
1 
 

   

ก 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
          ชื่อกระบวนการ  SP8 กระบวนการบริหารงานด้านก าลังพลและธุรการ    

หน่วยรับผิดชอบ  กธก.ยศ.ทร. 
ข้อก ำหนดและตัวชี้วัด  need /ข้อกฎหมำย / ประสิทธิภำพ / ควำมคุ้มคำ่ 

 

ชื่อกระบวนการย่อย SP8.1 กระบวนการรบั - ส่งเอกสาร 
หน่วยรับผดิชอบ  แผนกธุรกำร กองก ำลังพลและธุรกำร ยศ.ทร.  

ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 รับหนังสือ หรือเอกสำร หรือไปรษณีย์/พัสดุ  
จำกเวรหนังสือ หรือไปรษณีย์ 

1  หน.ธุรกำร กธก.ยศ.ทร. 
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 1. แยกประเภทเพื่อจัดล ำดับควำมส ำคัญ
และควำมเร่งด่วนของหนังสือ หรือเอกสำร 
หรือไปรษณีย์/พัสดุ  
2. ถ้ำเป็นหนังสือที่เป็นชั้นควำมลับให้แยก
ออกปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำ
ควำมลับของทำงรำชกำร 
3. เปิดซองตรวจเอกสำร หำกไม่ถูกต้องให้
ติดต่อส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องหรือ
หน่วยงำนที่ออกหนังสือ เพื่อด ำเนินกำรให้
ถูกต้อง หรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็น
หลักฐำน 

1 ระเบียบว่ำด้วยกำร
รักษำควำมลับของทำง
รำชกำร 

หน.ธุรกำร กธก.ยศ.ทร. 

A หนังสือ/เอกสำร/ไปรษณีย์/พัสดุ 

คัดแยกหนังสือ หรือเอกสำร หรือไปรษณีย์/
พัสดุ  
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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1. น ำหนังสือ หรือเอกสำร มำประทับตรำรับหนังสือตำม
แบบที่ 12 ท้ำยระเบียบ ที่มุมบนด้ำนขวำของหนังสือ 
ลงทะเบียนในทะเบียนหนังสือรับ ตำมแบบที่ 13 ท้ำย
ระเบียบฯ  
2. ลงเลขล ำดับของทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือในระบบ 
inavy เพื่อท่ีจะสำมำรถตรวจสอบสถำนะของหนังสือ 
พร้อมท้ังให้จัดเก็บส ำเนำต้นฉบับไว้ในกำรตรวจสอบ  

1 1. ประทับตรำรับ
หนังสือตำมแบบที่ 12 
ท้ำยระเบียบ ที่มุมบน
ด้ำนขวำของหนังสือ 
และตำมแบบที่ 13 
ท้ำยระเบียบฯ  
2. ลงเลขล ำดับของ
ทะเบียนรับ-ส่ง 
หนังสือในระบบ inavy 

หน.ธุรกำร กธก.ย
ศ.ทร. 
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1. กรณีหนังสือเสนอให้ผู้บังคับบัญชำลงนำม ให้น ำเข้ำ
แฟ้ม เพื่อเสนอให้ให้ผู้บังคับบัญชำลงนำม 
2. หนังสือที่ส่งให้ นขต.ยศ.ทร. ให้จัดแยก   หนังสือที่จะ
ส่งให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร โดยให้ลงชื่อ
หน่วยงำนที่รับหนังสือนั้นในช่องกำรปฏิบัติ ถ้ำมีชื่อบุคคล
หรือต ำแหน่งทีเ่กี่ยวข้องกับกำรรับหนังสือ ให้ลงชื่อหรือ
ต ำแหน่งไว้ด้วย แล้วส่งหนังสือโดยใช้สมุดส่งหนังสือ  

1  หน.ธุรกำร กธก.ย
ศ.ทร. 
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 หลังจำกที่ผู้บังคบับัญชำลงนำมในหนังสือ หรือเอกสำร 
เรียบร้อยแล้ว ให้น ำหนังสือ หรือเอกสำร มำด ำเนินกำร
ออกเลขที่ส่ง  
วันเดือนปีที่สง่  
 
 
 

1  หน.ธุรกำร กธก.ย
ศ.ทร. 

ลงทะเบียนรับหนังสือ หรือเอกสำรที่รับมำ
ด ำเนินกำรภำยในหน่วย ยศ.ทร.  

จัดกำรหนังสือ หรือเอกสำร  
หรือไปรษณีย์/พัสดุ ที่รับมาด ำเนินกำร 

 

หนังสือจัดใส่แฟ้มเสนอ
ให้ผู้บังคับบัญชำลงนำม 

 

หนังสือที่ส่งทำงสมุด 
ส่งหนังสือให้หน่วย  

นขต.ยศ.ทร.  
 ลงทะเบียนส่งหนังสือ หรือเอกสำร ที่จะส่งออก

นอกหน่วย ยศ.ทร. 
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 ขั้นที่  ผังกระบวนการ  
 

รายละเอียดของงาน  มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด  ผู้รับ  
ผิดชอบ เวลา (วัน)  ข้อก าหนด  

6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ตรวจสอบควำมเรียบร้อยก่อนส่งหนังสือ
ออกจำกหน่วย ดังนี้                              
1. ให้เจ้ำของเรื่องตรวจควำมเรียบร้อยของ
หนังสือ และสิ่งที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วน  
2) ส ำหรับหนังสือที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
    เมื่อเจ้ำหน้ำที่จำกส ำนักงำนน ำหนังสือ 
ทีไ่ด้รับอนุมัติแล้วมำส่งที่ธุรกำร  ให้ตรวจ
เรื่องและจ ำนวนที่รับให้ถูกต้อง พร้อมลง
ลำยมือตัวบรรจง วันเดือนปีที่รับหนังสือ 
พร้อมท้ังตรวจกำรอนุมัติ/ลงนำมของ
ผู้บังคับบัญชำให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนที่จะ
ด ำเนินกำรตำมที่อนุมัติ/ส่ง/ส ำเนำ และ
ตรวจสอบเอกสำรที่ได้รับให้ถูกต้องครบถ้วน 
หำกเป็นเอกสำรส ำคัญให้บรรจุซอง หรือ
บรรจุซองเพื่อส่งทำงไปรษณีย์ 

1  หน.ธุรกำร กธก.ยศ.ทร. 
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จัดส่งหนังสือไปให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำร หรือส่งหนังสือให้เจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนสำรบรรณกลำง  
1. กรณีที่ 1 ส่งหนังสือให้เจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนสำรบรรณกลำง  ให้ด ำเนินกำร
ออกเลขที่ส่ง วันเดือนปีที่ส่ง ลงในทะเบียน
ในสมุดส่งหนังสือให้เรียบร้อย ก่อนให้
เจ้ำหน้ำที่น ำสำรจัดส่งให้เรียบร้อยภำยในวัน
เดียวกัน  
2. กรณีที่ 2 ส่งหนังสือให้ส่วนรำชกำร นขต.
ยศ.ทร. เมื่อหนังสือได้รับอนุมัติจำก
ผู้บังคับบัญชำเรียบร้อยแล้ว จะด ำเนินกำร 

1  หน.ธุรกำร กธก.ยศ.ทร. 

จัดกำรส่งออกหนังสือ หรือเอกสำร  
หรือไปรษณีย์/พัสดุ ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

กรณีที่ 1 
ส่งหนังสือให้เจ้ำหน้ำที่

ของหน่วยงำนสำร
บรรณกลำง 

กรณีที่ 2  
ส่งหนังสือให้ 

ส่วนรำชกำร นขต.
ยศ.ทร. 

 

ส่งออกหนังสือ หรือเอกสำร  
หรือไปรษณีย์/พัสดุ ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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 ขั้นที่  ผังกระบวนการ  
 

รายละเอียดของงาน  มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด  ผู้รับ  
ผิดชอบ เวลา (วัน)  ข้อก าหนด  

 
 
 
 
 

 แทงหนงัสือ หรือส ำเนำหนังสือให้หน่วย/บุคคล ตำมที่
ได้รับอนุมัติ ซึ่งในกำรส่งหนงัสือหรือส ำเนำส่งให้ นขต.
ยศ.ทร. และกองต่ำง ๆ ภำยใน บก.ยศ.ทร. จะปฏบิัติ
เช่นเดียวกับกำรส่งออกนอกหน่วย โดยจัดส่งเวลำ 1000 
และ 1400 ของทกุวัน  
3. หำกเป็นหนงัสอืที่มีชั้นควำมเร็ว ด่วน ด่วนมำก       
ด่วนที่สุด และหนังสือที่ต้องให้ผู้บังคับบัญชำปฏิบตัิ/ทรำบ 
ต้องให้เจ้ำหน้ำทีน่ ำส่งในโอกำสแรก ทั้งนี้ต้องควบคุมดูแล
ในแต่ละช่วงกำรจัดส่ง และก่อนเวลำ 1530 ต้องไมม่ี
หนังสือส่งภำยในหน่วยค้ำงสง่ เจ้ำหน้ำที่ต้องน ำสง่ให้เสร็จ
สิ้นทั้งหมดหรือโทรศัพท์แจ้งหน่วยให้มำรับเรื่อง หำกหน่วย
ไม่มำรับเรื่อง ให้เจ้ำหน้ำที่หมำยเหตุว่ำได้โทรศัพท์แจ้งแล้ว 
ระบุชื่อผู้รับ วัน เวลำที่แจ้งไว้ในสมุดส่งหนังสือเพื่อเป็น
หลักฐำน  
4. ส่วนหนังสือที่ส่งให้ นขต.ยศ.ทร. และกองต่ำง ๆ ภำยใน 
ยศ.ทร. ทำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้ำหน้ำที่จะ
ด ำเนินกำรภำยหลังจำกได้รับจำกส ำนักงำนผู้บังคับบัญชำ
ไม่เกิน 30 นำที และตรวจสอบกำรรับ หำกหน่วยรบัไม่ลง
รับภำยใน 30 นำที เจ้ำหน้ำทีจ่ะตอ้งโทรศัพท์แจ้งหน่วยรับ
ให้ด ำเนินกำรทันท ี
5. ส ำหรับข้อมูลข่ำวสำรลับ จะน ำส่งให้นำยทะเบยีนข้อมูล
ข่ำวสำรลับหรือผูช้่วยนำยทะเบียนข้อมูลข่ำวสำรลับของ
หน่วยด ำเนินกำร ตำมระเบียบวำ่ดว้ยกำรรักษำควำมลับ
ของทำงรำชกำร พ.ศ.2544 และค ำสั่ง ยศ.ทร. (ลบั) เรื่อง 
กำรแตง่ตั้งนำยทหำรควบคุมกำรรกัษำควำมปลอดภัยและ
นำยทะเบียนข้อมลูข่ำวสำรลบั 
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 ขั้นที่  ผังกระบวนการ  
 

รายละเอียดของงาน  มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด  ผู้รับ  
ผิดชอบ เวลา (วัน)  ข้อก าหนด  

  
 

 
 
 
 
 
 

6.  ในส่วนของกำรออกที่ส่ง เลขที่ค ำสั่ง และจัดส่งออก
นอกหน่วย ใหด้ ำเนินกำรตำมระเบียบฯ  ส่วนกำรจัดส่ง
หนังสือภำยในหน่วยให้ปฏิบัติตำมค ำสั่ง ยศ.ทร. โดยจะ
ด ำเนินกำรหลังจำกที่เจ้ำหน้ำที่ได้ออกเลขที่ส่ง/ค ำสั่ง/
รับรองในทะเบียนส่งหรือทะเบียนค ำสั่งเรียบร้อยแล้ว 
ส่วนกำรจัดส่งหนังสือโดยส่งทำงไปรษณีย์ให้ถือปฏิบัติตำม
ระเบียบหรือวิธีกำรทีก่ำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยก ำหนด 
ซึ่ง ยศ.ทร.ได้เป็นสมำชิกไปรษณีย์ศำลำยำ และจะส่ง
เอกสำรเป็นรำยเดือน แผนกธุรกำร กธก.ยศ.ทร. เป็น
ผู้รับผิดชอบในกำรจัดส่ง และรับหนังสือ จดหมำย พัสดุ 
และอื่น ๆ โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำกไปรษณีย์มำรับ-ส่งเอกสำร
ที่แผนกธุรกำร กธก.ยศ.ทร. ทุกวันเวลำประมำณ 1100 - 
1200 
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 จัดเก็บให้ปฏิบัติตำมระเบียบฯ กำรเก็บส ำเนำและกำร
ส่งคืนต้นเรื่อง โดยจะด ำเนินกำรหลังจำกที่เจ้ำหน้ำที่ได้
ออกเลขที่ส่ง/ค ำสั่ง/รับรอง ท ำกำรจัดเก็บส ำเนำหนังสือ
ส่งไว้ที่แผนกธุรกำร กธก.ยศ.ทร. เพื่อตรวจสอบต้นเรื่อง 
ส ำหรับส ำเนำคู่ฉบับส่งคืนเจ้ำของเรื่อง ส่วนค ำสั่งต้องเก็บ
ฉบับจริงและส ำเนำ ไว้ที่แผนกธุรกำร กธก.ยศ.ทร.       
ต้นเรื่องและส ำเนำคู่ฉบับคืนเจ้ำของเรื่อง กำรส ำเนำค ำสั่ง
พร้อมผนวก (ถ้ำมี) ส ำเนำให้ ทร. จ ำนวน 1 ชุด ส ำเนำให้
ผู้มีรำยชื่อตำมค ำสั่ง หำกเป็นค ำสั่งแต่งตั้ง ต้องส ำเนำเก็บ
ไว้ในแฟ้มแต่งตั้งอีก 1 ชุด เพื่อสะดวกในกำรค้นหำ  

1  หน.ธุรกำร กธก.ยศ.ทร. 

  รวมระยะเวลำ (วันรำชกำร) 8   
 

Link คู่มือปฏิบัติงาน 
73-EDU-WM-SP8.1 กระบวนการรบั-ส่งเอกสาร 

จัดเก็บต้นเรื่องหรือเก็บส ำเนำหนังสือ/
เอกสำรที่จัดส่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง B 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/73-wm-sp8.1.pdf

