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บทน า 
 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นหน่วยงานการศึกษาทางทหาร  มีเอกสารท่ีรับเข้าจาก
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกสาร  หนังสือท่ีจะต้องส่งถึงหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกสารหน่วยนอก และ
หนังสือท่ีจัดท าเป็นหลักฐานมากมาย 
 แผนกธุรการ โรงเรียนนายร้อยนายพระจุลจอมเกล้า มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการรับเอกสารและ
ส่งเอกสารดังกล่าว  เพื่อให้หนังสือถึงมือผู้รับหรือผู้ปฏิบัติโดยเร็ว และไม่ผิดพลาด ป้องกันไม่ให้หนังสือสูญหาย
หรือสับสน เพราะได้ลงหลักฐานไว้แล้ว  ช่วยให้การติดตามค้นหาหนังสือได้สะดวกรวดเร็ว  จึงได้จัดท าเอกสาร
จัดท าความรู้ เรื่อง การรับและส่งหนังสือ ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าท่ียึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ถูกต้อง โดย
ยึดระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นส าคัญ 
 
  

 ๑ 



 
 

บทท่ี ๑ 
การรับหนังสือ 

 
 หนังสือรับ คือ หนังสือท่ีรับเข้ามาจากภายนอก  
 
วิธีปฏิบัติ 
 ๑. เมื่อมีหนังสือเข้ามาในหน่วยงาน ซึ่งจะมีเข้ามาในหลายช่องทาง ดังนี้ 
   ๑.๑ จากพลน าสารซึ่งไปรับมาจากกองทัพบก 
   ๑.๒ จากเจ้าหน้าท่ีไปรษณีย์น ามาส่ง 
   ๑.๓ จากเจ้าหน้าท่ีน าสารของหน่วยงานต่าง ๆ น ามาส่งเอง 
 ๒. จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อด าเนินการก่อนหลัง ดังนี้ 
  ๒.๑ ด่วนท่ีสุด  ให้ปฏิบัติในทันทีท่ีได้รับหนังสือนั้น 
   ๒.๒ ด่วนมาก  ให้ปฏิบัติโดยเร็ว 
   ๒.๓ ด่วน  ให้ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าท่ีจะท าได้ 
 ๓. ตรวจสอบเอกสาร  หากไม่ถูกต้องให้ปฏิบัติดังนี้ 
   ๓.๑ ติดต่อส่วนราชการหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
   ๓.๒ ติดต่อหน่วยงานท่ีออกหนังสือ 
   ๓.๓ บันทึกข้อบกพร่องไว้ (ในช่องหมายเหตุ) 
 ๔. ประทับตรารับหนังสือ   
 
 
 
 
 

ตรารับหนังสือของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 

   ๔.๑ ประทับตรารับหนังสือท่ีมุมบนด้านขวาของหน้าแรกของหนังสือท่ีเปิดผนึกแล้ว 
   ๔.๒ ถ้าท่ีมุมบนด้านขวาของหน้าแรกของหนังสือมีการประทับตรารับหนังสือของ
หน่วยงานอยู่ก่อนแล้ว  ให้ประทับตรารับหนังสือท่ีด้านหลังของหน้าแรกซึ่งว่างอยู่นัน้ (โดยเริ่มประทับตราจาก
มุมบนด้านซ้ายเรียงเป็นแถวไปทางขวาในแนวบรรทัดเดียวกัน แถวละ ๓ ตรา ตามล าดับหน่วย  หากแถวเดียว
ไม่พอ ให้เริ่มต้นใหม่เป็นแถวที่ ๒, ๓ ถัดลงมาตามล าดับ ในลักษณะเดียวกัน โดยเว้นระยะต่อระหว่างแถว
ประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร ถ้าด้านหลังของหน้าแรกไม่ว่าง ให้ไปประทับตรารับหนังสือท่ีด้านหลังของหน้าท่ีว่าง
ถัดไปตามล าดับ) 
    หมายเหตุ ถ้าเป็นหนังสือราชการท่ีไม่พึงเปิดเผย (มีอักษรประทับ “ลับท่ีสุด” “ลับ
มาก” หรือ “ลับ”  ให้ประทับตรารับไว้ที่มุมบนด้านขวาของหน้าซอง  หน่วยต่อ ๆ ไปประทับท่ีด้านหลังซอง 
โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๔.๒ 
    
  

 ๒ 



 
 

๔.๓ ลงทะเบียนรับหนังสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างทะเบียนหนังสือรับ 
 
    - เลขทะเบียนรับ  ให้ลงล าดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงล าดับติดต่อกันไปตลอดปี
ปฏิทิน 
    - ท่ี  ให้ลงเลขท่ีของหนังสือท่ีรับเข้ามา 
    - ลงวันที่  ให้ลง วัน เดือน ปี ของหนังสือท่ีรับเข้ามา 
    - จาก  ช่ือหน่วย หรือบุคคล 
    - ถึง  ช่ือหน่วย หรือบุคคล 
    - เร่ือง  เรื่องของหนังสือท่ีรับ ถ้าไม่ให้สรุปเรื่องย่อ 
    - การปฏิบัติ  ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
    - หมายเหตุ  บันทึกข้อความอื่น ๆ ถ้ามี  
   ๔.๔ แยกหนังสือท่ีลงทะเบียนรับแล้วส่งให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ  โดยให้ลง
ช่ือหน่วยงานท่ีรับหนังสือนั้นในช่อง การปฏิบัติ ถ้ามีช่ือบุคคล หรือต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับการรับหนังสือให้ลง
ช่ือหรือต าแหน่งไว้ด้วย 
    - บันทึกส่วนราชการท่ีรับผิดชอบไว้ด้านซ้ายแนวเดียวกับย่อหน้าแรก และลงช่ือวัน 
เดือน ปี ก ากับก่อนส่ง 
    - ติดต่อเจ้าหน้าท่ีส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องให้มารับหนังสือ 
    - ให้ผู้รับหนังสือลงช่ือรับและวัน เดือน ปี ท่ีรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนรับ
หนังสือ 
  

 ๓ 



 
 
    หมายเหตุ ผู้ด าเนินการแยกเอกสารต้องมีความรู้ดังนี้ 
      ๑) มีความรู้เรื่องการจัดส่วนราชการนั้นเป็นอย่างดี 
      ๒) มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องท่ีรับมาว่าหน่วยใดท่ีต้องรับผิดชอบด าเนินการ 
      ๓) เอกสารนั้นเคยมีการติดต่อกันมาก่อนหรือไม่ 
 
  

 ๔ 



 
 

บทท่ี ๒ 
การส่งหนังสือ 

 
 หนังสือส่ง คือ หนังสือท่ีส่งออกไปภายนอก  
 
วิธีปฏิบัติ 
 ๑. รับแฟ้มหนังสือท่ีผู้บังคับบัญชาลงนามแล้วเพื่อส่งออกไปภายนอกจากส่วนราชการเจ้าของ
เรื่อง 
 ๒. ตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ  รวมท้ังส่ิงท่ีจะส่งไปด้วยให้ครบถ้วน 
 ๓. ลงทะเบียนส่งหนังสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างทะเบียนหนังสือส่ง 
 
  ๓.๑ ทะเบียนหนังสือส่ง วันท่ี เดือน พ.ศ. ให้ลงวัน เดือน ปี ท่ีลงทะเบียน 
  ๓.๒ เลขทะเบียนส่ง  ให้ลงเลขล าดับของทะเบียนหนังสือส่งเรียงล าดับติดต่อกันไปตลอด
ปีปฏิทิน 
  ๓.๓ ท่ี  ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะ และเลขประจ าของส่วนราชการเจ้าของเรื่องในหนังสือท่ี
จะส่งออก ถ้าไม่มีท่ีดังกล่าว  ช่องนี้จะว่าง 
  ๓.๔ ลงวันท่ี  ให้ลงวัน เดือน ปี ท่ีจะส่งหนังสือนั้นออก 
  ๓.๕ จาก  ให้ลงต าแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือช่ือส่วนราชการ หรือช่ือบุคคลในกรณีท่ีไม่มี
ต าแหน่ง 
  ๓.๖ ถึง  ใหล้งต าแหน่งของผู้ท่ีหนังสือนั้นมีถึง หรือช่ือส่วนราชการ หรือบุคคลในกรณีท่ีไม่
มีต าแหน่ง 
  

 ๕ 



 
 
  ๓.๗ เรื่อง  ให้ลงช่ือเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีท่ีไม่มีช่ือเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 
  ๓.๘ การปฏิบัติ  ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
  ๓.๙ หมายเหตุ  ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)  เช่น 
   - ส่งน าสาร 
   - ส่งไปรษณีย์ 
   - เจ้าของเรื่องน าส่งเอง 
 หมายเหตุ ๑) ลงเลขท่ีและวัน เดือน ปี ในหนังสือท่ีจะส่งออกทั้งในต้นฉบับและส าเนาคู่ฉบับ
ให้ตรงกับเลขทะเบียนส่ง และวัน เดือน ปีในทะเบียนหนังสือส่ง 
   ๒) หนังสือท่ีส่งโดยน าสารหรือไปรษณีย์ ให้ประทับข้อความ ไว้ในส าเนาคู่ฉบับ 
 
 
 
 
 
 ๔. การด าเนินการส่งหนังสือ 
  ๔.๑ ส่งน าสาร  มอบให้เจ้าหน้าท่ีน าสารด าเนินการ 
  ๔.๒ ส่งไปรษณีย์  มอบให้เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด าเนินการ 
  ๔.๓ เจ้าของเรื่องน าส่งเอง  มอบแฟ้มเอกสารให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องด าเนินการ 
 
 
 
  

 ๖ 



 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 

 ๗ 



 
 
 
แบบฟอร์มท่ี ๑ การจ าแนกองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan) 
ช่ือส่วนราชการ : ผธก.รร.จปร.  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (objective) ตัวชี้วัด (KPI) ตามค า
รับรอง 

เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
    แนวทางปฏิบัติการรับและส่ง

หนังสือราชการแผนกธุรการ 
รร.จปร. 

องค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้ คือ 
 
แผนการจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ : การรักษาความมั่นคงของรัฐ   
แผนท่ี ๑ องค์ความรู้ท่ีจ าเป็น : การรับและการส่งหนังสือราชการ 
 เหตุผลท่ีเลือกองค์ความรู้ : - เพื่อให้การรับ-ส่งหนงัสือราชการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 - เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจในการจัดการรับ-ส่งหนังสือราชการ 
 - เพื่อให้หนังสือราชการถึงหน่วยงานต่าง ๆ ได้อยา่งถูกต้อง รวดเร็ว 
 - เพื่อให้สามารถตรวจสอบการรับ-ส่งหนังสือราชการได้ 
 - เพื่อป้องกันการตกหล่น สูญหายของหนังสือราชการก่อนถึงหน่วยงานท่ีรับหนังสือราชการ 

 ตัวชี้วัดตามค ารับรองและเป้าหมายท่ีเลือกใช้วัดการท า KM : - ส่วนราชการได้รับหนังสือราชการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
- หนังสือราชการไม่เกิดการสูญหาย หรือถึงหน่วยงานท่ีรับล่าช้า 

 
 
  

 ๘ 



 
 
แบบฟอร์มท่ี ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  
ช่ือส่วนราชการ : ผธก.รร.จปร.  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การรักษาความมั่นคงของรฐั  
องค์ความรู้ท่ีจ าเป็น : การรับและการส่งหนังสือราชการ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ/ 

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๑ การบ่งชี้ความรู้  
- เจ้าหน้าท่ีในแผนกธุรการร่วมกันระดม

ความคิด ค้นหาความรู้ที่พึงประสงค ์
- การรับ-ส่งหนังสือราชการอย่างไรให้ถูกต้อง 

และรวดเร็ว 
 

๑ ม.ค.๕๗ 
 

จ านวนสมาชิก 
ของ KM Team 

๓ คน KM team เจ้าหน้าท่ีรับ-
ส่งเอกสาร แต่
ละหน่วยงาน
ใน รร.จปร. 

- เจ้าหน้าท่ีรับ-
ส่งเอกสารแต่
ละหน่วยงาน
ใน รร.จปร. 

๑, ๒,๓ 

๒ การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- ทบทวนการรับ-ส่งหนังสือราชการแบบเดิม 
- ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือ

ราชการ 
- กระตุ้นให้เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเห็น

ความส าคัญในการจัดท าแนวทางการรับ-ส่ง
หนังสือราชการอย่างไรให้ถูกต้องและรวดเร็ว 

 

สัปดาห์ ๒-๓  
ม.ค.๕๗ 

 

จ านวน
แหล่งข้อมูลที่
สอบทานกันได้ 

ไม่น้อยกว่า ๓ 
แหล่งข้อมูล 

- เจ้าหน้าท่ีรับ-ส่ง
เอกสารแต่ละ
หน่วยงานใน 
รร.จปร.  

- ฐานความรู้ 
- ระบบพี่เลี้ยง 
 

-  ๑, ๒,๓,๔ 

๓ 
 

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- ระดมความคิดเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานในการ

จัดท าแนวทางปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือ
ราชการ 

- เกณฑ์การจ าแนกประเภทความเร่งด่วน, 
ความลับของหนังสือราชการ 

ก.พ.๕๗ 
 

ความชัดเจน
เข้าใจและเข้าถึง
ข้อมูล 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

- ระเบียบงานสาร
บรรณ 
 

- ฐานความรู้ 
 

- 
 

รร.จปร. 
 

๑, ๒,๓,๔ 
 

 ๙ 



 
 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ/ 

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ CMP 

- เกณฑ์การจ าแนกหน่วยงานต่าง ๆ ใน 
รร.จปร. 

- การจัดท าทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ 
๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

- น าแนวทางปฏิบัติการรับส่งหนังสือราชการให้
เจ้าหน้าท่ีที่มีส่วนเก่ียวข้องในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการตรวจสอบความถูกต้องก่อน
น าไปทดลองใช้ 

ก.พ.๕๗ - จ านวน
ผู้เชี่ยวชาญที่
ตรวจสอบ 

ไม่น้อยกว่า ๓ 
คน 

ผู้เชี่ยวชาญในแต่
ละสายงาน  
  

- ระบบพี่เลี้ยง - รร.จปร. ๑, ๒,๓,๔,๕ 

๕ การเข้าถึงความรู้ 
- น าแนวทางปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือราชการ

ให้แต่ละหน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้องในการ
รับส่งหนังสือราชการทดลองใช้ และสะท้อน
ผลกลับ 

ม.ีค.๕๗ 
 

- ความถูกต้อง
ในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการ 
- ความรวดเร็ว
ในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการ 

ไม่น้อยกว่า ๒ 
ช่องทาง 

เจ้าหน้าท่ีรับ-ส่ง 
เอกสารแต่ละ
หน่วยงานใน 
รร.จปร. 
 

- อินทราเน็ต 
- หนังสือเวียน 
 

- รร.จปร. ๑, ๒,๓,๔,๕ 

๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบงานรับ-ส่ง
หนังสือราชการของแต่ละหน่วยงาน ร่วม
ประเมินผลหลังการใชง้าน รวมทั้งสัมมนาเพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสม
ย่ิงข้ึน 
- น าข้อมูลที่ได้จัดท าแนวทางปฏิบัติการรับ-ส่ง
หนังสือราชการ 

ม.ีค.๕๗ 
 

จ านวนการจัด
ประชุม/ จ านวน
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑ ครั้ง/ ๓ คน เจ้าหน้าท่ีรับ-ส่ง 
เอการแต่ละ
หน่วยงานใน 
รร.จปร. 
 

-เวทีส าหรับ
การ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
- เทคนิคการ
เล่าเรื่อง 

- รร.จปร. ๑, ๒,๓,๔,๕ 

 ๑๐ 

 ๑๐ 



 
 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ/ 

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๗ ๗.๑ การเรียนรู้ 
- จัดการประชุมเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบงานรับ-
ส่งหนังสือทุก ๖ เดือน 
- จัดท าเอกสารแนวทางปฏิบัติการรับ-ส่ง
หนังสือราชการให้แต่ละหน่วยงานทราบ 

เม.ย.๕๗ 
 
 
 

จ านวนผู้อ่าน  
 
 

  ๑๐ คน 
 
 

 

ก าลังพล รร.จปร. 
ที่เป็นตัวแทนของ
หน่วย 

- ระบบพี่เลี้ยง 
- เทคนิคการ
เล่าเรื่อง 

- 
 
 

รร.จปร. 
 
 

๑, ๒,๓,๔,๕ 
 
 
 

๗.๒ การยกย่องชมเชย         
 

 ๑๑ 


