
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                             
 

การปฏิบัติงานหองเลขานุการกรม                                                                            

กลุมอํานวยการ                                                            
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สํานักงานเลขานุการกรม                        

กลุมอํานวยการ 
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            กลุ่มอาํนวยการ สาํนกังานเลขานกุารกรม 
รหสัเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชว้นัท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

       Procedure Manual: ระเบียบวธีิปฏิบตังิาน  ฉบบัท่ี: ปรบัปรุงครัง้ท่ี: หนา้: 

                        เรื่อง: คูมื่อการปฏิบตังิานหอ้งเลขานกุารกรม ๑ -          ก 

 

ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

                                           สถานะการปรับปรุงเอกสาร 

ฉบับท่ี ปรับปรุงครั้งท่ี วันท่ี ขอสรุปการปรับปรุง 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

    

 



 
 

            กลุ่มอาํนวยการ สาํนกังานเลขานกุารกรม 
รหสัเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชว้นัท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

       Procedure Manual: ระเบียบวธีิปฏิบตังิาน  ฉบบัท่ี: ปรบัปรุงครัง้ท่ี: หนา้: 
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ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

สารบัญ  

         หนา   

สถานะการปรับเอกสาร      ก   

สารบัญ         ข    

1. วัตถุประสงค        1   

2. ประโยชนของคูมือ        1   

3. ขอบเขตของคูมือ       1    

4. คําจํากัดความ        1    

5. หนาท่ีรับผิดชอบ       2   

6. ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน     3     

     - การเสนอหนังสือราชการ           

     - การลงทะเบียนรับหนังสือ        

     - การลงทะเบียนสงหนังสือ         

๗. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน   28   

8. เอกสารอางอิง       28   

9. ภาคผนวก        28  

     -ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

     



 
                         กลุม่อาํนวยการ สาํนกังานเลขานกุารกรม รหสัเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชว้นัท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

          Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบตังิาน  ฉบบัท่ี: ปรบัปรุงครัง้ท่ี: หนา้: 
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ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

1. วัตถุประสงค              
 เพ่ือใหกลุมอํานวยการ (ผูปฏิบัติงานหองเลขานุการกรม) มีคูมือในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเปนลายลักษณ
อักษรท่ีแสดงถึงข้ันตอนการปฏิบัติงาน และสื่อใหเห็นกระบวนการของงานตามมาตรฐานเพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติ
สําหรับผูปฏิบัติใหสามารถทํางานไดอยาง ถูกตองตามข้ันตอน ไมผิดพลาด และมีประสิทธิภาพ เพ่ือใชประโยชนใน
การบริหารจัดการของหนวยงานอยางถูกตอง รวมท้ังเกิดจากประสบการณในการปฏิบัติงานของผูจัดทําท่ี
ปฏิบัติงานในดานบริหารเอกสาร ของสํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
 

2. ประโยชนของคูมือ                   

 ใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีสรางความเขาใจใหตรงกัน ลดเวลาในการสอนงานใหผูปฏิบัติงานใหม 

เพราะคูมือการปฏิบัติงานระบุรายละเอียดไดครบถวนมากกวาการอธิบายดวยวาจาเพียงอยางเดียว  ซ่ึงอาจอธิบาย

ตกหลนไมครบถวน ซ่ึงคูมือการปฏิบัติงานจะแสดงถึงลําดับข้ันตอนการทํางานท่ีชัดเจน  

3. ขอบเขตของคูมือ               

 เนื้อหาของคูมือฉบับนี้ จะอธิบายเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงานดานงานธุรการและงานสารบรรณ 

รวมท้ังนําเสนอแนวทางการปฏิบัติงาน ข้ันตอน วิธีการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานหองเลขานุการ

กรมนําไปใชเปนแนวปฏิบัติตอไป ภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ 2548 และระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

4. คําจํากัดความ                   

 “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การรับสงขอมูลขาวสารหรือหนังสือผานระบบสื่อสาร 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส           

 “เลขานุการหนาหอง” หมายความวา ผูปฏิบัติงานหนาหองเลขานุการกรม      

 “เลขานุการกรม” หมายความวา ผูอํานวยการ ระดับตน (ลสก.)       

 “ผูบริหาร” หมายความวา เลขาธิการ รองเลขาธิการ            

5. หนาท่ีความรับผิดชอบ                   

 (1) เลขานุการกรม เปนผูอํานวยการระดับตน ซ่ึงมีหนาท่ีเปนผูบริหารระดับกองในการดําเนินการใน

ภาพรวมของสํานักงานเลขานุการกรม              

 (2) หัวหนากลุมอํานวยการ(หกอก.) มีหนาท่ีแนะนํา กํากับ ดูแล การปฏิบัติงานของเลขานุการหนาหอง  

 (3) เลขานุการหนาหอง มีหนาท่ีปฏิบัติงานดานงานสารบรรณ ลงทะเบียนรับหนังสือ ลงทะเบียนสง

หนังสือ ตรวจสอบ วิเคราะห และกลั่นกรองหนังสือราชการ เสนอเลขานุการกรม พรอมประสานผูรับผิดชอบใน

การขอขอมูลเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงแกไข เพ่ือประกอบการพิจารณา วินิจฉัย หรือ สั่งการของเลขานุการกรม 

ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย          



 
                         กลุม่อาํนวยการ สาํนกังานเลขานกุารกรม รหสัเอกสาร: KM-…-… 
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ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

6. ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน               

    ผังกระบวนงาน 

 

 

                                                           

 

                                                                                            2 นาที/เรื่อง 

                            

         

 

        5 นาที/เรื่อง  

                                                                                                                                                   

       

 

                                                                                               3 นาที/ ตอเรื่อง 

 

    

 

2 นาที/          

ตอเรื่อง 

 

 

หนังสือจากหนวยงานภายนอก/หนวยงานภายใน 

หนังสือภายใน หนังสือภายนอก 

ลงทะเบียนรบัเอกสาร/

 

รับ/คัดแยก 

ลงทะเบียนสง 

กลุมงานใน สลก. 

รองเลขาธิการ 

เลขาธิการ 

กอง/กลุมใน ปส. 

เลขานุการกรม 
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ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

การเสนอหนังสือราชการ              

 การเสนอหนังสือ คือ การนําหนังสือราชการท่ีมาจากหนวยงานภายนอก หรือหนวยงานภายใน ท่ี

เลขานุการหนาหองดําเนินการลงทะเบียนรับเสร็จแลว เสนอตอผูบังคับบัญชา เพ่ือพิจารณา ตรวจแกไข บันทึก  สั่ง

การ ทราบ หรือลงนามอยางใดอยางหนึ่ง ตามสายงานจนเสร็จสิ้นกระบวนงาน          

 การลงทะเบียนรับหนังสือ        

 การลงทะเบียนรับหนังสือใหเลขานุการหนาหองดําเนินการ ดังนี้         

 (1) จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือเพ่ือดําเนินการกอนหลัง   

 (2) ดําเนินการตามระเบียบวาดวยความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544   

 (3) คนหาเลขท่ีหนังสือของหนวยงานเจาของเรื่องท่ีสงมาในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและดําเนินการ

รับตนฉบับ โดยระบบจะออกเลขท่ีรับใหโดยอัตโนมัติ ตามลําดับติดตอกันไปตลอดปปฏิทิน และประทับตรารับ

หนังสือท่ีมุมบนดานขวาของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้                  

      (3.1) เลขรับ ใหลงเลขท่ีรับตามเลขท่ีรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส       

      (3.2) วันท่ี ใหลงวันเดือนปท่ีรับหนังสือ         

      (3.3) เวลา ใหลงเวลาท่ีรับหนังสือ           

 (4) พิจารณาหนังสือท่ีรับเขาท้ังหมด เม่ือไดรับการลงทะเบียนรับหนังสือเรียบรอยแลว ดังนี้   

     (4.1) พิจารณาชั้นความเร็วของหนังสือ เชน ดวนท่ีสุด ดวนมาก ดวน เพ่ือเรงดําเนินการกอน หลัง 

     (4.2) ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณตามแบบท่ีทางราชการกําหนดให

ถูกตองเหมาะสม ความครบถวนของหนังสือ ถาหนังสือท่ีเสนอมานั้นมีการอางอิงระเบียบท่ีเก่ียวของ ตองแนบ

เอกสารหลักฐานนั้นๆ มาดวย กรณีตรวจสอบแลวตองแกไขใหเรงดําเนินการจัดสงหนวยงานเจาของเรื่อง

ดําเนินการแกไข               

 (5) เลขานุการหนาหองไดตรวจสอบความถูกตองแลวไมมีแกไขใหนําเสนอเลขานุการกรม   
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ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

การลงทะเบียนสงหนังสือ            

 การลงทะเบียนสงหนังสือใหเลขานุการหนาหองดําเนินการ ดังนี้    

 (1) ดําเนินการตามระเบียบวาดวยความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ในกรณีท่ีเปนเอกสารลับ 

 (2) ดําเนินการในกรณีท่ีหนังสือไมตองโอนสราง หรือลงทะเบียนสงใหมโดยประทับตราชื่อเลขานุการกรม

ใตลายมือชื่อ พรอมลงวันท่ี เดือน ป และดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดย    

      (2.1) บันทึกขอสั่งการของเลขานุการกรมในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส   

      (2.2) สแกนหนังสือเพ่ือตรวจสอบ หรือเปนหลักฐานในการอางอิง     

      (2.3) ลงชื่อเลขานุการกรมผูลงนาม         

      (2.4) ลงวันท่ี เดือน ป และจัดสงหนังสือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ         

 (3) ดําเนินการในกรณีท่ีหนังสือตองโอนสราง หรือลงทะเบียนสงใหม โดยดําเนินการในระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส ดังนี้                    

      (3.1) ดําเนินการโอนสรางเลขท่ีเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสโดยระบบจะออกเลขท่ีสงให

โดยอัตโนมัติ ตามลําดับติดตอกันไปตลอดปปฏิทิน         

      (3.2) ดําเนินการลงเลขท่ีในหนังสือ วันท่ี เดือน ป  ใหตรงกับเลขท่ีท่ีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

ออกให                      

      (3.3) สแกนหนังสือเพ่ือตรวจสอบ หรือเปนหลักฐานในการอางอิง     

      (3.4) ลงชื่อเลขานุการกรมผูลงนาม         

      (3.5) ลงวันท่ี เดือน ป          

      (3.6) จัดสงหนังสือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ           

 (4) ดําเนินการตามข้ันตอนการปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หนา 28 – 40 

หนังสือท่ีสงถึงเลขานุการกรม           

 (1) หนังสือจากกลุมงานภายในสํานักงานเลขานุการกรม       

 (2) หนังสือจากหนวยงานตางๆ ภายในสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ         

 (3) หนังสือจากหองผูบริหาร            

 (4) หนังสือจากภายนอก (กลุมอํานวยการนําเสนอ เลขานุการหนาหองไมตองดําเนินการ) 

  

 



 
                         กลุม่อาํนวยการ สาํนกังานเลขานกุารกรม รหสัเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชว้นัท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

          Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบตังิาน  ฉบบัท่ี: ปรบัปรุงครัง้ท่ี: หนา้: 
               เร่ือง: คูมื่อการปฏิบตังิานหอ้งเลขานกุารกรม ๑ - ๕/40 

 

ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

หนังสือจากกลุมงานภายในสํานักงานเลขานุการกรม     

 กลุมอํานวยการ (กอก.)                             

 (1) หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนามเพ่ือเสนอผูบริหาร          

       (1.1) กรณีไมตองโอนสรางเลขท่ีหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หรือลงทะเบียนสงใหม   

ใชหนังสือฉบับเดิมโดยการพับหลังนําเสนอ หนังสือท่ีเลขานุการกรมไดพิจารณาและมีบันทึกสั่งการ หรือลงนาม

แลว ตัวอยางเชน                           

     - หนังสือจากหนวยงานภายนอกท่ีมีสั่งการจากผูบริหารให ผอ. กอง ผอ. กลุม พิจารณาเสนอ

ผูเขารวมประชุม อบรม สัมมนา                    

     - หนังสือขอความอนุเคราะหวิทยากร รับนักศึกษาฝกงาน หรือหนังสืออ่ืนๆ   

     ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการดังนี้        

     (1.1.1) ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง  พรอมประทับตราชื่อเลขานุการกรมใต

ลายมือชื่อ ลงวัน เดือน ป           

     (1.1.2) ดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยลงบันทึกสั่งการ ชื่อเลขานุการกรม 

ผูลงนาม วัน เดือน ป  ท่ีลงนาม พรอมสแกน            

     (1.1.3) จัดสงหองผูบริหาร หรือกลุมอํานวยการแลวแตกรณี    

      (1.2) กรณีโอนสรางเลขท่ีหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนาม

หรือมีบันทึกสั่งการแลว ตัวอยางเชน          

     - หนังสือจากหนวยงานภายนอกท่ีรับทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ไมมีเลขท่ีหนังสือ กลุม

อํานวยการจัดทําบันทึกนําเสนอ           

     - หนังสืออ่ืนๆ             

    ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการ ดังนี้        

    (1.2.1) ตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวนของหนังสืออีกครั้ง    

    (1.2.2) ลงเลขท่ีสงในหนังสือ วัน เดือน ป  ใหตรงกับเลขท่ีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

ออกให                

    (1.2.3) ดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยการลงบันทึกสั่งการ ชื่อเลขานุการ

กรมผูลงนาม วัน เดือน ป  ท่ีลงนาม พรอมสแกน        

    (1.2.4) จัดสงกลุมอํานวยการเพ่ือนําเสนอผูบริหารตามลําดับสายการบังคับบัญชาตามคําสั่ง

มอบอํานาจ                 



 
                         กลุม่อาํนวยการ สาํนกังานเลขานกุารกรม รหสัเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชว้นัท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

          Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบตังิาน  ฉบบัท่ี: ปรบัปรุงครัง้ท่ี: หนา้: 
               เร่ือง: คูมื่อการปฏิบตังิานหอ้งเลขานกุารกรม ๑ - ๖/40 

 

ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

(2) หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนามเพ่ือเสนอ ผอ. กอง ผอ.กลุม หรือแจงเวียน   

       (2.1) กรณีท่ีไมตองโอนสรางเลขท่ีหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หรือลงทะเบียนสงใหม 

ใชหนังสือฉบับเดิมโดยการพับหลังนําเสนอ หนังสือท่ีเลขานุการกรมไดพิจารณาและมีบันทึกสั่งการ หรือลงนาม

แลว  ตัวอยางเชน            

     - หนังสือจากหนวยงานภายนอกซ่ึงผูบริหารสั่งการให สลก. รวบรวมนําเสนอ ซ่ึงตองขอความ

อนุเคราะหขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ              

     ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการดังนี้        

     (2.1.1) ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง  พรอมประทับตราชื่อเลขานุการกรมใต

ลายมือชื่อ วัน เดือน ป ท่ีลงนาม          

     (2.1.2) ดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยลงบันทึกสั่งการ ชื่อเลขานุการกรม 

ผูลงนาม วัน เดือน ป  ท่ีลงนาม พรอมสแกน            

     (2.1.3) หนังสือท่ีตองสงใหผูเก่ียวของหลายหนวยงาน ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการจัดสง

สําเนาในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และจัดสงตนฉบับใหผูเก่ียวของหลัก      

     (2.1.4) หนังสือดวน ดวนมาก ดวนท่ีสุด ใหสงผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ไปยัง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือแจงการรับหนังสือ     

     (2.1.5) ในกรณีท่ีเจาของเรื่องตองการหลักฐานการเซ็นรับใหสงคืนกลุมอํานวยการเพ่ือ

ดําเนินการ                          

       (2.2) กรณีโอนสรางในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนามเพ่ือเสนอ   

ผอ.กอง  ผอ.กลุม  หรือแจงเวียนตางๆ ตัวอยางเชน        

      - หนังสือเชิญประชุม หนังสือแจงเวียนตางๆ       

      - หรือหนังสืออ่ืนๆ         

      ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการ ดังนี้        

      (2.2.1) ตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวนของหนังสืออีกครั้ง    

      (2.2.2) ลงเลขท่ีสงในหนังสือ หนังสือแจงเวียนใหใส ว กอนเลขท่ีหนังสือสง พรอมลง        

วัน เดือน ป  ใหตรงกับเลขท่ีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสออกให      

      

    (2.2.3) ดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยการลงบันทึกสั่งการ ชื่อเลขานุการ

กรมผูลงนาม วัน เดือน ป  ท่ีลงนาม พรอมสแกน        

      (2.2.4) หนังสือแจงเวียนใหดําเนินการจัดสงสําเนาในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และ



 
                         กลุม่อาํนวยการ สาํนกังานเลขานกุารกรม รหสัเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชว้นัท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

          Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบตังิาน  ฉบบัท่ี: ปรบัปรุงครัง้ท่ี: หนา้: 
               เร่ือง: คูมื่อการปฏิบตังิานหอ้งเลขานกุารกรม ๑ - ๗/40 

 

ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

จัดสงตนฉบับสงคืนกลุมอํานวยการ หรือกรณีเจาของเรื่องตองการหลักฐานในการเซ็นรับ ใหเลขานุการหนาหอง

ดําเนินการสงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสโดยการสงถึงพรอมสงตนฉบับไปท่ี กอง หรือกลุมท่ีเก่ียวของ และ

จัดสงตนฉบับคืนกลุมอํานวยการเพ่ือดําเนินการแจงเวียน        

      (2.2.5) หนังสือดวน ดวนมาก ดวนท่ีสุด ใหสงผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ไปยัง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือแจงการรับหนังสือ    

 (3) หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนามตามคําส่ังมอบอํานาจ (มีการเปลี่ยนแปลงไปตามคําสั่งมอบอํานาจ) 

       (3.1) หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนามตามคําสั่งมอบอํานาจเพ่ือสงออกหนวยงานภายนอก 

ตัวอยางเชน               

      - ลงนามในหนังสือประทับตราสงไปยังหนวยงานราชการตางๆ    

           - ลงนามในหนังสือภายนอกท่ีสงถึงบุคคลหรือหนวยงานท่ีต่ํากวาระดับกรม     

               ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการดังนี้        

      (3.1.1) ตรวจสอบความเรียบรอยของหนังสือ รวมท้ังสิ่งท่ีสงไปดวยใหครบถวน เลขานุการ

กรมผูมีอํานาจลงนามไดลงลายมือชื่อแลว และดําเนินการประทับตรา ดังนี้        

      - ลงนามแลว              

        - ชื่อเลขานุการกรมผูลงนาม                  

      - วัน เดือน ป ท่ีลงนาม               

      (3.1.2) ดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยการลงบันทึกสั่งการ ชื่อเลขานุการ

กรมผูลงนาม วัน เดือน ป  ท่ีลงนาม พรอมสแกน            

      (3.1.3) จัดสงใหเจาหนาท่ีกลุมอํานวยการ (สารบรรณกลาง) ดําเนินการออกเลขสงหนวยงาน

ภายนอก                

       (3.2) หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนามตามคําสั่งมอบอํานาจสงกลุมงานท่ีเก่ียวของ ตัวอยางเชน 

     - อนุญาตการกรณีการลืมสแกนนิ้วมือการมาปฏิบัติราชการ     

     - อนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        

     - อนุญาตใหเขารวมอบรม อนุมัติการไปประชุม ฝกอบรม สัมมนา ดูงาน   

      

 

 

 



 
                         กลุม่อาํนวยการ สาํนกังานเลขานกุารกรม รหสัเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชว้นัท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

          Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบตังิาน  ฉบบัท่ี: ปรบัปรุงครัง้ท่ี: หนา้: 
               เร่ือง: คูมื่อการปฏิบตังิานหอ้งเลขานกุารกรม ๑ - ๘/40 

 

ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

   ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการ ดังนี้        

     (3.2.1) ตรวจสอบความเรียบรอยของหนังสือใหครบถวน เลขานุการกรมผูมีอํานาจลงนามได

ลงลายมือชื่อแลว และดําเนินการประทับตรา ดังนี้        

     - อนุญาต หรือ อนุมัติ แลวแตกรณี       

       - ชื่อเลขานุการกรมผูลงนาม              

     - วัน เดือน ป ท่ีลงนาม         

     (3.2.2) ดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยการลงบันทึกสั่งการ ชื่อเลขานุการ

กรมผูลงนาม วัน เดือน ป  ท่ีลงนาม พรอมสแกน        

     (3.2.3) จัดสงกลุมงานท่ีเก่ียวของ               

 กลุมการเจาหนาท่ี (กกจ.)         

 (1) หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนามเพ่ือเสนอผูบริหาร          

       (1.1) กรณีไมตองโอนสรางเลขท่ีหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หรือลงทะเบียนสงใหม  

ใชหนังสือฉบับเดิมโดยการพับหลังนําเสนอ หนังสือท่ีเลขานุการกรมไดพิจารณาและมีบันทึกสั่งการ หรือลงนาม

แลว ตัวอยางเชน                            

     – หนังสือจากหนวยงานภายนอกขอเชิญเขารวมการอบรมฯ ตางๆ มีระยะเวลาเกิน 5 วัน ซ่ึง 

ลปส. สั่งการใหหนวยงานพิจารณานําเสนอ         

     ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการดังนี้        

     (1.1.1) ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง  พรอมประทับตราชื่อเลขานุการกรมใต

ลายมือชื่อ ลงวัน เดือน ป           

     (1.1.2) ดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยลงบันทึกสั่งการ ชื่อเลขานุการกรม 

ผูลงนาม วัน เดือน ป  ท่ีลงนาม พรอมสแกน            

     (1.1.3) จัดสงหองผูบริหาร หรือกลุมอํานวยการแลวแตกรณี    

      (1.2) กรณีโอนสรางเลขท่ีหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หนังสือท่ีเลขานุการกรม ลงนาม

หรือมีบันทึกสั่งการแลว ตัวอยางเชน         

     - หนังสือเก่ียวกับดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ      

     - หนังสือเก่ียวกับการยื่นขอรับบําเหน็จดํารงชีพเพ่ิมกรณีผูรับบํานาญ     

              - หนังสือเสนอคําสั่งตางๆ หรือหนังสืออ่ืนๆ         

      

 



 
                         กลุม่อาํนวยการ สาํนกังานเลขานกุารกรม รหสัเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชว้นัท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

          Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบตังิาน  ฉบบัท่ี: ปรบัปรุงครัง้ท่ี: หนา้: 
               เร่ือง: คูมื่อการปฏิบตังิานหอ้งเลขานกุารกรม ๑ - ๙/40 

 

ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

   ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการ ดังนี้        

     (1.2.1) ตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวนของหนังสืออีกครั้ง    

     (1.2.2) ลงเลขท่ีสงในหนังสือ วัน เดือน ป  ใหตรงกับเลขท่ีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

ออกให                

       (1.2.3) ดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยการลงบันทึกสั่งการ ชื่อเลขานุการ

กรมผูลงนาม วัน เดือน ป  ท่ีลงนาม พรอมสแกน        

     (1.2.4) จัดสงกลุมอํานวยการเพ่ือนําเสนอผูบริหารตามลําดับสายการบังคับบัญชาตามคําสั่ง

มอบอํานาจ             

 (2) หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนามเพ่ือเสนอ ผอ. กอง ผอ.กลุม หรือแจงเวียน   

       (2.1) กรณีท่ีไมตองโอนสรางเลขท่ีหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หรือลงทะเบียนสงใหม 

ใชหนังสือฉบับเดิมโดยการพับหลังนําเสนอ หนังสือท่ีเลขานุการกรมไดพิจารณาและมีบันทึกสั่งการ หรือลงนาม

แลว ตัวอยางเชน                 

       - หนังสือจากหนวยงานภายนอกซ่ึงผูบริหารสั่งการให สลก.รวบรวมนําเสนอซ่ึงตองขอความ

อนุเคราะหขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ            

     - หนังสืออ่ืนๆ                     

     ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการดังนี้        

     (2.1.1) ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง  พรอมประทับตราชื่อเลขานุการกรมใต

ลายมือชื่อ วัน เดือน ป ท่ีลงนาม          

        (2.1.2) ดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยลงบันทึกสั่งการ ชื่อเลขานุการกรม  

ผูลงนาม วัน เดือน ป  ท่ีลงนาม พรอมสแกน            

     (2.1.3) หนังสือท่ีตองสงใหผูเก่ียวของหลายหนวยงาน ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการจัดสง

สําเนาในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และจัดสงตนฉบับใหผูเก่ียวของหลัก      

     (2.1.4) หนังสือดวน ดวนมาก ดวนท่ีสุด ใหสงผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ไปยัง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือแจงการรับหนังสือ     

        (2.1.5) ในกรณีท่ีเจาของเรื่องตองการหลักฐานการเซ็นรับใหสงคืนกลุมการเจาหนาท่ีเพ่ือ

ดําเนินการ                      
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ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

(2.2) กรณีโอนสรางในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนามเพ่ือเสนอ   

ผอ.กอง  ผอ.กลุม  หรือแจงเวียนตางๆ ตัวอยางเชน            

       - หนังสือเชิญประชุม หนังสือแจงเวียนตรวจสอบหนี้สิน      

     - หนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลตางๆ หรือหนังสืออ่ืนๆ     

     ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการ ดังนี้        

     (2.2.1) ตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวนของหนังสืออีกครั้ง    

     (2.2.2) ลงเลขท่ีสงในหนังสือ หนังสือแจงเวียนใหใส ว กอนเลขท่ีหนังสือสง พรอมลงวัน เดือน 

ป  ใหตรงกับเลขท่ีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสออกให       

     (2.2.3) ดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยการลงบันทึกสั่งการ ชื่อเลขานุการ

กรมผูลงนาม วัน เดือน ป  ท่ีลงนาม พรอมสแกน        

     (2.2.4) หนังสือแจงเวียนใหดําเนินการจัดสงสําเนาในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และ

จัดสงตนฉบับสงคืนกลุมการเจาหนาท่ี หรือกรณีเจาของเรื่องตองการหลักฐานในการเซ็นรับ ใหเลขานุการหนาหอง

ดําเนินการสงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสโดยการสงถึงพรอมสงตนฉบับไปท่ี กอง หรือกลุมท่ีเก่ียวของ และ

จัดสงตนฉบับคืนกลุมการเจาหนาท่ีเพ่ือดําเนินการแจงเวียน        

    (2.2.5) หนังสือดวน ดวนมาก ดวนท่ีสุด ใหสงผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ไปยัง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือแจงการรับหนังสือ     

 (3) หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนามตามคําส่ังมอบอํานาจ (มีการเปลี่ยนแปลงไปตามคําสั่งมอบอํานาจ) 

       (3.1) หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนามตามคําสั่งมอบอํานาจเพ่ือสงออกหนวยงานภายนอก 

ตัวอยางเชน               

     - ลงนามในหนังสือประทับตราสงไปยังหนวยงานราชการตางๆ            

     - หนังสือรับรองสิทธิโครงการสวัสดิการตางๆหนังสือรับรองเงินเดือน    

     - หนังสือภายนอกท่ีสงถึงบุคคลหรือหนวยงานท่ีต่ํากวาระดับกรม และหนังสืออ่ืนๆ  

           ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการดังนี้        

     (3.1.1) ตรวจสอบความเรียบรอยของหนังสือ รวมท้ังสิ่งท่ีสงไปดวยใหครบถวน เลขานุการ

กรมผูมีอํานาจลงนามไดลงลายมือชื่อแลว และดําเนินการประทับตรา ดังนี้        

      - ลงนามแลว              

        - ชื่อเลขานุการกรมผูลงนาม              

             - วัน เดือน ป ท่ีลงนาม               
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ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

    (3.1.2) ดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยการลงบันทึกสั่งการ ชื่อเลขานุการ

กรมผูลงนาม วัน เดือน ป  ท่ีลงนาม พรอมสแกน          

      (3.1.3) จัดสงใหเจาหนาท่ีกลุมอํานวยการ (สารบรรณกลาง) ดําเนินการออกเลขสงหนวยงาน

ภายนอก            

       (3.2) หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนามตามคําสั่งมอบอํานาจสงกลุมงานท่ีเก่ียวของ ตัวอยางเชน 

     - อนุญาตการกรณีการลืมสแกนนิ้วมือการมาปฏิบัติราชการ     

     - อนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        

     - อนุญาตใหเขารวมอบรม อนุมัติการไปประชุม ฝกอบรม สัมมนา ดูงาน ไมเกิน 5 วัน  

     ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการ ดังนี้        

     (3.2.1) ตรวจสอบความเรียบรอยของหนังสือใหครบถวน เลขานุการกรมผูมีอํานาจลงนามได

ลงลายมือชื่อแลว และดําเนินการประทับตรา ดังนี้        

     - อนุญาต หรือ อนุมัติ แลวแตกรณี       

       - ชื่อเลขานุการกรมผูลงนาม              

     - วัน เดือน ป ท่ีลงนาม         

     (3.2.2) ดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยการลงบันทึกสั่งการ ชื่อเลขานุการ

กรมผูลงนาม วัน เดือน ป  ท่ีลงนาม พรอมสแกน        

     (3.2.3) จัดสงกลุมงานท่ีเก่ียวของ                    

 กลุมบริหารงานคลัง (กบค.)               

 (1) หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนามเพ่ือเสนอผูบริหาร          

      (1.1) กรณีไมตองโอนสรางเลขท่ีหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใชหนังสือฉบับเดิมโดยการ

พับหลังนําเสนอ หนังสือท่ีเลขานุการกรมไดพิจารณาและมีบันทึกสั่งการ หรือลงนามแลว       

              ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการดังนี้        

     (1.1.1) ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง  พรอมประทับตราชื่อเลขานุการกรมใต

ลายมือชื่อ วัน เดือน ป ท่ีลงนาม          

        (1.1.2) ดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยลงบันทึกสั่งการ ชื่อเลขานุการกรม 

ผูลงนาม วัน เดือน ป  ท่ีลงนาม พรอมสแกน            

     (1.1.3) จัดสงหองผูบริหาร หรือกลุมอํานวยการแลวแตกรณี            
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เลขานกุารกรม 

 

(1.2) กรณีโอนสรางเลขท่ีหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หนังสือท่ีเลขานุการกรม

ลงนามหรือมีบันทึกสั่งการแลว ตัวอยางเชน         

     - หนังสือรายงานผลการอนุมัติเบิกจายในระบบ GFMIS         

     - การจายเงินเดือนขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ประจําเดือน   

     - หนังสืออ่ืนๆ          

     ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการ ดังนี้        

     (1.2.1) ตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวนของหนังสืออีกครั้ง    

     (1.2.2) ลงเลขท่ีสงในหนังสือ วัน เดือน ป  ใหตรงกับเลขท่ีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

ออกให                

       (1.2.3) ดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยการลงบันทึกสั่งการ ชื่อเลขานุการ

กรมผูลงนาม วัน เดือน ป  ท่ีลงนาม พรอมสแกน        

     (1.2.4) จัดสงกลุมอํานวยการเพ่ือนําเสนอผูบริหารตามลําดับสายการบังคับบัญชาตามคําสั่ง

มอบอํานาจ                

 (2) หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนามเพ่ือเสนอ ผอ. กอง ผอ.กลุม หรือแจงเวียน   

       (2.1) กรณีท่ีไมตองโอนสรางเลขท่ีหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หรือลงทะเบียนสงใหม 

ใชหนังสือฉบับเดิมโดยการพับหลังนําเสนอ หนังสือท่ีเลขานุการกรมไดพิจารณาและมีบันทึกสั่งการ หรือลงนาม

แลว ตัวอยางเชน            

     - หนังสือแจงเวียนแนวปฏิบัติตางๆ ซ่ึงผูบริหารเห็นชอบใหแจงเวียน    

     - หนังสืออ่ืนๆ                 

     ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการดังนี้        

     (2.1.1) ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง  พรอมประทับตราชื่อเลขานุการกรมใต

ลายมือชื่อ ลงวัน เดือน ป ท่ีลงนาม          

     (2.1.2) ดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยลงบันทึกสั่งการ ชื่อเลขานุการกรม 

ผูลงนาม วัน เดือน ป  ท่ีลงนาม พรอมสแกน            

     (2.1.3) หนังสือท่ีตองสงใหผูเก่ียวของหลายหนวยงาน ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการจัดสง

สําเนาในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และจัดสงตนฉบับใหผูเก่ียวของหลัก      

     (2.1.4) หนังสือดวน ดวนมาก ดวนท่ีสุด ใหสงผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ไปยัง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือแจงการรับหนังสือ     

     (2.1.5) ในกรณีท่ีเจาของเรื่องตองการหลักฐานการเซ็นรับใหสงคืนกลุมบริหารงานคลังเพ่ือ

ดําเนินการ                      
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ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

       (2.2) กรณีโอนสรางในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนามเพ่ือเสนอ   

ผอ.กอง  ผอ.กลุม  หรือแจงเวียนตางๆ ตัวอยางเชน         

      - หนังสือแจงดําเนินการดานงบประมาณ       

      - หนังสืออ่ืนๆ              

      ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการ ดังนี้        

      (2.2.1) ตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวนของหนังสืออีกครั้ง    

      (2.2.2) ลงเลขท่ีสงในหนังสือ หนังสือแจงเวียนใหใส ว กอนเลขท่ีหนังสือสง ลงวัน เดือน ป  

ใหตรงกับเลขท่ีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสออกให       

      (2.2.3) ดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยการลงบันทึกสั่งการ ชื่อเลขานุการ

กรมผูลงนาม วัน เดือน ป  ท่ีลงนาม พรอมสแกน        

      (2.2.4) หนังสือแจงเวียนใหดําเนินการจัดสงสําเนาในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และ

จัดสงตนฉบับสงคืนกลุมบริหารงานคลัง หรือกรณีเจาของเรื่องตองการหลักฐานในการเซ็นรับ ใหเลขานุการหนา

หองดําเนินการสงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสโดยการสงถึงพรอมสงตนฉบับไปท่ี กอง หรือกลุมท่ีเก่ียวของ และ

จัดสงตนฉบับคืนกลุมบริหารงานคลังเพ่ือดําเนินการแจงเวียน       

      (2.2.5) หนังสือดวน ดวนมาก ดวนท่ีสุด ใหสงผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ไปยัง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือแจงการรับหนังสือ      

 (3) หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนามตามคําส่ังมอบอํานาจ (มีการเปลี่ยนแปลงไปตามคําสั่งมอบอํานาจ) 

      (3.1) หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนามตามคําสั่งมอบอํานาจเพ่ือสงออกหนวยงานภายนอก 

ตัวอยางเชน             

      - หนังสือขออนุมัติขอมูลหลักผูขาย        

      - หนังสืออ่ืนๆ                            

      ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการดังนี้        

      (3.1.1) ตรวจสอบความเรียบรอยของหนังสือ รวมท้ังสิ่งท่ีสงไปดวยใหครบถวน เลขานุการ

กรมผูมีอํานาจลงนามไดลงลายมือชื่อแลว และดําเนินการประทับตรา ดังนี้        

      - ลงนามแลว              

        - ชื่อเลขานุการกรมผูลงนาม                    

      - วัน เดือน ป ท่ีลงนาม                

    (3.1.2) ดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยการลงบันทึกสั่งการ ชื่อเลขานุการ

กรมผูลงนาม วัน เดือน ป  ท่ีลงนาม พรอมสแกน         

               (3.1.3) จัดสงใหเจาหนาท่ีกลุมอํานวยการ (สารบรรณกลาง) ดําเนินการออกเลขสงหนวยงานภายนอก 
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ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

        (3.2) หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนามตามคําสั่งมอบอํานาจสงกลุมงานท่ีเก่ียวของ        

       *****อนุมัติเรื่องท่ัวไป ตัวอยางเชน           

     - อนุญาตการกรณีการลืมสแกนนิ้วมือการมาปฏิบัติราชการ     

     - อนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และอ่ืนๆ       

     ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการ ดังนี้        

     (3.2.1) ตรวจสอบความเรียบรอยของหนังสือใหครบถวน เลขานุการกรมผูมีอํานาจลงนามได

ลงลายมือชื่อแลว และดําเนินการประทับตรา ดังนี้        

     - อนุญาต หรือ อนุมัติ แลวแตกรณี       

       - ชื่อเลขานุการกรมผูลงนาม              

     - วัน เดือน ป ท่ีลงนาม         

     (3.2.2) ดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยการลงบันทึกสั่งการ ชื่อเลขานุการ

กรมผูลงนาม วัน เดือน ป  ท่ีลงนาม พรอมสแกน        

     (3.2.3) จัดสงกลุมงานท่ีเก่ียวของ หรือกลุมบริหารงานคลังแลวแตกรณี            

        *****อนุมัติงบประมาณตางๆ ดังนี้        

    - อนุมัติงบประมาณในงานท่ีกํากับดูแล และงานประจําของสวนกลางตอครั้ง ไมเกิน 100,000 

บาท                      

    - อนุมัติเบิกจายงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ในงานท่ีกํากับดูแล และงานประจําของ

สวนกลาง กลุมกฎหมาย กลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร ศูนยปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ตอครั้ง   

ไมเกิน 500,000 บาท            

    - อนุมัติยืมเงินราชการและเงินทดรองราชการตอครั้ง ไมเกิน 100,000 บาท   

      - อนุมัติการเบิกจาย เงินงบประมาณ คารักษาพยาบาล และคาการศึกษาบุตร รายละไมเกิน 

100,000 บาท             

    ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการ ดังนี้        

    (3.2.4) ตรวจสอบความเรียบรอยของหนังสือใหครบถวน เลขานุการกรมผูมีอํานาจลงนามได

ลงลายมือชื่อแลว และดําเนินการประทับตรา ดังนี้        

    - อนุมัติ          

    - ชื่อเลขานุการกรมผูลงนาม          

    - วัน เดือน ป ท่ีลงนาม          

    (3.2.5) ดําเนินการตามขอ (3.2.2) และ (3.2.3)      
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ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

กลุมบริหารงานพัสดุ (กพด.)               

 (1) หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนามเพ่ือเสนอผูบริหาร          

      (1.1) กรณีไมตองโอนสรางเลขท่ีหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หรือลงทะเบียนสงใหม   

ใชหนังสือฉบับเดิมโดยการพับหลังนําเสนอ หนังสือท่ีเลขานุการกรมไดพิจารณาและมีบันทึกสั่งการ หรือลงนาม

แลว ตัวอยางเชน              

    - หนังสือขอนุมัติดําเนินการตามกระบวนการทางพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560          

    - หรือหนังสืออ่ืนๆ                       

    ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการดังนี้        

    (1.1.1) ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง  พรอมประทับตราชื่อเลขานุการกรมใต

ลายมือชื่อ วัน เดือน ป ท่ีลงนาม          

    (1.1.2) ดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยลงบันทึกสั่งการ ชื่อเลขานุการกรม  

ผูลงนาม วัน เดือน ป  ท่ีลงนาม พรอมสแกน            

    (1.1.3) จัดสงหองผูบริหาร หรือกลุมอํานวยการแลวแตกรณี    

      (1.2) กรณีโอนสรางเลขท่ีหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนาม

หรือมีบันทึกสั่งการแลว ตัวอยางเชน         

    - หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการโทรศัพทเคลื่อนท่ี        

    - หนังสืออ่ืนๆ                      

    ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการ ดังนี้        

    (1.2.1) ตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวนของหนังสืออีกครั้ง    

    (1.2.2) ลงเลขท่ีสงในหนังสือ วัน เดือน ป  ใหตรงกับเลขท่ีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

ออกให                

      (1.2.3) ดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยการลงบันทึกสั่งการ ชื่อเลขานุการ

กรม ผูลงนาม วัน เดือน ป  ท่ีลงนาม พรอมสแกน        

    (1.2.4) จัดสงกลุมอํานวยการเพ่ือนําเสนอผูบริหารตามลําดับสายการบังคับบัญชาตามคําสั่ง

มอบอํานาจ                
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ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

(2) หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนามเพ่ือเสนอ ผอ. กอง ผอ.กลุม หรือแจงเวียน   

       (2.1) กรณีท่ีไมตองโอนสรางเลขท่ีหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หรือลงทะเบียนสงใหม 

ใชหนังสือฉบับเดิมโดยการพับหลังนําเสนอ หนังสือท่ีเลขานุการกรมไดพิจารณาและมีบันทึกสั่งการ หรือลงนาม

แลว ตัวอยางเชน                  

     - หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจสอบความชํารุดบกพรองของครุภัณฑวิทยาศาสตรตางๆ 

     - หนังสืออ่ืนๆ                  

     ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการดังนี้        

     (2.1.1) ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง  พรอมประทับตราชื่อเลขานุการกรมใต

ลายมือชื่อ วัน เดือน ป ท่ีลงนาม          

        (2.1.2) ดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยลงบันทึกสั่งการ ชื่อเลขานุการกรม 

ผูลงนาม วัน เดือน ป  ท่ีลงนาม พรอมสแกน            

     (2.1.3) หนังสือท่ีตองสงใหผูเก่ียวของหลายหนวยงาน ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการจัดสง

สําเนาในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และจัดสงตนฉบับใหผูเก่ียวของหลัก      

        (2.1.4) หนังสือดวน ดวนมาก ดวนท่ีสุด ใหสงผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ไปยัง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือแจงการรับหนังสือ     

     (2.1.5) ในกรณีท่ีเจาของเรื่องตองการหลักฐานการเซ็นรับใหสงคืนกลุมบริหารงานพัสดุเพ่ือ

ดําเนินการ              

       (2.2) กรณีโอนสรางในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนามเพ่ือเสนอ   

ผอ.กอง  ผอ.กลุม  หรือแจงเวียนตางๆ ตัวอยางเชน            

       - หนังสือแจงเวียนขอความอนุเคราะหรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป   

     - หนังสืออ่ืนๆ          

        ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการ ดังนี้        

     (2.2.1) ตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวนของหนังสืออีกครั้ง    

     (2.2.2) ลงเลขท่ีสงในหนังสือ หนังสือแจงเวียนใหใส ว กอนเลขท่ีหนังสือสง ลงวัน เดือน ป  

ใหตรงกับเลขท่ีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสออกให       

     (2.2.3) ดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยการลงบันทึกสั่งการ ชื่อเลขานุการ

กรมผูลงนาม วัน เดือน ป  ท่ีลงนาม พรอมสแกน        

      

 



 
                         กลุม่อาํนวยการ สาํนกังานเลขานกุารกรม รหสัเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชว้นัท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

          Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบตังิาน  ฉบบัท่ี: ปรบัปรุงครัง้ท่ี: หนา้: 
               เร่ือง: คูมื่อการปฏิบตังิานหอ้งเลขานกุารกรม ๑ - ๑๗/40 

 

ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

   (2.2.4) หนังสือแจงเวียนใหดําเนินการจัดสงสําเนาในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และ

จัดสงตนฉบับสงคืนกลุมบริหารงานพัสดุ หรือกรณีเจาของเรื่องตองการหลักฐานในการเซ็นรับ ใหเลขานุการหนา

หองดําเนินการสงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสโดยการสงถึงพรอมสงตนฉบับไปท่ี กอง หรือกลุมท่ีเก่ียวของ และ

จัดสงตนฉบับคืนกลุมบริหารงานพัสดุเพ่ือดําเนินการแจงเวียน       

     (2.2.5) หนังสือดวน ดวนมาก ดวนท่ีสุด ใหสงผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ไปยัง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือแจงการรับหนังสือ     

 (3) หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนามตามคําส่ังมอบอํานาจ (มีการเปลี่ยนแปลงไปตามคําสั่งมอบอํานาจ) 

       (3.1) หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนามตามคําสั่งมอบอํานาจเพ่ือสงออกหนวยงานภายนอก 

ตัวอยางเชน            

      - ลงนามในหนังสือประทับตราสงไปยังหนวยงานราชการตางๆ            

      - หนังสือภายนอกท่ีสงถึงบุคคลหรือหนวยงานท่ีต่ํากวาระดับกรม และหนังสืออ่ืนๆ  

            ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการดังนี้        

      (3.1.1) ตรวจสอบความเรียบรอยของหนังสือ รวมท้ังสิ่งท่ีสงไปดวยใหครบถวน เลขานุการ

กรมผูมีอํานาจลงนามไดลงลายมือชื่อแลว และดําเนินการประทับตรา ดังนี้        

     - ลงนามแลว              

       - ชื่อเลขานุการกรมผูลงนาม               

     - วัน เดือน ป ท่ีลงนาม               

          (3.1.2) ดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยการลงบันทึกสั่งการ ชื่อเลขานุการ

กรมผูลงนาม วัน เดือน ป  ท่ีลงนาม พรอมสแกน           

     (3.1.3) จัดสงใหเจาหนาท่ีกลุมอํานวยการ (สารบรรณกลาง) ดําเนินการออกเลขสงหนวยงาน

ภายนอก            

      (3.2) หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนามตามคําสั่งมอบอํานาจสงกลุมงานท่ีเก่ียวของ    

       *****อนุมัติเรื่องท่ัวไป ตัวอยางเชน           

     - อนุญาตการกรณีการลืมสแกนนิ้วมือการมาปฏิบัติราชการ     

     - อนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/รับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

     - อนุญาตใหเขารวมอบรม อนุมัติการไปประชุม ฝกอบรม สัมมนา ดูงาน   

      

 



 
                         กลุม่อาํนวยการ สาํนกังานเลขานกุารกรม รหสัเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชว้นัท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

          Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบตังิาน  ฉบบัท่ี: ปรบัปรุงครัง้ท่ี: หนา้: 
               เร่ือง: คูมื่อการปฏิบตังิานหอ้งเลขานกุารกรม ๑ - ๑๘/40 

 

ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

   ใหเลขานุการหนาหองตรวจสอบความเรียบรอย และดําเนินการประทับตรา ดังนี้  

     - อนุญาต หรือ อนุมัติ แลวแตกรณี       

       - ชื่อเลขานุการกรมผูลงนาม              

     - วัน เดือน ป ท่ีลงนาม         

      *****อนุมัตจิัดซ้ือ/จัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560                  

      - ภายในวงเงินไมเกิน 100,000 บาท             

      ใหเลขานุการหนาหองตรวจสอบความเรียบรอย และดําเนินการประทับตรา ดังนี้  

      - อนุมัติ - เห็นชอบ             

      เรียน หน.กพด.          

            โปรดตรวจสอบและดําเนินการตามระเบียบ        

      - ชื่อเลขานุการกรมผูลงนาม         

      - วัน เดือน ป ท่ีลงนาม        

 ตัวอยาง 

 

                             

        

 



 
                         กลุม่อาํนวยการ สาํนกังานเลขานกุารกรม รหสัเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชว้นัท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

          Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบตังิาน  ฉบบัท่ี: ปรบัปรุงครัง้ท่ี: หนา้: 
               เร่ือง: คูมื่อการปฏิบตังิานหอ้งเลขานกุารกรม ๑ - ๑๙/40 

 

ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

      *****อนุมัตจิัดซ้ือ/จัดจาง (ผูบริหารอนุมัติหลักการแลว)       

      - ภายในวงเงินไมเกิน 500,000 บาท             

      ใหเลขานุการหนาหองตรวจสอบความเรียบรอย และดําเนินการประทับตรา ดังนี้  

      - อนุมัติ - เห็นชอบ          

      เรียน หน.กพด.          

           โปรดตรวจสอบและดําเนินการตามระเบียบตอไป        

      - ชื่อเลขานุการกรมผูลงนาม           

      - วัน เดือน ป ท่ีลงนาม 

ตัวอยาง 

 

 

 

 

 

 

 



 
                         กลุม่อาํนวยการ สาํนกังานเลขานกุารกรม รหสัเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชว้นัท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

          Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบตังิาน  ฉบบัท่ี: ปรบัปรุงครัง้ท่ี: หนา้: 
               เร่ือง: คูมื่อการปฏิบตังิานหอ้งเลขานกุารกรม ๑ - ๒๐/40 

 

ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

     *****อนุมัติรายงานขอซ้ือ/ขอจาง และลงนามในคําส่ังแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ             

     - ภายในวงเงินไมเกิน 500,000 บาท       

     ใหเลขานุการหนาหองตรวจสอบความเรียบรอย และดําเนินการประทับตรา ดังนี้  

     - ประทับตรา คําวา เห็นชอบ อนุมัติ ลงนามแลว เรียงตามลําดับ      

     - ชื่อเลขานุการกรมผูลงนาม         

     - วัน เดือน ป ท่ีลงนาม 

ตัวอยาง 

 

     



 
                         กลุม่อาํนวยการ สาํนกังานเลขานกุารกรม รหสัเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชว้นัท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

          Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบตังิาน  ฉบบัท่ี: ปรบัปรุงครัง้ท่ี: หนา้: 
               เร่ือง: คูมื่อการปฏิบตังิานหอ้งเลขานกุารกรม ๑ - ๒๑/40 

 

ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

 *****อนุมัตผิลการพิจารณาส่ังซ้ือ/ส่ังจาง และลงนามในประกาศผูชนะการเสนอราคา  

           - ภายในวงเงินไมเกิน 500,000 บาท       

     ใหเลขานุการหนาหองตรวจสอบความเรียบรอย และดําเนินการประทับตรา ดังนี้  

     - อนุมัติ ลงนามแลว เห็นชอบ เรียงตามลําดับ      

     - ชื่อเลขานุการกรมผูลงนาม        

     - วัน เดือน ป ท่ีลงนาม  

ตัวอยาง 

 

 

 

 

 

 

 

       



 
                         กลุม่อาํนวยการ สาํนกังานเลขานกุารกรม รหสัเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชว้นัท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

          Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบตังิาน  ฉบบัท่ี: ปรบัปรุงครัง้ท่ี: หนา้: 
               เร่ือง: คูมื่อการปฏิบตังิานหอ้งเลขานกุารกรม ๑ - ๒๒/40 

 

ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

      *****รับทราบการรายงานผลการตรวจรับพัสดุ(ใบตรวจรับพัสดุ)     

      - ภายในวงเงินไมเกิน 500,000 บาท       

      ใหเลขานุการหนาหองตรวจสอบความเรียบรอย และดําเนินการประทับตรา ดังนี้  

      - ทราบ          

         - ชื่อเลขานุการกรมผูลงนาม             

      - วัน เดือน ป ท่ีลงนาม 

ตัวอยาง 

 

(3.2.1) ดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยการลงบันทึกสั่งการ ชื่อเลขานุการ

กรมผูลงนาม วัน เดือน ป  ท่ีลงนาม พรอมสแกน        

               (3.2.2) จัดสงกลุมบริหารงานพัสดุ       

     

 

 

 

 



 
                         กลุม่อาํนวยการ สาํนกังานเลขานกุารกรม รหสัเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชว้นัท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

          Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบตังิาน  ฉบบัท่ี: ปรบัปรุงครัง้ท่ี: หนา้: 
               เร่ือง: คูมื่อการปฏิบตังิานหอ้งเลขานกุารกรม ๑ - ๒๓/40 

 

ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

หนังสือจากกลุมอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ (กอพ.)             

 (1) หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนามเพ่ือเสนอผูบริหาร          

      (1.1) กรณีไมตองโอนสรางเลขท่ีหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หรือลงทะเบียนสงใหม   

ใชหนังสือฉบับเดิมโดยการพับหลังนําเสนอ หนังสือท่ีเลขานุการกรมไดพิจารณาและมีบันทึกสั่งการ หรือลงนาม

แลว                             

     ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการดังนี้        

     (1.1.1) ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง  พรอมประทับตราชื่อเลขานุการกรมใต

ลายมือชื่อ ลงวัน เดือน ป           

     (1.1.2) ดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยลงบันทึกสั่งการ ชื่อเลขานุการกรม 

ผูลงนาม วัน เดือน ป  ท่ีลงนาม พรอมสแกน            

     (1.1.3) จัดสงหองผูบริหาร หรือกลุมอํานวยการแลวแตกรณี    

      (1.2) กรณีโอนสรางเลขท่ีหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนาม

หรือมีบันทึกสั่งการแลว ตัวอยางเชน         

    - หนังสือขออนุมัติหลักการในการขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีมีวงเงินเกิน 100,000 บาท     

             - หนังสืออ่ืนๆ                  

        ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการ ดังนี้        

    (1.2.1) ตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวนของหนังสืออีกครั้ง    

    (1.2.2) ลงเลขท่ีสงในหนังสือ ลงวัน เดือน ป  ใหตรงกับเลขท่ีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

ออกให                

      (1.2.3) ดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยการลงบันทึกสั่งการ ชื่อเลขานุการ

กรมผูลงนาม วัน เดือน ป  ท่ีลงนาม พรอมสแกน        

    (1.2.4) จัดสงกลุมอํานวยการเพ่ือนําเสนอผูบริหารตามลําดับสายการบังคับบัญชาตามคําสั่ง

มอบอํานาจ                

  

 

 

 



 
                         กลุม่อาํนวยการ สาํนกังานเลขานกุารกรม รหสัเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชว้นัท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 
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ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

(2) หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนามเพ่ือเสนอ ผอ. กอง ผอ.กลุม หรือแจงเวียน   

       (2.1) กรณีท่ีไมตองโอนสรางเลขท่ีหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หรือลงทะเบียนสงใหม 

ใชหนังสือฉบับเดิมโดยการพับหลังนําเสนอ หนังสือท่ีเลขานุการกรมไดพิจารณาและมีบันทึกสั่งการ หรือลงนาม

แลว                     

  ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการดังนี้        

        (2.1.1) ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง  พรอมประทับตราชื่อเลขานุการกรมใต

ลายมือชื่อ ลงวัน เดือน ป           

     (2.1.2) ดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยลงบันทึกสั่งการ ชื่อเลขานุการกรม 

ผูลงนาม วัน เดือน ป  ท่ีลงนาม พรอมสแกน            

     (2.1.3) หนังสือท่ีตองสงใหผูเก่ียวของหลายหนวยงาน ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการจัดสง

สําเนาในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และจัดสงตนฉบับใหผูเก่ียวของหลัก      

     (2.1.4) หนังสือดวน ดวนมาก ดวนท่ีสุด ใหสงผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ไปยัง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือแจงการรับหนังสือ     

     (2.1.5) ในกรณีท่ีเจาของเรื่องตองการหลักฐานการเซ็นรับใหสงคืนกลุมอาคารสถานท่ีและ

ยานพาหนะเพ่ือดําเนินการ                           

      (2.2) กรณีโอนสรางในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนามเพ่ือเสนอ   

ผอ.กอง  ผอ.กลุม  หรือแจงเวียนตางๆ ตัวอยางเชน         

    - หนังสือขอความอนุเคราะหเสนอรายชื่อเพ่ือรวมเปนคณะกรรมการตางๆ   

    ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการ ดังนี้        

    (2.2.1) ตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวนของหนังสืออีกครั้ง    

    (2.2.2) ลงเลขท่ีสงในหนังสือ หนังสือแจงเวียนใหใส ว กอนเลขท่ีหนังสือสง ลงวัน เดือน ป  ให

ตรงกับเลขท่ีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสออกให        

       (2.2.3) ดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยการลงบันทึกสั่งการ ชื่อเลขานุการ

กรมผูลงนาม วัน เดือน ป  ท่ีลงนาม พรอมสแกน        

    (2.2.4) หนังสือแจงเวียนใหดําเนินการจัดสงสําเนาในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และจัดสง

ตนฉบับสงคืนกลุมอาคารสถานท่ีหรือยานพาหนะ หรือกรณีเจาของเรื่องตองการหลักฐานในการเซ็นรับ             

ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการสงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสโดยการสงถึงพรอมสงตนฉบับไปท่ี กอง หรือ

กลุมท่ีเก่ียวของ และจัดสงตนฉบับคืนกลุมอาคารสถานท่ีและยานพาหนะเพ่ือดําเนินการแจงเวียน   

    (2.2.5) หนังสือดวน ดวนมาก ดวนท่ีสุด ใหสงผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ไปยัง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือแจงการรับหนังสือ     



 
                         กลุม่อาํนวยการ สาํนกังานเลขานกุารกรม รหสัเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชว้นัท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

          Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบตังิาน  ฉบบัท่ี: ปรบัปรุงครัง้ท่ี: หนา้: 
               เร่ือง: คูมื่อการปฏิบตังิานหอ้งเลขานกุารกรม ๑ - ๒๕/40 

 

ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

(3) หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนามตามคําส่ังมอบอํานาจ (มีการเปลี่ยนแปลงไปตามคําสั่งมอบอํานาจ)   

       (3.1) หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนามตามคําสั่งมอบอํานาจเพ่ือสงออกหนวยงานภายนอก 

ตัวอยางเชน               

     - ลงนามในหนังสือประทับตราสงไปยังหนวยงานราชการตางๆ            

     - หนังสืออ่ืนๆ                           

    ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการดังนี้        

    (3.1.1) ตรวจสอบความเรียบรอยของหนังสือ รวมท้ังสิ่งท่ีสงไปดวยใหครบถวน เลขานุการกรม

ผูมีอํานาจลงนามไดลงลายมือชื่อแลว และดําเนินการประทับตรา ดังนี้        

    - ลงนามแลว              

      - ชื่อเลขานุการกรมผูลงนาม                     

    - วัน เดือน ป ท่ีลงนาม                

   (3.1.2) บันทึกสั่งการ ลงวันท่ี เดือน ป พรอมสแกน ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส   

            (3.1.3) จัดสงใหเจาหนาท่ีกลุมอํานวยการ (สารบรรณกลาง) ดําเนินการออกเลขสงหนวยงาน

ภายนอก            

      (3.2) หนังสือท่ีเลขานุการกรมลงนามตามคําสั่งมอบอํานาจสงกลุมงานท่ีเก่ียวของ ตัวอยางเชน 

     - อนุญาตการกรณีการลืมสแกนนิ้วมือการมาปฏิบัติราชการ     

     - อนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        

     - อนุญาตใหเขารวมอบรม อนุมัติการไปประชุม ฝกอบรม สัมมนา ดูงาน   

     (3.2.1) ตรวจสอบความเรียบรอยของหนังสือใหครบถวน เลขานุการกรมผูมีอํานาจลงนามได

ลงลายมือชื่อแลว และดําเนินการประทับตรา ดังนี้        

     - อนุญาต หรือ อนุมัติ แลวแตกรณี       

       - ชื่อเลขานุการกรมผูลงนาม              

     - วัน เดือน ป ท่ีลงนาม         

     (3.2.2) ดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยการลงบันทึกสั่งการ ชื่อเลขานุการ

กรมผูลงนาม วัน เดือน ป  ท่ีลงนาม พรอมสแกน        

     (3.2.3) จัดสงกลุมงานท่ีเก่ียวของ หรือกลุมอาคารสถานท่ีและยานพาหนะแลวแตกรณี  

                         

    

               



 
                         กลุม่อาํนวยการ สาํนกังานเลขานกุารกรม รหสัเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชว้นัท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 
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               เร่ือง: คูมื่อการปฏิบตังิานหอ้งเลขานกุารกรม ๑ - ๒๖/40 

 

ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

         หนังสือจากหนวยงานตางๆ ภายในสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ            

 หนังสือจากหนวยงานตางๆ ภายในสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ท่ีสงถึงเลขานุการกรมแบงออกเปน 

  - หนังสือท่ีสงถึงพรอมสงตนฉบับ          

  - หนังสือท่ีสงถึงไมสงตนฉบับ          

       ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการดังนี้         

       (1.) หนังสือท่ีสงถึงพรอมสงตนฉบับ เม่ือไดรับหนังสือตนฉบับแลว ใหตรวจสอบความถูกตอง และ

ดําเนินการตามข้ันตอนการลงทะเบียบรับหนังสือ         

       (2.) หนังสือท่ีสงถึงไมสงตนฉบับใหดําเนินการพิมพหนังสือจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

ตรวจสอบความถูกตอง และดําเนินการตามข้ันตอนการลงทะเบียบรับหนังสือ     

       (3.) หนังสือท่ีเลขานุการกรมไดพิจารณาและมีบันทึกสั่งการแลว ใหดําเนินการตรวจสอบความ

ถูกตอง อีกครั้ง  พรอมประทับตราชื่อเลขานุการกรมใตลายมือชื่อ วัน เดือน ป ท่ีลงนาม    

       (4.) ดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยลงบันทึกสั่งการ ลงชื่อเลขานุการกรมผูลงนาม 

วัน เดือน ป  ท่ีลงนาม พรอมสแกน             

       (5.) หนังสือท่ีตองสงใหผูเก่ียวของหลายหนวยงาน ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการจัดสงสําเนาใน

ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนกิส และจัดสงตนฉบับใหผูเก่ียวของหลัก              

       (6.) เรื่องดวนใหประสานแจงกลุมท่ีเก่ียวดําเนินการรับเอกสารจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

เพ่ือเสนอหัวหนากลุม               

หนังสือจากหนวยงานภายนอก                             

 หนังสือจากหนวยงานภายนอกท่ีสงถึงเลขานุการกรม แบงออกเปน         

 - หนังสือจากภายนอกท่ีตองนําเสนอผูบริหาร /ผอ.กอง /ผอ.กลุม      

   กลุมอํานวยการจัดใสแฟมงานนําเสนอเลขานุการกรม เพ่ือนําเสนอผูบริหาร ผอ.กอง หรือผอ.กลุม 

แลวแตกรณี เม่ือเลขานุการกรมไดพิจารณาและลงนามแลว ใหเลขานุการหนาหองนําสงแฟมงานสงคืนกลุม

อํานวยการ           

 - หนังสือจากหนวยงานภายนอกซ่ึงเลขานุการกรมตองพิจารณา หรือลงนามตามคําสั่งมอบอํานาจ 

ตัวอยางเชน            

        - หนังสือขออนุญาตใชสถานท่ีตั้งบูทประชาสัมพันธผลิตของธนาคารตางๆ    

        - หนังสือขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ        

        - หนังสือขอเชิญเขารวมประชุมคณะกรรมการเงินกู หรือคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณออม

ทรัพยกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม        

        - หนังสืออ่ืนๆ                      
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ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

        ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการดังนี้        

        (1.) เม่ือไดรับหนังสือตนฉบับ ใหดําเนินการตามข้ันตอนการลงทะเบียบรับหนังสือ และนําเสนอ

เลขานุการกรม                    

       (2.) ดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยลงบันทึกสั่งการ ชื่อเลขานุการกรมผูลงนาม 

วัน เดือน ป  ท่ีลงนาม พรอมสแกน และดําเนินการประทับตราในหนังสือดังนี้     

    - อนุญาต                 

    - ชื่อเลขานุการกรมผูลงนาม                

    - วัน เดือน ป ท่ีลงนาม          

         (3.) จัดสงกลุมท่ีเก่ียวของ        

หนังสือจากหองผูบริหาร          

 หนังสือจากหองผูบริหาร ท่ีสงถึงเลขานุการกรม แบงออกเปน      

 - หนังสือท่ีสงถึงพรอมสงตนฉบับ                

 - หนังสือท่ีสงถึงไมสงตนฉบับ         

 ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการดังนี้         

 (1.) หนังสือท่ีสงถึงพรอมสงตนฉบับ เม่ือไดรับหนังสือตนฉบับแลว ใหตรวจสอบความถูกตอง และ

ดําเนินการตามข้ันตอนการลงทะเบียบรับหนังสือ         

 (2.) หนังสือท่ีสงถึงไมสงตนฉบับใหดําเนินการพิมพหนังสือจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ตรวจสอบ

ความถูกตอง และดําเนินการตามข้ันตอนการลงทะเบียบรับหนังสือ      

 (3.) หนังสือท่ีเลขานุการกรมไดพิจารณาและมีบันทึกสั่งการ หรือลงนามแลว ใหตรวจสอบความถูกตองอีก

ครั้ง พรอมประทับตราชื่อเลขานุการกรมผูลงนาม วัน เดือน ป ท่ีลงนาม  

(4.) ดําเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยลงบันทึกสั่งการ ลงชื่อเลขานุการกรมผูลงนาม วัน 

เดือน ป  ท่ีลงนาม พรอมสแกน             

 (5.) หนังสือท่ีตองสงใหผูเก่ียวของหลายหนวยงาน ใหเลขานุการหนาหองดําเนินการจัดสงสําเนาในระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส และจัดสงตนฉบับใหผูเก่ียวของหลัก  หรือมีสั่งการใหแจงเวียน ใหดําเนินการแจงเวียนใน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เม่ือดําเนินการแจงเวียนแลว ใหนําตนฉบับเสนอเลขานุการกรม เพ่ือพิจารณา     

สั่งการใหกลุมงานในสํานักงานเลขานุการกรมดําเนินการหรือเก็บรวบรวมเรื่อง        
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ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

๗. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 

 ดําเนินงานวัดผลตัวชี้วัดบุคคล ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (วันท่ี 31 มีนาคม และ 30 

กันยายน ของทุกป)   

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

รอยละความสําเร็จของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน รอยละ... 

8. เอกสารอางอิง    

        1. ภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ 2548             

 2. ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

9. ภาคผนวก      

ข้ันตอนการปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส 

 ในการปฏิบัติงานยอมตองมีข้ันตอน รายละเอียดวิธีทํางานเฉพาะ หรือแตละข้ันตอนยอยของแตละ

กระบวนการ อาจเปนขอมูลเฉพาะ เปนคําแนะในการทํางาน เทคนิค แนวปฏิบัติท่ีดี รวมถึงแนวงทางหรือวิธีการท่ี

องคกรใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหผลของการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จตามท่ีไดวางไวจึงไดมีการจัดทําข้ันตอน

การปฏิบัติงาน โดยการนําข้ันตอนในการปฏิบัติมาเรียบเรียงและจัดทําใหเขาใจไดงายในรูปแบบ ผังงาน (Flow 

chart) 

การเขาสูระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. เขาสูหนาเว็ปไซตสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ http://www.oap.go.th  หรือลิงค 

http://edoc.oap.go.th/iwebflow/default.asp 

2. กรณีเขาหนาเว็ปไซตสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เลือกสารสนเทศ เลือกบริการภายใน เลือกระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส 

จะปรากฏหนาจอตามตัวอยางรูปท่ี 1 และรูปท่ี 2 

 

 

 

http://www.oap.go.th/
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ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

 

 

ตัวอยางรูปท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

     

            

 ตัวอยางรูปท่ี 2          

 

 

 

 

 

           

 

 

 

1. เลือกสารสนเทศ 

2. เลือกบริการภายใน 

3. เลือกระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
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ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

3. ข้ันตอนการลงชื่อผูใชและรหัสผานจะปรากฎหนาจอตามตัวอยางรูปท่ี 3  

 ตัวอยางรูปท่ี 3 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

             

      

4. ข้ันตอนการรับหนังสือดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 

1. เลือกท่ีชองคนหาตามตัวอยางรูปท่ี 4  

2. ดําเนินการคนหาเลขท่ีหนังสือตามตัวอยางรูปท่ี 5 และเลือกชองตกลง 

3. ระบบจะปรากฏหนาจอตามตัวอยางรูปท่ี 6 ถึง 8 โดยประทับตรารับหนังสือมุมบนดานขวาของ

หนังสือ และกรอกเลขรับหนังสือ 

ตัวอยางรูปท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

4. ลงช่ือผูใชและรหัสผาน 

1. เลือกคนหา 
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ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

 

          

 ตัวอยางรูปท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

ตัวอยางรูปท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คนหาโดยกรอกเลขที่รับ 

ปส. หรือ กลุมอํานวยการ 

2.หรือคนหาโดยกรอกเลขที่รับ

ของสํานักงานเลขานุการกรม 

3. หรือคนหาโดยกรอกเลขทีห่นังสือ 

4. เลือกชองตกลง 

6. เลือก  
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ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

 

ตัวอยางรูปท่ี 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางรูปท่ี 8 

  

 

 

 

 

         

  

 

 

 

 

         

7. รับตนฉบับ 

8. เลขที่หนังสือรับ 
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ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

5. ข้ันตอนการโอนสรางหนังสือจะปรากฎหนาจอตามตัวอยางรูปท่ี 9 ถึงรูปท่ี 16 

1. เลือกดําเนินการตอ 

2. เลือกโอนสรางเอกสารสงภายในองคกร 

3. ตรวจสอบขอมูลใหตรงกับหนังสือ เชน ชื่อเรื่อง จาก ถึง ชั้นความเร็ว 

4. เลือกสราง  

5. เลขท่ีเอกสาร 

6. เลือก Scan 

7. เลือกแนบเอกสาร 

8. เลือกบันทึกงาน 

9. เลือกสง 

10.  เลือกสํานักงานเลขานุการกรม(กรณีจัดสงภายในสํานักงานเลขานุการหรือเลือกจัดสง 

หนวยงานอ่ืนแลวแตกรณี) 

11.  เลือกกลุมอํานวยการ (ข้ันตอนนี้ดําเนินการจัดสงตามหนังสือ)  

12.  เลือกยายเขา สงถึงพรอมสงตนฉบับ (กรณีเรื่องแจงเวียนท่ีไมตองสงตนฉบับเลือกสงถึง ไมสง    

ตนฉบับแลวแตกรณี) 

13.  เลือกยืนยันสง 

14.  ดําเนินการสําเร็จ 

ตัวอยางรูปท่ี 9 

 

 

 

 

 

             

        

 

 

 

 

 

 1. เลือกดําเนินการตอ 



 
                         กลุม่อาํนวยการ สาํนกังานเลขานกุารกรม รหสัเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชว้นัท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

          Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบตังิาน  ฉบบัท่ี: ปรบัปรุงครัง้ท่ี: หนา้: 
               เร่ือง: คูมื่อการปฏิบตังิานหอ้งเลขานกุารกรม ๑ - ๓๔/40 

 

ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

ตัวอยางรูปท่ี 10 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางรูปท่ี 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 2. เลือกโอนสรางเอกสารสง

ภายในองคกร 

4. เลือกสราง 

3. ตรวจสอบขอมูลให

ตรงกับหนังสอื  



 
                         กลุม่อาํนวยการ สาํนกังานเลขานกุารกรม รหสัเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชว้นัท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

          Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบตังิาน  ฉบบัท่ี: ปรบัปรุงครัง้ท่ี: หนา้: 
               เร่ือง: คูมื่อการปฏิบตังิานหอ้งเลขานกุารกรม ๑ - ๓๕/40 

 

ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

ตัวอยางรูปท่ี 12 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางรูปท่ี 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. เลขที่หนังสือสง 

6. เลือก Scan 7. เลือกแนบเอกสาร 

8. เลือกบนัทึกงาน 

 9. เลือกสง 



 
                         กลุม่อาํนวยการ สาํนกังานเลขานกุารกรม รหสัเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชว้นัท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

          Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบตังิาน  ฉบบัท่ี: ปรบัปรุงครัง้ท่ี: หนา้: 
               เร่ือง: คูมื่อการปฏิบตังิานหอ้งเลขานกุารกรม ๑ - ๓๖/40 

 

ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

ตัวอยางรูปท่ี 14 

        

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางรูปท่ี 15           

 

 

 

 

 

 

             

ตัวอยางรูปท่ี 16 

 

 

 

 

          

6. ข้ันตอนกา 

10. เลือกสาํนักงานเลขานกุารกรม 

11. เลือกกลุ่มอาํนวยการ 
12. เลือกยายเขา 

13. เลือกยืนยันสง 

14. ดําเนินการสงสาํเร็จ 



 
                         กลุม่อาํนวยการ สาํนกังานเลขานกุารกรม รหสัเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชว้นัท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

          Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบตังิาน  ฉบบัท่ี: ปรบัปรุงครัง้ท่ี: หนา้: 
               เร่ือง: คูมื่อการปฏิบตังิานหอ้งเลขานกุารกรม ๑ - ๓๗/40 

 

ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

6. ข้ันตอนการสรางทะเบียนหนังสือสงภายในจะปรากฎหนาจอตามตัวอยางรูปท่ี 17 ถึงรูปท่ี 23 

1. เลือกสรางทะเบียนหนังสือสงภายใน 

2. กรอกขอมูลตามหนังสือ เชน ชื่อเรื่อง จาก ถึง ชั้นความเร็ว 

3. เลือกสราง 

4. เลขท่ีในหนังสือสง 

5. เลือก Scan 

6. เลือกแนบเอกสาร 

7. เลือกบันทึกงาน 

8. เลือกสง 

9. เลือกสํานักงานเลขานุการกรม(กรณีจัดสงภายในสํานักงานเลขานุการหรือเลือกจัดสง

หนวยงานอ่ืนแลวแตกรณี) 

10.  เลือกกลุมอํานวยการ (ข้ันตอนนี้ดําเนินการจัดสงตามหนังสือ)  

11.  เลือกยายเขา สงถึงพรอมสงตนฉบับ (กรณีเรื่องแจงเวียนท่ีไมตองสงตนฉบับเลือกสงถึง ไมสง

ตนฉบับแลวแตกรณี) 

12.  เลือกยืนยันสง 

13.  ดําเนินการสําเร็จ 

ตัวอยางรูปท่ี 17 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. เลือกสรางทะเบียนหนงัสือสงภายใน 



 
                         กลุม่อาํนวยการ สาํนกังานเลขานกุารกรม รหสัเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชว้นัท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

          Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบตังิาน  ฉบบัท่ี: ปรบัปรุงครัง้ท่ี: หนา้: 
               เร่ือง: คูมื่อการปฏิบตังิานหอ้งเลขานกุารกรม ๑ - ๓๘/40 

 

ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

         

 ตัวอยางรูปท่ี 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตัวอยางรูปท่ี 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. เลขที่หนังสือสง 5. เลือก Scan 

6. เลือกแนบเอกสาร 

2. กรอกขอมูล 

3. เลือกสราง 



 
                         กลุม่อาํนวยการ สาํนกังานเลขานกุารกรม รหสัเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชว้นัท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

          Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบตังิาน  ฉบบัท่ี: ปรบัปรุงครัง้ท่ี: หนา้: 
               เร่ือง: คูมื่อการปฏิบตังิานหอ้งเลขานกุารกรม ๑ - ๓๙/40 

 

ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

 

            

 ตัวอยาง รูปท่ี 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตัวอยาง รูปท่ี 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

7. เลือกบนัทึกงาน 

8. เลือกสง 

9. เลือกสํานักงานเลขานุการกรม 



 
                         กลุม่อาํนวยการ สาํนกังานเลขานกุารกรม รหสัเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชว้นัท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

          Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบตังิาน  ฉบบัท่ี: ปรบัปรุงครัง้ท่ี: หนา้: 
               เร่ือง: คูมื่อการปฏิบตังิานหอ้งเลขานกุารกรม ๑ - ๔๐/40 

 

ผูจัดทํา 
กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูทบทวน 
 กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเลขานกุารกรม 

ผูอนุมตั ิ
 

เลขานกุารกรม 

 

 

            

ตัวอยาง รูปท่ี 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง รูปท่ี 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ดําเนินการสงสาํเร็จ 

10. เลือกกลุมอํานวยการ 

11. เลือกยายเขา 

12. เลือกยืนยันสง 


