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ค าน า 
ภายหลังจากปฏิรูประบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
การบริหารจัดการมีการเปลี่ยนแปลงโดยน าระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงและเพ่ิม
คุณภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว ค้นหาข้อมูลจากระบบอย่างต่อเนื่องลดปริมาณ
การใช้กระดาษ  ระบบงานสารบรรณจึงเป็นหัวใจในการจัดระบบการเดินหนังสือของหน่วยงาน  
กองกลางจึงได้น าระบบไอทีเข้ามาใช้ในการปรับปรุงระบบการบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานที่เป็นเจ้าของเรื่องสามารถใช้ระบบบริหารงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประสิทธิภาพ  จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (งานสารบรรณกลาง) เพ่ือพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติราชการให้มีความสอดคล้อง
กับยุทศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ภายในหน่วยงาน
ให้สามารถยกระดับการบริหารและการปฏิบัติราชการไปสู่ความเป็นมืออาชีพและพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการท างาน  ลดความซ้ าซ้อนขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ ลดค่าใช้จ่าย ลดปริมาณการใช้
กระดาษโดยให้ยกเลิกการใช้สมุดทะเบียนรับ  อีกทั้งบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและ
ส านักงานรัฐมนตรีได้รับการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการแก้ไขปัญหาการใช้ไอทีเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพในการบริการและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการท างานโดย
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่และเพ่ือให้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (งานสารบรรณกลาง) ในส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและส านักงานรัฐมนตรี 
สามารถตรวจสอบการด าเนินงานของเรื่องนั้นๆ และค้นหาติดตามความก้าวหน้าของหนังสือได้ทุก
ขั้นตอน ได้แก่  การค้นหาสามารถค้นหาจากเลขท่ีหนังสือวัน เดือน ปี ของหนังสือ  จากชื่อเรื่อง  เป็นต้น   

ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  กองกลางได้รับ
ความร่วมมือจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดท าและปรับปรุงพัฒนาระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ท าให้กระบวนงานสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ  กองกลางจึงขอขอบคุณศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้กรุณาในการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งหน่วยงานของรัฐเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป 
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คู่มือการปฏิบัตงิาน 
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กองกลาง ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม 

 
1. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 
          ตามที่ได้มีการปฏิรูประบบราชการตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ.2545  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 การบริหารจัดการมีการเปลี่ยนแปลงโดยน าระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงเพ่ิมคุณภาพการบริการและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้อง 
รวดเร็ว  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม หมวด 
6 จึงมีแผนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน  
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เพ่ือให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน กองกลาง จึงได้จัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานกระบวนงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(งานสารบรรณกลาง) ซึ่งเป็นกระบวนงาน
สนับสนุนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
          1. เพ่ือพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติราชการโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ภายในหน่วยงานให้สามารถยกระดับการบริหารและการปฏิบัติราชการไปสู่ความเป็น
มืออาชีพและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการท างาน 
          2. เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติราชการ ลดค่าใช้จ่าย ลดปริมาณการใช้กระดาษโดย
ให้ยกเลิกพิมพ์รายงานสมุดทะเบียนส่ง 
          3. บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและส านักงานรัฐมนตรี จะได้รับการ
เรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการแก้ไขปัญหาการใช้ไอที เพื่อเพ่ิมคุณภาพในการบริการ
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างนวัตกรรมในการท างาน โดยอาศัยเทคโน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่   

 

2. ขอบเขต 
          คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมกระบวนงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของงานสาร
บรรณกลาง โดยแสดงขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การรับเรื่องจากหน่วยงานภายนอกและ
ภายในรวมถึงหน่วยงานในสังกัดโดยตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร บันทึก
ข้อมูลเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไปพิจารณากลั่นกรอง
ความถูกต้องอีกชั้นหนึ่ง และส่งให้กองเจ้าของเรื่อง ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ซึ่ง
ระบบฯ สามารถตรวจสอบการด าเนินงานของเรื่องนั้นๆ และค้นหาติดตามความเคลื่อนไหว
ของหนังสือได้ทุกขั้นตอน 
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3.ค าจ ากัดความ 

 
  “งานสารบรรณ” หมายความว่า  งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การ

จัดท าการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย 
“หนังสือราชการ” คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ 
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส านักงานหรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ 

ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือใน
ต่างประเทศและให้หมายความถึงคณะกรรมการด้วย 

 “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่าน
ระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

“หนังสือภายนอก” คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑ  
เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการหรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีถึง
บุคคลภายนอก 

“หนังสืออ่ืน” คือ หนังสือหรือเอกสารอ่ืนใดที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ ซึ่งรวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสีย แถบบันทึกภาพและ
สื่อกลางบันทึกข้อมูลด้วย หรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าทีและเจ้าหน้าที่ได้รับเข้า
ทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้ว มีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรม จะก าหนดขึ้นใช้ตามความ
เหมาะสม เว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ท าตามแบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา 
หลักฐานการสืบสวนและสอบสวนและค าร้อง เป็นต้น 

“หนังสือภายใน” คือ หนังสือที่ติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก  
เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 

“หนังสือประทับตรา” คือ หนังสือที่ใช้ตราประทับแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก ากับตรา 

“หนังสือสั่งการ” มี 3 ชนิด ได้แก่ ค าสั่ง ระเบียบ และ ข้อบังคับ 
“ค าสั่ง” คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายใช้

กระดาษตราครุฑ 
“ระเบียบ” คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอ านาจของ

กฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติเป็นการประจ า ใช้กระดาษตราครุฑ 
“ข้อบังคับ” คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดให้ใช้ โดยอาศัยอ านาจของ

กฎหมายที่บัญญัติให้กระท าได้ใช้กระดาษตราครุฑ 
“ประกาศ” คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบหรือแนะแนวทาง

ปฏิบัติ 
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การรับและส่งหนังสือ 

 “หนังสือรับ” คือ หนังสือที่ ได้รับเข้ามาจากภายนอกให้ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
สารบรรณกลางปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 

“หนังสือส่ง” คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 
“สื่อกลางการบันทึกข้อมูล” หมายความถึง สื่อใด ๆ ที่อาจใช้บันทึกข้อมูลได้ด้วยอุปกรณ์

ทาง อิ เล็ กทรอนิกส์  เช่น  แผ่ นบันทึกข้อมูล   เทปแม่ เหล็ ก  จานแม่ เหล็ ก  แผ่นซีดี  – อ่าน 
อย่างเดียว หรือแผ่นดิจิทัลเอนกประสงค์ เป็นต้น 
4. หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ตั้งแต่ระดับ ผู้อ านวยการศูนย์/ ส านัก /กลุ่ม/กอง  

 สั่งการ/ลงนาม 
เจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานระบบสารบรรณ  

 รับเรื่องตรวจสอบความเรียบร้อย  ลงทะเบียนรับหนังสือ  และส่งกองเจ้าของเรื่อง/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ลงทะเบียนรับเรื่องเข้ากอง  น าเรื่องไปด าเนินการเสนอผู้บริหารเพ่ือผู้บริหารพิจารณา
สั่งการ/ลงนาม  หลังจากนั้นเจ้าของเรื่องด าเนินการและส่งหนังสือมายังงานรับส่งเพ่ือส่งออกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
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5.Work Flow กระบวนงาน 
ชื่อกระบวนการ : งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ : สามารถลงทะเบียนรับหนังสือเข้าด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และส่งกอง
เจ้าของเรื่องได้ถูกต้อง รวดเร็ว 
ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จของการลงทะเบียนรับหนังสือเข้าด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และ
สามารถส่งให้กองเจ้าของเรื่องได้ถูกต้อง รวดเร็ว (สปค. สรค.) 

ขั้นตอนการท างาน ผังกระบวนงาน 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ* 
ต าแหน่ง/กลุ่ม/

ฝ่าย 

ปกติ หนังสือท่ีมี
ความ

เร่งด่วน 

การตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน จัดล าดับความส าคัญ 
พร้อมคัดแยกหนังสือที่มีความ
เร่ งด่ วน เพื่ อด า เนินการเป็น
อันดับแรก 

 10-20นาที 5-10 นาท ี เจ้าหน้าท่ี 
งานสารบรรณกลาง 

 
 
 
 

 
ลงทะเบียนรับหนังสือเข้าระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะ
ลงทะเบียนรับหนังสือที่มีความ
เร่งด่วนก่อน 

 3 นาที/
เรื่อง 

2 นาที/
เรื่อง 

เจ้าหน้าท่ี 
งานสารบรรณกลาง 

 
 
 
 

หัวหน้ า งานสารบรรณกลาง
พิจารณาความถูกต้องก่อนส่งให้
บุคลากร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการต่อไป 

 

2 นาที/
เรื่อง 

1 นาที/
เรื่อง 

หัวหน้างาน 
สารบรรณกลาง 

 
 

เจ้าหน้าที่คัดแยกหนังสือพร้อม
จั ดส่ งหนั ง สื อ ให้ บุ คคลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีเป็น
เร่ืองเร่งด่วนจะจัดส่งภายใน 15 
นาที หลังจากลงทะเบียนรับเข้า
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 20-30 
นาที 

15 นาท ี เจ้าหน้าท่ี 
งานสารบรรณกลาง 

 
 
 
 
 
 

 

หัวหน้างานสารบรรณกลาง
พิจารณาความถูกต้อง 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของหนังสือ 

ลงทะเบียนรับหนงัสือ 
เข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

คัดแยกพร้อมจัดส่งเอกสาร/
หนังสือ ให้บุคคล/หน่วยงานที่

เก่ียวข้องด าเนินการ 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    ขั้นตอนการรับเรื่องเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
          1. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของหนังสือราชการที่ส่งมาถึง คค. พร้อมจัดล าดับ
ความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ หลังจากนั้นน ามาลงทะเบียนรับด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 2. หัวหน้างานสารบรรณกลาง พิจารณาความถูกต้องของการลงทะเบียนรับเข้าระบบฯ 
อีกชั้นหนึ่ง ก่อนส่งหนังสือให้บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน สปค. สรค. 
 3. คัดแยกหนังสือพร้อมจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน สปค. สรค. กรณีเป็นเรื่องด่วนที่สุด 
จัดส่งให้กองเจ้าของเรื่องภายใน 15 นาที หลังจากลงทะเบียนรับเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

7. มาตรฐานคุณภาพงาน 

ล าดับ กระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  10-20 นาที เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถู ก ต้ อ ง ค ร บ ถ้ ว น ข อ ง
ห นั ง สื อ  จั ด ล า ดั บ
ความส าคัญ พร้อมคัดแยก
หนังสือที่มีความเร่งด่วน
ออกมาเพื่อด าเนินการ 

เอกสารถูกต้อง 
ครบถ้วน 

เจ้าหน้าท่ี 

งานสารบรรณกลาง 

 

 

2.  3 นาที/เรื่อง ลงทะเบียนรับหนังสือด้วย
ร ะ บ บ ส า ร บ ร ร ณ
อิ เล็กทรอนิกส์  โดยจะ
ลงทะ เบี ยนหนั งสื อที่ มี
ความเร่งด่วนก่อน 

จ า น วน ห นั ง สื อ ที่
ล ง ท ะ เ บี ย น เ ข้ า
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ถู ก ต้ อ ง  ร ว ด เ ร็ ว 
เฉลี่ย 3 นาที/เรื่อง 

เจ้าหน้าท่ี 
งานสารบรรณกลาง 

3.  2 นาที/เรื่อง หั วหน้ า งานสารบรรณ
กลา ง  พิ จ า รณาควา ม
ถู ก ต้ อ ง ก่ อ น ส่ ง ใ ห้ 
บุ คล ากร /หน่ วย งานที่
เกี่ยวข้อง 

หั ว ห น้ า ง า น ส า ร
บรรณกลางพิจารณา
ก ลั่ น ก ร อ ง เ รื่ อ ง
ถูกต้อง 

หัวหน้า 
งานสารบรรณกลาง 

4.  20-30 นาท/ี
รอบการเดิน 

เจ้าหน้าที่คัดแยกหนังสือ
พร้ อมจัดส่ งหนั งสื อ ให้
บุคคลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง กรณีเป็นเรื่อง
ด่วนที่สุดจะจัดส่งภายใน 
1 5  น า ที  ห ลั ง จ า ก
ลงทะเบียน 

จั ด ส่ ง เ อก ส า ร ใ ห้
ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง 
รวด เ ร็ ว  ทั น เ วลา 
กรณีหนั ง สื อด่ วน
ที่ สุดจั ดส่ งภายใน 
15 นาที 

เจ้าหน้าท่ี 

งานสารบรรณกลาง 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของหนังสือ 

ลงทะเบียนรบัหนังสือเข้าระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

หัวหน้างานสารบรรณกลาง
พิจารณาความถูกต้องก่อนส่งให้ 

บุคลากร/หน่วยงาน 

คัดแยกพร้อมจดัส่ง
เอกสาร/หนังสือ ให้
บุคคล/หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด าเนินการ 
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8. ระบบติดตามและประเมินผล 
 เจ้าหน้าที่งานสารบรรณกลาง จะติดตามหนังสือ/เอกสาร ฉบับที่มีปัญหา เช่น การส่ งผิดกอง 
การที่ไม่มีกองใดรับเป็นเจ้าของเรื่อง ซึ่งงานสารบรรณกลางจะประสานกับกองนั้นๆ เพ่ือร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและสรุปหากองเจ้าของเรื่อง จากนั้นจะคอยตรวจดูความเคลื่อนไหวของหนังสือฉบับนั้นๆ ว่ามีการ
ส่งคืนงานสารบรรณกลางหรือไม่ 

9. เอกสารอ้างอิง 

 1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณกลาง พ.ศ.2526 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2539 
 2. คู่มืออบรม (ส านัก/กอง Oper Manual) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม 
 3. แผนปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงงานด้านระบบการจัดการเอกสารของส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม ปี 2559 
 4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
 5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

10. แบบฟอร์มที่ใช้กระบวนงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
       เอกสารการบันทึกการรับ – ส่ง หนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
1. ทะเบียนหนังสือรับ เจ้าหน้าท่ี 

งานสารบรรณกลาง 
ฐานข้อมูลของ 
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ตั้งแต่ปี 2536-
ปัจจุบัน 

แยกเป็น 3 ส่วน 
-ปี 2536-2545 
-ปี 2546-2548 
-ปี 2549-2553 
-ปี 2554-ปัจจุบัน 

2. ทะเบียนหนังสือส่ง เจ้าหน้าท่ี 
งานสารบรรณกลาง 

ฐานข้อมูลของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ตั้งแต่ปี 2536 – 
ปัจจุบัน 

แยกเป็น 3 ส่วน 
-ปี 2536 - 2545 
-ปี 2546 – 2548 
-ปี 2549 – 2553 
-ปี 2554- ปัจจุบัน 
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ภาคผนวก 
 



                                                            8                            ภาคผนวก 2 รายชื่อผู้จัดท า  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                       
 

1.  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
2.  เมนูต่าง ๆ ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
3.  รับหนังสือภายนอก 
4.  ลงชื่อรับหนังสือ 
5.  ค้นหาและด าเนินการ 
6.  หน่วยงานเจ้าของเรื่องลงชื่อรับหนังสือเพ่ือด าเนินการ 
7.  กองเจ้าของเรื่องส่งหนังสือไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองหรือส่งงานรับ-ส่ง 
8.  การส่งหนังสือออกหน้าเคาน์เตอร์ (e-Counter) 
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1.  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
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2. เมนูต่าง ๆ ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
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3.  รับหนงัสือภายนอก 
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4.  ลงชื่อรับหนังสือ 
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5.  ค้นหาและด าเนินการ 
 

 
 
 
 
 



14 
 
6.  หน่วยงานเจ้าของเร่ืองลงชื่อรับหนังสือเพ่ือด าเนินการ 
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7.  การส่งหนงัสือหน้าเคาน์เตอร์ 
 
 

 



                                                        16                              ภาคผนวก 2 รายชื่อผู้จัดท า 
 
รายชื่อผู้จัดท า 
1.นายปริยะ  เวสสบุตร    ผู้อ านวยการกองกลาง 
2.นางพิทยา  รอดชาติ    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
3.นางสาวสายใจ  เจริญ    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 


