด DC 02 คลิกสงหนังสือใหฝายโดย

ปฏิบัติตาม DC 03 และสงตนเรื่องใหธุรการฝาย 

จบท. 

4. ประสานงานการ

ลงทะเบียนสงหนังสือ 

 ตามระเบียบฯ  งาน

สารบรรณและคูมือการ

ปฏิบัติงานระบบงาน

สารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสแลวสง

ใหสวนงานตางๆ 

 กรณีเปนงานเรงดวน

หรือสวนงานท่ีไมมี 

ระบบงานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสใหสง

ทางโทรสารหรืออีเมล

กอนแลวจึงสงยืนยัน

เอกสาร 

1. รับเรื่องท่ี ผอ.ฝาย ลงนาม หรือ ผวก.กยท. หรือ ร.ผวก.กยท. ลงนาม

แลวจากธุรการฝาย กรณเีอกสารไดลงนามแลวแตยังไมไดรับตนเรื่อง

จากธุรการฝาย ใหตดิตามเรื่องจากธุรการฝาย 

2. จัดเขาแฟมเสนอหัวหนากอง  

3. พิจารณามอบหมายใหเจาของเรื่องเพ่ือธุรการกองไดประสานงานตอไป 

4. รับแฟมคืนจากหัวหนากอง 

4.1 กรณีไมมีหนังสือสงออก - คืนตนเรื่องใหเจาของเรื่อง 

4.2 กรณีมีหนังสือสงสวนงานภายใน กยท. 

4.2.1 ลงเลขท่ี วัน เดือน ป ในหนังสือท่ีจะสงออกและใน

แฟมขอมูลตามเลขท่ีในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

พรอมใสลายเซ็นผูลงนามในแฟมขอมูล 

4.2.2 ประสานงานกับเจาของเรื่องเก่ียวกับเอกสารท่ีจะนําสง

และตรวจสอบเอกสารเพ่ือสงใหสวนงานตางๆ  

4.2.3 เปดเอกสารท่ีจะสงทางระบบฯ ดําเนินการแนบแฟม ขอมูล 

(Upload  Files) แลวสงหนังสือ โดยปฏิบัติตาม DC 03 

กรณเีปนเอกสารฉบับจริงใหดําเนินการดังน้ี 

(1) กรณีสงภายในสวนกลาง - นําสงใหสวนงานเซ็นรับ

เอกสาร 

(2) กรณีสงสวนงาน/หนวยงานในภูมิภาค - บรรจุและ

จาหนาซองพรอมสําเนา 1 ชุด แลวให กกล. นําสง

ทางไปรษณีย 

4.2.4 คืนตนเรื่องใหเจาของเรื่อง 

 

จบท. 
 

 

หัวหนากอง 

 

 

 

 
 

จบท. 
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งานรับ - สงและจัดเก็บเอกสาร 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ 

4. ประสานงานการ

ลงทะเบียนสงหนังสือ 

 ตามระเบียบฯ  งาน

สารบรรณและคูมือการ

ปฏิบัติงานระบบงาน

สารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสแลวสง

ใหสวนงานตางๆ 

กรณีเปนงานเรงดวน

หรือสวนงานท่ีไมมี 

ระบบงานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสใหสง

ทางโทรสารหรืออีเมล

กอนแลวจึงสงยืนยัน

เอกสาร (ตอ) 

 4.3 กรณีมีหนังสือสงหนวยงานภายนอก กยท. 

4.3.1 ลงเลขท่ี วัน เดือน ป ในหนังสือท่ีจะสงออกตามเลขท่ีใน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

4.3.2 ประสานงานกับเจาของเรื่องเก่ียวกับเอกสารท่ีจะนําสงและ

ตรวจสอบเอกสาร บรรจุและจาหนาซอง พรอมสําเนา 1 

ชุด สงให กกล. นําสงทางไปรษณยี หรือสงดวยตนเอง 

4.3.3 คืนตนเรื่องใหเจาของเรื่อง 

5. กรณีเปนงานเรงดวนใหสงทางโทรสารหรืออีเมล โดยดําเนินการ 

 5.1 การสงทางโทรสาร 

5.1.1 ขออนุมัติการสงโทรสารจาก ผอ.ฝาย  

5.1.2 เมื่อไดรับอนุมตัิแลวนําสงโทรสารเอกสารท่ีเรงดวนน้ัน 

5.1.3 บันทึกขอความไวมุมขวาลางของเอกสารวาไดสงหนังสือทาง

โทรสารเมื่อวันท่ี เวลาใดและลงช่ือผูสงโทรสาร 

5.1.4 สงเอกสารฉบับตัวจริงหรือสาํเนาตามวิธีปฏิบัติขอ 4.2.3  

 5.2 การสงทางอีเมล 

5.2.1 บันทึกเลขท่ีหนังสือสง วันท่ีสง และลายมือช่ือของผูลงนาม

ในเอกสารใน File เอกสารท่ีจะสงแลวตรวจสอบใหตรงกับ

เอกสารตนฉบับ 

5.2.2 เมื่อสงอีเมลแลวใหบันทึกขอความไวมุมขวาลางวาได 

 สงหนังสือทางอีเมลเมื่อวันท่ี เวลาใดและลงช่ือผูสงอีเมล 

5.2.3 สงเอกสารฉบับตัวจริงหรือสาํเนาตามวิธีปฏิบัติขอ 4.2.3  

จบท. 

 

5. จัดเก็บและคนหา 

 เอกสารหนังสือเวียน

และตนเรื่องตางๆ โดย

ประสานงานกับเจาของ

เรื่อง 

สําหรับเอกสารท่ีดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวดําเนินการ 

1. จัดเก็บหนังสือเวียนท่ีเรียนกองใหเปนหมวดหมู และลงสถานท่ีเก็บไวใน 

DC 02 หนังสือรับในชอง “บันทึกการปฏิบัต”ิ เพ่ือสะดวกในการคนหา 

2. งานท่ีดําเนินการตามเอกสารท่ีลงทะเบียนหนังสือรับใหนําเลขของ

ทะเบียนหนังสือสงภายในฝายหรอืเทียบเทา ไปใสไวในเลขหนังสือรบั

น้ันๆ ใน DC 02 หนังสือรับในชอง “บันทึกการปฏิบัต”ิเพ่ือตรวจสอบวา

งานท่ีรับเขามาไดดําเนินการแลวตามหนังสือท่ีเทาไร วัน เดือน ป ใด 

3. จัดเก็บสําเนาเรื่องท่ีดําเนินการแลวน้ันใสแฟมซึ่งจัดไวเปนหมวดหมู 

และลงสถานท่ีเก็บไวใน DC 02 หนังสอืสงในชอง “ท่ีเก็บเอกสาร” เพ่ือ

สะดวกในการคนหา 

4. งานท่ีดําเนินการเรยีบรอยแลวใหเปด DC 02 Upload  Files (กรณีท่ี

ยังไมได Upload Files) เขาจัดเก็บในระบบแลวปดงาน 

5. กรณีมผีูยืมเอกสารใหทําหลักฐานการยืมโดยกําหนดเวลาสงคืน 

และตดิตามเอกสารเมื่อเลยระยะเวลากําหนดการสงคืนเอกสาร 

จบท. 
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ทางเดินของงานรับ - สงและจัดเก็บเอกสาร 

 

 

งๆา ่ ตนางยว่ นหกาจราสกอเบั ร

ตรวจสอบ

ลงทะเบียน

อืสง ั นหบัร

ม้ฟแดัจ

า้ นหว หัอนสเ

ส่วนงาน

D ง อกา ้ นหว ั หลงนาม

เอกสารที� า น้หว หั

ส่วนงาน ว ้ ลแนางยามหบอม

นางยา่ จกจแ

รากนินเ าํ ดง อ้ ต� ีทนางนยีวเ อืสงนัห

ยา่ ฝนยี รเ  ี ณรก

บอชดิผบัร ้ ูผง ่ ส

รากนิ นเ า ํ ด

D รากนินเ าํดบอชดิ ผบัร ้ ู ผ

ว้ ลแรากนินเ าํ ด้ ดไ � ี ทราสกอเ

ลงทะเบียน 

ส่งหนังสือ

ส่งธุรการ

ฝ่าย

D รอผลการพิจารณา

ส่งหน่วยงาน

งอกบั ดะร

ยา่ ฝรากรุ ธกา จนื คราสกอเ บัร

ม้ ฟแา้ ขเ

า้ นหว หัอนสเ

กอง

D นงอกา น้หว ั หพิจารณา

ส่ง

ส่วนงาน

ต่างๆ

ลู มอ้ ขม้ ฟแบนแ

า ํ ทดั จอื รห

ราสกอเ านเ า ํ ส

ส่ง กกล./

สผว.

าทํดจั

านเ าํ ส

เอกสาร

้ หใ ง อ� ื รเน้ตนื ค

รากนินเ าํ ด้ ูผบั ก

กออง ่สอสืง ันหีม่ มไ กออง ส่อืสงนัหี ม

ส่งภายใน กยท. ส่งภายนอก กยท.

งอก นยีรเ ี ณรก

 นางกั นพนยี ว เ

ในกอง านเา ํ สบ็ กเ

เรื�อง

ร าสกอเาหน้ ค

มื ย ู้ ผีมีณรก

เอกสาร

ติดตาม

เอกสารกรณี

รากดนหา ํ กยลเ

ส่งคืน

เก็บเรื�อง

ส่งกองอื�น

ในส่วนงาน

นั กวยี ดเ

เก็บเรื�อง

 นางกั นพนยี ว เ

ในกอง

ี ม่มไ� ี ทนา ง นว่สง่ ส

ระบบสารบรรณ  e

ง ิ รจบับฉราสกอเ ง ส่อื รห

ส่งส่วนงานที�มีระบบ

สารบรรณ e

 
 
 
 
 

เอกสาร ดําเนิน 

การ ตรวจสอบ
จัดเก็บ

รอดําเนินการการเคลื�อนย้าย
ความหมายของสัญญลักษณ์ D
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5.2.3 งานจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 

เอกสารอางอิง/แบบฟอรม (Document = DC) 

ลําดับท่ี คํายอ(ถาม)ี ชื่อเอกสาร 

01  หนังสือท่ีเก่ียวกับการจดัทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 

02  คูมือการจัดทําการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจาํป 

03  สรุปคําขอตั้งงบประมาณประจําป 

04  แบบฟอรมคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 

 

งานจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ 

1. กําหนดกิจกรรม 

    ของหนวยงานท่ีจะ 

    ดําเนินการใน 

    ปงบประมาณ 

1. รับหนังสือท่ีเก่ียวกับการจดัทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปมา

จาก ฝยศ. พรอมคูมือการจดัทําคาํขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป  

2. กําหนดแผนปฏิบัติการกิจกรรมของหนวยงานท่ีจะดําเนินการใน

ปงบประมาณ โดยศึกษาจากงานและโครงการท่ีจะดําเนินการใน

ปงบประมาณน้ัน และกําหนดใหสอดคลองกับแผนวิสาหกิจ กยท. และ

เปนไปตามนโยบายและความจาํเปนของสวนงาน 

หก./จบท. 

2. จัดทําคําขอตั้ง

งบประมาณรายจาย

ประจําปของหนวยงาน 

1. กําหนดผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ วัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ พ้ืนท่ี

ดําเนินการ ผลผลติ กลยุทธ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะไดรับของแตละ

ผลผลติ/โครงการ/กิจกรรม  

2. กําหนดงบประมาณของผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/แผนปฏิบัติการน้ัน 

โดยใชเกณฑการขอตั้งงบประมาณตามท่ีกําหนด  

3. นําขอมูลงบประมาณท่ีกําหนดไดในขอ 2 มากรอกรายละเอียดลงใน

แบบฟอรมคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 

หก./จบท. 

 

3. จัดทําสรุปคาํขอตั้ง  

 งบประมาณรายจาย

ประจําปของหนวยงาน 

1. จัดทําสรุปคาํขอตั้งงบประมาณประจําปของหนวยงาน ตามรายละเอียด

ท่ีกําหนดไวในแบบฟอรมสรุปคาํขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 

โดยนําผลผลติ/โครงการ/กิจกรรม/แผนปฏิบัติการ เปนยอดรวมของ

งบประมาณแตละคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 

หก./จบท. 
 

 

 

4. จัดสงคําขอตั้ง  

    งบประมาณรายจาย    

    ประจําปใหธุรการ 

    ของสวนงานเพ่ือ 

    จัดสงให ฝยศ. 

1. เสนอ หก. ลงนาม พรอมจดัทําหนังสือถึง หัวหนาสวนงาน เพ่ือลงนาม

ในแบบคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจาํปดังกลาว 

2. พิจารณาลงนาม  

3. จัดสงแบบคําขอตั้งประมาณรายจายประจําป พรอมไฟลใหธุรการของ

สวนงานดําเนินการรวบรวมจัดสงให ฝยศ.  

4. รับสําเนาและจดัเก็บเรื่องเขาแฟม                                                                    

จบท. 
 

 

หก. / ผอ.ฝายหรือเทียบเทา 

 

จบท. 
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ทางเดินของงานจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 

 ี ปาํ จะรปณามะรปบงง� ั ตอข าํ คาํ ทดั จรากบั กวย� ี กเ อื สงั นห

ี ปาํ จะรปณามะร ปบง ง� ั ตอขาํคา ํ ทดั จร ากอื ม่ ู ค

มรรกจ ิ กดนหาํ ก

รากนิ นเาํ ดะจ � ี ท

ในปีงบประมาณ

บงง � ตัอขาํ คาทํดั จ

ี ปา ํ จะ รป ณามะรปบง

แยกตามผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรมและ

รากิ ตับฏิปนผแ/

กิจกรรม

ง �ั ตอขา ํ คปุ รสาํ ทดัจ

งบงบประมาณ

ี ปาํ จะรป

D

บ็กเดัจ

ม้ ฟแา้ ขเ

มอ้ ร พอื สงันหาํ ทดั จ

ง � ั ตอขาํ คบบแ

ยา ่ จยารณามะรปบง

ี ปาํ จะรป

หก. อขา ํ คนผแมานงล

ตรวจสอบ

 

 นางนว่สา้นหวั หงึ ถอืสงั นห

ี ปาํ จะรปณามะรปบง ง� ั ตอ ขาํ คปุ รส

 ี ปา ํ จะรปณามะรปบงง� ั ตอขาํ คม์ รอฟบบแ

 เสนอ หก.

 น่ ผแะลแ ปีาํ จะ รปณาม ะ รปบงง� ั ตอขาํ คบบแCD 

ศยฝ ้ หใง่ สดั จะลแมว.

ง �ั ตอขาํ คานเ าํ สบัร

งบประมาณจาก

ธุรการฝ่าย

นาง นว่ สา้ นหวั ห อนสเ

D มานง ลนางนว่ สา้ นหว ั ห

D

 

 

เอกสาร ดําเนิน 

การ ตรวจสอบ
จัดเก็บ

รอดําเนินการการเคลื�อนย้าย
ความหมายของสัญญลักษณ์ D
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6. เอกสารอางอิง (Reference Document) : มีรายละเอียดอยู ในทุกระเบียบปฏิบัติ  (ข้ันตอน) 

(Procedure) อาทิเชน 

• ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 

• คูมือการปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

• คูมือการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 

 

7. แบบฟอรมท่ีใช (Form) : มีรายละเอียดอยูในทุกระเบียบปฏิบัติ (ข้ันตอน) (Procedure) อาทิเชน 
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• แบบรับ – สงโทรสาร 
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• แบบรายงานการอนุมัติใหใชโทรศัพททางไกลประจําเดือน 

 

 

 



31 

• แบบรายละเอียดการถายเอกสารประจําเดือน 

 

 

 



32 

• แบบรายละเอียดการถายเอกสารประจําเดือน (ตอ) 

 

 



33 

• แบบรายละเอียดการถายเอกสารประจําเดือน (ตอ) 

 

 



34 

• ใบเบิกพัสดุ 

 

 

 



35 

• บัตรประวัติพนักงาน 

 

 



36 

• ใบแจงหนี้คาโทรศัพททางไกลประจําเดือน 

 

 



37 

• หนังสือฯ เก่ียวกับการจัดทําขอตั้งงบประมาณประจําป 

 

 

 



38 

• คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจําป 

 

 

 



39 

• แบบคําขอตั้งงบประมาณประจําป (งป.1) 

 

 

 



40 

• ตารางเวลาการทํางาน (งป.3) 

 

 

 



41 

• แบบรายละเอียดงบประมาณคาใชจายตางๆ เชน คาใชจายในการเดินทาง คาใชจายตางๆ ใน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ เปนตน 

 

 

 



42 

• ใบสรุปคําขอตั้งงบประมาณประจําป หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ หมวดสาธารณูปโภค 

ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง (บท.) 

 

 
 



43 

• สรุปคําขอตั้งงบประมาณประจําป 

 

 

8. เอกสารบันทึก (Record) : มีรายละเอียดอยูในทุกระเบียบปฏิบัติ (ข้ันตอน) (Procedure) 
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